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Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх 

обслуговування. Всеукраїнська науково-практична конференція, 10-12 жовтня 2012 р. – 
Херсон: Херсонська державна морська академія. 

У програмі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні 
установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» представлені 
доповіді, які присвячені проблемам експлуатації, виробництва та проектування 
енергетичних установок та устаткування на транспорті, а також проблемам підготовки 
спеціалістів у сфері транспортної енергетики й устаткування. 
Матеріали конференції розраховані на вчених, викладачів, аспірантів та студентів вищих 
навчальних закладів та фахівців відповідних науково-дослідних установ і підприємств.
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ВСТУП 
 

Технічний прогрес сьогодні не можливо уявити без розвитку транспортної 
інфраструктури. На сьогодні, транспорт це найбільш розвинена сфера людської 
діяльності, що постійно вдосконалюється. Розвиток транспортних систем у багатьох 
випадках визначає технічний прогрес в інших галузях господарської діяльності людини. 
Сучасна транспортна галузь, це складна господарська структура з високим рівнем 
інтеграції практично в усі галузі сучасного виробництва, для ефективного функціонування 
якої необхідна чітка й злагоджена робота всіх ланок складного ланцюга доставки вантажів 
від виробників до споживачів.  

В останні роки все більш важливе значення для функціонування транспортної 
сфери набувають питання ефективної технічної експлуатації засобів транспорту в умовах 
постійно зростаючих вимог до їх економічних, екологічних та масогабаритних показників. 

В проектування, виробництво та експлуатацію транспортних засобів широко 
впроваджуються нові технології з використанням сучасної обчислювальної техніки, що 
значно розширює можливості дослідників і проектувальників. Комп'ютерні технології 
дають можливість, знаходити оптимальні рішення що визначають ефективність 
функціонування всіх елементів транспортних систем. Сучасні засоби тривимірного 
проектування дають можливість ще на стадії створення машин і механізмів впровадити 
віртуальні випробування елементів конструкцій і цілих агрегатів, значно підвищуючи 
якість проектування й скорочуючи терміни на доведення нової техніки до виробництва та 
витрати людських та матеріальних ресурсів.  

В галузі експлуатації, впровадження нових технологій управління робочими 
процесами в енергетичному та іншому обладнанні, а також впровадження засобів 
контролю за станом технічних об'єктів, дозволили значно підвищити експлуатаційну 
надійність систем, скоротити витрати палива, поліпшити умови праці, скоротити 
шкідливий вплив на навколишнє середовище. 

Широке коло питань взаємодії між фахівцями в галузях дослідження, 
проектування, виробництва і експлуатації транспортних засобів, а також в сфері 
підготовки кадрів для транспортної галузі, вимагає координації спільних дій, обміну 
думками, наукових дискусій. Досягнення саме цієї мети переслідували організатори 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на 
транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» матеріали якої викладені у 
запропонованому Вашій увазі збірнику. 

У програму конференції були включені роботи як відомих фахівців, так і доповіді 
молодих вчених, які тільки починають свій шлях у науку. Слід зазначити, що не всі 
положення, викладені в доповідях, є безумовними, з деякими з них організатори не готові 
погодитися. Однак, не дивлячись на це, було ухвалене рішення винести ці положення на 
загальне обговорення. В остаточному підсумку в спорі народжується істина, а деякі 
положення що здаються неймовірними виявляються просто занадто сміливими для свого 
часу. 

Організатори конференції висловлюють щиру подяку всім авторам доповідей за 
порозуміння та співпрацю і сподіваються, що сама конференція, дискусії та обговорення 
проведені в її рамках, а також матеріали конференції будуть корисними всім її учасникам, 
іншим фахівцям, аспірантам і студентам, які знайдуть у них відповіді на питання що їх 
цікавлять.

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)
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Секція 1 
 

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
УСТАНОВОК І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ  

НА ТРАНСПОРТІ 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)
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ВЛИЯНИЕ СЖИГАНИЯ ВОДОМАЗУТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА И ТЕПЛОВУЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ 
 

Акимов А.В. 
Херсонський филиал Национального университета кораблестроения  

им. адм. Макарова (Украина) 
 
С учетом имеющихся данных о влиянии сжигания в котлах водомазутных 

эмульсий (ВМЭ) на прохождение процессов теплообмена в котлах были рассмотрены 
следующие вопросы, без решения которых нельзя оценить изменение эффективности 
теплотехнических процессов при переходе на сжигание ВМЭ: 1) влияние сжигания ВМЭ 
на интенсивность теплообмена излучением в топке котла; 2) оценка изменения 
интенсивности конвективного теплообмена при переходе на сжигание ВМЭ; 3) 
построение на основании экспериментальных исследований кинетики загрязнения 
низкотемпературных поверхностей нагрева (НТПН) котлов при сжигании топлив с 
водосодержанием W r =2 % и W r = 30 % зависимостей изменения толщины слоя 
загрязнений, их теплопроводности и, соответственно, теплового сопротивления слоя 
загрязнений; 4) сравнение интенсивности теплопередачи при сжигании стандартного 
топлива с W r = 2 % и ВМЭ с W r = 30 %; 5) влияние сжигания ВМЭ на распределение 
теплоты по элементам вспомогательных котлов, которые находятся в эксплуатации, и 
котлов, которые необходимо специально проектировать для сжигания ВМЭ с учетом 
полученных результатов экспериментальных исследований интенсивности 
низкотемпературной коррозии (НТК) и загрязнения НТПН; 6) определение показателей 
тепловой эффективности процессов теплопередачи в судовых вспомогательных котлах 
при сжигании ВМЭ с содержанием воды до 30 %. 

Величина теплового загрязнения атмосферы зависит от значения температуры 
уходящих из котла газов, которая определяется:1) возможностью обеспечения 
минимальной температуры поверхности при выходе газов из котла, которая равна 130 °С 
при сжигании стандартного топлива и 70...80 °С при сжигании ВМЭ [1]; 2) минимально 
возможной по технико-экономическим показателям величине температурного напора Δt 
за последней по ходу газов низкотемпературной поверхностью нагрева, которая в 
последнее время из-за высокой стоимости топлива принимается на уровне 10 °С; 3) 
интенсивностью загрязнения поверхности нагрева в процессе эксплуатации, которая 
находится в противоречии с требованиями максимально возможного осаждения 
загрязняющих веществ (золы, сажи) на НТПН с целью снижения эмиссии токсичных 
веществ. 

Снижение интенсивности загрязнения конденсационных НТПН при увеличении 
обводненности ВМЭ предопределяет необходимость рассмотрения процессов 
теплопередачи при наличии слоя загрязнений разной толщины в зависимости от 
температуры поверхности с учетом изменения свойств загрязнений при сжигании 
водотопливной эмульсии с разной обводненностью. Значение коэффициента 
теплопередачи зависит не только от значений коэффициента теплоотдачи  , но и от 
теплового сопротивления слоя загрязнений на НТПН. С увеличением или уменьшением 
массы загрязнений меняется их толщина, которая влияет на величину термического 
сопротивления слоя в процессе теплопроводности, на скорость газов и, следовательно, на 
величину аэродинамического сопротивления НТПН. Поэтому на основе результатов 
экспериментальных исследований кинетики загрязнения НТПН [1] необходимо 
определить толщины загрязнений при разных условиях и кинетику их изменения на 
протяжении времени воздействия потока дымовых газов, содержащих пары серной 
кислоты и твердые золовые и сажистые частицы. 
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Для нахождения расчетных значений толщины загрязнений δзагр необходимо знать 
реальную плотность этих загрязнений (так называемую насыпную массу) с учетом 
геометрических параметров системы твердых частиц, которые оседают из потока 
дымовых газов на корродирующую поверхность металла. Вследствие прохождения 
процессов коррозии нарастание слоя отложений сопровождается ростом слоя сульфатов. 
Эти два процесса определяют рост слоя загрязнений, который можно рассматривать как 
порошок, особенно при температурах стенки выше ТТР паров серной кислоты, который 
состоит из большого числа частиц разных размеров, осевших из потока дымовых газов, а 
также из продуктов коррозии металла поверхности нагрева. На основе проведенных 
исследований и данных [2] принято, что при проведении расчетов плотности отложений 
при сжигании "сухого" топлива степень упаковки находится на уровне 0,67, а при 
обводненности эмульсии до 30 % степень упаковки постепенно увеличивается до 0,89. 
Это связано с увеличением дисперсности частиц. Достоверность принятых допущений 
оценивалась по окончательным результатам определения коэффициента загрязнения  . 
Принятая зависимость изменения степени упаковки, а значит и пористости отложений, 
определяет значения их насыпной плотности (с учетом насыпной массы) и, следовательно, 
влияет на интенсивность теплопроводности всего слоя загрязнений. Проведенные 
расчетные исследования плотности загрязнений разного состава в зависимости от 
водосодержания ВМЭ W r с учетом их насыпной плотности дают возможность определять 
средние значения толщин слоя загрязнений при известной массе. Характер зависимостей 
объясняется ростом степени упаковки частиц в слое с увеличением обводненности 
сжигаемого топлива.  

Экспериментальные исследования кинетики развития процессов загрязнения 
НТПН [1] дают значения изменения удельной массы загрязнений, отнесенной 1 м2 
поверхности, от времени воздействия потока дымовых газов. На основе 
экспериментальных исследований в течение 2, 4, 8 и 12 часов были получены 
аппроксимирующие зависимости ΔGзагр=f(τ), достоверность которых подтверждается 
результатами 80…100 часовых экспериментов (расхождение 1…5 %). При определении 
толщины слоя загрязнений δзагр было принято допущение, что масса сульфатов 
представляет собой сплошной плотный слой с реальной плотностью, а остальная масса 
загрязнений - это пористый слой отложений с насыпной плотностью, значение которой 
принимается согласно изложенным выше положениям. Такое решение подтверждается 
внешним видом загрязнений при сжигании ВМЭ. Полученная экспериментальная 
зависимость роста толщины слоя загрязнений при температуре стенки 110 ºС показывает, 
что при переходе на сжигание ВМЭ с W r = 30 % значения толщины слоя загрязнений (при 
расчете по насыпной плотности слоя отложений) увеличиваются по сравнению с 
толщиной слоя, определенной по теоретической плотности. 

На основании имеющихся экспериментальных данных по интенсивности 
загрязнений при разных значениях температуры стенки tcт и рассчитанных значениях 
насыпной плотности слоя загрязнений при соответствующих состояниях слоев, которые 
учитывают изменения количества Н2SO4, слоя сульфатов с учетом валентности железа и 
концентрации кислоты в отложениях, построена зависимость δзагр от температуры стенки. 
Переменный характер зависимости δзагр от tст, обусловленный разным состоянием слоя 
загрязнений (от сухого до мокрого с промежуточным участком с парокислотной смесью), 
указывает на необходимость определения значений δзагр для каждого диапазона значений 
tст и требует соответственно проведения позонных расчетов конвективных поверхностей в 
зависимости от tст. 

Для расчетов интенсивности теплопередачи необходимо определить величину 
среднего значения коэффициента загрязнений εзагр, который входит в уравнения 
коэффициента теплопередачи, и определяется с учетом термического сопротивления слоя 
(δзагр/λе), т.е. по отношению толщины слоя загрязнений δзагр к эквивалентной 
теплопроводности слоя λе. Полученные экспериментальные данные интенсивности 
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загрязнений при разных температурах стенки tст, по которым рассчитаны средние 
значения δзагр.ср и построены зависимости толщины слоя загрязнений δзагр от tст при 
W r = 2 % и W r = 30 %, дают возможность определить значения коэффициентов 
загрязнений ε при разных температурах стенки, если будут определены значения 
теплопроводности загрязнений при этих же условиях. Учитывая сложную структуру и 
многокомпонентный состав загрязнений на НТПН, для определения значений 
коэффициентов загрязнения ε конвективных НТПН необходимо нахождение 
эквивалентных коэффициентов теплопроводности λе для каждой зоны температур стенки, 
от которых зависит распределение температур по толщине слоя. При определении e  

необходимо учитывать степень сухости x парокислотной смеси в слое, а также 
зависимость концентрации Н2SO4 от температуры стенки. Характер распределения зон, 
толщин слоя конденсата, пароводяной смеси и перегретых паров зависит также от 
разницы температур газов и стенки, которая определяет перепад температур в слое. В 
результате проведенных расчетных исследований [4] получены значения эквивалентного 
коэффициента теплопроводности в зависимости от tст для трех вариантов состояния слоя 
отложений при сжигании стандартного топлива с W r = 2% и ВМЭ с W r = 30%. 

Полученные зависимости показывают, что значение эквивалентного коэффициента 
теплопроводности загрязнений зависит от упаковки и размеров частиц в слое, состава и 
свойств среды, заполняющей пустоты, при соответствующих температурах стенки и 
пористости. С увеличением влажности отложений теплопроводность увеличивается. При 
сжигании ВМЭ теплопроводность слоя выше в связи с увеличением упаковки отложений 
и уменьшением концентрации кислоты (при уменьшении концентрации теплопроводность 
кислоты растет) [1]. Полученные зависимости средней толщины загрязнений δзагр от 
времени влияния потока дымовых газов и от температуры стенки, а также значения 
коэффициента эквивалентной теплопроводности λе от состояния загрязнений, которые 
также зависят от величины tст, дают возможность построения зависимостей 
коэффициентов загрязнения ε от температуры стенки εзагр=f(tст). Полученные зависимости 
показывают, что при одинаковых температурах стенки tcт при сжигании ВМЭ с W r = 30 % 
значение коэффициентов загрязнения εзагр существенно ниже, чем при сжигании 
стандартного топлива с W r = 2 %: в зоне мокрых загрязнений – в 5 раз; в зоне сухих 
загрязнений – в 6 раз. Все исследования процессов загрязнения НТПН проводились на 
экспериментальной установке при скорости дымовых газов в пучках труб-образцов около 
7 м/с. Поэтому представляется возможность сопоставить значения ε при этой скорости, 
полученные при сжигании жидких топлив с W r = 2 % и данных [4], сравнение которых 
подтверждает достоверность проведенных на экспериментальной установке исследований 
процессов загрязнения при сжигании топлив с W r = 2 %, так как полученные значения загр 
при скорости газов 7 м/с находятся в зоне значений загр, рекомендуемых в [4]. 
Следовательно, следует считать достоверными и результаты аналогичных исследований 
при сжигании ВМЭ с W r = 30 %, проведенных на одной экспериментальной установке по 
одинаковой методике, по которым нет данных в научной и технической литературе. 
Полученные значения загр подтверждают достоверность принятой методики расчета 
пористости слоя загрязнений, а также принятой формы твердых частиц. При одинаковой 
температуре стенки и скорости газов коэффициент загрязнения ε при сжигании ВМЭ 
меньше в 3…4 раза по сравнению с режимом сжигания стандартного топлива при 
W r = 2 %, что должно соответственно увеличить величину коэффициента теплопередачи 
k. Найденные зависимости коэффициентов загрязнения загр, рассмотренные рекомендации 
по определению коэффициентов теплоотдачи по газовой стороне, дают возможность 
определять значение коэффициентов теплопередачи k. Полученные при одинаковых 
условиях расчетные данные зависимости коэффициентов тепловой эффективности ζ 
показывают, что при сжигании ВМЭ с W r = 30 % значение интенсивности теплопередачи 
в НТПН выше практически в 2 раза по сравнению со сжиганием стандартного топлива с 
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W r = 2 %. Следовательно, при одинаковой скорости газов эффективность теплопередачи 
при сжигании ВМЭ выше, что при одинаковой тепловой мощности приведет к 
уменьшению поверхности нагрева, а значит числа рядов труб (по ходу газов) и величины 
аэродинамического сопротивления. 

Результаты расчетов величин δзагр при температуре стенки 100...110 °С (в области 
"кислотного пика") показывают, что с ростом обводнения ВМЭ до 30% вследствие 
уменьшения концентрации твердых частичек (одной из составляющих загрязнения) в 3 
раза, снижения скорости коррозии в 3…5 раз, которая определяет толщину слоя 
сульфатов [4], имеет место уменьшение толщины загрязнения (по насыпной плотности) 
почти в 4 раза. Этот эффект формируется также под влиянием акустических волн, 
постоянно генерируемых благодаря "микровзрывам" капель ВМЭ, что обеспечивает 
постоянную "слабую" очистку НТПН и увеличивает период между чистками 
поверхностей нагрева. 

С уравнений, полученных в [1] предоставляется возможность определить 
периодичность интенсивной очистки, например, путем обмывки, определяемой значением 
времени воздействия потока дымовых газов, при котором достигается одинаковая 
толщина загрязнений δзагр, равная 3 мм. При этом принято, что при разных режимах 
сжигания топлив все отложения удаляются вплоть до слоя сульфатов. Рост слоя сульфатов 
определяется скоростью коррозии с учетом соотношений валентностей железа. 
Результаты расчетных исследований показали, что при переходе на сжигание ВМЭ с 
W r = 30 % периодичность очистки увеличивается от 1000 часов при W r = 2 % до 3000 
часов при W r = 30 %, что объясняется уменьшением концентрации твердых частиц в 
потоке дымовых газов и влиянием акустических волн на толщину отложений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ЗАЩИТЫ КОРПУСА СУДНА ОТ ОБРАСТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Бараненко Г.О., Грица А.И. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
Обрастание подводной части судов и гидротехнических сооружений представляет 

собой особую проблему в процессе эксплуатации и обслуживания судоходной и 
судостроительной отрасли. Обрастание - процесс, в результате которого часть корпуса 
судна или стационарного плавучего сооружения, находящаяся в воде, покрывается слоем 
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морских растений и животных, и результатами их жизнедеятельности. В процессе 
эксплуатации судна обрастание отрицательно влияет на его гидродинамические 
характеристики, что приводит к ухудшению ходовых свойств, это, прежде всего: 

- потери скорости судов, достигающие иногда 50% от номинальной (в некоторых 
районах Черного моря на один квадратный метр обшивки за год нарастает по 100 
килограммов водорослей и моллюсков, толщина слоя обрастания от 5 до 30 сантиметров); 

- ухудшение маневренности судна;  
- преждевременный износ машин и оборудования; 
- повышение расхода топлива в связи с необходимостью поддерживать 

коммерчески оправданную скорость перевозки грузов (Удельный расход топлива 
возрастает на 30%).  

- увеличение ремонтных расходов. 
Следует различать уменьшение скорости судна в результате обрастания и в 

результате коррозии и эрозии корпуса - постоянного и неизбежного процесса его 
старения. От обрастания корпус очищают во время периодических докованиях судна. 

Для поддержания первоначальной скорости судна с обросшим корпусом требуется 
увеличение мощности дизеля посредством увеличения цикловой подачи топлива. Это 
приводит к тепловой и механической перегрузке деталей ЦПГ. Для надежной работы 
дизеля при обросшем корпусе следует уменьшить подачу топлива, т.е. перевести дизель 
на работу на более пологой винтовой характеристике. При плавании судна с сильно 
обросшим корпусом винтовая характеристика дизеля становится все более крутой, т.е. 
гребной винт становится гидродинамически тяжелым, что ведет к перегрузке дизеля. 

Тепловая перегрузка деталей ЦПГ дизеля при плавании с обросшим корпусом 
иногда приводит к самым непредвиденным аварийным ситуациям - пожарам в 
подпоршневых полостях и ресиверах. Это объясняется тем, что при росте тепловой 
напряженности деталей ЦПГ ухудшаются условия смазывания, увеличивается износ 
цилиндровой втулки и поршневых колец и, как следствие, происходит прорыв газов из 
цилиндров в подпоршневые полости. 

Анализ эксплуатации судов показал, что за двухлетний междоковый период 
эксплуатации для обеспечения условий сохранения постоянной скорости вращения 
главного двигателя, его мощность необходимо увеличить на 8 - 20 %. Фактически главные 
двигатели, работая в перегруженном режиме, не развивают номинальной частоты 
вращения и мощности, а судно скорости. Удельный расход топлива возрастает до 30 %. 
Экономия топлива, несомненно, является главной причиной ухода за корпусом.  

Процесс обрастания начинается с появления биопленки - пленки из бактерий, таких 
как тиновых, диатомовых водорослей и других микроорганизмов, которые образуются на 
материале при благоприятных условиях, и при наличие питательных веществ. Иными 
словами, микроорганизмы, образуют первичные слой слизи к которой крепятся 
макроорганизмы, такие как моллюски, губки, актинии, мшанки, трубчатые черви. 
Способы технологической борьбы с обрастанием приведены на рисунке 1.  

Одним из основных способов предотвращения обрастания является выбор 
соответствующего материала. Например, медно-никелевые сплавы обладают хорошей 
стойкостью к обрастанию и коррозии, и поэтому часто используется для производства 
поверхности или ее покрытия. Два из наиболее популярно используемых материала - это 
90/10 и 70/30 медно-никелевые сплавы (90% Cu-Ni 10% и 70% Cu-Ni 30%, 
соответственно). 

Титановые сплавы, такие как UNSR50400, UNSR52400, и UNSR53400, проявляют 
малое или совсем не токсичное влияние на морских животных. Поверхность титана может 
быть дополнительно защищена путем поддержания скорости воды более 2 м/сек в 
которых организмы не могут прикрепиться. Титан также невосприимчив к 
микробиологическому влиянию коррозии, указывая на то, что только крупные организмы, 
такие как мидии и моллюски ответственны за коррозию. 
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Рисунок 1. Технологии и стратегия борьбы с обрастанием  

на погруженных поверхностях 
 
Наиболее эффективные антикоррозионные пигменты, такие как соединения 

шестивалентного хрома, в настоящее время исключают из рецептур ЛКМ из-за их 
повышенной токсичности. Проблема замены этих соединений без ухудшения свойства 
покрытий очень актуальна для судостроения, так как такие пигменты широко 
применяются в антикоррозионных судовых грунтовках.  

Противообрастающие покрытия (рисунок 2, А) позволяют удалять или 
предотвращать накопления от их формирования. Биодиспергаторы могут быть 
использованы для контроля обрастания. Нетоксичные механические пути, которые 
мешают организмам присоединяться, включают в себя выбор материала или покрытия со 
скользкой поверхностью или создания наноразмерных поверхностей, которые похожи на 
кожу акул и дельфинов, у которых мало опорных точек крепления микроорганизмов. 

Также, с проблемой обрастания борются при помощи самополирующихся 
лакокрасочных покрытий. Они выделяют биоциды (рисунок 2, В), при этом поверхность, 
непосредственно соприкасающаяся с водой, становится гладкой, что позволяет экономить 
топливо. Биоциды это химические вещества, которые могут отпугнуть или уничтожить 
микроорганизмы, ответственные за процесс обрастания. Как правило, биоциды включены 
в противообрастающие покрытия, методом физической адсорбции или химической 
модификации поверхности. Часть биоцидов нацелена на микроорганизмы, которые 
создают начальную биопленку, как правило это бактерии. Другая же, группа биоцидов 
является токсичной для более крупных организмов, таких как грибы и водоросли. 
Наиболее часто используемые биоциды и противообрастающие компоненты состоят из 
трибутилтина (Tributyltin, ТВТ). Он токсичен как для микроорганизмов, так и для 
больших водных организмов. Считается, что ТВТ, используют в противообрастающих 
покрытиях около 70% судов в мире. Распространенность ТВТ и других 
противообрастающих покрытий на основе олова на морских судах в настоящее время 
является экологической проблемой. ТВТ причиняют вред многим морским организмам, в 
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Рисунок 2. Противообрастающие покрытия (А), покрытия с использованием 

биоцидов (В), нетоксичные покрытия (С). 
 

частности, устрицам и моллюскам. Один из самых популярных покрытий на основе олова, 
в частности, triorganotin или organostannic, или просто, ТВТ-покрытие. Они также 
считаются самополирующиеся, так как происходит контролируемый гидролиз 
(разложение) поверхности, который выпускает трибутилтин (C4H9)

3Sn (TBT). Некоторые 
необрастающей краски имеют скорость выщелачивания более 4 мкг TBT в сутки. Это 
может показаться незначительным, но повреждение организма может происходить в 
низких концентрациях - всего лишь менее чем на 1 миллиард (1 часть на миллиард) - а 
продолжительность жизни TBT покрытия пять лет. Краски (эффект которых основан на 
выщелачивании в воду ядовитых веществ - таких, например, как мышьяк) загрязняют 
воду и в течение довольно продолжительного времени продолжают воздействовать на те 
мелкие морские организмы, убивать которых уж нет никакого смысла. 

Большое влияние на эффективность действия необрастающих красок оказывает 
технология окрасочных работ, поэтому при нанесении этих красок необходимо строго 
руководствоваться инструкцией. Из-за токсичности TBT, ВМС США прекратили 
использование таких красок в начале десятилетия, в других странах по всему миру также 
имеются планы по поэтапному отказу от TBT. 

В качестве альтернативы, созданы нетоксичные покрытия «Foul-release coating» 
(рисунок 2, С) предотвращающие крепления белков и микроорганизмов, которые в свою 
очередь притягивают большие организмы. Как правило, нетоксичные покрытия созданы 
на основе органических полимеров (пластмасс), имеют естественную устойчивость к 
обрастанию, создавая низкое поверхностное натяжение и имеющее низкую температуру 
стеклования полимеров, используемых в этих покрытиях – силиконы, фторполимеров и 
этил ацетата винила. 

Благодаря новым разработкам в направлении области защиты корпуса от 
обрастания используют нанокомпоненты, ими чаще всего являются различные виды 
диоксида кремния, силикаты, оксиды титана, сульфат бария с размерами частиц от 
нескольких нанометров до нескольких сотен нанометров. Такие пигменты и наполнители 
можно использовать в сочетании с акриловыми, полиуретановыми, эпоксидными 
пленкообразователями в виде растворов в органических растворителях или водных 
дисперсий. Применение в составе ЛКМ смесей пленкообразователей различного типа 
позволяет улучшать определенные свойства покрытий. Материалы такого типа называют 
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гибридными. Использование НТ позволяет уменьшить содержание летучих органических 
соединений (ЛОС) в эпоксидных покрытиях и повысить стойкость эпоксидных гибридных 
покрытий к УФ-излучению, т.е. решит задачи, очень актуальные для морских покрытий. 

Кроме химических способов защиты и очистки используются также механические. 
Такая очистка корпуса происходит методом соскабливания щетками или сбиванием 
струей воды. Однако необходимо отметить, что эти способы носят промежуточный 
характер и возможны не во всех условиях. Кроме того, чтобы вода начисто отмыла 
корпус, нужно создавать большое давление, а эффективность использования струи 
невелика. В жидкости всегда есть мельчайшие пузырьки газа или пара. Если по какой-то 
причине давление потока жидкости понизится (например, при резком увеличении его 
скорости), то уменьшится и сила, сдавливающая пузырек,— он начнет увеличиваться. При 
переходе в зону повышенного давления рост прекращается. Пузырек начинает 
сокращаться. Если газа в нем было мало, то сжатие (его называют схлопыванием) 
происходит столь быстро, что образуется ударная волна. Энергия одной волны 
незначительна. Но миллионы схлопывающихся пузырьков могут полностью разрушить, 
лопасти гидротурбин, гребные винты. 

На основе этого эффекта была разработана новая технология очистку корпуса, 
использующая разрушительную силу кавитации. Для этого разработано специальное 
устройство - кавитатор. Если прошедшую через него струю направить на очищаемую 
поверхность, то, кроме водяного напора, на нее будут действовать и ударные волны от 
схлопывающихся пузырьков. Начнется так называемая кавитационная эрозия. Если 
использовать кавитацию для очистки дна судна, то давление струи воды можно 
уменьшить в 10 -15 раз по сравнению с обычным способом. Кроме того, меняя параметры 
струи, можно выборочно удалять либо только наслоения, либо наслоения вместе с 
краской и ржавчиной до «чистого» металла. Предложен и комбинированный метод, 
совмещающий механическое удаление нароста с кавитационным. Для этого машинка с 
вращающимися щетками объединена с кавитатором. Например, на Новороссийском 
судоремонтном заводе изготовлена и прошла испытания опытная гидравлическая головка 
с четырьмя блоками кавитаторов. Скорость очистки такой головкой составляет 10 - 15 
квадратных метров в час, если надо дойти до «чистого» металла, и 40 - 60 квадратных 
метров в час, если нужно сохранить прочно держащуюся краску. Новые методы, видимо, 
найдут применение не только при очистке судов, но и, например, внутренних 
поверхностей труб от наслоений и окалины, в других областях. 

Другой способ борьбы с обрастанием на основе кавитационных пузырьков, 
возникающих на наружной поверхности обшивки при работе ультразвукового вибратора, 
который предотвращает развитие на обшивке колоний морских организмов. При этом в 
воде возникают значительные силы и смещения, приводящие к гибели как самих 
"обрастателей", так и их личинок. Несколько ультразвуковых вибраторов закрепляют 
вдоль корпуса судна изнутри к его обшивке. Вибраторы возбуждают колебания обшивки, 
вблизи нее возникает мощное ультразвуковое поле. Известно, что при значительном 
разрежении (в частности, вследствие мощных упругих колебаний) в жидкости образуются 
участки разрыва сплошности, в которые диффундирует растворенный в ней воздух, а при 
более сильных разрежениях и водяной пар. При кавитации и связанных с ней процессах 
электролиза выделяются азотная кислота и перекись водорода, это также не может не 
повлиять на жизнедеятельность обрастателей. Частоты и интенсивность излучаемого 
звука выбирают такими, чтобы он не вызывал травмирующего действия на личный состав 
судов (ведь при работе вибраторов и вызванных ими колебаниях обшивки определенное 
излучение происходит и внутрь судна). Оказалось, что достаточно сильное угнетающее 
действие на микроорганизмы наблюдается уже при мощностях вибраторов 200-300 ватт. 
При большой толщине обшивки судна, мощность вибраторов приходится увеличивать. 

В процессе эксплуатации эффективной мерой является также подводная очистка 
корпуса на плаву. С помощью этого метода можно восстановить первоначальные 
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скоростные данные судна, но при очистке нарушается противообрастающее покрытие и 
поэтому спустя небольшой промежуток времени степень обрастания увеличивается. 
Подводная очистка может выполняться водолазами и с помощью специальных установок 
с поверхности. В последнее время для устранения недостатка подводной очистки 
начинают применять подводную окраску очищенной поверхности. Чтобы краска надежно 
прилипала на смоченную поверхность, она должна обладать значительно большей 
вязкостью, чем вода. Подводную окраску выполняют методом втирания валиком или 
кистью или распыливанием под большим давлением.  

Также, кроме средств для регулярной очистки и предотвращения образования 
обрастания используются современные средства продления междокового периода. Так, 
группа инженеров исследовала возможность газовой защиты корпуса судна от обрастания 
путем подачи в пристенный слой воды продуктов сгорания топлива судовой 
энергетической установки.  

Таким образом, анализ новых технологических решений показывает, что 
традиционные морские лакокрасочные покрытия в перспективе могут быть заменены 
покрытиями, полученными с использованием НТ, с превосходными барьерными 
свойствами. Их антикоррозионные свойства обеспечивает соответствующая 
наноструктура, блокирующая доступ агрессивных агентов к подложке, причем 
одновременно она увеличивает стойкость покрытия и к механическим повреждениям. 
Предполагается, что в будущем толщина морских покрытий, полученных с применениям 
НТ, может быть многократно уменьшена. 

Важнейшим стимулом для инвестирования в НТ со стороны лакокрасочных фирм 
являются жесткие экологические международные и национальные требования, 
запрещающие применение большого количества антикоррозионных пигментов и 
биоцидов в грунтовках и эмалях. НТ позволяют отказаться от использования в составе 
противокоррозионных морских грунтовок шестивалентного хрома, а в 
противообрастающих покрытиях – от оловоорганических соединений, представляющих 
опасность для экосистемы и запрещенных International Marine Organization (ИMO). 

Использование природных методов может быть более экономически эффективным, 
чем специализированных покрытий, материалов или технологий. Эти отраслей 
исследования могут служить для преодоления все еще распространенное заблуждение, 
что бизнес не может оставаться прибыльным без ущерба для окружающей среды. 
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Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (Украина) 

 
Введение. В настоящее время все большим спросом пользуются операции по 

реставрации корпусных и кузовных элементов транспортных средств. Причём, до 80% 
повреждений приходится на небольшие и средние повреждения. Половина из них – это 
вмятины, не требующие замены всего элемента и устраняемые рихтовкой. Более 50% 
таких повреждений составляют зоны с затрудненным или полностью закрытым обратным 
доступом. В этой связи особый интерес представляют устройства, позволяющие 
произвести, так называемую, внешнюю рихтовку без разборки корпуса (кузова) и 
нарушения существующего защитного покрытия [1]. 

Актуальность исследований. Фирмой Beulentechnik AG (Швейцария) [2] 
предложены механические способы внешней рихтовки вмятин в автомобильных кузовах. 
Однако, их практическое осуществление требует очень высокой квалификации 
исполнителя и не обладает достаточной надёжностью с точки зрения сохранности 
ремонтируемого элемента. Наиболее реальными для практики представляются разработки 
магнитно-импульсных комплексов для внешней рихтовки корпусов самолётов, 
проводимые на протяжении последних 35…40 лет фирмами Boeing и Electroimpact (США) 
[3]. Физическая сущность предложений сводится к суперпозиции «медленного» и 
«быстрого» магнитных полей. Для практической реализации данного предложения 
необходимы два источника электромагнитной энергии, достаточно сложные 
высоковольтные системы управления и синхронизации генерируемых токовых импульсов. 
Эти факты существенно снижают надёжность работы комплекса для устранения вмятин в 
целом и значительно увеличивают его стоимость. 

Поэтому, задача по разработке и созданию комплекса для внешней бесконтактной 
рихтовки транспортных средств является весьма актуальной и значимой. 

Постановка задачи. Цель работы. Обоснование перспективности применения 
магнитно-импульсных технологий на транспорте. Экспериментальные исследования с 
практической апробацией новых авторских предложений по магнитно-импульсной 
бесконтактной рихтовке поврежденных элементов корпусных и кузовных конструкций 
транспортных средств.  

Описание технологии бесконтактного магнитно-импульсного удаления 
вмятин с листового металла. Энергетический блок (источник мощности) работающий от 
сети  ~ 220/380 В. Управление работой комплекса осуществляется приборами контроля и 
управления (система управления). Инструмент, посредством которого оператор 
выполняет бесконтактное восстановление поврежденной металлической поверхности, 
соединен с энергетическим блоком гибким кабелем (рис. 1.). 

Преимущества предлагаемой технологии. 
1. Экологическая чистота  и ресурсосбережение по сравнению с 

традиционными (механическими, химическими и пр.) технологиями.  
2. Отсутствие непосредственного контакта с обрабатываемым материалом.  
3. Бесконтактное удаление вмятин с кузовов транспортных средств без их 

разборки и демонтажа с возможным сохранением защитного покрытия. 
4. Возможна работа с любыми металлами (сталь, алюминий). 
5. Себестоимость оборудования в несколько раз меньше существующих 

аналогов. 
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Результаты исследований. В процессе настоящих исследований был проведен 
мониторинг рынка, который показал, что в настоящее время, как в Украине, так и в 
странах СНГ аналогов предлагаемого комплекса нет. Соответственно и отсутствует 
конкуренция в данном сегменте рынка в этих странах.  

 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема магнитно-импульсного рихтовщика 
 

В странах западной Европы и в США аналоги существуют, но они уступают 
техническими характеристиками, стоимостью, и основанные на другом принципе 
действия, что значительно ограничивает область их применения. В табл.1 проведено 
сравнение важных конкурентных характеристик разработанного комплекса. 

Таблица 1 
Таблица конкуренции 

 

Важные 
Характеристики 

Лаборатория 
электромагнитных 

технологий 

Boeing, 
Electroimpact, 

Fluxtronic 
Beulentechnik AG

Количество источников один два один 

Область применения 
любой 
металл 

алюминиевые 
сплавы 

только 
сталь 

Количество разрядных 
импульсов 

один - серия серия один 

Ориентировочная 
цена комплекса, 

тыс. $ 
~15 ~ 200 ~ 40 

 
Немаловажным фактором в конкурентоспособности предложенного комплекса 

является его приоритет по техническим решениям, который обеспечен соответствующей 
патентной документацией [4]. 

Перечень патентов 
1. Пат. України №74909, 2006. Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих 

заготовок. 
2. Пат. України №75676, 2006. Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих 

заготовок. 
3. Пат. України №31309, 2008. Індуктор для магнітно-імпульсного формування 
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серією імпульсів. 

7. Пат. України №84925, 2008. Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих 
заготовок. 

8. Пат. України №45131, 2009. Спосіб магнітно-імпульсної обробки металевих 
заготовок. 

9. Пат. України №44933, 2009. Генератор багаторазових імпульсів струму для 
магнітно-імпульсної обробки металів. 

10. Пат. України №53968, 2010. Спосіб магнітно-імпульсного притягання 
металевих об'єктів прямокутним індуктором, з двома розрізами. 

11. Пат. України №53969, 2010. Узгоджувальний пристрій-циліндричний з двома 
співвісними вторинними витками. 

12. Пат. України №61008, 2011. Генератор багаторазових імпульсів струму для 
магнітно-імпульсної обробки металів з розгалуженим колом комутуючих пристроїв. 

13. Пат. України №61417, 2011. Генератор багатократних імпульсів струму для 
обробки металів тиском імпульсного магнітного поля. 

14. Пат. України №68745, 2012. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних 
металевих заготівок. 

15. Пат. України №69467, 2012. Спосіб магнітно-імпульсної обробки тонкостінних 
металевих заготівок з використанням узгоджувального пристрою. 

16. Пат. України №70055, 2012. Спосіб магнітно-імпульсного притягання 
металевих об'єктів одновитковою індукторною системою з тонким екраном. 

17. Пат. України №70734, 2012. Спосіб магнітно-імпульсного притягання 
металевих об'єктів двовитковою круговою індукторною системою з тонким екраном. 

Целевой сегмент рынка. Наши разработки актуальны и необходимы:  
 производственным предприятиям и фирмам, специализирующимся на разработке, 

внедрении и широком применении прогрессивных технологий внешней рихтовки 
корпусных и кузовных конструкций транспортных средств; 

 промышленным предприятиям и фирмам с производственными процессами, 
включающими формовку или штамповку металлических изделий из листового металла. 

Лаборатория электромагнитных технологий. Авторские предложения 
1. Создание источников мощности (рис. 2). 

 Применение схем электронного управления зарядно-разрядными процессами, 
позволяющими осуществлять непрерывное генерирование разрядных импульсов в 
индуктор-инструмент.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  а)      б)    в) 

1 – инструмент магнитно-импульсного воздействия; 
2 – кабельный подвод; 
3 – магнитно-импульсная установка МИУС-2. 

Рисунок 2. Экспериментальный комплекс для бесконтактной магнитно-импульсной 
рихтовки: а – без защитного кожуха; б – внешний вид; в – пульт управления 

1 2

3
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2. Создание инструментов (рис. 3). 
 Индукционные индукторные системы (работа с алюминием и его сплавами). 
 Одновитковые индукторные системы (работа с различными сталями). 
 Комбинированные системы (работа с любыми металлами). 
Экспериментальные исследования проводились на экспериментальном комплексе для 
бесконтактной магнитно-импульсной рихтовки, созданном на базе магнитно-импульсной 
установки МИУС-2, разработанной в лаборатории электромагнитных технологий ХНАДУ 
(рис. 2) [5 – 8]. 

Технические характеристики комплекса: 
 запасаемая энергия W~ 2 кДж; 
 напряжение питающей сети ~ 380/220В.  
 ёмкость конденсаторов – C = 1200 мкФ; 
 собственная частота – f0 ~ 7 кГц; 
 собственная индуктивность – L ~ 440÷500 нГн; 
 напряжение заряда емкостных накопителей U ~ 100÷2100 В; 
 частота следования разрядных импульсов fимп ~ 1 ÷ 10 Гц; 
 тип коммутаторов – тиристорные ключи; 
 режим работы: 

а) апериодический (разрядный импульс униполярной формы); 
б) колебательный (разрядный импульс – затухающая синусоида). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 3. Индукторные системы: а – с массивным дополнительным экраном и 
цилиндрическим индуктором; б – с тонкостенным дополнительным экраном и 

цилиндрическим индуктором; в – с тонкостенным дополнительным экраном и индуктором 
прямоугольной формы; г – индуктор, рабочая область которого в сечении имеет форму 

усеченного конуса; д – с массивным дополнительным экраном и двухвитковым  
цилиндрическим индуктором. 

 

а)  б) в) 

г)  д)
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Результаты экспериментальных исследований. В ходе экспериментов было 
исследовано кабельное подключение МИУС-2 к инструменту магнитно-импульсного 
воздействия. Последний в себя включал – цилиндрическое согласующие устройство 
(импульсный трансформатор тока) и подсоединенный к нему массивный индуктор, 
рабочая область которого в сечении имеет форму усеченного конуса (рис. 3, г) [9].  

Условия эксперимента:  
 частота следования импульсов – 9 Гц; 
 количество импульсов – 20;   
 апериодический режим работы установки, рабочая частота тока в импульсе  

~ 2 кГц; 
 напряжение на емкостном накопителе – 1800 В; 
 амплитуда тока в разрядном контуре – 18 кА; 
 амплитуда тока собственно в индукторе – 90 кА; 
 запасаемая энергия –1,5 кДж. 

Для проведения эксперимента были взяты образцы обшивки кузова автомобиля 
фирмы «Субару» толщиной ~ 0,8 мм и «Ситроен» толщиной ~ 1 мм. В ходе эксперимента, 
сначала, с помощью созданного комплекса были получены деформации (вмятины) на 
взятых образцах обшивки кузова автомобиля (рисунок 4,а, 5,а). Потом, эти образцы 
перевернули так, чтобы центр образовавшейся лунки совпал с центром отверстия 
индуктора, и произвели втягивание уже существующей лунки в поверхность (рисунок 4,б, 
5,б).  

    
                                       а)                                                 б) 

Рисунок 4. Фрагмент обшивки кузова автомобиля «Субару»:  
а – создание вмятины; б – удаление вмятины 

 

    
                                  а)                                         б) 

Рисунок 5. Фрагмент обшивки кузова автомобиля «Ситроен»:  
а – создание вмятины; б – удаление вмятины 
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Поперечные размеры полученных вмятин соответствовали размерам рабочей зоны 
индуктора ~ 40 мм. Их глубина составляла ~1,2 … 1,5 мм. Различия в глубине полученных 
вмятин, несмотря на идентичность в условиях проведенных экспериментов, можно 
объяснить вероятными различиями электрофизических и механических характеристик 
сталей разных производителей. 

 
ВЫВОДЫ 

1. На основании анализа мировых тенденций развития современных 
промышленных технологий показана всё возрастающая актуальность и перспективность 
направления магнитно-импульсной обработки металлов, связанная с притяжением 
заданных участков проводящих объектов. 

2. Представлены авторские разработки, как источников мощности, так и 
инструментов магнитно-импульсного воздействия, позволяющие производить удаление 
вмятин с кузовных конструкций автомобилей.  

3. Проведена экспериментальная апробация разработанных инструментов, на 
практике подтверждена их принципиальная действенность и эффективность. 
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ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА,  
ПРОХОДЯЩЕГО В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОНДИЦИОНЕРЕ  

СУДОВОЙ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
 

Ефремов С.Н., Грецков Н.В., Гончар А.Б., Ткач Е.С. 
Севастопольский национальный технический университет (Украина) 

 
В данной работе рассматривается работоспособность центрального кондиционера 

(ЦК) системы кондиционирования воздуха (СКВ) рыбоморозильного траулера типа 
«Прометей» в летнем режиме эксплуатации [1]. На судне имеется три климатические 
станции, обеспечивающие кондиционированием 64 помещения общим объемом 2030 м3. 
В летнем режиме эксплуатации СКВ обеспечивается охлаждение и осушение воздуха, 
поступающего в помещения.  

 

 
 
Рисунок1. Процесс тепловлажностной обработки воздуха в d-J диаграмме 

 
Здесь: линия Н-В – подогрев воздуха вентилятором; линия В-Р – насыщение влажного 
воздуха; линия Р-М – процесс конденсации влаги на поверхности воздухоохладителя; 
точка С – температурное состояние поверхности оребренного воздухоохладителя; точка М 
– состояние водовоздушной смеси после конденсации насыщенного воздуха; точка К – 
состояние насыщенного воздуха на выходе из воздухоохладителя; линия КК  – процесс 
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подогрева кондиционированного воздуха в воздуховодах до выхода его в помещения; 
точка П – параметры кондиционированного воздуха в помещении. 

Анализируя поток атмосферного воздуха, обрабатываемого судовым центральным 
кондиционером, следует рассматривать воздух, как сухую часть, так и содержащийся в 
нем водяной пар. Параметры морской воздушной среды и воздуха судовых жилых 
помещений в процессе кондиционирования рассмотрены в статье [2] и согласуются с 
параметрами испытаний на рыбоморозильном траулере. 

В летнем режиме эксплуатации СКВ при нахождении судна в тропической зоне 
при Ctв

32  и %85в параметры воздуха в помещениях находились в пределах, 

Ctп
25...23  и %60...50п . Расход воздуха СКВ составлял 4250 м3/ч, а теплообменная 

поверхность воздухоохладителя 160 м2.  
На рисунке 1 изображен процесс термовлажностной обработки воздуха в d-I 

диаграмме одного из режимов испытания СКВ в летний период эксплуатации. 
Для удобства эксергетического анализа термодинамических процессов в ЦК 

эксплуатации СКВ в летнем режиме на рисунке 2 представлена структурная схема модели 
исследуемого комплекса. 

 
Рисунок 2. Структурная схема модели функционирования центрального  

кондиционера в летнем режиме эксплуатации 
 

Физическая модель комплекса приборов ЦК с учетом установленных 
закономерностей взаимного их влияния в процессе совместного функционирования в 
летнем режиме эксплуатации имеет вид: 
                                                            .с.он,нвнн ,, ТТGEE  ;  (1) 

                                         в.с.одв,.в.нв
м
в

м
в ,,,, ТЕfТGЕЕ  ;                                   (2)  

                                         WfGТТЕЕЕЕ ,,,,, воввосв,трв,ввово  ;                          (3) 

                                        трвоперкaкдтрвтрв ,,,,, fТТТGЕЕE  .                                (4) 

здесь воwтрвдкд
м
вн ,,,,,, ЕЕЕЕЕЕЕ – соответственно эксергия наружного воздуха, 

подведенная к вентилятору от электродвигателя, подведенная хладагентом к ТРВ от 
конденсатора, хладагента после ТРВ, отведенная с конденсатом воздуха из ВО, 
отведенная с кондиционированным воздухом в помещение; кВт; вG – производительность 

электровентилятора, кг/с; пероквосн ,,,,, ТТТТТТ – соответственно температуры наружного 

воздуха, окружающей среды, после вентилятора, конденсации и кипения хладагента, 
перегрева хладагента, ˚К; восн ,,  – соответственно относительная влажность наружного 

воздуха, воздуха окружающей среды и после вентилятора, %; вотрвв ,, fff – соответственно 

конструктивные особенности вентилятора, ТРВ и ВО; W – количество влаги, отведенное 
из воздуха, кг/с. 

Работоспособность эксергетическим методом судовой системы 
кондиционирования воздуха рассматривается по потоку хладагента холодильной 
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установки и по потоку кондиционированного воздуха. Анализ по первому потоку 
рассмотрен в работе [3], а в настоящей статье анализируется по потоку воздуха. 

Удельная эксергия потока влажного воздуха определяется по формуле (5): 
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где .с.ов ,ТТ – соответственно температуры потока воздуха и окружающей среды, К; 

       .п.р.с.р ,сс – соответственно средняя удельная изобарная теплоемкость сухого воздуха и 

пара, кДж/(кг·К);  
        .с.ов ,dd  – соответственно влагосодержание воздуха и окружающей среды, кг/кг; 

        
Ккг

кДж
461,0


R – газовая постоянная водяного пара; 

         0,622 – отношение средних молекулярных масс воды и сухого воздуха; 
          .с.ов ,РР – соответственно полное давление потока воздуха и окружающей среды, 

кПа. 
Для удобства расчета, анализ производится по составляющим эксергии потока 

влажного воздуха с учетом результатов рабочего цикла в d-I диаграмме. Удельные 
составляющие имеют вид: 

                                                       w
в

т
в

м
вв еееe  ,  (6) 
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в ,, еее - соответственно механическая, термическая и влажностная составляющие 

эксергии, кДж/кг. 
Удельная механическая составляющая работы электровентилятора  
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где .с.оТ – соответственно температура окружающей среды, принята 293 К; 

      .с.оР  – давление окружающей среды, кПа; 

      вd  – влагосодержание засасываемого воздуха, кг/кг. 
Термическая составляющая удельной эксергии воздушного потока воздуха 

определяется по формуле: 
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В нашем случае расчет проводится для потоков воздуха до поступления в 
вентилятор, после него и на выходе из воздухоохладителя. 

Составляющая влажностная эксергия воздушного потока определится по формуле: 
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Удельная эксергия влаги, отводимой из воздухоохладителя в виде конденсата: 
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где W – количество отводимого конденсата воздуха, кг/с; 
      w

мr – удельная теплота фазового перехода вода-пар при мТ , кДж/кг; 

      .п.нР , .с.о
.п.нР – соответственно давление насыщенных водяных паров при температурах 

.с.оТ и мT , К; 

      .с.о – относительная влажность воздуха окружающей среды. 
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Результаты расчета удельных составляющих эксергии воздушной среды в 
кондиционере представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты расчета эксергии при прохождении воздуха  

в центральном кондиционере в летнем режиме 
Состояние эксергии воздушного  
потока в кондиционере 

Удельная эксергия 
е, кДж/кг 

Эксергия Е, кВт 

Влажного воздуха, в том числе 
составляющие:  

  

термическая до вентилятора 0,3 0,435 
термическая после вентилятора 0,548 0,777 
термическая после воздухоохладителя 0,119 0,17 
механическая воздуха 4,5 6,38 
влажностная (концентрационная) 0,11 0,157 
эксергия конденсата воздуха 0,026 0,023 
Cуммарная эксергия воздушного потока 5,6 7,94 

 

Для определения работоспособности центрального кондиционера необходимо 
провести расчет затрат эксергии холодильной установки СКВ данного судна, что нашло 
отражение в [3]. Так как холодильная установка работала на хладагенте R12, а в работе [3] 
анализировано сравнение R22 и R134а, параллельно проводился анализ и для фреона 12, 
хотя результаты не вошли в статью. 

Удельная эксергия, подведенная к воздухоохладителю после ТРВ составила 
78,2.в.р.т e    кДж/кг, а эксергия Етрв=1,63 кВт. 

Удельная эксергия, подведенная с R12 к воздухоохладителю составила 
6,4.o.в e  кДж/кг, а эксергия Ево=3,59 кВт. 

Таким образом, подведенная суммарная эксергия к кондиционеру составит: 
                                      кВт55,9трвw.вмехквн  

 EEEEEEE . (11) 

Эксергия конденсата и эксергия, переданная кондиционированному воздуху после 
кондиционера составят: 

                                            кВт6,359,3023,0.о.вw   EE . (12) 

Суммарные потери эксергии в центральном кондиционере определятся как: 
                                           кВт95,56,355,9  

 EED . (13) 

Окончательно эксергетический КПД работы центрального кондиционера СКВ при 
эксплуатации в летнем режиме составит: 

37,0
55,9

95,555,9
Е 





 




E
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 , то есть работоспособность кондиционера в 

исследуемом режиме эксплуатации СКВ составляет 37%. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ  
РІШЕНЬ І УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ  

НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНИХ СЕРВЕРІВ АСК ВП УЗ 
 

Жуковицький І.В., Скалозуб В.В., Устенко А.Б. 
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту  

імені академіка В.Лазаряна (Україна) 
 

Для ефективного рішення задачі управління вантажними перевезеннями уже кілька 
десятиріч використовуються комп’ютерні інформаційні системи. Перехід до ринкових 
відносин та розподілення загального вагонного парку за участю як держав-власників, так і 
приватних структур призвели до суттєвого ускладнення процесу управління 
перевезеннями і водночас зробили першочерговими економічні фактори використання 
вагонів. 

Нещодавно в Укрзалізниці (УЗ) для управління вантажними перевезеннями 
введено інформаційну систему нового покоління – “Автоматизована система керування 
вантажними перевезеннями УЗ” (АСК ВП УЗ), яка відповідає вимогам до сучасних 
масштабних корпоративних систем [1,2]. Відкрита архітектура АСК ВП УЗ дозволяє вести 
роботи з  автоматизації різних аспектів управління вантажними перевезеннями. Сьогодні 
система АСК ВП УЗ здатна ефективно вирішувати задачі із збирання та оброблення  
інформації про хід вантажних перевезень [3]. У рамках АСК ВП УЗ ефективно і з 
мінімальними додатковими доробками, які не впливають на структуру, організацію і 
супровід діючих інформаційних моделей баз даних, можуть бути вирішені задачі 
математичного моделювання та управління процесами вантажних перевезень, які 
використовують вихідні дані у формі часових послідовностей рядів спостережень. Разом з 
цим в системі поки що не створено уніфікованих підсистем – засобів для підтримки 
управлінських рішень персоналу з використанням методів дослідження закономірностей, 
діагностування., прогнозування та оптимізації процесів перевезень на основі даних 
моніторингу та моделювання.  
Зрозуміло, що такі підсистеми матимуть ряд спільних функцій та повинні спиратися на 
спільні методи їх реалізації, тож доцільно координувати їх створення і підготувати засади 
до їх певної уніфікації. У цій статті для означення подібних підсистем управління 
використовується термін “Аналітичні сервери” – АС. 

Призначення АС полягає в тому, щоб, спираючись на інформаційний фундамент 
АСК ВП УЗ, забезпечувати безпосередню інформаційну підтримку управлінських рішень 
керівного, інженерно-технічного  та диспетчерського персоналу УЗ.  

Орієнтація на ефективність підтримки конкретних управлінських функцій визначає 
необхідність створення комплексу або сімейства АС, які мають спеціалізуватись на  
різних типах задач управління вантажними перевезеннями: управління вагонними 
парками (АС УВП), управління локомотивними парками (АС УЛП), тощо. 

Разом з тим, згідно з сучасними підходами до створення інформаційних систем, є 
доцільним використання спільної платформи, в рамках якої вирішуються питання 
стандартизації та загальносистемного забезпечення АС. 

Огляд загальних принципів створення аналітичних серверів, наведений на рис.2. Ці 
принципи згруповані по наступним категоріям: 

- формування та використання інформаційної бази; 
- взаємодія з користувачами; 
- системна організація. 
Принципи створення та використання інформаційної бази полягають в тому, що 

АС мають спиратися на повну інформаційну базу АСК ВП УЗ, оперативні та архівні дані, 
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які відображують стан та історію всіх об’єктів вантажних перевезень, і на статистичну 
базу даних системи. 

Засобами АС повинно виконуватись автоматизоване створення “бази знань”, яка 
включає результати поточної обробки первинних даних (“очищення”, кластеризація, 
апроксимація тощо), орієнтованих на задану область прийняття рішень. Використання 
методів обробки знань має суттєво підвищити ефективність рішення типових задач 
підтримки управління (діагностика станів процесів, прогнозування, вибір оптимальних за 
встановленими критеріями рішень тощо). 

Для вирішення задач прогнозування динаміки технологічних процесів та 
оптимізації управління АС має використовуватись структурована сукупність 
математичних моделей, які відповідають різним рівням управління та використовують 
набір сучасних технологій моделювання (зокрема, апарат нейронних мереж, імітаційних 
моделей, нечітких моделей управління тощо). 

Для оцінки управління та його оптимізації мають широко використовуватись 
економічні показники ефективності в сукупності з традиційними експлуатаційними 
показниками.  

Принципи взаємодії АС з користувачем виходять з того, що в рамках АС мають 
бути реалізовані як суто інформаційний, так і інформаційно-радний режим підтримки 
управлінських рішень. В останньому випадку використовується інтерактивний режим 
взаємодії АС та користувача при виборі оптимальних управлінських рішень, коли досвід 
та більш детальна інформованість управлінця про особливості оперативної ситуації 
поєднуються з широкими можливостями системи з кількісної оцінки ефективності 
варіантів управління та зручного відображення ситуації управління. 

Згідно з колективним характером процесу управління АС повинен створювати 
інформаційне середовище для ефективної підтримки взаємодії управлінців різних рівнів у 
відповідності до їх компетенції та відповідальності. 

Принцип стандартизації послуг АС виходить з того, що при наявності широкого 
кола різноманітних інформаційних послуг вони пропонуються користувачеві у чітко 
специфікованому вигляді, який дозволить легко орієнтуватись в їх призначенні та якісних 
характеристиках. Стандартизація повинна підвищити ефективність планування та 
розробки нових інформаційних сервісів згідно з реальними потребами користувачів.  

В АС стандартизація  графічно-текстового  клієнтського інтерфейсу має 
виконуватись з урахуванням вимог основних категорій користувачів. Попередньо до 
найбільш важливих груп користувачів можна віднести керівний персонал структурних 
підрозділів, який здебільшого зосереджений на аналізі даних оперативної звітності, а 
також диспетчерський персонал, якому потрібна інформація про оперативну ситуацію на 
керованому полігоні залізниці. 

Принципи системної організації АС засновані на відкритості архітектури як 
фундаментального принципу сучасних інформаційних систем. Зокрема, відносно 
аналітичних серверів це означає пристосованість платформи до розширення складу 
розроблюваних АС, а конкретних аналітичних серверів – до розширення складу їх 
інформаційних послуг. Разом з тим необхідно забезпечити погодженість платформи АС з 
принципами розвитку АСК ВП УЗ. Цьому сприяє те, що архітектура АСК ВП УЗ 
передбачає стандартизовану взаємодію з серверами прикладних програм, до яких 
безпосередньо належать АС. 

Модульність програмного забезпечення також є нині практично обов’язковою рисою 
сучасних інформаційних систем. Відносно АС модульність має втілюватись зокрема в 
створенні комплексу відносно самостійних та пристосованих до самостійного 
використання і комплексування програм-сервісів, які виконують певні завершені функції 
інформаційного обслуговування клієнтів з певними характеристиками якості. Такий 
підхід має скласти основу для ефективної автоматизації генерації клієнтських робочих 
місць (АРМ) в рамках АС. 
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Виходячи з перспективи створення сімейства АС, які мають вирішувати  
різноманітні типи задач підтримки управління, доцільно передбачати використання 
широкого спектру програмно-технічних рішень відповідно до особливостей таких задач. 
Зокрема це стосується можливості використання з боку АС власних апаратних ресурсів та 
ресурсів вузлів АСК ВП, а також розподілення ресурсів в рамках схеми клієнт-сервер. 

При наявності широкого спектру апаратно-програмних рішень по створенню АС 
доцільно віддавати пріоритет сучасним веб-технологіям. В рамках таких технологій нині 
створений ряд стандартних рішень, які забезпечують ефективні комунікації при наявності 
інформаційної безпеки та досить розвинутого текстово-графічного інтерфейсу 
користувачів. Динаміка розвитку цих технологій та їх загальна прийнятність 
підтверджують перспективність їх використання при створенні АС. 

Загальна класифікація функцій АС 
Доцільно виділити суттєво відмінні категорії функцій АС: 

- базові функції, які мають входити до складу платформ АС (тобто, є спільними для 
різних модифікацій аналітичних серверів); 

- прикладні функції, які відповідають задачам АС для конкретної категорії 
користувачів. 

До складу базових функцій мають входити: 
- одержання та аналітична обробка даних;  
- прогнозування динаміки процесу перевезень та його показників; 
- підтримка оптимізації управлінських рішень; 
- оцінка очікуваних наслідків управління; 
- адміністрування аналітичного серверу. 

Склад прикладних функцій має визначатись в ході розробки конкретних АС. 
Прикладами таких функцій є підтримка складання різних типів оперативних планів,  
підтримка оптимізації рішення різних типів задач із управління вагонопотоками тощо.  

Математичне і методичне забезпечення концепції створення АС 
Встановлені потреби щодо удосконалення аналітичних складових системи АСК ВП 

УЗ на основі створення єдиної уніфікованої методики побудови математичного і 
відповідного програмного забезпечення АС у першу чергу ставлять завдання чіткого 
визначення і обгрунтування засад розробки нової компоненти системи із забезпечення 
інтелектуального сервісу. В основу методики побудови необхідно покласти вимоги до 
серверу уніфікованих аналітичних функцій системи АСК ВП УЗ, а також принципи її 
створення і побудови відповідного уніфікованого математичного та програмного 
забезпечення. Методика АС що пропонується для розробки являє комплекс методів, а 
також відповідних процедур і засобів їх реалізації при рішенні задач моделювання, 
аналізу, діагностування та прогнозування на основі даних системи АСК ВП УЗ. 
Розглянемо ці принципи, завдання і методи більш детально.  

Методика інтелектуального аналізу даних, моделювання, оптимізації і побудови 
відповідного уніфікованого математичного забезпечення системи АСК ВП УЗ повинна 
ураховувати загальну структуру системи, компонентно-орієнтований метод розробки 
програмного забезпечення, основні програмно-технічні комплекси, організацію процесів 
збирання, представлення і управління даними в рамках застосованого у системі об’єктно-
орієнтованого методу моделювання процесів вантажних перевезень. Однією з головних 
засад уніфікації процесів моделювання, аналізу і прогнозування є стандартизація 
процедур підготовки даних для серверу аналітичних функцій. Це дозволить створити 
програмне забезпечення, що забезпечить інструментарій для утворення рядів 
спостережень параметрів процесів вантажних перевезень, необхідної форми 
представлення для подальшого дослідження та управління процесами  перевезень.  

Висновки. Приведений аналіз та результати дослідження стану і перспектив 
розвитку і довгострокового застосування системи АСВ ВП УЗ свідчать про актуальну 
потребу запровадження у системі уніфікованих засобів підтримки процесів прийняття 
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рішень. Для реалізації такого проекту пропонується створення додаткового комплексу 
АСК ВП УЗ, а також спеціалізованих засобів у вигляді аналітичних серверів. Утворення 
структури підтримки прийняття рішень у рамках проекту АСК ВП УЗ дасть змогу 
підвищення якості використання рухомого складу за рахунок забезпечення більш 
ефективного управління вантажними перевезеннями, яке потребує постійного 
удосконалення автоматизованих систем управління.  
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ИНТЕРНЕТ-МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ СЭУ 
 

Ивановский В.Г., Варбанец Р.А., Кучеренко Ю.М., Головань А.И. 
Одесский национальний морской университет (Украина) 

 
Существует техническая проблема непосредственного определения мощности и 

расхода топлива в процессе эксплуатации морских судов с помощью расходомеров 
различного типа. Практически невозможно объяснить колебания этих величин в широком 
диапазоне без учета внешних условий эксплуатации. В некоторых on-line системах 
слежения практикуется оценка расхода топлива с помощью расчетных моделей методами 
вычислительной гидродинамики. Не вдаваясь в технические подробности можно 
отметить, что без учета внешних факторов они работают весьма приблизительно. 
Например, при плавании по реке с переменным фарватером, с переменной глубиной и 
течением, оперируя только скоростью судна по gps нельзя точно оценить требуемую 
мощность СЭУ и, тем более, расход топлива. 

Очевидное решение перечисленных проблем заключается в максимально 
корректной оценке эффективных показателей СЭУ, в первую очередь - мощности и 
моменте на гребном валу главных двигателей. В этом случае, влияние всех внешних 
факторов  учитываются по эффективной мощности. В конечном итоге, именно удельный 
эффективный расход топлива ]*/[ hkWtgbe  является паспортной величиной двигателя и 

может быть принят в качестве независимого экспертного критерия. Изменение eb  в 

зависимости от технического состояния двигателей носит предсказуемый характер и 
может быть с достаточной точностью определено при теплотехнических испытаниях. 

На определении эффективных показателей СЭУ базируется система DFM. 
Параллельно с определением мощности производится высокоточный контроль частоты 
вращения гребных валов и оценка фактического спектра крутильных колебаний, для 
выявления опасных режимов работы. В процессе анализа спектра крутильных колебаний 
для оценки частотных и амплитудных характеристик приходится решать задачу 
устранения эффекта «утечки». Этот эффект является следствием конечности 
анализируемой временной реализации и ее дискретного представления через АЦП. 
Используют, в основном, два способа борьбы с эффектом утечки: специальный выбор 
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частоты дискретизации и длины обрабатываемого участка ряда и использование оконных 
преобразований. Выбор частоты дискретизации и длины ряда должен обеспечивать целое 
число отсчетов на период сигнала и целое число периодических составляющих на длину 
ряда. Понятно, что на практике эти условия выполнить затруднительно. Наиболее 
широкое распространение получил метод оконных преобразований. Суть метода очень 
проста: для уменьшения разрывов на краях ряда с целью ослабления утечки нужно 
уменьшить амплитуду сигнала возле краев. Такое масштабирование осуществляется в 
ходе умножения реализации на окно специальной формы )(iWxx i

w
i  . Точнее можно 

устранить эффект  численным методом, основанным на обработке комплексных 
результатов ДПФ записанных гармонических сигналов. 

Система, предназначенная для определения параметров основных объектов СЭУ и 
привязанная к ним сенсорами, рассредоточена по всему машинному отделению судна. 
Устаревшие, дорогостоящие и слабо помехозащищенные гальванические связи заменены 
в системе DFM на беспроводную Mesh-сеть. Система DFM производит отображение 
маршрута следования судна по карте Google maps. В связи с этим актуальной является 
задача корректного выбора частоты дискретизации данных (опроса позиции по 
gps/ГЛОНАСС и всех датчиков в машинном отделении). Если выбрать большой интервал 
времени между опросами, может произойти эффект «плавания судна по берегам», в этом 
случае корректность расчета расхода топлива и мощности будет весьма сомнительной. 
Эта проблема особенно актуальна для речных судов. В DFM дискретность получения 
данных  
заведомо меньше постоянных времени как самого судна, так и контролируемых объектов 
СЭУ. Благодаря этому в DFM поддерживается высокое качество отображения 
записанного маршрута и минимизируется погрешность в расчете мощности и 
потребляемого ГСМ. 

Основываясь на результатах работы системы DFM судовладелец может: 
- проводить анализ фактической мощности и потребления топлива/масла СЭУ; 
- производить планирование ремонтов и учет расхода запасных частей, основанный 

на определении фактического времени наработка объектов СЭУ; 
- основываясь на реальных данных, производить оптимизацию технических 

характеристик СЭУ и систематически проводить мероприятия по уменьшению расхода 
топлива с постоянным контролем эффективности принимаемых решений. 

Доступ к информации, передаваемой с борта судна по одному из каналов связи 
(GPRS, INMARSAT или спутниковая связь), организован через сайт www.dfm.od.ua 
(гостевые реквизиты: User:guest, Pass:guest, использовать Mozilla Firefox или Google 
Chrome). Судовладельцу достаточно иметь выход в интернет и параметры авторизации, 
чтобы из любой точки мира круглосуточно получать информацию по своим судам. 

 
 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
СУДОВОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

Ивановский В.Г., Варбанец Р.А., Кучеренко Ю.М., Головань А.И. 
Одесский национальний морской университет (Украина)  

 

Определение параметров рабочего процесса судовых дизелей в эксплуатации 
производится с помощью современных компьютерных диагностических систем. 
Индикаторные параметры, характеризующие качество протекания рабочего процесса, 
определяются путем анализа диаграмм давления газов в цилиндрах (индикаторных 
диаграмм). В связи с тем, что все судовые дизели (средне- и малооборотные) снабжены 
стандартными индикаторными кранами, эта процедура достаточно оперативно 
производится в процессе эксплуатации. В правилах морского Регистра даже указана 
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возможность проведения индицирования путем переноса одного датчика с цилиндра на 
цилиндр. Здесь сделано допущение о незначительном изменении условий индицирования, 
т.е. нагрузки двигателя, в течение короткого времени индицирования   последовательно 
всех цилиндров. Кроме того, развитие и применение на практике методов 
алгоритмической синхронизации данных индицирования ускоряет процесс получения 
индикаторных параметров рабочего процесса, делает его универсальным, не требующим 
предварительной трудоемкой подготовки двигателя. 

Индикаторные параметры рабочего процесса нужны, в основном, для диагностики 
цилиндропоршневой группы, настройки топливной аппаратуры высокого давления и 
механизма газораспределения. Для контроля выходных параметров дизельной судовой 
энергетической установки применяются эффективные параметры. Момент на валу и 
эффективная мощность характеризуют расход топлива. Расход смазочного масла 
(цилиндрового и циркуляционного) также привязан к эффективной мощности. 
Основными паспортными характеристиками двигателя являются удельные эффективные 
расходы топлива be и масла bme . Все паспортные характеристики судовых дизелей 
(винтовые и нагрузочные) представлены также относительно эффективной мощности. 

Возникает эксплуатационная проблема: все паспортные данные представлены 
относительно эффективных показателей, а определить их во время эксплуатации персонал 
не может. Определяются только индикаторные параметры, т.е. среднее индикаторное 
давление и индикаторная мощность. Часто возникает ситуация, когда разницу между 
индикаторной и эффективной мощностью (т.е. механические потери) принимают 
условной или вообще опускают, предоставляя для анализа завышенные мощностные 
показатели. 

Для решения этой проблемы в эксплуатации применяются торсиометры, 
устанавливаемые на гребных валах. Эти устройства стационарные, габаритные, 
дорогостоящие и требуют периодической тарировки. Исходя из опыта проведения 
теплотехнических испытаний можно сказать, что не более 3 % транспортных судов 
оборудовано торсиометрами. На остальных судах оценка эффективной мощности 
производится по индикаторной мощности и условно принимаемому механическому КПД. 

Авторами предлагается разработанная и проверенная экспериментально методика 
определения эффективной мощности и момента главной энергетической установки 
транспортного судна. С помощью двух, устанавливаемых на определенном расстоянии, 
датчиков с чувствительными элементами – инклинометрами - записываются мгновенные 
углы поворота вала. Под действием скручивающего момента сопротивления гребного 
винта, диаграммы изменения углов поворота гребного вала, записанные в разных точках, 
смещаются по фазе. Методами спектрального анализа рассчитывается разность фаз двух 
полученных гармонических процессов. Фактический угол скручивания определяет 
крутящий момент и с учетом частоты вращения вала пересчитывается в эффективную 
мощность. Датчика имеют автономное питание и передают информацию по 
беспроводному ZigBee интерфейсу. 

Для определения частотных характеристик комбинированного судового дизеля 
используются методы гармонического анализа на базе быстрого преобразования Фурье. В 
спектре виброакустического сигнала двигателя, записанного в районе кольцевого фильтра 
турбины газотурбонаддува с помощью граничных условий выделяются контрольные 
гармоники. Одна из них, это гармоника цилиндровой частоты двигателя (icyl×rpm/60). 
Восстановленная амплитуда этой гармоники является диагностическим параметром и 
характеризует баланс мощностей цилиндров. Другая гармоника – лопаточная частота 
компрессора ГТН (iлопаток × rpmгтн/60), частота эта  может быть определена с высокой 
точностью (погрешность менее 0,25%) – показывает изменение частоты вращения вала 
турбины наддува. Лопаточная частота ГТН пропорциональна индикаторной мощности 
двигателя и является диагностическим параметром, характеризующим состояние 
газовыпуского и воздушного трактов. 
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О РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ФИЛЬТРАЦИИ 
ВЫСОКОВЯЗКИХ ТОПЛИВ 

 
Радченко О.П., *Мацкевич А.Р. 

Киевская государственная академия водного транспорта (Украина) 
*Одесская национальная морская академия (Украина) 

 
Вступление. При переводе систем топливоподготовки на более вязкие сорта 

топлив, остро стает вопрос эффективной очистки таких топлив на судне. Требуется 
дополнительное изучение и уточнение процессов сепарации и фильтрации высоковязких 
сортов топлива. Применения новых методик описания физико-химических свойств 
топлива при осуществлении процессов его фильтрации, что суть фильтрации – 
механическое разрушение жидких кристаллов-структурированной среды топлива. 

Актуальность работы. Рассмотрены вопросы необходимости усовершенствования 
процессов фильтрации высоковязкого судового топлив, рассмотрены реологические 
характеристики процессов, происходящих при фильтрации судового топлива, исследовано 
влияние на топливную среду механических возмущений в полости фильтра. 

Цель работы. Изучение процессов, протекающих при фильтрации топлива. Более 
полное объяснение гидродинамических и реологических процессов, происходящих при 
фильтрации судового топлива, а также опытное исследование поведения высоковязких 
топлив при воздействии на среду механических возмущений в полости фильтра.  

Изложение основного материала. Была принята концепция, в основе которой в 
первую очередь лежит утверждение, что суть фильтрация есть механическое разрушение 
жидких кристаллов. При условии, что их восстановление начинается сразу по прошествии 
фильтра и происходит некоторое время после. Перепад давления на фильтре есть 
следствие задержки жидких кристаллов требующих большего усилия для разрушения, 
доказать сказанное легко, повышением температуры топлива, вследствие чего получим 
более медленный перепад на фильтрующей полости. Для обеспечения надежности работы 
фильтров тонкой очистки предлагается контролировать степень кристаллизации топлива 
путем установки проточного датчика измерения динамики изменения диэлектрической 
постоянной, для обеспечения более эффективной фильтрации высоко кристаллизованного 
топлива, так же предлагается использовать ультразвуковое воздействие внутри фильтра.  

В рамках работы выполняются следующие исследования, перечисленные далее: 
1. Системный анализ эксплуатации фильтров в системах топливоподготовки на 

судах. 
2. Исследование истечения топлива через одиночный поровый канал. 
3. Анализ влияния температуры  и ультразвуковой обработки судовых топлив 

на процессы фильтрации. 
4. Спектрометрия топлив до и после традиционной фильтрации. 
5. Теоретическое описание методов фильтрации топлива на основе 

предлагаемых реологических подходов. 
В данной части материала будут проведен сравнительный анализ работы комплекса 

фильтров, как части системы топливоподготовки на двух современных судах. На 
сегодняшней день практически нет источников, в которых подробно описаны процессы, 
протекающие при фильтрации высоковязкого топлива на судне. Известные компании, 
специализирующиеся на выпуске топливных фильтров наибольшее количество средств 
вкладывают именно в изучение новых конструктивных решений для систем 
автоматизации саморазгружающихся фильтров, для удешевления процессов их 
производства.  

Анализ большого числа экспериментальных данных, а так же методики описания 
поведения высокомолекулярных систем по данным профессора  В. В. Девликамовым с 
сотрудниками, позволило рекомендовать систему основных реологических параметров и 
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фильтрационных характеристик для описания особенностей течения аномально-вязких 
топлив в капилляре и пористой среде. 

В случае течения в капилляре по опытным данным предложены графики 
зависимости скорости сдвига от напряжения сдвига. При изучении фильтрации 
нефтепродукта через образцы пористых сред взяты графические зависимости скорости 
фильтрации и подвижности топлива от градиента давления. 

 

 
Рисунок 1. Кривые фильтрации (1) и подвижности (2) высокосмолистого 

нефтепродукта в пористой среде. 
На рис 1 показаны подверженные типичные графики вышеперечисленных 

зависимостей, при исследованиях реологических и фильтрационных свойств 
высокосмолистых нефтепродуктов. Анализ реологических линий показал, что они по 
форме аналогичны известным кривым С. Освальда и их можно рассматривать как полные 
реологические линии аномально-вязких нефтепродуктов. Подобные реологические линии 
были получены П. А. Ребиндером, Н. В. Михайловым и другими при исследовании 
некоторых других дисперсных систем . Такие системы по классификации П. А. Ребиндера 
принято называть жидкообразными структурированными системами. 

На линиях течения через  образец пористой среды (рис. 1) можно выделить два 
линейных участка "0-а" и "б-в", отличающихся углом наклона к оси абсцисс. 
Продолжения этих участков проходит через начало координат, что свидетельствует о 
соблюдении в этих областях напряжений (скоростей) сдвига и градиентов давлений 
(скоростей фильтрации) линейных законов течения: закона вязкого трения Ньютона (для 
случаев течения нефтепродукта в капилляре) и закона фильтрации Дарси (для случаев  
фильтрации высоковязкого топлива через пористую среду). Участок "0-а" на линиях 
течения через капилляр и образец пористой среды соответствует течению нефтепродукта 
с практически неразрушенной структурой, когда ее эффективная вязкость постоянная и 
наибольшая (рис. 1), а подвижность в пористой среде постоянная и наименьшая (рис. 1). В 
Этой области течения (по П. А. Ребиндеру) разрушение структуры сопровождается 
тиксотропным восстановлением. У других авторов это явление названо ползучестью. 

Криволинейный участок "а-б" на линиях течения нефти через образец пористой 
среды (рис. 1) соответствует течению нефтепродукта с переменными значениями вязкости 
и подвижности. В этой области течение с ростом напряжения сдвига  или градиента 
давления происходит интенсивное  разрушение структуры топлива, в результате чего его 
вязкость уменьшается, а подвижность растет. 

Участок "б-в" на линиях течения нефтепродукта соответствует течению топлива с 
полностью разрушенной структурой, когда ее эффективная вязкость постоянная и 
наименьшая (рис. 1), а подвижность в пористой среде постоянная и наибольшая. 
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Коэффициенты вязкости и подвижности на криволинейном участке "а-б" линий 
течения топлива образец пористой среды (рис. 1) являются величинами переменными. Их 
можно вычислить, формально применяя законы (вязкого трения Ньютона и фильтрации 
Дарси) для любой фиксированной точки участка "а-б", соответствующей равновесному 
состоянию процессов разрушения и восстановления структуры в топливе при 
установившемся режиме течения. Так как коэффициенты вязкости и подвижности 
структурированного топлива - переменные величины, их принято называть кажущимися 
или эффективными. 

Эффективная вязкость топлива при различных скоростях и напряжениях сдвига 
определяется расчетным путем по формуле: 

     
Из всех значений эффективной вязкости, рассчитанных для исследуемого 

диапазона скоростей  и напряжений сдвига, выбираются близкие к максимальному и 
минимальному значениям, по которым  (с учетом вида линии течения и графика 
зависимости эффективной вязкости от напряжений сдвига, как среднее арифметическое 
близких друг к другу значений) определяется эффективная вязкость нефтепродукта 
соответственно с неразрушенной и разрушенной структурой - 0  и   . 

Приведенные выше реологические параметры используют для характеристики 
структурно-механических свойств топлива. Для описания особенностей течения 
структурированного нефтепродукта через пористую среду пользуются специальными 
фильтрационными характеристиками (параметрами), определяемыми с помощью графика 
зависимости скорости фильтрации от градиента давления, полученного авторами, 
представленный на рис. 1 

Из всех значений подвижности, рассчитанных для исследуемого диапазона 
скоростей фильтрации и градиентов давления, выбираются близкие к минимальному и 
максимальному значениям, по которым (с учетом вида линии течения и графика 
зависимости подвижности от градиента давления, как среднее арифметическое близких 
друг к другу значений) определяются подвижность топлива соответственно с 
неразрушенной и разрушенной структурой -  0

k   и  k 


. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФИЛЬТРАЦИИ 
ВЫСОКОВЯЗКИХ ТОПЛИВ НА СУДАХ 

 
Радченко О.П., *Мацкевич А.Р. 

Киевская государственная академия водного транспорта (Украина) 
*Одесская национальная морская академия (Украина) 

 
Вступление. В предлагаемой статье делается попытка рассмотреть основную цепь 

процессов предварительной очистки тяжелых топлив в системах топливоподготовки на 
судах, которые используются, по словам заводов-изготовителей для обеспечения 
бесперебойной работы судовых высокофорсированных МОД в течение длительного 
периода времени. Описываются ключевые особенности в работе, как обычных сдвоенных, 
так и автоматических саморазгружающихся фильтров и их конструктивные различия, 
предлагаемые фирмами-производителями. Также учтен собственный опыт эксплуатации, 
рассмотренных фильтров на судах. 

Актуальность работы. Рассмотрено оборудование, для судовой фильтрации 
топлива. Охарактеризованы основные моменты при эксплуатации судовых фильтров 
фирм производителей: Boll & Kirch Filterbau GmbH, Filtreix Inc.  

Цель работы. Рассмотрение вопросов необходимости автоматизации и контроля 
качества процессов фильтрации высоковязкого судового топлива. Получены зависимости 
отделения частиц шлама от температуры на основе теоретических представлений, 
проведен их сравнительный анализ на основе опытных  данных. 

Изложение основного материала. Работа дизелей на тяжелом топливе требует 
интенсивной предварительной очистки топлива. Даже учитывая процессы сепарации 
топлива, фильтрация в системах циркуляции судовых дизелей выполняет одну из 
ключевых ролей по очистке топлива от твердых взвешенных органических и 
неорганических частиц в составе топлив. Специальные фильтрующие комплексы, которые 
входят в состав систем циркуляции топлива на современных судах, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- производительность фильтров в системе должна полностью удовлетворить 
требуемому количеству топлива для обеспечения бесперебойной работы судового 
оборудования; 

- гарантировать высокую степень чистоты топлива для предотвращения возможных 
поломок в системах топливоподачи дизелей; 

- конструкция и типоразмеры фильтра должны обеспечивать постоянное рабочее 
давления в системе; 

- поддерживать бесперебойную работу и очистку при переходах на топлива с 
разными качественными характеристиками; 

- отличаться минимально возможным техническим обслуживанием и иметь 
высокий эксплуатационный ресурс, что способствовало бы сокращению стоимости 
обслуживания оборудования; 

- не нуждаться в специальных инструментах при обслуживании, мониторинг 
частоты разгрузки автоматических фильтров с сигнализацией коротких интервалов 
очистки. 

Основные концептуальные решения комплексов фильтрации для судовых систем 
топливоподготовки представляются такими производителями как Boll & Kirch Filterbau 
GmbH, Filtreix Inc., Siemens GmbH, Mitsubishi Inc.  и другими.  

Как утверждает фирма производитель Boll & Kirch Filterbau GmbH (Германия), все 
перечисленные выше требования в полной мере соответствует линейке автоматических 
фильтров. Внешний вид таких фильтров представлен на рисунке 1. Они представляют 
собой специально разработанное кассетные системы, имеющие двухкамерную 
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конструкцию, в которых функции фильтрации и восстановления происходят как 
одновременно, так и по отдельности. 

Наблюдались проблемы с работой 
управляющих электромагнитных клапанов, 
пневматических механизмов фильтра, 
потери сжатого воздуха в местах 
соединения подводящих патрубков. 
Уплотнительные резинки и прокладки 
также требовали постоянного контроля и в 
случае появления протечек – замены. В 
зависимости от качества поставляемого 
бункерного топлива и количества 
смешиваний в результате переходов с 
одного типа высоковязкого мазута на 
другой, внутренние фильтрующие 
элементы подвергались ручной чистки 
паром или специальными химическими 
реагентами ввиду заметного сокращения 
времени между разгрузками фильтров. 

Другой распространённый 
производитель судового фильтрующего 
оборудования Filtrex Inc. (Италия) 
представляет собственные разработки, 
использующиеся сегодня на различных 
судах. Автоматические 
саморазгружающиеся фильтра данного 
завода - изготовителя представлены 
сериями DACT и DACXT, внешний вид 
которых изображен на рис. 2. 

В пресс-релизах компании 
говориться, что продукция компании 
обеспечивает лёгкую и эффективную 
эксплуатацию оборудования.  Очистку 
фильтрующих жидкостей от взвесей, 
размеры которых находятся в пределах от 
10 мкм и более. Не нуждается в 
дополнительных средствах очистки, в 
периодической чистке фильтрующего 
элемента, и использовании специальных 
инструментов и реактивов. Не использует в 

отличие от предыдущего производителя заряд сжатого воздуха для очистки обратным 
потоком загрязнённого фильтрующего элемента. Преимущество данного метода 
заключается в том, что происходит экономия приблизительно 90 - 95 % количества 
израсходованного топлива по сравнению с другими автоматическими фильтрами, 
использующими при разгрузки сжатый воздух. Процессы разгрузки таких фильтров 
каждый раз сопровождаются удалением всего объёма топлива из рабочей камеры. 

Реальный опыт эксплуатации линейки саморазгружающихся фильтров данного 
производителя показал наличие схожих с предыдущими фильтрами недостатков, 
выявленных в ходе эксплуатации на борту судна. В зависимости от качества 
забункерованного топлива, количества переход между танками запаса, и между 
различными сортами топлива эксплуатация фильтров требовала периодической чистки 
как внутренних сетчатых элементов шламовосстанавливающего юнита, так и главной 

 
Рисунок 1. Автоматический фильтр  

Boll & Kirch Filterbau GmbH 

 
Рисунок 2. Автоматический фильтр 

 Filtrex Inc. типа DACT  
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рабочей полости. Средний срок службы элементов фильтра составлял 1-2 недели. При не 
до конца выясненных обстоятельствах, были случаи, что фильтра приходилось чистить 
раз в сутки довольно продолжительное время. Имели место повреждения сетчатого 
материала фильтра, установленные при очередном вскрытии и чистке. Ввиду 
повышенного температурного режима эксплуатации оборудования, довольно часто 
возникали протечки топлива по местам уплотнительных колец и прокладок. 

Можно резюмировать, что все фильтры, пригодные для использования на судах, 
должны характеризоваться следующими важными усовершенствованиями: 

- занимать меньше места, благодаря компактным корпусам, но находиться в 
легкодоступных местах; 

- обладать повышенной прочностью, посредством применения надежных 
конструкторских решения и материалов; 

- выделяться идеальной синхронизацией работы управляющих механизмов, 
выполняющих процессы саморазгрузки, вследствие согласованной работы пары 
пневмоцилиндр - воздух и выпускного клапана промывки; 

- обеспечивать легкий доступ к фильтрующим элементам, благодаря конструкции 
быстро разборных крышек камер;  

- отличаться низкими эксплуатационными расходами из-за инновационных 
решений конструкции фильтров; 

- исключать, по возможности, риски неисправности фильтров, способствующие 
увеличению доступности заводского ремонта и маркетинга. 

На сегодняшней день практически нет источников в которых подробно описаны 
процессы, протекающие при фильтрации высоковязкого топлива на судне. Анализ 
процессов фильтрации высоковязких мазутов основными производителями фильтров 
сводятся к простейшему понятию фильтра как сита для задержки твердых частиц с 
наперед заданными размерами. Нужно оговорить так же ситуацию, что систем контроля 
качества фильтрации, кроме как по перепаду давлений на судовых фильтрах не 
предусмотрено. Потому сегодня стоит остро проблема контроля качества фильтрации, как 
функции именно изменения реологических качеств топлив. Мы убеждены, что более 
информативного способа качественно проследить динамику изменения структуры 
высоковязких топлив, является постоянный мониторинг динамики изменения показателей 
диэлектрической проницаемости топлива после фильтрации. Именно для доказательства 
или опровержения данного суждения был выполнен комплекс опытов и наблюдений за 
работой наиболее распространенных решений по фильтрации топлива на судах. Из 
приведенного в материале анализа полученных лабораторных оценок проб 
забункерованого на упомянутые суда топлива следует, что все рассмотренные 
нефтепродукты обладают схожими показателями по физико-химических свойствам и 
содержанию примесей. Количества последних не превышают максимально допустимых 
требований по CIMAC. Логично предположить, что на схожих по составу и свойствам 
топливах в судовых условиях будет наблюдаться весьма похожая картина эксплуатации 
фильтров и сепараторов. Однако все данные, полученные на двух танкерах в течении 
трехмесячных наблюдений показывают обратное. Столь разное поведение топлив в 
предложенном диапазоне температур свидетельствует о наличие процессов, действующих 
на структуру высоковязкого топлива внутри рабочей камеры фильтра, которые сегодня 
практически не изучены и представляют наибольший интерес для исследований. 
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МЕТОДИКА ВИБРОДИАГНОСТИРОВАНИЯ  
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Свиридов В.И.  

Херсонская государственная морская академия (Украина) 
 

Введение. Техническое диагностирование, являясь одним из важнейших 
направлений в повышении эффективности и качества эксплуатации насосного 
оборудования, увеличивает межремонтную наработку, своевременно предотвращает 
отказы и соответственно сокращает затраты труда и средств на их техническое 
обслуживание и ремонт. В статье поднасосного оборудования подразумеваются насосы 
центробежного типа с электроприводом. В качестве электропривода насосного 
оборудования, как правило, используются электрические машины (асинхронные 
двигатели и машины постоянного тока). 

Вибрационная диагностика, основанная на измерении и анализе параметров 
сигнала вибрации, является одним из самых эффективных функциональных методов 
технической диагностики судового оборудования. Однако на практике по параметрам 
вибрации поставить точный диагноз насосного оборудования может только специалист и 
при этом требуются нормы вибрации. 

Цель исследования. По проведенным вибрационным обследованиям различного 
оборудования разработать методику вибродиагностирования, не требующую норм и 
ретроспективных данных вибрации. 

В основе исследования лежит гипотеза, которая основывается на том, что при 
проектировании насосного оборудования, особенно электрические машины, конструктор 
предпринимает все возможное, чтобы вибрационные характеристики были в пределах 
действующих норм или, чтобы их уровни были минимально возможными. Таким образом, 
в идеальном случае, можно предположить, что и уровни спектральных составляющих 
вибрации насосного оборудования, измеренные в разных направлениях будут 
сопоставимы.  

Это предположение было проверено путем анализа вибрационных данных 
оборудования, измереных различными предприятиями, а также автором в период с 2005 
по 2012 г.  

В результате предлагается новая методика вибродиагностирования, 
заключающаяся в том, что измеряются уровни вибрации оборудования в различных 
направлениях и потом сравниваются. Если в результате сравнения они (уровни вибрации) 
сопоставимы, то насосного оборудования в исправном состоянии. Если нет, то насоное 
оборудование имеет дефект или неисправность. Зная частоты, где различие уровней 
вибрации значительное, определяют вид дефекта или место неисправности.  
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Автором использовались приборы, которые позволяли измерять уровни 
виброускорения в децибелах (дБ) в 1/3-октавных полосах частот.  

Известно [1], что в зависимости от вида дефекта оборудования диагностическими 
признаками могут быть: 

- увеличение уровней определенных гармонических составляющих корпуса 
электрической машины, измеренных в радиальном LR  и (или) тангенциальном 
направлениях LT; 

- появление новых гармонических составляющих вибрации; 
- возникновение амплитудной или угловой модуляции гармонических 

составляющих вибрации определенной частотой; 
- увеличение уровней составляющих на определенных частотах в кепстре сигнала 

вибрации. 
Рассмотрим диагностические признаки некоторых основных дефектов насосного 

оборудования и вибрационные диагностические параметры: 
1. Диагностическими признаками появления обрывов и коротких замыканий в 

обмотках статора асинхронного двигателя  является увеличение уровней тангенциальной 
вибрации LT на частоте 2FПС , где FПС - частота напряжения питания (питающей сети). 

Диагностическим параметром для оценки глубины дефекта является разность 
уровней L вибрации, измеренных в тангенциальном LTH и радиальном LRH направлениях 
на частоте 2FПС под нагрузкой:  

 
|LTH(2FПС) - LRH(2FПС) | = LH1, дБ 

 
Необходимо отметить, что при определении пороговых значений диагностического 

параметра для каждого насосного оборудования определяют начальный порог LHi, 
характеризующий ее исправное функционирование. Тогда предельный порог, 
характеризующий появление развитого дефекта и его предельную допустимую величину, 
как показывает опыт эксплуатации, равен LH1 + 6 дБ. 

2. Диагностическими признаками появления обрывов и короткого замыкания в 
обмотках якоря или дефектов пластин коллектора машины постоянного тока является 
увеличение LT на щеточных частотах: FЩ = kNFВР , где N число щеточных пальцев; k = 
1,2,3 . кратность гармоники. 

Диагностическим параметром для оценки глубины дефекта является:  
 

| LTH(FЩ) - LRH(FЩ) | = LH2, дБ 
 

3. Диагностическими признаками появления обрывов и коротких замыканий в 
обмотках ротора асинхронного двигателя является возникновение угловой модуляции 
гармонических составляющих радиальной вибрации на частотах пропорциональных FВР 
частотой 2FS;  
где FВР = n/60  - частота вращения ротора, Гц;  

n - скорость вращения ротора, мин-1;  
FS = SFПС - частота скольжения, Гц;  
S - скольжение ротора асинхронного двигателя, которое измеряется любым известным 

способом, в том числе по спектру вибрации: 
 

S = (FПС - PFВР)/FПС, Гц, 
 

где P - число пар полюсов асинхронного двигателя. 
 
Диагностическими параметрами для оценки глубины дефекта, является отношение 

/S,  
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где   - индекс модуляции, определяемый по разности  
 
                   L = | LRH(FВР) - LRH(FВР  2FS) |  и по формуле: 

 
                                                     =(0,510L/20)-1                                                         (1) 

 
Для большинства исправных асинхронного двигателя отношение /S  0,4 
4. Диагностическими признаками нарушения нормальных условий коммутации в 

машинах постоянного тока является увеличение АR или увеличение АТ  на частотах FЗ,  FК 
и NFК , где FК = kZKFВР - частота вибрации коллектора,  
где ZK - число коллекторных пластин; 

N - число щеточных пальцев;  
k = 1,2. - номер гармоники.  

 

Диагностическими параметрами для оценки глубины дефекта является отношение: 
(АН  IНОМ) /(АХХ  IH)  10, где АRН и АRХХ - амплитуды составляющей  вибрации машины 
постоянного тока  измеренных в радиальном или АTН и АTХХ тангенциальном направлении 
на указанных частотах соответственно под нагрузкой и на холостом ходу; IН  и IХХ  - ток 
нагрузки и холостого хода соответственно. 

5. Основным диагностическим признаком  появления эксцентриситета воздушного 
зазора между статором и ротором асинхронного двигателя является возникновение  
амплитудной модуляции гармонических составляющих радиальной вибрации на частотах 
kFЗ частотой 2FПС - при статическом эксцентриситете и тех же составляющих частотой FВР  
при динамическом эксцентриситете. 

Диагностическими параметрами для оценки глубины дефекта является глубина 
модуляции m %, определяемая разностью уровней вибрации, измеренных в радиальном 
направлении на частотах  kFЗ  и kFЗ   2FПС - при статическом и на частотах kFЗ  FВР  при 
динамическом эксцентриситете под нагрузкой. 

Дополнительным диагностическим признаком  эксцентриситета воздушного зазора 
асинхронного двигателя является увеличение уровней составляющих на частотах 1/2FПС и  
1/FВР в кепстре сигнала радиальной вибрации.  

Диагностическими параметрами для определения глубины дефекта является 
отношение амплитуды составляющей на частоте 1/2FПС - при статическом и 1/FВР - при 
динамическом эксцентриситете к фону в кепстре сигнала вибрации. 

6. Диагностическими признаками появления механических дефектов ротора 
(дисбаланса ротора) электрической машины и насаженного на ее вал вентилятора является 
увеличение LR(FВР).  

Диагностическими параметрами  для оценки глубины дефекта является разность 
уровней: 

| LRH(FВР) - LRH(FC) | = LH3  10 дБ, 
где FC = (0,38 ... 0,42)FВР  0,4FВР - частота вращения сепаратора подшипника. 

7. Диагностическими признаками износа радиального зазора в подшипнике качения 
электрической машины является увеличение LTH(FC) или увеличение LRH(FC).  

Диагностическими признаками для оценки глубины дефекта является уровень 
вибрации LTH(FC) или LRH(FC). 

8.Диагностическими признаками появления усталости тел и дорожек качения 
подшипника является увеличение уровней вибрации в области высоких частот (свыше 6 
кГц) при исправном техничесеом состогянии щеточно-коллекторного узла электрические 
машины  и качественной смазке, а также при отсутствии амплитудной модуляции. 

Диагностическими признаками для оценки глубины дефекта являются уровни 
вибрации, измеренные в радиальном направлении на частотах свыше 6 кГц. 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  39

Указанные по п.1....п.7. диагностическими признаками и диагностическими 
параметрами  предполагают, что качество питающей электрическую машину  сети в 
пределах нормы. В противном случае возможно решение обратной задачи, т.е. по 
вибрационным диагностическим признакам и диагностическим параметрам  определять 
отклонения от номинальных параметров качества электроэнергии энергетической 
системы. 

9. Диагностическими признаками появления не симметрии напряжения питания 
является признак, (а также иагностический параметр) аналогичный указанному в п.1. 
Особенностью проявления указанного дефекта является повышение разности уровней 
вибрации у всех, питающихся от данной сети электрической машины, а при обрывах и 
короткого замыкания  в обмотках статора - преимущественно у дефектной машины. 

10. Диагностическими признаками появления не синусоидальности напряжения 
питания является возникновение или увеличение уровней гармонических составляющих 
тангенциальной вибрации на частотах 6kFПС .  

Диагностическими параметрами  для оценки глубины дефекта является: 
| LTH(6kFПС) - LRH(6kFПС) |  LH4 + 6 дБ 

11. Диагностическими признаками появления постоянной составляющей в сети 
переменного тока является повышениеLTH(FПС). 

Диагностическими параметрами  для оценки глубины дефекта является: 
| LTH(FПС) - LRH(FПС) |  LH5 + 6 дБ 

12. Диагностическими признаками появления пульсаций напряжения в сети 
постоянного тока является возникновение составляющих тангенциальной вибрации на 
частотах пульсаций FП .  

Диагностическими параметрами  для оценки глубины дефекта является:   
| LTH(FП) - LRH(FП) |    LH6 + 6 дБ 

13. Диагностическими признаками появления низкочастотной модуляции 
напряжения питания является возникновение составляющих тангенциальной вибрации на 
частотах модуляции FМ.  

Диагностическими параметрами  для оценки глубины дефекта является:   
| LTH(FМ) - LRH(FМ) |  LH7 + 6 дБ 

Необходимо отметить, что при определении пороговых значений диагностических 
параметров, для каждой конкретной электрической машины  определяют начальный порог 
LHI, который характеризует ее исправное функционирование, тогда предельный порог, 
характеризующий появление развитого дефекта и его предельную допустимую величину, 
как показывает опыт эксплуатации, будет равен LHI + 6 дБ. 

14. Диагностическими признаками появления дефектов лопаток рабочего колеса 
(абразивный кавитационный износ рабочего колеса, а также возможное отложения на 
роторе и лопастях рабочего колеса и деталях) оборудования является появление или 
увеличение уровней гармонических составляющих тангенциальной и радиальной 
вибрации (для насоного оборудования горизонтального исполнения) или осевой и 
радиальной (для насоного оборудования вертикального исполнения) на лопастной 
частотах kFлоп . Где k = 1,2.... - номер гармоники. Fлоп = ZлопFВР, где Z - число лопастей.   

Выводы: Предлагаемая методика вибродиагностирования насосного оборудования  
не требует информации о нормах вибрации, состоянии механизма на момент проведения 
диагностирования и позволяет разработать простые диагностические устройства. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ І КАВІТАЦІЙНО-КОРОЗІЙНОЇ 
СТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ 

 
Слобожанский И.Й., Литвин С.Н. 

Первомайський політехнічний інститут  
Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова (Україна) 

 
Ряд деталей суднових ДВЗ контактують з морською водою. Як показали данні 

досліджень (1) і експлуатації деталі швидко виходять з ладу із-за кавітаційного і 
корозійного руйнування. 

Згідно сучасним теоріям кавітаційно-ерозійне зношування є складним корозійно-
механічним процесом, характер і інтенсивність якого визначається співвідношенням 
корозійного і механічних факторів. При зношуванні деталей обладнання в агресивних 
середовищах інтенсивність цих факторів може бути близька за значенням. В цьому 
випадку опір корозії при мікроударному навантаженні є параметром, що визначає 
кавітаційно-ерозійну стійкість матеріалів. Але не можна користуватись показниками 
корозійної стійкості, що отримані в статичних умовах, так як при мікроударній дії 
середовища спостерігається значна інтенсифікація корозійних процесів. 

Метою даної роботи є:  розробка методу оцінки інтенсивності корозійного фактору  
при кавітаційній дії середовища; створення економічного методу захисту деталей ДВЗ в 
цьому середовищі. 

Найбільш розповсюджені електрохімічні методи оцінки корозійної стійкості 
матеріалів, але для цих методів характерні значна тривалість досліджень, складність 
обладнання. 

В даній роботі використано метод вимірювання поляризаційного опору. 
Випробування проводили на установці з магнітострикційним вібратором (МСВ) на базі 
генератора УЗДН-2Т з частотою коливань 22 кГц. Поляризаційний опір визначали 
приладом Р-5035. 

За результатами досліджень поляризаційний опір сталі 45, бронзи Бр. АЖ9-4, чавун 
СЧ18 при дії ультразвуковой кавітації зменшується в 3,2-4,5 рази в порівнянні зі 
статичними умовами і зростає при  зменшенні амплітуди коливань МСВ. 

В роботі досліджено кавітаційно-ерозійну стійкість чавуна СЧ-18 після 
поверхневого легування хромом при дії ультразвукової кавітації в 3% розчині  NaCl, що 
моделює морську воду. 

Поверхневе легування здійснювали при відливці укладкою на нижню поверхню 
форми ферохрома, роздрібненого до фракції 1-3 мм. При зачистці зразків, що хромувалися 
ферохромом фракцією 2-3 мм були виявлені місця без легуючого захисного шару. На 
зразках з більш дрібними частками ферохрому таких дефектів не виявлено. 

Після поверхневого легування на поверхні зразків утворюється твердий шар із 
карбідів хрому (Cr, Fe)25С6 і (Cr, Fe)7С3. Товщина карбідного шару складала 30-75 мкм. 

Випробування проводили на установці МСВ з нижнім розташуванням зразка. 
Частота коливання МСВ складала 22 кГц, амплітуда коливання 40 мкм, зазор між торцем 
концентратора і зразком – 0,6мм. 

Зносостійкість покриття оцінювали за сумарною втратою маси зразків  G за три 
години випробувань і за довговічністю τg, яку визначали із залежності швидкості 
руйнування від часу випробування τ з різною товщиною карбідної зони.(рисунок; криві 1-
4 – відповідно 38, 48, 49 і 55 мкм) 

Отримані результати випробувань наведені в таблиці свідчать про те, що зі 
збільшенням карбідної зони хромованого шару зростають захисні властивості покриття, їх 
зносостійкість і довговічність. 
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Таблиця  
h, мкм 38 50 53 57 60 65 0 
τg, хв 738 890 980 1030 1050 160 - 
G, мг 5,2 2,8 2,6 2,0 1,3 1,2 39,6 
 

Корреляційним аналізом були визначені статистичні зв’язки між параметрами 
хромованих покрить і отримані залежності, які дозволяють визначити довговічність 
покрить при кавітаційно-ерозійному зношуванні за товщиною h карбідного шару 

 
τg =96,8+16,85х h 

 
Рисунок 1 

 
Висновки. 
1. Корозійна стійкість матеріалів (сталь 45, бронза Бр АЖ 9,4, чавун Сr 18) при 

кавітаційній дії середовища знижується в 3,2-4,5 рази в  порівнянні зі статичними 
умовами; 

2. Перспективність і ефективність застосування поверхневого легування для 
підвищення довговічності чавунних деталей ДВЗ при кавітаційно-ерозійному зношуванні 
в морській воді. За даними випробування зносостійкість деталей із сірого чавуна, в 
залежності від товщини покриття, може бути значно підвищена до 7…15 разів. 
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF RELIABILITY OF COMMERCIAL SEA 
PORT LOGISTIC SYSTEMS 

 
Stepkova V.V. 

Kherson state maritime academy (Ukraine) 
 

Abstract. In this paper it is proposed to make an additional assessment of reliability of a 
sea port logistic system from the perspective of econometric analysis. As far as the logistic 
chains of such systems can recover, the knowledge of the probability performances is not enough 
for complete reliability characteristics of the object. The mathematic reliability model of ergative 
logistic system is presented as an integral function of the parameters of durability, infallibility 
and stability of its chains. The influence of reliability indicator on the effectiveness of the 
logistic system of commercial port is determined. The obtained results can be applied for 
projecting the logistic systems of intermodal cargo transportation. 

Introduction. The port potential during the logistic system integration of intermodal 
cargo transportation is primarily the transition from the point of transshipment cargo to the 
specialized activity on the level of logistic unit. This requires to solve a number of issues 
regarding the state of technical reliability of the port system elements. 

The actuality of the research in this direction is determined by the needs of users of the 
intermodal transportations services, in the system of which the sea port is engaged. The main 
principles of logistics such as "from door to door" and "just in time" are the obligatory rules for 
such a system. 

The main condition in the logistic system of commercial sea port is the fulfillment of the 
obligations, which are heavily depend on the reliability of the sea port links. The evaluation of 
reliability of the port logistic chain elements is an important issue and requires the detailed 
consideration from the position of reliability to take into account this factor in projecting the 
logistic systems of intermodal cargo transportation. 

Results of research. In general the reliability of logistic systems can be defined as its 
ability not to go down and fully execute its functions. Well projected, properly organized, fully 
verified and properly managed logistic system should work without any stops (crashes) (except 
the ones anticipated in the planned order or caused by organizational factors) during the entire 
period of performance. 

The reliability, as ability to ensure the set values of operation parameters under given 
conditions, modes and rules, is considered as an independent property of each logistic chain link, 
which represents the random events related to failure (i.e. failure - stop, change the set 
parameters etc.) during its functioning. 

The econometric analysis based on the statistical data of the results of each production 
link exploitation in the port logistic system provides a basis for the consideration of reliability as 
a function of the probability of the event.  

Since in the reliability of logistic chain link the failure is considered as the event, then the 
parameter by which the reliability is measured is a dimensionless quantity defined as a function 
of time – the probability of failure-free operation P (t) [Stepkova et al., 2010]. 

The reliability of the chain which consists of n elements joined (in sence of reliability)  
consistently, equals: 

)t()...t()...t()t()( 21 ni PPPPtP 


                                               (1) 

If the link is non-renewable, that means that after failure it can not be restored at all or 
during the sufficiently long period of time, the analysis of its reliability limits just by this fact. 

If the link is renewable, i.e., after failure of at least one of its elements the  link after 
removing the reason of failure (the reorganization, repair, etc.) is put into exploitation, the one 
indicator of reliability (probability of failure-free operation) is already insufficient for fully event 
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describing. In this case a second economic indicator has to be involved [Prokopenko et al., 
1992]. 

Considering the reliability of logistic chain links (loading, reloading, unloading, 
transportation) of the intermodal transport system the economic indicator will be determined 
relatively to an exploitation of the concrete port object  (handling equipment, car, boat, etc.) that 
can be a link as well as a subsystem. 

All information about the operation and restoration of some links and the whole system 
can be obtained using the well known econometric methods taking as a basis the gamma-percent 
resource for each production unit. 

The economic indicator can be determined as the ratio of annual costs specified by the 
reliability factors ( НB ) to the annual value of object cost ( pC ): 

p

Н
j C

B
=H                                                                       (2) 

The main factors which influence on the decision about the involment of manufactoring 
object in the logistic system are not only acquisition the technical characteristics but also the 
operating costs, which primarily depend on wage costs and the energy costs. 

But no less important to the consumer are such factors as the number of failures and the  
recovery cost of working status, number and cost of items that changed during operating, 
frequency, duration and cost of planned maintenance  servise and repairs. The complex of these 
factors determined  by the econometric analysis of the statistical and reliability data and 
specified to such product property as reliability. 

The sum of consumer expenses for the purchase and operation of the object: 

  Helsebw BBBBВВ 0 ,    (3) 

where wВ  – annual wage costs;  

          0B  – annual component of costs for object acquisition; 

          bB  – annual fuel costs;  

          elseB  – other annual costs; 

          HB  –  annual costs specified by the reliability factors.  
It is convenient to represent the total expenses, specified by the factors of reliability, as a 

sum of two components, one of which is defined by such object property as durability ( DB ) and 

another – by infallibility ( fB ) : 

fDH B+B=B                                                                (4) 

The durability of the object from economic point of view is the individual duration of its 
elements (machines, mechanisms, aggregates, etc.) work, during which the object performs its 
functionality in full. 

The economic characteristics of durability ( D ) is the ratio of the total expenses of 
durability ( DB ) to an annual component of object value ( рС ): 

р

D

С

B
=D                                                                      (5) 

The expenses for durability ( DB ) providing specified by technical servise ( tB ), routine 

repairs ( rB ), diagnosis ( diagB ) and the cost of repair or replacement of defective items ( defB ) of 

object: 

defdiagrtD B+B+B+B=B .                                                 (6) 

 
Due to a number of random factors, the unpredictable operation parameters disruption of 

the object and the breakage of its individual elements occur that are classified as failure. To 
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restore the working state after the failure the unplanned repairs is performed. The consumer has 
to pay to workers, who carrying out repairs, as well as to pay for materials, details etc.  

The property of an object to be continuously capable of working during some time is 
called infallibility. The economic characteristic of infallibility ( F ) is the ratio of the total costs 
for its software ( fB )  to an annual component of object value ( рС ): 

р

f

С

B
=F .                                                                (7) 

The main characteristic of infallibility of renewable objects is an average time to failure, 
which means the ratio of the period of object operating to the mathematical expectation of a 
number of failures during this period. The time spent on  the object restoring after each failure is 
determined by such property as maintainability. 

The quantitative measure of maintainability is considered to be the average renewal time, 
which is the mathematical expectation of a recovery time of object working state after failure.  

Besides spending time, a failover related to consumption of materials, details, 
instruments, technological equipment etc. All these are included in the total cost of            
faultlessness – fB . 

An annual component of object cost ( рС ) or contributions to its renovation or 

amortization amounting can be determined as: 

j

j
р Т

С
=С ,                                                                  (8) 

where jС  – cost of the j-th technological object; 

          jТ   is the number of exploitation years. 

Thus, the economic reliability index ( jH ) can be calculated for a particular object: 

p

fD
j C

BB
H


                                                                (9) 

It shows which part of depreciation deductions are used to ensure the reliability of such 
factors as durability and infallibility. 

A reliability of logistic system commercial port links can be relatively estimated using a 
reliable economic indicator, but rather a big problem is in a difficulty of getting the full 
econometric information about the object and its elements, as well as statistics on similar links. 

Reliability index is required to estimate the total quality of logistic system [Kalchenko, 
2008]. Such a generalized characteristic is an integral efficiency index – a complex characteristic 
measured the ratio of total benefit (output) effect to the total cost of creation and functioning of 
the system.  The integral quality indicator determines the a set of economic, technical, 
environmental and other properties of the system and depends on its properties and ability to 
perform its functional destination at specific users expenses.  

Integral efficiency indicator (Е ) is quantitative parameter, defined as the ratio of the 
output effect parameter (Q ) to the total cost of logistic system ( Z ) [Stepkova et al., 2011]: 

Z

Q
=Е      

(10) 
The output effect of logistic system is its ability to ensure the passage of material flow 

(cargo, goods) through all levels of the logistic chain (supplier, manufacturer) to destination 
(consumer) taking into account possible losses and delays due to unreliability and organizational 
factors: 


m

=i
ipi Vtq=Q

1

,   
(11) 
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where m – number of flow units;  
         qi  – real temp logistic process, units / hour; 
         tp - annual fund of time, hour;  
         Vi - cost flow passage unit, $. 

The real temp is determined by its logistic process predicted values and losses in the 
operation (losses during transportation and storage etc.): 

iii q)a(=q 1 , 
    

(12) 
where ia  – parameter of flow production losses during transportation and storage etc.; 

           iq – predicted temp of logistic process, units / hour. 

Annual fund of logistic system working time depends on the fund of functioning time of 
the system and time losses caused by stopping on planned maintenance and repairs of 
manufacturing equipment downtime because of his failure, and also due to organizational 
reasons. 

According to this annual fund of working of time ( pt ) can be represented as: 

orgrtncp ttttt=t  , 
(13) 

where tc – a calendar time fund, hours/year; 
          tn – duration of the of planned repairs in a working period of system operation, hour / year; 
          tt – duration of technological service in working perion of system functioning, hours/year; 
          tr – duration of the downtime of the production system due to the failure of technological 
equipment, hours / year; 
          tоrg – duration of the organizational downtime, hours / year. 

Thus, the parameter of output efect of logistic system: 

 
m

=i
iorgrtncii )Vtttt(tq)а(=Q

1

1  
(14) 

Expenses of functioning logistic system consist of the cost of consumable materials 
involved in the process (spare parts, components, supporting materials) – 1B , for the salaries for 

operating personnel – 2B , the cost of industrial buildings and structures – 3B , the cost of energy 

– 4B , environmental protection – 5B  and the technological equipment including reliability – 6B : 

654321 B+B+B+B+B+B=Z    
(15) 

Then the integral indicator of efficiency can be expressed as: 

654321

1

)()1(

BBBBBB

Vtttttqа
Е

m

i
iorgrtncii






  (16) 

Let us consider in details what is included in the expences of logistic system functioning 
(15). 

The costs of consumable materials involved in the production process are determined by 
their nomenclature, quantity and value: 

i

n

і
i LmВ 




1

1 , 

 

  
(17) 

where n – nomenclature of consumable materials; im  –  quantity of consumable materials, pcs. 

(t);  
         iL  – value of consumable materials, $/ [pcs. (t)]. 
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The production staff of commertional sea port is considered as three main groups: 
operators of technological equipment, administration and engineering servise employeers and 
repairmen. 

The labor costs of production staff are determined taking into account only first two 
groups since the wage of repairmen is taken into account in the economical indicator of 
reliability of technological equipment. In this case the component of operating costs in 
production system  associated with labor costs of production staff: 

уу

k

j=
рj Sz+Sz=В 

1
2 ,   

(18) 

where  k –  the number of technological and energy equipment objects; 
           jz – the number of operators serving j-th object of technological equipment;  

           Sр – average annual salary of technological equipment $;  
           уz – the number of administrative, engineering, technical and other staff of the production 

system;  
           Sу – average annual salary of administrative, engineer and technical staff of the production 
system, $. 

The annual component of operating costs for buldings and facilities is the ratio of 
construction costs ( сС ) to the service lifetime ( сТ ):  

с

с

Т

С
=В3 ,   

(19) 

Operating costs for energy consumption equal to the product of all energy, consumed 
during operation of the system, per cost of energy unit: 

e

k

j
j IeВ 




1

4 , 
  

(20) 

where  еj – annual energy consumption by j-th object of technological equipment; 
      Іе – energy unit cost, $. 

The economic consequences of ecologically harmful wastes emission into the 
environment are determined by their weight, cost of protective structures and sanctions in case of 
such facilities absence. According to this 

 

ewe PmkB 5  

 

    
(21) 

where ek  – coefficient of sanctions due to the release ecologically harmful waste into the  

environment;  
           wm  – mass of ecologically harmful waste that occurs during the year while system 

operating; 
           eP  – relative the cost of the environmental protection facilities creation, $/t. 

Moving on to the consideration of the maintenance costs associated with the 
technological equipment, it should be mentioned that in the framework of this problem the 
economic aspects of technological equipment reliability are the least developed. At the same 
time an insufficient attention to the economic problems of technological equipment reliability 
becomes serious obstacle on the way of the advanced technological equipment, economic 
systems of repair and technical service implementation. At this time, the cost for renovation, 
repair and maintenance of technological equipment definitely determined by the coefficient of 
amortization deductions. Constancy of this coefficient determines the continuity of deductions 
for renovation and repair of equipment independently from the equipment reliability, specific 
conditions of production and improvement of repair works. At such formulation of question the 
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work for improving the reliability of technological equipment is not economically stimulated. 
This fact has a quite considerable influence on the production efficiency. 

Thus, the costs caused by insufficient reliability of technological equipment, reach 
substantial values and have to be taken into account in the economic assessing of logistic 
systems production links efficiency. 

The problem is obvious; however the solution of it will be hindered if the logistic 
reliability indexes will not be connected with its performance by firm economic ties. It is 
possible to perform, if the costs for operation of logistic system production links will be 
considered taking into account an economic reliability indicator. According this, the component 
В6 of annual costs for technological equipment, 

)1(
1

6 j

k

j j

j H
T

С
В  


, 

  
(22) 

where  Сj – cost of the j-th technological object, $;  Тj – lifetime of j-th technological object, 
years;  Нj – economic index of reliability.  

Application of economic indicator of multimodal transportation logistic system chains 
reliability will alow the integral estimation of their quality and ability of faultless functioning 
during specified period of time.  

Conclusion. Determination of complex economic reliability indicator of the whole 
logistic commercial port system in a particular scheme of intermodal transport, for example 
using the automobile, railway or sea transport, is a quite complex issue and requires further 
research. 

A particular attention in this consideration should be given to the influence of external 
factors on the logistic system, such as actions of state controlling bodies, political, social, 
economical factors etc. and also the direct influence of human factor on the functioning of 
logistic chain links. 

 The application of intermodal transportations in the system of regional transportation and 
logistic centers (including commercial sea ports) can appreciably reduce the impact of such 
factors. 
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ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА НАДІЙНОСТІ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК І ДОПОМІЖНОГО 

ОБЛАДНАННЯ НА ТРАНСПОРТІ  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ СГОРАНИИ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ В СУДОВЫХ ДИЗЕЛЯХ 
 

 Берестовой И.О., *Литвиненко В.П., *Крючкова Е.Н. 
Одесская национальная морская академия (Украина) 

*Азовский морской институт Одесской национальной морской академии (Украина) 
 

В современных условиях все более жестко проявляются требования к выбросам 
вредных веществ в атмосферу.  К такому выводу можно придти, если сопоставить 
динамику требований к содержанию вредных веществ в отработавших газах двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), разработанных при Комитете внутреннего транспорта ООН, 
[1].  

Целью представленного доклада является исследование процессов образования 
оксидов азота в зависимости от конструктивных особенностей двигателей внутреннего 
сгорания, с учетом параметрических характеристик сгорания топливовоздушной смеси. 

Экспериментально, путем варьирования топлив, параметров камер сгорания и 
режимов сгорания, было показано, что в случае сгорания распыленного жидкого топлива, 
индекс эмиссии оксидов азота может быть определен по эмпирическому выражению: 

                             2,0
)1,0(

73,0
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CMB
NOx TTNO

T
ИЭ                                                (1) 

В тоже время, индекс эмиссии оксидов азота  - ИЭNOx  может быть определен по 
отношению потока - NOxП   к расходу топлива - Q .  

Принимая во внимание особенности теории образования оксидов азота, в 
современных условиях, с целью снижения их выбросов разработаны некоторые 
рекомендации. К таким рекомендациям, например, можно отнести следующие: 
уменьшение времени испарения и горения капель топлива,  за счет лучшего 
распыливания; сокращение времени смешивания топлива с воздухом, что приводит к 
возрастанию скорости выгорания смеси; предварительное смешение  топлива с воздухом, 
перед подачей его в  камеру сгорания. Однако следует заметить, что большая часть из них  
в малой степени согласуется с особенностями конструкции и эксплуатации двигателей. По 
этой причине была предпринята попытка подвергнуть анализу приведенные особенности 
образования оксидов азота на предмет возможной разработки некоторой теоретической 
основы, базирующейся на принципах сопоставления процессов.  

Применительно к дизелю, можно говорить о наличии условий образования оксидов 
не во фронте пламени, а в пространстве между днищем поршня, втулкой и крышкой 
цилиндра. Безусловно, в этой области присутствуют зоны с температурой более 10000К и 
наблюдаются значительные перепады температур, в которых характерно образование 
оксидов. 

Не менее важным аспектом, является продолжительность эмиссии вредных 
веществ и сгорания топлива в цилиндрах двигателя. Как следует из выше приведенных 
данных, продолжительность времени эмиссии определяется значениями порядка 10-3 ÷ 10-

4с. Причем, определяющим показателем здесь является период диффузии, протекание 
которой характеризуется углом опережения впрыска топлива, или, как это принято 
обозначать продолжительностью индукции. Так что можно отметить, что сокращая 
период индукции, достигается и  понижение вероятности возникновения оксидов азота. В 
этом случае, нам потребуется организовать процессы воспламенения топливовоздушной 
смеси в цилиндре двигателя у верхней мертвой точки, что и предусмотрено в идеальном 
цикле Дизеля. К сожалению, однако, здесь мы вынуждены констатировать, что реализация 
такого идеального цикла Дизеля до настоящего времени в современных двигателях еще не 
реализуется, хотя и имеются определенные практические наработки в этой области, [6]. В 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  50

тоже время, решение такой задачи может быть поставлено в теоретическом контексте. В 
общем виде, оптимум решения такой задачи отобразится соотношением:  

идэ ttt                                                         (2),  

где эt - продолжительность эмиссии, с; дt - продолжительность диффузии, с;  

иt - продолжительность индукции, с.  

Рассмотрим приведенное соотношение продолжительности периода эмиссии по 
отношению к общему времени процесса сгорания топлива в формальном виде. В 
соответствии с приведенными выше обозначениями имеем:  

Тисп + Тсм + Тсмв + Тнс + ТNOx = Тпроц.                               (3) 
Учитывая, что вероятность образования стойких соединений оксидов азота в такте 

сжатия и такте выпуска не значительна, то время процесса определяется: 

e

e

N

HPD2

проц 25,39Т   ,                                              (4) 

Так, что сопоставив выражение (3) и (4) можно отметить  взаимную 
обусловленность конструктивных параметров двигателя и образование оксидов азота. 
Имеем:  

смвсмиспxNO
e

e ТТTТ
N

HPD


2

25,39 ,                               (5) 

На основании изложенного представляется возможным сделать некоторые 
обобщения в отношении полученных результатов. Обусловленность образования оксидов 
азота характеризуется следующими особенностями: 1. Спецификой протекания процессов 
сгорания в цилиндрах двигателя и, в частности, полнотой охвата пламенем объема 
цилиндра двигателя. Это обстоятельство на наш взгляд не принимается во внимание при 
рассмотрении особенностей работы двигателя, как на стадии проектирования, так и в 
период выполнения анализа эффективности его работы. 2. Количественные и 
качественные показатели выброса оксидов азота находятся в зависимости от 
конструктивных параметров двигателя и особенностей протекания процессов сгорания, 
которые могут быть оценены по выражению (5). 3. Благодаря полученному выражению 
(5) представляется возможным осуществлять дальнейшие исследования условий 
образования оксидов азота на некотором новом уровне. 
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ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ОПОРУ ІЗОЛЯЦІЇ ПРОВОДКИ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 

 
Іванченко О.В. 

Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) 
 

При вимірюванні ізоляції електроустановок, поверхневих та об’ємних опорів 
діелектричних і напівпровідникових матеріалів або високоомних виробів, що працюють в 
широкому температурному діапазоні, виникає задача вимірювання як опору 
контрольованого об’єкту, так і його температури. Використання додаткового каналу 
вимірювання температури не завжди можливо, а інколи технічно недоцільно через 
екстремальні умови експлуатації. В той же час тепловий шум самого об’єкта містить 
інформацію як про опір об’єкта, так і його температуру. 

Використання запропонованого пристрою при обслуговуванні транспортних 
енергетичних установок дозволяє оцінювати стан ізоляції електрообладнання в робочих 
умовах (під навантаженням)  за температурою нагріву і опорами витоків [1]. 

На рисунку 1 представлена функціональна схема пристрою. 

 
Рисунок 1. Функціональна схема пристрою: 

1 і 2 - вхідні клеми; 3 і 4 - низькоомні резистори; 5 - низькоомний магазин 
резисторів; 6 - автоматичний ключ;  7 і 8 - підсилювачі високої частоти; 9 - смуговий 

фільтр; 10 - балансний змішувач; 11 - інтегратор; 12 - цифровий мілівольтметр;  
13 - вибірковий підсилювач низької частоти; 14 - синхронний детектор;  

15 - генератор низької частоти; 16 - фільтр нижніх частот; 17 - індикатор. 
 

У високоомному об’єкті 18 з опором R X і температурою  TХ генерується тепловий 
шум, дисперсія якого визначається формулою Найквіста. Під дією теплового шуму в 
ланцюгу із низькоомних резисторів 3, 4 і низькоомного магазину резисторів 5 виникає 
шумовий струм, середнє квадратичне значення якого залежить від сумарного опору 
ланцюга. 

В балансному змішувачі 10 змішуються підсилені шумові напруги, породжені 
шумовими струмами. Одна із підсилених напруг фільтрується смуговим фільтром 9 зі 
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смугою пропускання Δf. Тому результат балансного змішування (перемноження), який 
потім усереднюється інтегратором 11, визначається тільки когерентними складовими 
спектрів перемножених шумових напруг в смузі Δf. При цьому варто врахувати, що власні 
шуми незалежних підсилювачів 7 і 8 високої частоти між собою не корельовані і їх 
усереднений добуток дорівнює нулю. Постійну складову дають тільки когерентні складові 
спектру шумів, породжені одним джерелом, а саме високоомним досліджуваним об’єктом 
18. В результаті вихідна напруга інтегратора 11 підсилюється вибірковим підсилювачем 
13, налаштованим на частоту генератора 15 низької частоти, і випрямляється синхронним 
детектором 14, який також керується напругою генератора 15 низької частоти. 
Випрямлена напруга згладжується  фільтром 16 нижніх частот і фіксується індикатором 
17. 

Низькоомним магазином резисторів 5 добиваються нульового показання 
індикатора 17 і отримують опір RX досліджуваного об’єкту: 

                                              5
4

3
1 R

R

R
RRX  ,                                                              (1) 

а також його температуру  TX : 
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RRR

RR
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43 ,                                                           (2) 

де U - cереднє квадратичне значення шумової напруги в смузі частот f ;  

fkSkkm  214  - постійний масштабний коефіцієнт (k - стала Больцмана;  
f  - смуга частот, в якій виділяється тепловий шум;  

k1 = k2 - коефіцієнти підсилення підсилювачів 7 і 8 високої частоти;  
S - крутизна балансного змішувача 10 з врахуванням усереднення в інтеграторі 11). 

 
Масштабний коефіцієнт m  визначають при калібровці пристрою при вимірюванні 

опорів схеми, нагрітих до відомої температури  T0. 
Таким чином, за опорами низькоомних резисторів 3, 4 і низькоомного магазину 

резисторів 5 визначаємо  опір RX  високоомного об’єкта та його температуру TX за 
показами цифрового мілівольтметра 12. При цьому результат вимірювання опору не 
залежить від значення дисперсії теплових шумів, а значить, і від температури TX 
досліджуваного об’єкту. Результат вимірювання температури об’єкта не залежить від 
значення його опору RX, який  в розрахунковій формулі  відображається відомими 
опорами каліброваних резисторів. Для виключення впливу низькочастотних шумів 
доцільно смуговим фільтром виокремлювати високочастотні теплові шуми в діапазоні 
частот  f = 0,5 – 1,0 МГц   зі смугою пропускання  Δf =150 – 200 кГц. Частоту перемикань 
автоматичного ключа варто вибрати в низькочастотному діапазоні 25 – 75Гц. Час 
усереднення шумових напруг інтегратором повинен бути не менше 0,2 – 0,5с. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ТУРБОКОМПРЕССОРА  

НАДДУВА СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
 

Ищенко И.М., Черненко В.В. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
Введение. Одним из направлений совершенствования систем газотурбинного 

наддува судовых дизелей является применение интегральных турбокомпрессоров с 
электрическими машинами. При этом значительно расширяются возможности данных 
систем, упрощается решение проблем обеспечения наддува при пуске двигателей, работы 
на режимах малого хода, а также на режимах при избыточной мощности турбины. 

Актуальность исследований. В разрабатываемых в настоящее время фирмой 
«Мицубиси» в интегральных турбокомпрессорах применяется комбинированная система 
охлаждения электрической машины (водой и воздухом). Корпус и статор машины 
охлаждаются системой с циркуляцией воды, а ротор – продувом воздуха. Данная система 
сложна в производстве и обладает недостаточной надёжностью в работе. 

В связи с этим, рассмотрим возможность применения в таких системах охлаждения 
электрической машины продуваемым воздухом. Как известно, эффективность охлаждения 
электрической машины при продуве определяется весовым количеством охлаждающего 
воздуха. Необходимое количество охлаждающего воздуха может быть рассчитано по 
формуле 

 
где  - сумма всех потерь машины,  – удельный вес охлаждающего воздуха,  

 - температура нагрева охлаждающего воздуха на выходе генератора. 
 Расчёты показывают, что для генератора мощностью 500кВА с к.п.д. 0,96 и при 
разности температур охлаждающего воздуха на входе и выходе 40оС количество 
охлаждающего воздуха должно быть не менее 0,42м3/сек. Для продува такого количества 
воздуха требуются затраты определённой мощности, величина которой в значительной 
мере зависит от аэродинамического сопротивления электрической машины. Это 
необходимо учитывать при её расчёте и выборе конструкции. 
 Одним из направлений повышения эффективности воздушной системы охлаждения 
является впрыск воды в струю воздуха на входе. Количество воды для охлаждения 
определяется достижением 100%-ной относительной влажности. Такая система более 
сложна в производстве и эксплуатации, однако её применение представляет определённый 
интерес, так как влажный воздух имеет более высокий коэффициент теплопередачи. 

Выводы. Применение комбинированного газотурбинного наддува дизелей с 
турбокомпрессором со встроенной ЭМ требует проведение исследований по выбору 
оптимальных систем охлаждения ЭМ продуваемым воздухом, а также применение систем 
охлаждения с впрыском воды на входе в машину. 
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У зв’язку зі збільшенням енергоозброєння виробництва та побуту, з підвищенням 

цін на енерго носії та постійним підвищенням вимог до вмісту шкідливих речовин у 
відпрацьованих газах постійно триває пошук способів, що дозволяють підвищити 
економічність двигуна, зменшити вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах при 
збережені техніко-економічних показників двигуна. Одним з перспективних напрямків 
підвищення техніко-економічних показників двигуна є застосування в якості палива 
водню. Як видно з наявного науково-технічного досвіду, використання водню в якості 
палива для ДВЗ показує, що він є сумісний з усіма існуючими конструкціями поршневих 
ДВЗ, та має широку сировинну базу. Незважаючи на вельми оптимістичні прогнози, 
наявність ряду програм повного переходу транспорту на водневе паливо та електрохімічні 
паливні елементи на його базі, сучасний рівень технологій видобутку водню і подальшого 
перетворення його енергії в електричну за допомогою цих елементів, існує ряд проблем 
таких як висока ціна таких систем генерації та трансформації, обмеженість природних 
запасів дорогоцінних металів, необхідних для виготовлення електродів та інших.  Тому 
очікувати заміну традиційних ДВЗ електрохімічними водневими паливними елементами в 
найближчому майбутньому не приходиться [6]. 

При видобутку водню електролізом води найкращі зразки установок витрачають на 
отримання 1м3 суміші водню з киснем 3кВт.г. Діючі промислові установки витрачають на 
цей процес в 1,5-2 рази більше. А енергія від спалювання одного метра кубічного тільки 
водню складає біля 3,5 кВт.г. [8]. Відповідно повна заміна традиційних палив, водневим 
матиме дуже низький економічний ефект. Тому застосування водневого палива на даний 
момент є економічно доцільним.  

В зв’язку з цим доцільно, при сучасному розвитку науки і техніки, розглянути 
добавку до газового палива водню в незначній кількості, яка виробляються безпосередньо 
перед споживанням і не створюють проблем при зберіганні [2]. По даним НАМІ і 
Інституту проблем машинобудування НАН України застосування водневої присадки в 
бензиновому паливі підвищує ККД двигуна на номінальному режимі на 10-15% а на 
часткових режимах на 17-22% [2]. По даним [3-5] добавка водневої присадки в стиснений 
природний газ (СПГ) істотно підвищує ηе. Добавка 5% водню в СПГ підвищує ηе майже на 
20% при α=1,45. Присадка водню в розмірі 0,5-2% в дизельне паливо зменшує питому 
ефективну витрату палива на 2-6% відповідно [6].  

Водень володіє властивостями унікального палива: високою швидкістю 
розповсюдження полум’я (що дає можливість змінюючи процент водню в паливі керувати 
процесом згоряння), високою теплотворною здатністю (водню-120 мДж/кг, природного 
газу і нафтових палив 30-50 мДж/кг; відповідно 1кг водню рівнозначний 4.1 кг умовного 
палива), гарними дифузійними і каталітичними, інтенсифікуючими процес горіння 
якостями, профілактичною властивістю, що забезпечує можливість використання для 
очистки камери згоряння двигуна і проточної частини від нагару, зниження токсичності 
відпрацьованих газів.  

Завдяки більшій швидкості згоряння та високій гомогенності водневого палива 
підвищується повнота згоряння основного палива та покращуються економічні та 
екологічні показники двигуна. 

Аналіз впливу добавки водню з метою керування робочим процесом газового 
двигуна показав, що наряду з розміром долі водню на якість робочого процесу впливають 
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шорсткість поверхні камери згоряння, наявність баластних газів, тиск і температура в 
кінці такту стискання і в зоні горіння. Суттєвий вплив має на робочий процес має і 
наявність в камері згоряння каталізаторів.  

Висновки:  
1. На основі аналізу літературних джерел встановлено, що присадка водню 

знижує be та підвищує ηе  ДВЗ незалежно від способу організації робочого процесу. 
2. Використання водню в якості основного палива недоцільно із-за високої 

вартості його видобування та складності зберігання. 
3. Показано, що використання водню найбільш доцільно в якості добавки 

незначного розміру (приблизно 0,5-5%) до основного палива, що дозволяє керувати 
робочим процесом двигуна та інтенсифікувати його. 

4. На швидкість згоряння палива з добавкою водню впливає ряд 
конструктивних, технологічних факторів та регулювань: шорсткість поверхні камери 
згоряння, наявність баластних газів, тиск і температура, наявність в камері згоряння 
каталізаторів.  
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Вступ. В сучасних умовах проблема енергетичного забезпечення життєдіяльності 

людства стає особливо важливою. Ресурси природних енергоносіїв, особливо нафти та 
природного газу, поступово вичерпуються поряд із зростаючими затратами на їх 
виробництво, а їх споживання з кожним роком невпинно зростає досить швидкими 
темпами. Одними з найбільших споживачів енергетичного палива є стаціонарні та 
мобільні установки створені на базі двигунів внутрішнього згоряння, яких з кожним 
роком стає все більше. В той же час обмеженість запасів природних енергетичних 
копалин, їх нерівномірний географічний розподіл, зниження якості нафти нових родовищ 
та у зв’язку з цим закономірне зростання затрат на їх розробку змушують звернути увагу 
на відновлювальні джерела енергії. Саме тому на даний час в багатьох країнах, 
включаючи найбільш розвинені, значно активізувалися роботи по розвитку технологій з 
використанням альтернативних джерел енергії для виробництва моторних палив. До них 
можна віднести природний газ, вугілля, природні бітуми, торф, біомаса у вигляді відходів 
різних виробництв та спеціально вирощена з метою отримання енергії (водорості, 
швидкоростучі рослини…), а також продукти бродіння каналізаційних стоків та відходів 
на звалищах. За умови застосування відповідних методів переробки всі ці, на перший 
погляд, непотрібні і шкідливі відходи можуть стати альтернативою застосування 
нафтових палив. Звичайно повністю замінити палива нафтового походження з їх 
беззаперечними перевагами вони не зможуть, але дозволять вирішити ряд інших проблем 
таких як: зниження залежності країн з незначними запасами власних природних 
енергетичних копалин від країн експортерів нафти, розширення сировинної бази для 
виробництва моторних палив, а також вирішення проблеми утилізації відходів з 
максимальним економічним ефектом.  

Постановка задачі дослідження. Для визначення доцільності використання 
певного виду газового палива в залежності від об’єкту застосування доцільно провести 
аналіз властивостей існуючих моторних газових палив, як традиційних так і 
альтернативних, та на підставі аналізу їх властивостей: собівартості виробництва, 
транспортабельності, екологічності, відновлюваності та запасів сировини для їх 
виробництва, соціального та технічного ефектів їх використання зробити відповідні 
висновки. 

Основна частина. З усіх різноманітних видів альтернативних моторних 
газоподібних палив особливу увагу необхідно звернути на властивості палива такі як: 
октанове число; викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами, наявність чи 
відсутність диму, сажі та інших продуктів неповного згоряння; вплив на моторесурс 
двигуна, працюючого на даному виді палива, зручність регулювання процесу змішування 
та можливість його автоматизації та недоліки: утруднений пуск, проблеми пов’язані з їх 
виробництвом та подачею до споживача, потреба в переобладнанні існуючих двигунів при 
переведенні на газ. До моторних газових палив можна віднести природний газ, нафтовий 
(попутний) газ, а також  такі альтернативні паливні гази як каналізаційний газ, коксовий 
газ, світильний газ, синтез-газ, доменний газ, генераторний газ, різноманітні стиснені та 
скраплені гази.  

Властивості газу як моторного палива можуть бути розподілені на три групи: 
- моторні властивості, тобто властивості що визначають протікання процесу 

згоряння та всього робочого процесу двигуна в цілому. 
- властивості, що визначають роботу паливної апаратури двигуна. 
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- властивості, що визначають умови приготування палива та його доставки до 
споживача.  

 
Рисунок 1. Фактори, що визначають доцільність застосування  

альтернативного газового палива 
Таблиця 1 

Основні характеристики моторних газів та компонентів, що входять до їх складу  

Назва  
Хімічна 
формула 

Нижча 
теплота 
згоряння 
кДж/ м3 

Жаропродук
тивність, °С  

Октан.
число 

Об’ємні концентраційні 
границі спалахування в 
суміші з повітрям, % 

Оксид вуглецю СО 12600 2370 - 12,5-74,2 
Водень Н2 10800 2235 - 4,1-74,2 
Метан СН4 35800 2043 110 5,3-14,0 
Етан С2Н6 63800 2097 125 3,2-12,5 
Пропан С3Н8 91300 2110 125 2,4-9,5 
Бутан С4Н10 119000 2118 99 1,9-8,4 
Пентан С5Н12 146000 2119 90 1,4-7,8 
Етилен С2Н4 59100 2284 100 3,0-29,0 
Пропен С3Н6 86000 2224 115 2,0-11,1 
Бутен С4Н8 114000 2203 80 1,7-9,0 
Пентен С5Н10 141000 2189 - - 
Бензол С6Н6 140000 2258 - - 
Ацетилен С2Н2 56000 2620 - - 
Коксовий газ суміш 29300   5,6-31 
Водяний газ суміш 10460 2200  6,2-72 
Генераторний 
газ 

суміш 
4800-
5500 

 
110-
120 

20,7-73,7 

Природний газ суміш 47000 2100 
104-
107 

4,5-17 

Попутний газ суміш 58600  103-
105 

 

Доменний газ суміш    35-74 
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Головними факторами, що визначають доцільність та ефективність використання 
газового моторного палива є властивості першої групи. Однак, це не виключає 
необхідності врахування також і останніх властивостей, які в значній мірі впливають на 
конструкційні та технологічні рішення. 

Як видно з таблиці 1 природний газ володіє високою теплотою згоряння паливо-
повітряної суміші, має високе октанове число, що забезпечує йому високу детонаційну 
стійкість та дає підстави вважати його одним із найперспективніших моторних палив. 
Границі спалахування природного газу зміщені в меншу сторону в порівнянні з бензином, 
що в першу чергу сприяє досягненню більшої паливної економічності. Природний газ в 
якості моторного палива полегшує сумішоутворення, виключаючи при цьому 
перезбагачення суміші, необхідне при пуску на бензині, не змиває масляну плівку, не 
розріджує масло, що сприяє зниженню зносу двигуна, особливо при холодному пуску. 
Границі спалахування паливо-повітряної суміші зміщені в сторону збіднених сумішей, 
внаслідок цього утворюється менше викидів СО, ніж у бензинових двигунів.  

Генераторний газ, що отримується в результаті газифікації твердого палива, являє 
собою механічну суміш декількох газів, кожний з яких має індивідуальні властивості й по 
своєму впливає на роботу двигуна. Найбільш істотним недоліком генераторного газу як 
моторного палива є його низька теплотворність та наявність значної частини баластних 
домішок, що й спричинює низьку теплотворність робочої газоповітряної суміші. 
Газоповітряна суміш вигідно відрізняється від бензиноповітряної своїми високими 
антидетонаційними властивостями, а також відсутністю ефекту змивання масляної плівки 
з циліндру двигуна та розрідження масла. Разом з тим присутність в генераторному газі 
пилу, а інколи і сполук сірки збільшує абразивний та корозійний знос двигуна при 
недостатньо якісному очищенні газу, що викликає необхідність застосовувати додаткові 
засоби по очищенню генераторного газу.  

Широкі концентраційні межі спалахування водню в повітрі (а = 0,15 - 10) дають 
можливість перейти до якісного регулювання двигунів, що значно знизить насосні втрати, 
що в поєднанні з іншими чинниками (поліпшенням повноти згорання, покращеним 
сумішоутворенням і стабільністю складу суміші по циліндрах) може суттєво вплинути на 
збільшення ефективного ККД двигуна. Поряд із зазначеним певний позитивний вплив на 
ККД водневого двигуна може справити менша тепловіддача в стінки камери згоряння 
внаслідок нижчої випромінювальної здатності водневого полум'я в порівнянні з 
вуглеводневим. Нафтовий (попутний) газ має високу детонаційну стійкість, 
теплотворність в декілька разів вищу, ніж у синтетичних газів, також в ньому майже 
відсутня негорюча баластна частина, що дозволяє його використовувати з високою 
ефективністю в якості моторного палива для двигунів внутрішнього згоряння. 
Спалахування та стійке горіння попутного газу можливе при більш високих ніж у 
бензинів коефіцієнтах надлишку повітря, тому дане паливо в більшій мірі, ніж бензин 
придатне для роботи на бідних сумішах і його можна спалювати з більшою паливною 
економічністю. 

Висновки. 
1. Природний газ завдяки своїм високим енергетичним, економічним та 

екологічним показникам є оптимальним варіантом для використання в якості моторного 
палива. Його застосування доцільне в місцях його видобутку та в районах з розвиненою 
газотранспортною інфраструктурою. 

2. Попутний газ – висококалорійне та екологічно чисте паливо, його 
використання дозволяє вирішити проблему забезпечення власною електричною і 
тепловою енергією об’єкти по видобутку нафти та утилізувати нафтовий газ. 

3. Використання генераторного газу в якості моторного палива доцільне на 
об’єктах, які мають значні запаси відходів придатних для газифікації (підприємства 
деревообробної, целюлозно-паперової промисловості, сільські та фермерські 
господарства), та мають потребу у власній електричній та теплової енергії, а також 
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змушені утилізувати відходи свого виробництва. Транспортування генераторного газу на 
значну відстань економічно невиправдане через його низьку енергоємність, тому його 
споживання необхідно організовувати на місці виробництва.   

4. Використання водню передбачає можливість створення екологічно чистого 
двигуна. Враховуючи широкі концентраційні межі й високу швидкість згоряння водню і 
його високий коефіцієнт дифузії, він може бути використаний в якості добавки, що 
ініціює процес згоряння бідних вуглеводнеповітряних сумішей.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСЛОВНОЙ СТОИМОСТИ  
БУФЕРНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 

МЕХАНИЧЕСКИХ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Свешников В.В. 
Академия военно-морских сил им. П.С. Нахимова (Украина) 

 
Введение. Корабельная (судовая) система (КС) являются тем звеном, которое 

связывает в единый комплекс все виды вооружения и оборудования, обеспечивая им 
эмерджентные специфические свойства. 

В настоящее время идёт процесс бурного развития новых технических средств, 
поэтому существующие КС отечественных судов в той или иной степени не отвечают 
современным требованиям эффективности их функционирования. Это приводит к тому, 
что суда (корабли) в боевых (БУЭ), аварийных (АУЭ) и даже некоторых повседневных 
(ПУЭ) условиях эксплуатации не всегда могут выполнить поставленные перед ними 
задачи из-за несовершенства КС и в частности их функциональных групп (ФГ). 

ФГ представляет собой совокупность элементов КС, определяющая расчётные 
величины передаваемой энергии транспортируемого вещества (ТВ) или рабочего тела 
(РТ), изменение его параметров, физико-химического или агрегатного состояния в 
зависимости от режима и внешних условий функционирования КС. 

Проведённые многолетние исследования [1÷6] показали, что функциональность 
систем зависит от их БУЭ, АУЭ и ПУЭ. 

Функциональность ФГ — вероятность с которой конкретная ФГ обеспечивает 
функционирование КС. ПУЭ — эксплуатация ТС корабля в нормальных (расчётных) 
условиях. АУЭ — эксплуатация ТС корабля в условиях возникновения, течения и 
ликвидации аварии. БУЭ — эксплуатация ТС корабля в условиях ведения боя и во время 
ликвидации последствий воздействия оружия, а также во время различных катаклизмов, 
диверсий и паратства. 
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Актуальность исследований. Анализ функциональности общесудовых систем  
[2 – 6] показал, что большинство КС не выполняют поставленные перед ними задачи, 
особенно в БУЭ и АУЭ, снижая эффективность использование вооружения и технических 
средств (ТС) кораблей и судов. 

Помимо тупиковых и проходных на кораблях и судах используются буферные ФГ. 
Они применяются в тех случаях, когда необходимо экономить ресурс механизмов или 
аппаратов при работе КС. Кроме того, при выходе из строя механизма или аппарата 
активная ёмкость позволяет некоторое время перекачивать ТВ или РТ, сохраняя 
функционирование КС. Это качество буферных ФГ увеличивает эффективность КС в 
небольших временных интервалах, что позволяет выполнять определённые операции с 
оборудованием корабля (судна), особенно при БУЭ и АУЭ. 

Буферная схема ФГ представляет собой общий открытый или закрытый для 
прохода ТВ или РТ участок КС, в котором происходит пополнение энергии в одном 
направлении основной магистрали (ОМ), соединённой с тупиковым открытым или 
закрытым участком, в котором периодически происходит пополнение и расходование 
энергии, обеспечивая непрерывность подачи ТВ или РТ в КС и её необходимые 
спецификационные характеристики . 

К буферным ФГ относятся: буферно-последовательные, полубуферно-последова-
тельные, буферно-параллельные, последовательно-буферные, параллельно-буферные, 
разветвлённые, последовательно-последовательные, параллельно-последовательные, 
последовательно-параллельные, параллельно-параллельные, последовательные 
разветвлённые и параллельные разветвлённые буферные ФГ. 

Новизна заключается в оценке эффективности принципиальных схем ФГ КС, 
влияющей на функциональность КС, в условиях БУЭ, АУЭ и ПУЭ, а также оценка 
условной стоимости (УС) ФГ в поле «цена—качество». 

Исследования проводились на впервые разработанных [7] ранее структурных 
схемах ФГ. При этом, для удобства сравнения, анализировались ФГ одинаковых 
гипотетических КС. 

Исследование тупиковых и проходных групп проведено раньше [8, 9, 10]. В данной 
работе исследована эффективность буферно-последовательных и полубуферно-последова-
тельных структурных схем ФГ КС и дана их сравнительная оценка [11]. 

Постановка задачи. Целью работы является исследование эффективности 
функционирования ФГ КС с точки зрения совершенства их структуры построения и 
определение их стоимости. 

Задачи исследования: 1) исследовать эффективность ФГ в БУЭ, АУЭ и ПУЭ; 
оценить эффективность ФГ с разной степенью совершенства их элементов; оценить 
стоимость ФГ с разной степенью совершенства их элементов. 

Результаты исследований. Буферно-последовательная ФГ — ФГ, в которой 
имеются несколько активных механизмов или аппаратов (МА), соединённые 
последовательно, и одна активная ёмкость (Ё) аккумулирующая энергию МА и 
подсоединённая к ним ОМ с арматурой (А) на выходе в буфер и на входе и на выходе к 
КС. В случае необходимости МА и Ё могут отключаться от КС.  

Буферно-последовательная ФГ с двумя 
МА — ФГ (рис. 1), в которой имеются два 
активных МА 3, соединённые 
последовательно, и одна активная Ё 1 
аккумулирующая энергию МА и 
подсоединённая к ним буферным 
трубопроводом (БТ) 5 и ОМ 4 с А 2 на выходе 
в буфер и на входе и на выходе к КС. В случае 
необходимости МА и Ё могут отключаться от 
КС. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Буферно-
последовательная ФГ с двумя МА: 

1 — Ё; 2 — А; 3 ― МА; 4 — ОМ; 
5 — БТ 
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Буферно-последовательная 

ФГ с тремя МА — ФГ (рис. 2), в 
которой имеются три активных МА 
3, соединённые последовательно, и 
одна активная Ё 1 аккумулирующая 
энергию МА и подсоединённая к 
ним БТ 5 и ОМ 4 с А 2 на выходе в 
буфер и на входе и на выходе к КС. 
В случае необходимости 
МА и Ё могут отключаться 
от КС. 

Буферно-последова-
тельная ФГ с тремя МА — 
ФГ (рис. 3), в которой 
имеются четыре активных 
МА 3, соединённые 
последовательно, и одна 
активная Ё 1 
аккумулирующая энергию 
МА и подсоединённая к 
ним БТ 5 и ОМ 4 с А 2 на выходе в буфер и на входе и на выходе к КС. В случае 
необходимости МА и Ё могут отключаться от КС. 

Основные положения совершенства элементов систем, оценки эффективности и 
условной стоимости приведены в [8] и [9]. 

Оценка эффективности функционирования буферно-последовательных ФГ. 
Функциональность элементов ФГ КС различного совершенства при БУЭ и АУЭ 
приведены в [8, 12]. В ПУЭ все элементы с большим запасом функционируют 
эффективно. 

Результаты исследования ФГ в различных режимах эксплуатации представлены в 
табл. 1 – 4. 

Таблица 1 
Эффективность буферно-последовательных ФГ в БУЭ с механизмами 

Качество изготовления элементов ФГ 
улучшенное упрощённое 

Функциональность 
схем ФГ 

большое среднее малое
нормаль-

ное малое среднее большое
С двумя механизмами 0,970 0,954 0,944 0,937 0,930 0,920 0,902 
С тремя механизмами 0,964 0,945 0,933 0,925 0,917 0,905 0,884 
С четырмя 
механизмами 

0,958 0,936 0,923 0,914 0,905 0,891 0,869 

Таблица 2 
Эффективность буферно-последовательных ФГ в АУЭ с механизмами 

Качество изготовления элементов ФГ 
улучшенное упрощённое 

Функциональность 
схем ФГ 

большое среднее малое
нормаль-

ное малое среднее большое
С двумя механизмами 0,981 0,970 0,964 0,960 0,956 0,949 0,938 
С тремя механизмами 0,977 0,965 0,957 0,952 0,947 0,940 0,927 
С четырмя 
механизмами 

0,973 0,959 0,951 0,945 0,939 0,931 0,916 

 

 
 
 
 

Рисунок 2. Буферно-последовательная ФГ с 
тремя МА: 

1 — Ё; 2 — А; 3 ― МА; 4 — ОМ; 5 — БТ 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Буферно-последовательная ФГ с 
четырьмя МА: 

1 — Ё; 2 — А; 3 ― МА; 4 — ОМ; 5 — БТ 
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Таблица 3 
Эффективность буферно-последовательных ФГ в БУЭ с аппаратами 

Качество изготовления элементов ФГ 
улучшенное упрощённое 

Функциональность 
схем ФГ 

большое среднее малое
нормаль-

ное малое среднее большое
С двумя механизмами 0,975 0,961 0,952 0,947 0,941 0,932 0,917 
С тремя механизмами 0,970 0,954 0,944 0,938 0,931 0,920 0,903 
С четырмя 
механизмами 

0,966 0,948 0,937 0,929 0,921 0,910 0,891 

Таблица 4 
Эффективность буферно-последовательных ФГ в АУЭ с аппаратами 

Качество изготовления элементов ФГ 
улучшенное упрощённое 

Функциональность 
схем ФГ 

большое среднее малое
нормаль-

ное малое среднее большое
С двумя механизмами 0,983 0,975 0,969 0,966 0,962 0,956 0,947 
С тремя механизмами 0,981 0,970 0,964 0,960 0,956 0,949 0,939 
С четырмя 
механизмами 

0,978 0,967 0,960 0,955 0,950 0,943 0,931 

В результате проведённых исследований оценки эффективности 
функционирования буферно-последовательных ФГ получено, что при использовании 
только одной ФГ в КС в БУЭ ФГ с четырьмя механизмами не эффективна, ФГ в БУЭ с 
двумя и тремя механизмами, с тремя и четырьмя аппаратами эффективны с большим 
улучшением элементов, а ФГ с двумя аппаратами эффективна со средним упрощением 
элементов. 

Оценка условной относительной стоимости (УОС) буферно-последовательных 
ФГ. Результаты исследования стоимости ФГ, у. е., на различных уровнях совершенства 
представлены в табл. 5 и 6.  

Полученные УОС буферно-последовательных ФГ показывают, что эти ФГ с 
механизмами имеют стоимость от очень низкой до очень высокой, а с аппаратами ― от 
очень низкой до повышенной средней. 

Таблица 5 
УОС буферно-последовательных ФГ с механизмами 

УОС ФГ различного качества изготовления, у. 
е. Схема ФГ 

с улучшением с упрощёнием 

Относительная стоимость 
боль

- 
шим 

сред 
ним 

ма 
лым 

нор- 
маль 
ные 

ма 
лым 

сред 
ним 

боль- 
шим 

С двумя механизмами 1,79 1,11 0,67 0,42 0,30 0,26 0,23 
С тремя механизмами 2,53 1,56 0,94 0,59 0,43 0,37 0,33 

С четырьмя механизмами 3,26 2,01 1,21 0,76 0,55 0,48 0,42 
 

Выводы. Исследование эффективности функционирования буферно-
последовательных ФГ показало, что: 

1. Все типы ФГ с механизмами и аппаратами, выполненные с большим 
упрощением элементов ФГ, эффективны в ПУЭ и АУЭ. 

2. В БУЭ ФГ с двумя и тремя механизмами, тремя и четырьмя аппаратами 
эффективны только с элементами с большим улучшением, а с двумя аппаратами — с 
элементами со средним улучшением; ФГ с четырьмя механизмами не эффективна. 

Исследования УОС эффективных ФГ показало: 
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1. Очень низкую стоимость имеют ФГ с двумя, тремя и четырьмя аппаратами и 
двумя и тремя механизмами в АУЭ. 

2. Низкую стоимость имеет ФГ с четырьмя механизмами в АУЭ. 
3. Пониженную среднюю стоимость имеет ФГ с двумя аппаратами в БУЭ. 
4. Повышенную среднюю стоимость имеют ФГ с двумя механизмами, с тремя и 

четырьмя аппаратами в БУЭ. 
5. Высокую стоимость имеет ФГ с тремя механизмами в БУЭ. 

Таблица 6 
УОС буферно-последовательных ФГ с аппаратами 

УОС ФГ различного качества изготовления, у. 
е. Схема ФГ 

с улучшением с упрощёнием 
Относительная 
стоимость 

боль 
шим 

сред 
ним 

ма 
лым 

нор- 
маль 
ные 

ма 
лым 

сред 
ним 

боль- 
шим 

С двумя аппаратами 1,06 0,65 0,40 0,25 0,18 0,16 0,14 
С тремя аппаратами 1,42 0,88 0,53 0,34 0,25 0,21 0,19 
С четырьмя аппаратами 1,78 1,10 0,67 0,42 0,31 0,27 0,24 

 
Таким образом, буферно-последовательные ФГ с четырьмя механизмами в БУЭ не 

эффективны, а остальные ФГ функционируют во всех условиях эксплуатации, но имеют 
повышенные или пониженные стоимости в различных условиях эксплуатации. 

Современные корабли и суда имеют различные задачи по использованию их в 
ПУЭ, АУЭ и БУЭ, а также различные носители. Это разнообразит конструктивные схемы 
и условия применения КС и их ФГ. При создании новых кораблей и судов с новыми 
носителями и ТС возникают ещё и другие задачи и условия функционирования. Поэтому 
необходимо исследовать все имеемые в классификации КС и их ФГ [7]. При этом 
возможно дальнейшее развитие этой классификации. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВОДЯНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СИСТЕМ НА СУДАХ 

 
Свешников В.В. Остролуцкий К.А. 

Академия военно-морских сил им .П.С. Нахимова (Украина) 
 

Введение. Эксплуатация различных кораблей и судов иногда приводит к 
возникновению пожаров и взрывов из-за неправильных действий и халатности экипажа, а 
также несовершенства судов. Пожар на судах относится к одним из самых опасных 
аварийных происшествий, часто приводящего к катастрофе судна (корабля). И при этом 
часто не удаётся быстро и качественно локализовать и потушить пожар. 

Эффективность тушения зависит от типа горючего вещества, применяемого 
тушащего вещества и способов тушения. Поэтому конструктивной противопожарной 
защите уделяется очень большое внимание. В зависимости от предназначения, типа и 
размеров судна его оснащают различным противопожарным оборудованием, 
позволяющим эффективно предотвращать, тушить и локализовать пожары различных 
горючих веществ [1, 2]. 

Оборудование может быть стационарным и переносным, имеющим различные 
тушащие вещества. В статье разбираются только противопожарные системы, тушащим 
веществом которых является вода. 

Актуальность исследований. Анализ аварий, происшествий и катастроф на флоте 
показывают, что 65÷70 % всех аварий относятся к возгораниям, пожарам и взрывам [2]. 

Из всех противопожарных систем первыми на кораблях и судах стали использовать 
водяные. Эти системы до сих пор имеют наибольшее распространение за счёт наличия за 
бортом неограниченного количества воды, а также относительной безопасности её для 
человека. 

Но вода имеет и недостатки, особенно морская, так как она хорошо проводит 
электрический ток, частично портит оборудование, а её скопление в трюмах и 
помещениях судна приводят к снижению мореходных качеств судна. Поэтому на судне 
применяются и другие тушащие средства. 
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Пожары, происходящие на судах, часто не удаётся быстро и надёжно потушить, 
что приводит к вторичным возгораниям и авариям другого типа, что усугубляет 
аварийную ситуацию на судне и усложняет борьбу с пожаром. Причинами этого являются 
несовершенство конструктивных схем водяных противопожарных систем (ВППС) и 
неэффективное управление ими. 

До сих пор нет чёткого представления, как работают ВППС в условиях различных 
аварий или экстремальных условиях эксплуатации, при которых часто снижается их 
работоспособность или они полностью выходят из строя. И это особенно очевидно при 
комплексных авариях, например, поступлении воды и пожаре около ВППС. 

Постановка задачи. Проанализировать ВППС судов в первом приближении, 
определить цели и задачи дальнейших исследований для повышения эффективности 
конструктивных схем ВППС. 

Результаты исследований. На современных судах, как правило, устанавливается 
четыре основные водяные системы пожаротушения: водопожарная (ВПС); спринклерная 
(СПС); водораспыления (СВР) и орошения (СОР). Они используют для тушения пламени 
компактные и распылённые струи воды. Часто все или какая-то часть систем сведены в 
одну общую систему. Некоторые системы на судах отсутствуют по тем или иным 
причинам. 

Основная цель борьбы с пожаром — быстрое взятие его под контроль и тушение, 
что возможно только в том случае, если огнетушащее вещество доставлено к пожару 
быстро и в достаточном количестве [1]. Это можно обеспечить с помощью стационарных 
систем пожаротушения. 

Большинство из стационарных систем могут подавать огнетушащее вещество 
непосредственно на пожар без участия членов экипажа. Стационарные системы 
пожаротушения [3, 4] ни в коем случае не являются заменой необходимой 
конструктивной противопожарной защиты судна. Конструктивная противопожарная 
защита обеспечивает достаточно длительную защиту пассажиров, экипажа и 
оборудования ответственного назначения от пожара, что позволяет людям эвакуироваться 
в безопасное место. Противопожарное оборудование предназначено для борьбы с 
пожаром и защиты судна и людей. 

Судовые ВППС проектируются с учётом потенциальной пожарной опасности, 
существующей в помещении, и назначения помещения. Как правило, вода используется в 
стационарных системах, защищающих районы, в которых находятся твёрдые горючие 
вещества, общественные помещения и коридоры. 

Водопожарная система (ВПС) — это первоочередное средство защиты от пожара 
на судне. Её установка требуется независимо от того, какие ещё системы устанавливаются 
на судне. ВПС обеспечивает подачу воды во все районы судна продолжительное время, 
так как запас воды в море безграничен. Количество подводимой воды к месту 
возникновения пожара ограничивается только техническими данными самой системы 
(например, производительностью насосов) и влиянием количества подаваемой воды на 
остойчивость судна. 

По трубопроводам вода движется от насосов к пожарным кранам, установленным 
на пожарных постах. Система трубопроводов состоит из магистрали и ответвлений из 
труб меньшего диаметра, отходящих от неё к пожарным кранам. За счёт горизонтальных и 
вертикальных труб, отходящих от этой магистрали, система разветвляется по всему судну. 

К ВПС не разрешается присоединять никаких трубопроводов, кроме 
предназначенных для борьбы с пожаром и мойки палуб. Все участки, ВПС на открытых 
палубах должны быть защищены от замерзания. Но это не всегда выполняется, и система 
часто используется для работы трюмных и балластных систем, а также других 
противопожарных систем, что значительно снижает эффективность тушения пожара в 
некоторых случаях. 
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В зависимости от типа и размера судна существует две основные схемы ВПС: 
линейная и кольцевая. В ВПС, выполненной по линейной схеме, вдоль судна, обычно на 
уровне главной палубы, прокладывается одна магистраль. На танкерах ВПС обычно 
прокладывается в диаметральной плоскости. Недостаток этой схемы состоит в том, что 
она не даёт возможности подать воду дальше того места, где возникло серьёзное 
повреждение системы. 

Система, выполненная по кольцевой схеме, состоит из двух параллельных 
магистралей, соединённых в крайних носовых и кормовых точках, образуя тем самым 
замкнутое кольцо. В кольцевой схеме участок, где произошел разрыв, может быть 
отключён от магистрали, а другая магистраль может продолжать использоваться для 
подвода воды ко всем другим частям системы. Главным недостатком такой схемы, 
является наличие в некоторых системах с одной кольцевой магистралью разобщительных 
клапанов только в кормовой и носовой частях палуб. 

Пожарные насосы обеспечивают движения воды по ВПС. Требуемое количество 
насосов, их подача, местоположение и источники питания регламентируются Правилами 
Регистра. Если на судне требуется установка двух насосов [5], их надо располагать в 
различных помещениях. Пожарные насосы, кингстоны и источники энергии размещают 
так, чтобы пожар в одном помещении не вывел из строя все насосы. Но при этом не все 
пожарные насосы надёжно защищены от воздействии аварийных ситуаций. 

СПС предназначена для автоматического тушения пожара в общественных 
помещениях судна с помощью специальных распылителей (спринклеров), расположенных 
на подволоке. Спринклеры открывают проход воды на очаг пожара в случаях превышения 
температуры определённые пороги. 

СПС позволяет быстро, надёжно и экономно тушить пожары только в их очаге, так 
как в ней имеется специальная цистерна с водой, находящаяся под давлением вместе с 
трубопроводами до спринклеров. Кроме того, раскрываются только те спринклеры, 
которые находятся над очагом пожара. Но не всегда СПС работает эффективно, так как 
иногда используется вода из ВПС, а не от собственных насосов. Да и расположение и 
разветвление трубопроводов тоже не всегда рациональное. 

СВР предназначена для быстрого тушения распылёнными струями (от 
специальных насадок) очагов пожара в машинном отделении в труднодоступных местах 
под основным оборудованием и паёлами. Она имеет несколько отдельных трубопроводов 
для тушения пожаров на различных уровнях машинного отделения, что позволяет 
подавать воду только на уровень пожара. СВР в общем работает хорошо. 

Основной недостаток СВР — подача воды пожарными насосами из ВПС, что 
может не всегда быть эффективным, если ВПС используется по прямому назначению. 
Кроме того, не всегда имеется более чёткое распределение подключаемых участков к 
небольшим предполагаемым очагам пожара, что снижает её эффективность. 

СОР предназначена для подачи небольших компактных струй на оборудование и 
перевозимые грузы. Она состоит из напорной цистерны, к которой подключается сеть 
трубопроводов. Концы этой сети снабжены оросительными насадками (дренчерами) или 
просто отверстиями (дырчатый трубопровод). В специальных защищенных помещениях 
находятся температурные сигнализаторы, реагирующие на повышение температуры. При 
возникновении пожара в помещении эти сигнализаторы показывают очаг пожара и 
автоматически включают соответствующий сектор сети трубопроводов. 

Недостатками СОР являются недостаточная охватываемая поверхность тушения 
при различном расположении грузов или непродуманное разделение трубопроводов над 
оборудованием. Иногда для подачи воды используется вода из ВПС. 

Некоторые исследования, например [6], показывают, что противопожарные 
системы не выполняют возложенные на них задачи в полном объёме и являются 
неэффективными. 
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Пожар легче предотвратить, чем потушить. Для этого имеются некоторые системы, 
предотвращающие возникновение пожара; они же и тушат пожар тоже. Необходимо 
учитывать условия и способы борьбы с пожарами, предотвращать любые возгорания, 
используя различные способы авариезащищённости [7]. Такую же функцию необходимо 
также использовать и в ВППС. 

Выводы. Для обеспечения надёжного и эффективного тушения пожара 
необходимо подать на очаг пожара достаточное количество воды за довольно короткое 
время. Всё зависит от типа отсека или помещения, вида горючих веществ, их количества и 
расположения. Большое значение при этом имеет затеснённость отсека (помещения) 
оборудованием и грузами. К сожалению это не всегда удаётся конструкторам и 
строителям полностью учитывать. 

Большую проблему в некоторых случаях создаёт конструктивная схема 
водопожарной системы судна (корабля), питание от которой получают практически все 
другие ВПС и даже некоторые трюмные и балластные системы. Это снижает 
эффективность водопожарной системы, являющейся основной на судне. 

Для того, чтобы создать эффективные ВПС необходимо выработать такие 
показатели и критерии эффективности, с помощью которых можно было бы создавать 
новые и модернизировать существующие системы, а также выработать чёткие правила 
управления ими [8]. 

Для этого провести анализ функционирования ВПС на различных типах судов 
(кораблей) в повседневных, аварийных и экстремальных условиях эксплуатации. Далее 
разработать модели эффективности функционирования ВПС. Затем разработать 
показатели эффективности ВПС и на этой основе найти конкретные показатели 
эффективности для каждого типа ВПС. После этого разработать машинные структурные 
модели каждого типа ВПС конкретных судов и кораблей, провести машинные 
исследования и выявить облик систем. 
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Вступ. Ефективність сучасних головних теплових двигунів суднових енергетичних 
установок досягає 50…54 %, проте кількість теплоти, яка викидається у навколишнє 
середовище остається достатньо значною. Це пояснюється низьким потенціалом теплоти 
випускних газів та інших речовин, які надходять у навколишнє середовище та уявляють 
незворотні втрати енергії.  

Метою роботи є визначення ефективності сучасних та перспективних систем 
утилізації низькопотенційного тепла малообертових турбопоршневих двигунів 
внутрішнього згоряння. 

На прикладі турбопоршневого двигуна 14S90ME-C9.2-TII виробництва  MAN B&W 
згідно до даних робочого процесу, які представлені фірмою, визначена ефективність 
систем утилізації з використанням циклу Ренкіна на водяній парі, перспективному хладоні 
R245fa та на основі термохімічних циклів з використанням суспензії реверсивних 
інтерметалевих сполук типу LaNi5-xAlx, як перетворювачів енергії та водню, як робочого 
тіла розширювальної машини. 

Показано, що в умовах експлуатації високоефективних малообертових 
турбопоршневих двигунів, використання утилізаційних установок на основі циклу Ренкіна 
на водяній парі є досить проблематичним. Це обумовлене низьким потенціалом 
вторинних енергоресурсів (220…230оС) на базових навантаженнях, який не дозволяє 
отримати пару доцільних енергетичних параметрів. ККД утилізаційної установки у такому 
випадку не перевищує 7%, а сумарне зниження витрати палива на енергетичну установку 
складає не більш, як 2%. 

При використанні у якості робочого тіла циклу Ренкіна хладону R245fa ККД 
утилізаційної установки складає 13,5%. Але головним у цьому випадку є принципова 
можливість більш глибокого використання низькопотенційних ресурсів двигуна завдяки 
теплофізичним властивостям зазначеного хладону. Згідно до розрахунків, сумарне 
зниження витрати палива на енергетичну установку у цьому випадку складає 9,1%. При 
цьому у розрахунках враховувалися усі витрати енергії на допоміжні механізми та 
агрегати установки (живильний, циркуляційний та масляний насоси тощо). Таке 
становище дозволяє розглядати такі системи як перспективні для утилізації 
низькопотенційного тепла ДВЗ. 

У разі використання для утилізації низькопотенційного тепла турбопоршневого 
двигуна 14S90ME-C9.2-TII безперервного  термохімічного циклу з використанням 
суспензії інтерметалевої сполуки LaNi4,5Al0,5, як перетворювача енергії та водню, як 
робочого тіла у цьому циклі, ККД системи утилізації досягає 19,3%. Подальші розрахунки 
дозволили визначити загальне зниження витрат палива на установку у цілому не менш, як 
12,8%. У разі використання у цій установці хладоресурсу водню (тригенерація), який 
утворюється завдяки глибокому розширенню водню у розширювальній машині, ККД 
системи досягає 22%, а зниження питомої витрати палива – 14,4 %. 

Висновки. Таким чином можна зробити висновок, що системи глибокої утилізації 
низькопотенційного тепла сучасних турбопоршневих ДВЗ на основі термохімічних циклів 
з використанням реверсивних гідридоутворюючих інтерметалевих сполук, як 
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перетворювачів енергії та водню, як робочого тіла є перспективними та потребують 
подальшого дослідження.  
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Використання біоетанолу, як палива у теплових двигунах на сьогоднішній час 

досить докладно вивчено вітчизняними та іноземними фахівцями тому основна увага у 
цієї роботі присвячена термохімічній конверсії біоетанолу, як  засобу утилізації вторинних 
енергоресурсів.  

Постійне підвищення вартості нафтових палив природного походження та 
вичерпаність цих видів енергоносіїв примушує шукати нові види палив та засобів більш 
ефективного використання цих палив у енергетичних установках, у тому разі й у 
суднових. 

Одним з можливих напрямків одночасного використання альтернативного палива, 
зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище та утилізації 
вторинних енергоресурсів суднових енергетичних установок є використання біоетанолу у 
якості енергоносія та термохімічної конверсії цієї сировини з метою отримання 
синтетичного газу, як засобу використання теплоти випускних газів теплових двигунів. 

Основний принцип такої утилізації полягає у тому, що для парової конверсії 
біоетанолу використовується енергія випускних газів суднового теплового двигуна. При 
цьому з біоетанолу утворюється синтетичний газ, загальна масова теплотворна здатність 
якого суттєво більша за аналогічний показник вихідної сировини. Це пояснюється тим, що 
утворений синтетичний газ містить частку енергії випускних газів, яка була поглинута у 
результаті парової конверсії біоетанолу. Попередні дослідження дають змогу 
стверджувати, що ефективність зазначеної утилізаційної установки може досягати 
15…25 % у залежності від потенціалу вторинної теплоти. 
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З метою дослідження одного з елементів утилізаційної установки – термохімічного 
реактору – була спроектована та виготовлена експериментальна установка для 
дослідження параметрів цього пристрою. 

В результаті дослідження визначені основні показники процесу парової конверсії 
біоетанолу при різних режимах, які моделюють роботу суднової енергетичної установки. 
При цьому встановлено, що термохімічна конверсія біоетанолу принципово може бути 
використана для утилізації тепла випускних газів ДВЗ, а також встановлені режимні та 
конструктивні параметри зазначеного реактора. 

Визначені наступні залежності: 
– максимальної температури синтез-газу на виході з реактора від витрати і 

складу суміші "біоетанолу–вода"; 
– ступеня конверсії біоетанолу від витрати і складу суміші; 
– ефективної потужності реактора від витрати і складу суміші ; 
– щільності синтез-газу від витрати і складу суміші; 
– теплоти згорання синтез-газу від витрати   і складу суміші; 
– середніх теплових втрат реактора від температури стінки реактора. 
У подальшому необхідно виконати на моторному стенді комплексні дослідження 

процесу термохімічної конверсії біоетанолу, як засобу утилізації тепла випускних газів 
суднових енергетичних установок з метою визначення показників ефективності в цілому. 

Висновки. Системи утилізації вторинних енергоресурсів суднових енергетичних 
установок, які базуються на термохімічній паровій конверсії біоетанолу, можуть 
розглядатися як перспективні для використання на морському та річковому транспорті. 
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РОБОЧІ ПРОЦЕСИ, ДИНАМІКА ТА МІЦНІСТЬ 
ТРАНСПОРТНОГО І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
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Полімерно-абразивними щітками виконують очисні операції у поєднанні з ручними 

шліфувальними машинами. Відповідно дискова полімерно-абразивна щітка може 
виконувати очисні операції і у горизонтальній площині. Продовжуючи дослідження [1] в 
даній роботі було поставлено завдання дослідити коливання волокна щітки у випадку її 
горизонтального розташування. 

Коливання волокна щітки при обертанні диску розглядаємо як механічну систему, 
яка складається з диска радіусом R  та приєднаної до нього нитки довжиною L  з 
постійною погонною щільністю   (рис. 1) [2]. 

 
Рисунок 1. Розрахункова схема для випадку горизонтального розташування диска щітки 

 
Диск обертається з постійною кутовою швидкістю   відносно вісі симетрії Oz  

системи координат Oxyz , зв’язаної з диском. Слід зауважити, що ZYXO


 - нерухома 
система координат. Необхідно визначити обумовлений обертанням рух нитки відносно 
вісі Ox , з котрим співпадає напрямок нитки при простому обертанні навколо вісі Oz . 
Силами ваги будемо нехтувати. 

Поняття нитки (волокна) вводимо для волокон з малою згинною жорсткістю, якою 
можна знехтувати при їх деформуванні згинним моментом та силами. Волокна, які 
напружені відцентровою силою інерції можна вважати нерозтягненими. 
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З урахуванням неростяжності нитки рівняння динамічної рівноваги елемента нитки 
має вид: 
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,    (1) 

де   - погонна щільність нитки; ya , za  - координати вектору абсолютного прискорення 

нитки вздовж осей Oy  й Oz  відповідно (так як нитка нерозтяжна); U , W  – переміщення 
вздовж осей Oy  й Oz  у системі координат Oxyz ; 0u  тому,що нитка не розтяжна;         
T  – поздовжня сила нитки на розтяг. 

Величина  xT  визначається формулою: 

    222 xLRdxT
LR
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 ,     (2) 

Знайдемо координати ya , za  вектора a


 абсолютного прискорення елементу нитки, 

що входять у (1). При цьому вектор a


 обчислюється наступним чином: 
cre aaaa


 .      (3) 
Тут ea


, ra


, ca


 - вектори переносного, відносного й Коріолісова прискорень 
відповідно. 

Вираз для ea


 має вигляд: 
    rra e 

  ,      (4) 

де ,

  ,0




dt

d


  тому ea


 можливо записати так: 

  .ra e 
        (5) 

Введемо фазову координату tr  , яка визначає положення рухомої системи 

координат Oxyz  відносно нерухомої ZYXO


. Тоді вектор 


 у базисі ),,( 111 kji


, який 
визначає систему OXYZ , можливо розкласти наступним чином: 

111 kojoio


 .     (6) 

Вектор r


, який визначає положення елемента нитки, у базисі ),,( 111 kji


 при малих 
переміщеннях має вигляд: 

111 sincos kOjrxixr


  .  (   (7) 

Виконуючи відповідні векторні операції, отримаємо: 
2 xa e

x ; 0e
ya ; .0e

za      (8) 

Прискорення векторів відносної швидкості rV


 й відносного прискорення ra


 
елементу нитки у системі координат обчислюються так: 











,.0

,0

ua

uV
r
x

r
x




 

,.0

,





ua

UV
r
y

r
y





 
.

,

wa

wV
r
z

r
z








      (9) 

Проекції вектора прискорення Коріоліса  rc Va


  на вісі системи координат, 
що обертається, обчислюємо за формулою: 
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Складаючи разом вирази для відповідних проекцій (8)-(10), отримаємо компоненти 
вектора абсолютного прискорення:  

,22 Uxax
   ,Ua y

  .za    (11) 

Після підстановки знайдених виразів для T , ya , za  у (1) отримаємо рівняння руху 

нитки у формі: 
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Запишемо рівняння (12) для їх чисельного інтегрування за наявною схемою 
Хуболта [3] (за допомогою оболонки MATHCAD). 
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Згідно наявної схеми Хуболта, похідні, що входять у рівняння системи (12*) 
 rxU ,  по фазовій координаті r  представленими: 
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(13) 

Тут індекси  , 1 , 2 , 3  позначають, що значення функції U  обираються 
відповідно при значеннях аргументу  ,   ,   2 ,  3 . 

Похідні функції  rxU , ,  rxW ,
 
по незалежній змінній X  замінюються 

центральними скінченними умовами, при цьому використовуються граничні умови: 
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(14) 

(В даному прикладі розглядається вільний рух волокна, насадженого на диск (щітки) поза 
його зону контакту з поверхнею, яка обертається). 

Слід зауважити, що для реалізації схеми Хуболта необхідно мати значення 
шуканих функцій при значеннях аргументу  ,   ,   2 ,  3 . Вони 
обчислюються за допомогою покрокових процедур на попередніх кроках обчислень. На 
першому кроці  

Інтегруючи по   застосовуються початкові умови: 
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При цьому похідні по   спростовуються центральними скінченними різницями й 
лише на другому кроці по   застосовується наявна схема Хуболта. 

Таким чином, задача про інтегрування системи диференційних рівнянь (12), (12*) з 
граничними й початковими умовами (11), (15) зводиться до ланцюга систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь, розв’язок котрих здійснюється покроково. 

Чисельні розрахунки показують наступне, що нитка здійснює махові коливання 
відносно Oz  з частотою   й коливання у площині обертання Oy  з частотою  , 
залишаючись практично прямолінійною. 
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Ці результати підтверджують можливість у таких випадках постановки задачі, яка 
розглянута вище, про коливання пружного (жорсткого) волокна, яке приєднане до ротору 
й вважається деформованим (не деформованим). 

На рис. 2 і рис. 3  наведені графіки коливань. 
 

 
Рисунок 2. Графік коливань волокна у площині махів (махові коливання) 

 
Рисунок 3. Графіки коливань волокна у площині обертання ротора щітки 

 
Аналіз графіків показав, що переміщення волокна вздовж осей Oy  й Oz  у системі 

координат Oxyz  відбуваються з однаковим періодом 
2T , що залежить від частоти 

обертання   щітки, а амплітуди коливань різні. Вздовж осі Oz  мінімальні, що дозволяє 
використовувати полімерно-абразивні щітки для горизонтальної обробки будівельних 
матеріалів, а коливання у площині Oy  не впливають на якість обробки так як волокна 
залишаються практично прямолінійними. 
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ПЕРЕДУМОВИ ЩОДО ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ 
РОБОТИ ЕКСТРУДЕРА 

 

Агєєв М.С. 
Херсонська державна морська академія (Україна) 

 
Продуктивність шнекових машин і глибина процесів, що відбуваються, мають 

місце при обробці продуктів, є найважливішим чинником, що визначає достоїнства тієї 
або іншої конструкції. 

При вивченні шнекових машин, вживаних для переробки пластичних мас і 
радіотехнічних виробів використовують гідродинамічну теорію пресування. Гвинтовий 
канал умовно розділяють на три зони: зона завантаження, зона плавлення, зона дозування. 
якнайповніший математичний опис отримала зона дозування, яка за принципом роботи 
подібна до гвинтового насоса. Математичний опис роботи отримують сумісним 
вирішенням рівнянь, які виражають закони збереження маси, енергії і кількості руху при 
ламинарном течії, з рівняннями, що описують фізичний стан перекачуваної рідини. 
Унаслідок складності і своєрідності перебігу при виборі системи координат застосовують 
метод інверсії. в результаті рішення завдань знайдені рівняння для каналів постійної і 
змінної геометрії. Зона живлення при завантаженні гранул великих розмірів (4,5-5,4 мм) 
розраховується як звичайний транспортний шнек. Якщо живлення машини здійснюється 
порошкоподібним або дрібногранульованим матеріалом, використовують для розрахунку 
рівняння течії, виведені для рідини [1]. Що стосується зони плавлення, то можна сказати, 
що методики розрахунку її поки немає. 

Всі дослідники шнекових машин відзначають, що на сьогодняшній день, не 
дивлячись на велику кількість експериментальних досліджень, до цих пір немає 
розробленої теорії одношнекової машини, яка могла б з достатньою точністю охопити всі 
процеси, що відбуваються в машині. Роботи в області екструзії пластичних мас, 
пресування харчових продуктів і керамічних мас зробили вплив на розвиток теорії в 
області одношнекових машин. В.А.Масліков, Г.В.Зарембо, Ю.П.Мацук при розрахунку 
теоретичної об'ємної продуктивності для руху матеріалу прийнята модель руху гайки по 
шпінделю, що обертається, [2]. П.Н.Чечевіцин, розглядаючи пресований матеріал як 
Ньютонівську рідину, застосував методи гідродинаміки [1] одне з перших рівнянь для 
розрахунку довільності преса, запропонував А.І.Скипин [2]. 
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де Q - продуктивність пресу; 
      n – частота обертання шнекововго валу; 

      - насипна маса; 

     nr
- ступінь стиснення; 

     zS - крок останнього витка; 

    1D - наружний діаметр останнього витка; 

    2D - діаметр маточини останнього витка;  

    пМ
- вміст олії у мезгі ; 

    жМ
- вміст олії у жмиху; 
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    в - кількість зворотного продукту у відношенні до того,що поступає; 

сК - поправочний коефіцієнт швидкості, визначається відношенням фактичного 
часу проходження матеріалу до теоретичного; 

В.А. Масліков, використовуючи виробничі дані, провів аналіз формули (1) і у свою 
чергу, на основі досліджень роботи преса  запропонував наступне рівняння 
продуктивності: 

                
)1()1(1,47 2

вв KLnDQ  
,                                    (2) 

 

де  Q - продуктивність; 

     вD
- внутрішній діаметр зеєрного циліндра; 

     L - довжина живлячого витка; 
     n - частота обертання валу; 

     - коефіцієнт заповнення об'єму камери; 

      - насипна об'ємна маса;  

    вK
  - коефіцієнт повернення мезги. 
В.А. Масліковим встановлено, що розрахункова теоретична продуктивність вище 

дійсною, у зв'язку з тим, що частина матеріалу в процесі пресування здійснює зворотний 

рух. Для кількісної оцінки цього припущення їм введений коефіцієнт повернення вК  
визначуваний експериментальним шляхом. 

                                  
15,2

вK
,                                                        (3) 

де    - радіальний зазор. 
Коефіцієнт заповнення об'єму камери враховує зменшення об'єму камери в зоні 

першого витка за рахунок об'єму самого витка. 

камериємбо

виткаємбо
K в 




. 
В.А. Масліков показав, що продуктивність преса визначається конструктивними 

розмірами живлячого витка, розмірами вихідної щілини конуса, технічним станом тракту, 
числом оборотів за насипною вагою мезги. 

Г.В. Зарембо і А.А. Медведев [1] рівняння продуктивності преса представили в 
аналітичному вигляді як функцію трьох груп чинників: 

                           ),,,( ВБАFQ   ,                                               (4) 
де  а -  група чинників, визначуваних конструктивними особливостями преса;  

б - група чинників, що враховують физико-механические властивості матеріалу;  
в -  група чинників, що враховують матеріальний баланс преса.  

Рівняння продуктивності ними представлене у вигляді: 
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,           (5) 

де K -  коефіцієнт, що враховує прокручування і повернення пресованого матеріалу; 
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     D - діаметр витка; 

     d  - діаметр маточини витка;  

     t - крок витка;  

    сер
- розрахункова товщина витка;  

      - кут підйому гвинтової лінії; 

    L - довжина розгорненої гвинтової лінії витка; 
    n - частота обертання шнекового валу;  

      -  об'ємна вага мезги;  

   2  -  ступінь стиснення матеріалу на ділянці від першого витка до виходу;  

   мМ
 - масляниста мезги;  

   жМ
- масляниста макухи, що виходить;  

    q  - вихід знежиреної речовини 6% до масла; 
    x   - вихід зворотного продукту;  

   мВ - вологість мезги, що поступає з жаровні в прес;  

   жВ  -  вологість макухи;  

   i  - заходность витка. 
У формулі (5) залежність продуктивності від всіх вхідних в неї величин спрощена. 

Тому відсутність точних знань залежностей перенесена на коефіцієнт к, який є складною 
функцією: 

                            4321 ККККК 
,                                       (6)  

де  )( 1111 fБnpК  - враховує провертання пресованого матеріалу; 

     )( 222 БpК   - враховує повернення матеріалу в кільцевий зазор між зовнішньою 
кромкою шнекового витка і внутрішньою поверхнею циліндра; 

      
)( 3333 FБpК 

- враховує повернення матеріалу в "просвіт"витка; 

     4К - враховує інші чинники. 

     
p

- тиск; 

     n - частота обертання валу; 

    
f

- коефіцієнт тертя матеріалу об поверхню робочих органів преса; 

    
p

- перепад тиску між робочою і задньою гвинтовою поверхнею шнека; 

     F - площа живого перетину. 
П.Н.Чечевіцин [3], виходячи з припущення, що пресований матеріал по своїх 

властивостях близький до високов'язкої Ньютонівської рідини, проаналізував роботу 
преса на основі законів  гідродинаміки. 

Продуктивність преса визначена ним у вигляді рівності: 

                           4321 QQQQQ 
,                                              (7) 
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де 1Q   - вимушений потік, що викликається обертанням шнекового валу і направлений 
уздовж гвинтового каналу; 

     2Q -  противопотік уздовж гвинтового каналу, викликаний градієнтом тиску, що 
з'являється в результаті противотиску продукту що виходить з преса; 

     3Q
- противопотік в зазор між гребенем нитки гвинта і внутрішньою поверхнею зеера 

від вказаного градієнта тиску; 

     4Q - противопоток в кут розриву витка, обумовлений також градієнтом тиску. 
Рівняння для продуктивності преса на основі гідродинамічного підходу з 

вирішенням рівняння невье - стокса для одновимірного потоку отримав і В.А. Масліков. 
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,    (8) 

де W - ширина гвинтового каналу;  

    V -   відносна швидкість обертання зеера; 

   3D
- діаметр зеера; 

   h - глибина гвинтового каналу; 

   d - діаметр маточини шнека; 

    - кут нахилу гвинтової поверхні; 

   


- кут нахилу грані нитки витка; 

   l - довжина по осі шнекового валу;   

    - зазор між гребенем нарізки і зеером;  

    a - ширина гребеня гвинтової нарізки; 

       - кут розкриття витка; 

   


 - в'язкість мезги.  
Розглянуті рівняння показують, що існуючі методи розрахунку не дають 

можливості провести точний інженерний розрахунок шнекових пресів. 
Тому в подальшому робиться спроба визначити структуру математичної моделі і 

описати переміщення маси в робочих зонах екструдера для переробки продуктів 
рослинництва. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭПОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Алексенко В.Л., Букетов А.В., Пирог А.П. 

Херсонская государственная морская академия (Украина) 
 

Одним из направлений использования композитов в технике является создание на 
их базе высокоэффективных защитных покрытий. Механические характеристики 
защитных покрытий определяют путём испытания специальных и стандартных образцов. 

Различают испытания собственно материала покрытия и испытание покрытия в 
паре с материалом, на который оно наносится. В последнем случае на концах покрытия 
всегда возникают очаги концентрации напряжений. Напряжённо-деформированное 
состояние (НДС) очагов концентрации не может быть изучено методами сопротивления 
материалов. Анализ деформаций двух возможных типов образцов при испытании на 
растяжение и изгиб показывает, что обе задачи могут быть сведены к двухмерной плоской 
задаче теории упругости (ПЗТУ). В первом случае рассматривают плоское напряжённое 
состояние (ПНС). Во втором – плоско-деформированное состояние (ПДС), 
обусловленное изгибом образца-пластины по цилиндрической поверхности. Первое 
возникает в тонкостенных элементах конструкций, к которым относится большинство 
судовых. Оба типа задач описываются одинаковыми уравнениями и отличаются лишь 
механическими константами в физических зависимостях. Система 8-ми 
дифференциальных в частных производных и алгебраических уравнений ПЗТУ должна 
быть проинтегрирована, а общий интеграл подчинён так называемым условиям на 
поверхности (контуре в данном случае). Далее, могут рассматриваться: первая краевая 
задача - если на поверхности заданы компоненты интенсивности внешних сил, вторая 
краевая задача - когда заданы перемещения точек контура или смешанная задача - на 
части поверхности деформируемого тела заданы усилия, а на части – перемещения. 
Искомые функции деформаций и напряжений системы уравнений ПЗТУ предполагаются 
кусочно-непрерывными, а функции перемещений физически являются непрерывными во 
всей области занимаемой телом. 

Общий интеграл системы уравнений ПЗТУ не может быть выражен через конечное 
число элементарных функций. Поэтому широкое применение находят две группы 
приближенных методов высшего анализа: 1) методы, основанные на аппроксимации 
искомых компонент НДС линейными комбинациями известных функций (аналитические 
численные методы); 2) методы, основанные на отыскании дискретных значений 
параметров НДС в отдельных точках рассматриваемой области, получившие 
преимущественное распространение с момента широкого внедрения производительных 
ЭВМ. Среди последних наиболее популярны: метод конечных элементов (МКЭ) и метод 
конечных разностей (метод сеток) – МКР. 

Если задача математической физики приведена к одно- или двухмерной краевой 
для дифференциального уравнения, то МКР позволяет построить более простые и 
эффективные алгоритмы. Ниже дано краткое описание алгоритма и программы МКР 
решения ПЗТУ для ортотропной среды, использованные авторами для расчёта НДС 
образцов эпоксикомпозитных покрытий. При решении прямой задачи ТУ, когда по 
заданным нагрузкам определяются компоненты НДС, с целью сокращения количества 
неизвестных путём формальных преобразований исключают любые две группы 
неизвестных и получают разрешающие уравнения  называемые решениями в 
перемещениях, напряжениях или в деформациях. При смешанных граничных условиях 
удобнее воспользоваться решением в перемещениях: 
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где u и v - перемещения, а X и Y интенсивность объёмных сил вдоль координатных осей x 
и y соответственно. Коэффициенты βi определяют через механические константы 
материала. Для получения частного решения система (1) должна быть дополнена 
зависимостями, вытекающими из граничных условий. 

Заменяя частные производные  в системе (1) их конечноразностными аналогами в 
узлах ортогональной регулярной сетки покрывающей рассматриваемую область получим 
систему линейных алгебраических уравнений в виде пригодном для её решения 
итерациями: 

2u1k,i=α1(u1k,i-1+u1k,i+1)+α2(u1k-1,i+u1k+1,i)+α3(u2k-1,i-1-u2k-1,i+1-u2k+1,i-1+u2k+1,i+1)+α4Xk,i 

; 
2u2k,i=α5(u2k,i-1+u2k,i+1)+α6(u2k-1,i+u2k+1,i)+α7(u1k-1,i-1-u1k-1,i+1-u1k+1,i-1+u1k+1,i+1)+α8Xk,i  

, 

(2)

где αi определяются механическими константами материала и шагом сетки, а двойные 
индексы указывают номер узла. Для однозначного решения эта система также должна 
быть дополнена конечно-разностными соотношениями, вытекающими из условий на 
контуре. 

Предложенный алгоритм решения ПЗТУ реализован на языке  Pascal ABC. 
Небольшой объём (около 12,5 килобайт), устойчивый алгоритм, быстрота работы и 
свободный доступ к исходным кодам программы в ряде случаев делают её полезной 
альтернативой к применению МКЭ. Итерации ведутся по схеме Зейделя. При 
практических расчётах напряжённого состояния конструкций достаточна точность в 2 – 4 
значащие цифры. В качестве критерия точности принимается относительное расхождение 
результатов очередной и предыдущей итерации в точке k,i, т.е. 
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Здесь нижние индексы относятся к узлу сетки (точке), а 

верхние к номеру итерации. Итерации заканчиваются, когда для всех внутриконтурных 
точек выполняется условие δki<ε. 

Выполненные расчёты показали хорошее согласование с характером разрушений, 
наблюдаемом при испытании на изгиб по трёхточечной схеме (рис. 1), и позволяют 
сделать относительно строгие количественные оценки адгезионной прочности покрытий.  

 

 

 

Рисунок 1. Испытание образца 
покрытия на изгиб. 

Рисунок 2. Напряжения по линии контакта покрытия 
и подложки. 

 
На рисунке 2 приведены эпюры нормальных σу и касательных τух напряжений по 

линии контакта покрытия и подложки образца (в целях наглядности допущены искажения 
масштабов). Таким образом можно констатировать о перспективности изложенного выше 
похода для оценки динамики свойств при изгибе образцов и, как следствие, анализа 
адгезионных свойств покрытий к металлической основе. 

 
(1)
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СТІЙКІСТЬ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ В УМОВАХ 
ГІДРОАБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ 

 
Букетов А.В., Сапронов О.О., Браїло М.В. 

Херсонська державна морська академія (Україна) 
 
Дослідження зносостійкості полімеркомпозитних захисних покриттів є складним 

завданням внаслідок багатофакторності діючих сил і абразивного зношування, 
зовнішнього середовища, температури експлуатації, вібрації, ерозії. Тому, з метою 
забезпечення високої зносостійкості полімеркомпозитних покриттів в умовах 
гідроабразивного зношування необхідний раціональний підбір складу і структури 
композитних покриттів з врахуванням зовнішніх чинників. 

Аналіз результатів досліджень зносостійкості полімеркомпозитних покриттів 
засвідчив, що композиції, наповнені металовуглецевої композиції (МВК), карбідооксидної 
кераміки (КОК) добре протистоять гідроабразивному зношуванню. Це пояснюють 
високими механічними властивостями композитів з вказаними наповнювачами, їх 
високою міцністю і зносостійкістю, а також процесами, що проходять на межі поділу фаз 
«полімер – наповнювач». Максимальне збільшення відносної зносостійкості 
спостерігається при введенні часток МВК. При цьому  максимальна зносостійкість 
досягається при їх вмісті 100 мас.ч. на 100 мас.ч. в’яжучого. Більш ефективний вплив 
металовуглецевої композиції на зносостійкість пояснюється як властивостями самого 
наповнювача (висока міцність, твердість, зносостійкість), так і його дисперсністю (40 
мкм), а також рівномірним розподілом в епоксидному в’яжучому, високою адгезією між 
в’яжучим і частками наповнювача за рахунок виникнення водневого зв’язку і розвинутої 
поверхні МВК. Більш низька зносостійкість композицій, наповнених КОК і В4С, 
пояснюється адгезією до них, геометрією і станом їх поверхні. 

З метою попередження седиментації основного наповнювача і зниження 
залишкових напружень захисних покриттів проведено дослідження полімеркомпозитів 
додатково наповнених Cr2O3. Як свідчать результати досліджень, додаткове введення 
оксиду хрому кількістю 40 мас.ч. дозволяє підвищити відносну зносостійкість 
полімеркомпозитів на 42%. Оксид хрому при оптимальній концентрації (40 мас.ч.) 
забезпечує формування полідисперсної сітки, що зумовлює рівномірний розподіл 
напружень в композиті і запобігає поширенню мікротріщин, які виникають під час 
гідроабразивної атаки суміші. 

При гідроабразивному зношенні поверхня матеріалу піддається дії часток твердої 
фази гідроабразивного потоку і основним фактором, що характеризує процес зношування 
є кут атаки. Встановлено, що зі збільшенням кута атаки характерне зниження 
зносостійкості і найбільша інтенсивність зношування простежується при куті атаки 75° 
для всіх досліджуваних композитів. При малих кутах атаки, тобто при ковзній дії 
гідроабразивної суміші, інтенсивність зношування незначна внаслідок того, що нормальні 
і дотичні зусилля в зоні контакту мають невеликі значення.  

Отже встановлено, що відносна зносостійкість покриттів залежить від природи та 
концентрації наповнювача, впорядкування структури композиту, а також від міцності 
зв’язку епоксидної матриці з дисперсним наповнювачем.  
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ПРО МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
ТРАНСПОРТУВАННЯ ДОВГОМІРНИХ ОБ’ЄКТІВ З УРАХУВАННЯМ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ І МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ 
 

Гнаткович С.А. 
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 

 
Вступ. Найбільш прогресивним методом при ремонті, монтажу та модернізації 

агрегатів крупно габаритного технологічного обладнання металургійної, цементної та 
інших галузей промисловості являється зборка крупних блоків чи агрегату в цілому з 
подальшим їх транспортуванням, підйомом та монтажем з певною їх орієнтацією в 
просторі на опори. Ці операції виконуються, як мобільними баштовими чи козловими 
кранами [1] так і декількома спеціальними підйомними самохідними пристроями [2] (рис. 
1).  

Актуальність роботи. Розробка раціональних металоконструкцій і приводів таких 
пристроїв є актуальним і важливим завданням вказаних галузей промисловості, а відтак 
вимагає дослідження динамічних явищ, що мають місце під час пуску та гальмування в 
процесі їх роботи [3] 
 

 
Рисунок 1. Транспортування на опори секції цементної печі  

двома монтажними пристроями 
 

Метою роботи являється побудова математичної моделі дослідження динамічних 
процесів при транспортуванні зібраного крупногабаритного блока двома монтажними 
пристроями обладнаними електродвигуном постійного струму з незалежними збуренням. 

Виклад основного матеріалу. Реальна пружна система зводиться до 
розрахункової схеми (рис. 2).  
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Рисунок 2. Розрахункова схема 

 
Параметрами прийнятої системи являються: J  – момент інерції ротора двигуна; 

2212 , MM – маси ходових платформ, M  – маса транспортованого об’єкту довжиною l ; 

1211,CC  і 1211, – жорсткості і коефіцієнти дисипації енергії трансмісійного вала ходової 

платформи; 212221 ,,, kkCС  і 212221 ,,,  – згині та кутові жорсткості і коефіцієнти 

дисипації енергії в елементах опорної системи, що несе вантаж ; 2121 ,,, SSрр PPMM  – 

рушійні моменти і сили корисного опору переміщенню; 22212212 ,,, xx  – координати 

руху відповідних мас; x,  – кутова та лінійна координата руху маси M ; 21, – 

переміщення крайніх точок 1 і 2 маси M ; I  – момент інерції маси M  відносно 
вертикальної осі, яка проходить через центр ваги.  

Враховуючи невеликі кутові переміщення маси M  взаємозв’язок переміщень 

21,  з координатами x  та   виразимо: ,
21
l

x   
22
l

x   та ,11
11 R

x
  

.21
21 R

x


  

Рівняння руху прийнятої системи запишемо у вигляді:  
 

                        
1

12111211
11

2
pkk M

u
p

uuu

C
Jp 






 








 


 ;                      (1) 

 

                   
2

22212221
21

2
pkk M

u
p

uuu

C
Jp 






 








 


 ;                      (2) 

 

      
11221212121

2
21 22 SP

l
xxp

l
xxCxpM 






 






  ;                  (3) 

 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  85

           
22222222222

2
22 22 SP

l
xxp

l
xxCxpM 






 






  ;               (4) 

               
0

22

22

22221212

22221212
2







 






 







 






 

l
xxp

l
xxp

l
xxC

l
xxCxMp





;                           (5) 

 

  0)
2

(
222 22221212

2 





  pkx

l
x

l
Cxx

ll
CIp ;           (6) 

 
де p  – оператор диференціювання по часу; 

     21 kkk  ;   21  . 

 
Диференційне рівняння електромагнітного стану двигуна прийнято у вигляді  
 

                                         mysxrxsyp iiiiPM  /)(
2
3

r0 ,                                       (7) 

яке описано в роботі [4].                                      
Реалізація запропонованої математичної моделі дослідження динаміки пуску дає 

можливість врахувати взаємозв’язок  електромагнітних і механічних коливань та їх вплив 
на силові параметри в трансмісії приводу та металоконструкції опорних систем. 

Використовуючи рівняння електромагнітного стану двигуна (7) можна оцінити 
поведінку системи вантаж–опорна металоконструкція–привід під час синхронного, чи 

несинхроного пуску електродвигунів за рахунок врахування зміни сили струму sr ii ,   в 

обмотках якоря та статора в часі. 
Сили опору переміщенню кожного пристрою залежать від конкретних 

експлуатаційних умов і описані в роботах [1,2] . 
Результати досліджень підтверджують практичну необхідність розв’язку 

розглянутих задач динаміки в запропонованій постановці при проектуванні пристроїв для 
монтажу довгомірного технологічного обладнання двома чи декількома пристроями з 
індивідуальним приводом. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Головащенко П.Я. Монтаж крупногабаритного технологического 

оборудования. К.: Будівельник, 1971. - 216с. 
2. Красношапка В.А. Прикладные задачи динамики машин. К.: Вища школа, 

1983. 
3. АС СССР №931707 от 02.02.82 Монтажная опора для длинномерного 

оборудования. Авт.из.: Микольський Ю.Н., Зеленый И.Т., Кузьо И.В., Гнаткович С.А. 
4. Чабан В.М. Основы теории переходных процессов электромагнитных 

систем. Львов: Вища школа, 1980. - 200с. 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  86

ГІДРОЦИЛІНДР З ПІДПРУЖИНЕНИМ ПОРШНЕМ 
 

Давиденко М.А. 
Київський національний університет будівництва та архітектури (Україна) 

 
Вступ. Силовий гідроциліндр є одним з найпростіших лінійних двигунів і в свою 

чергу одним з найефективніших. Починаючи від систем керування гідропресами і 
закінчуючи системами управління літальними засобами, всюди знайшли своє 
застосування гідроциліндри. Це зумовлено простотою конструкції, нескладним 
виготовленням та значними робочими зусиллями. Використання гідроциліндрів у складі 
систем, наприклад слідкувальних, дає змогу якісно аналізувати вплив від зовнішнього 
середовища та підлаштовуватись під нього. Це відноситься і до позиціонування у просторі 
і до силових та механічних характеристик. Застосування гідроциліндрів у системі з ЕОМ 
набуває широкого розмаху, так як можливо програмно задати необхідні параметри руху, 
переміщення відносно часу, задати амплітуду та частоту переміщення. 

Актуальність дослідження. Однак під час експлуатації в складних умовах з 
великим навантаженням виникають негативні фактори. Часто на гідроциліндри в разом із 
сервоприводами покладають задачі позиціонування, а це в свою чергу вимагає чіткої і 
точної роботи. Під дією зовнішніх опорів робота гідроциліндра може виявитись 
нестабільною. Робоче середовище в яких працюють гідроциліндри важливо точно описати 
рівнянням. Наприклад, для землерийних машин рівняння руху ножа важко точно описати, 
тому що навантаження мають імовірнісний характер. Тому проблема вдосконалення 
гідроприводу є дуже важливим напрямом досліджень. Застосування динамічних 
гідроприводів дозволяє вирішувати безліч питань та якісно покращує такі характеристики, 
як продуктивність та енергоємність роботи землерийних машин.  

Постановка задачі. На основі цього перед кафедрою будівельних машин  
ім. Ю.А. Вєтрова була поставлена задача мінімізувати вплив від робочого середовища та 
гідроприводу на систему виконання (робочий орган), який приводиться в дію за рахунок 
силових гідроциліндрів.    

Результати досліджень. Дану проблему було запропоновано вирішити за 
допомогою удосконалення конструкції силового гідроциліндра. В ході досліджень було 
розглянуто та проаналізовано найновіші ідеї та конструкторські рішення в даному 
напрямі. На основі вивченого було запропоновано розробити та дослідити силовий 
гідроциліндр з підпружиненим поршнем. 

  
 

 
 

Рисунок 1. Конструктивна схема силового гідроциліндра. 
 
Однією з задач, яку необхідно було вирішити була розробка конструкції без 

значних змін самого гідроциліндра та використання стандартних деталей. 
Ідея розробки полягає в тому, щоб зменшити динамічний вплив, гасячи його на 

штоці за допомогою пружини стискання. 
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Запропонована конструкція буде давати позитивний ефект у двох випадках: 
1. Зміна зону руху штока під дією зовнішнього середовища; 
2. Різке збільшення зусилля більше за розрахункове.  
Гідроциліндр з підпружиненим поршнем складається з корпуса, в якому 

встановлено шток з поршнем. Особливість його в тому, що поршень встановлений на 
штоці з можливість рухатись вздовж його. Герметизація порожнин гідроциліндра 
забезпечується за рахунок ущільнень, що встановлені за зовнішній та внутрішній поверхні 
поршня (рис. 1). Хід поршня відносно штока обмежений двома пружинами стискання 
встановлених по обох боках цього ж поршня на штоці. Пружини підбираються за умови 
зусилля стискання на 10% менше ніж максимальне розрахункове зусилля дії 
гідроциліндра. 

Спрощений принцип роботи виглядатиме так: під час впливу зовнішнього 
середовища зусилля через шток передається на поршень. Завдяки пружині динамічне 
навантаження не передається на корпус гідроциліндра, а гаситься пружиною. Позитивний 
ефект від такої конструкції гідроциліндра можна отримати у випадку коли йому треба 
подолати максимальне навантаження, в такому випадку ми не отримаємо різкого 
динамічного переміщення штоку, тому що пружини знівелюють висування чи втягування 
штоку. При чому до робочого зусилля гідроциліндра додається розрахункове зусилля 
пружини. 

До даного пристрою було розроблено структурно функціональну схему та описано 
рівняння руху: 

 
Рисунок 2. Структурно-функціональна схема гідроциліндра 

 
Математична модель гідроциліндра матиме наступний вигляд: 

             ,                                 (1) 

де т - приведена до штоку гідроциліндра маса рухомих частин;  

      - площі напірної і зливної порожнин гідроциліндра; 

       - сила сухого тертя в манжетних ущільненнях, рівна  

 - сила сухого тертя за відсутності тиску;  

      - коефіцієнти пропорційності;  
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      R - зовнішня сила на штоку; 

      - тиску в напірної і зливної порожнинах гідроциліндра; 

      - переміщення і швидкість поршня; 

      - початкове положення і повний хід поршня;  

      - коефіцієнти пружності рідини в порожнинах гідро циліндра. 
Висновки. Таким чином, запропонований пристрій, завдяки своїй конструкції та 

виконанню дозволить значно зменшити негативний динамічний вплив від середовища. А 
двостороннє розташування пружин дасть змогу долати зусилля більші ніж розрахункові та 
знизити негативний вплив від нерівномірної подачі рідини всередині гідросистеми. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Пелевін Л.Є. Підвищення надійності і довговічності приводів динамічних 

робочих органів будівельної техніки на основі стендових випробувань. – К.: Українська 
академія наук, «МП Леся», 2008. – с. 54-61. 

2. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. – М.: Машиностроение, 
1972. – 320 с. 

3. Голубев А.И. Уплотнения и уплотнительная техника. – М.: 
Машиностроение, 1986. – с. 175-178. 
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Долгов Н.А., *Бесов А.В. 

Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко НАН Украины (Украина) 
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Защитные покрытия широко используются в судостроении для защиты от 

коррозии. Свободный край покрытий является концентратором напряжений, который 
вызывает их отслоение как при эксплуатации, так и испытаниях образцов. Испытаниям  на 
растяжение подвергали плоские образцы с плазменными коррозионно-стойкими 
покрытиями из кобальт-хромового сплава (КХС) на разрывной машине FM-1000 [1]. 
Покрытие толщиной 90 мкм напыляли на основу из нержавеющей стали 1Х18Н9 
толщиной 1,5 мм и шириной 6 мм (рис. 1). Отслоение покрытия произошло при 
нагрузке 3,1 кН.  

 

Рисунок. 1. Образец для испытаний с плазменным коррозионно-стойким 
покрытием из кобальт-хромового сплава 
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Численный анализ для образца с покрытием выполняли с помощью программного 
комплекса ANSYS. В окрестности свободного края покрытия сетку конечных элементов 
делали более мелкой. Минимальный размер сетки составил 0,7 мкм. Характеристики 
упругости основы и покрытия (табл. 1) определяли при растяжении плоского образца с 
покрытием по методике, приведенной в [1,2]. Распределение напряжений в образце при 
отслоении плазменного покрытия приведено на рис. 2 - рис. 4. Эти напряжения возникают 
вследствие сингулярности полей напряжений в окрестности свободного края 
покрытия [3]. 

 
Таблица 1 

Характеристики упругости основы  и покрытия 

 Материал Модуль упругости Е, Па 
Коэффициент 
Пуассона  

Основа 1Х18Н9 199 0,28 
Покрытие КХС 70 0,3 

 
Сделан вывод, что на отслоение плазменных покрытий влияют как нормальные 

напряжения отрыва, так и касательные напряжения в области адгезионного контакта. Эти 
напряжения не обходимо учитывать как при расчетах на прочность элементов 
конструкций с прикрытиями, так и при определении адгезионной прочности покрытий.  

 
 

 
Рисунок. 2. Поле нормальных напряжений растяжения в образце при отслоении 

покрытия в окрестности его свободного края  
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Рисунок. 3. Поле нормальных напряжений отрыва в образце при отслоении 

покрытия в окрестности его свободного края  
 
 

 
Рисунок. 4. Поле касательных напряжений  в образце при отслоении покрытия в 

окрестности его свободного края  
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Влияние остаточных напряжений на несущую способность конструкций при 

статическом и циклическом нагружении общеизвестно. Следует отметить, что при 
статическом нагружении технологического оборудования в условиях нормальных 
температур остаточные напряжения несущественно влияют на понижение прочности 
материалов. Снижение остаточных напряжений в конструкциях и защитных покрытиях, 
как правило, является сложной проблемой. При этом следует отметить важное значение 
выбора методики оценки величины остаточных напряжений, что в свою очередь влияет 
на прогнозирование режимов формирования покрытий и подбор ингредиентов при 
оптимальных концентрациях для создания материалов с улучшенными прочностными 
свойствами.  

В работе при создании полимерных композитных покрытий (КП) использовали 
эпоксидную смолу марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), пластификаторы: полидиэтилакрилат 
ПДЭА-4 и полиэфир ПЭ-220. При исследовании использовали дисперсные наполнители: 
ферромагнетик – коричневый шлам (КШ), парамагнетик – CuO и диамагнетик – Al2O3. 
Дисперсность добавок – 63 мкм. Для улучшения степени сшивки матрицы дисперсные 
частицы модифицировали олигомерными компонентами.  

Остаточные напряжения определяли при консольном изгибе образцов. Образец для 
измерения остаточных напряжений представляет собой пластину из Ст.3 толщиной 
0,3 мм, на которую наносили покрытие. При нанесении покрытия металлические 
пластины находились в горизонтальном положении. В процессе полимеризации 
формировали покрытия толщиной 0,4…10 мм.  

Анализ результатов испытаний показал, что модификация частиц эпоксидной 
смолой повышает предел прочности на изгибе полимерных КМ на 39…55% независимо от 
типа наполнителя. При этом необходимо отметить, что модификация наполнителя 
олигомерами ПДЭА-4 и ПЭ-220 приводит к снижению характеристик прочности 
полимерных КП. Также следует заметить, что остаточные напряжения растяжения в 
полимерных КП в 7,6…20,3 раза меньше прочности на изгиб соответствующего КП. 
Поэтому можно констатировать, что в полимерных покрытиях остаточные напряжения 
слабо влияют на характеристики прочности как самого покрытия, так и металлической 
основы на которую они наносятся.  

Для подтверждения выше сказанного дополнительно исследовали структуру КП с 
помощью сканирующей электронной микроскопии на примере материалов с 
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наполнителем КШ. Исследования показали, что модификация пластификатором ПЭ-220 
приводит к созданию пор в КП. Это в свою очередь способствует снижению его модуля 
упругости. В тоже время введение КШ, модифицированного эпоксидной смолой, 
приводит к формированию практически безпористого материала. Это подтверждает 
увеличение почти в два раза модуля упругости композиционного материала с данным 
наполнителем.  
Таким образом, исходя из выше изложенного, можно констатировать следующее. Анализ 
результатов испытаний показал, что модификация частиц эпоксидной смолой повышает 
предел прочности на изгибе полимерных КМ на 39…55 % независимо от типа 
наполнителя. Остаточные напряжения растяжения имеют небольшую величину и не могут 
вызвать растрескивания покрытия.  

 
 

РОЗПУШУВАЧ З ДИНАМІЧНИМ ГАСІННЯМ КОЛИВАНЬ 
 

Козінський Ю.С. 
Київський національний університет будівництва та архітектури (Україна) 

 
У високодинамічних сучасних машинах виникають механічні  коливання. 
Джерелом цих коливань (вібрацій) є неврівноваженості мас рухомих ланок (перша 

група причин) і тертя в кінематичних парах (друга група причин). 
Якщо вібрація не є складовою якого-небудь технологічного процесу, то вона 

завжди буде явищем шкідливим. 
Боротьбу з вібрацією – віброзахист – проводять за такими напрямками. 
1. Зменшення віброактивності джерела: зменшення  инамічних реакцій шляхом 

зрівноважування рухомих мас для першої групи причин і використання спеціальних 
мастил для другої групи причин). 

2. Зміна конструкції об’єкту. При цьому досягається: 
- зміна власних частот коливань елементів конструкцій, які пов’язані з їх 

геометрією, тобто усуваються резонансні явища; 
- збільшується розсіювання (дисипація) механічної енергії в об’єкті 

(демпфірування коливань). Це досягається підбором матеріалів з високими поглинаючими 
або розсіювальними властивостями (широка петля пружного гістерезису) та 
конструкційним демпфіруванням (тертя в нерухомих  ’єднаннях – шліцьових, різьбових, 
заклепкових і т.п., де присутні малі переміщення, на яких виконується робота). 

3. Динамічне гасіння коливань. Вводиться в конструкцію віброгасник, який формує 
коливання, що знаходяться у протифазі до тих, які генеруються джерелом і, тим самим, 
урівноважує їх. 

4. Застосування поглиначів коливань – гасників або демпферів. 
5. Віброізоляція. Її дія зводиться до послаблення в’язей між джерелом і об’єктом. 

Але при цьому виникають деякі негативні явища, наприклад додаткові небажані 
переміщення об’єкту. 

Тому на кафедрі будівельних машин було запропоновано створити спрощену 
конструкцію розпушника з одночасним зменшенням динамічних коливань на базову 
машину. 

Для досягнення вказаного технічного результату, до рами базової машини  
навіскою під'єднано раму робочого органу. Навіска являє собою паралелограм, одна 
сторона якого є жорстка тяга, інша сторона являє собою гідроциліндр з гасником коливань 
та діагональний гідроциліндр. 
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Рисунок 1. Загальний вигляд робочого 
органу розпушувача 

Рисунок 2. Динамічний гасник коливань 

При роботі розпушувача в ґрунтах підвищеної міцності або з міцними включеними 
динамічні навантаження сприймаються ножем 7 та через стійку 6 передаються на навіску 
робочого органа. При цьому тягові зусилля сприймаються жорсткою тягою 2, а зусилля 
заглиблення робочого органа сприймаються діагональним гідроциліндром  5 та 
динамічним гасником коливань 4. При коливанні стійки 2 за рахунок сил різання шток 9 
гідроциліндра 4 намагається відтворювати коливальні рухи у корпусі 8. При цьому коли 
напрям коливального руху напрямляється, наприклад, вліво, за рахунок переміщення 
робочої рідини крізь дросилюючі  отвори 13 напівпоршня 12 ущільнюючі кільця 14 
рухаючись вправо, притискаючись до дросилюючих отворів напівпоршня 11, 
перекриваючи отвори 13 тим самим гасячи рух штоку 9 вліво. При русі штоку вправо за 
зовнішньої дії сил на ніж 7 розпушувача ущільнююче кільце 14 притискається до 
напівпоршня 12 гасячи коливання. Якщо необхідно, наприклад, висунути шток 9 з 
корпусу 8 гідроциліндра 4, то рідина подається  у поршневу порожнину  гідроциліндра 4  
проходить вільно через отвори 13 і шток висувається. Якщо необхідно, наприклад, 
втягнути шток 9, то рідина подається у штокову порожнину, кільце 14 притискається до 
напівпоршня 12 перекриває отвори 13 напівпоршня 12 і шток 9 втягується.  

Таким чином можна зробити висновок, що застосування навіски яка являє собою 
паралелограм, одна сторона якого є жорстка тяга , інша сторона являє собою гідроциліндр 
з гасником коливань та діагональний гідроциліндр дає змогу зменшити вплив негативних 
коливань на базову машину, дозволяє як мінімізувати розміри самої системи і підвищити 
її надійність, так і поліпшити технічні характеристики, підвищити продуктивність самої 
машини, при цьому суттєво не змінюючи її конструкцію.  
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СНИЖЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК В ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННОЙ СТРЕЛОВОЙ СИСТЕМЕ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРА 

ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ 
 

Ловейкин В.С., * Мищук Д.А. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (Украина) 
*Киевский национальный университет строительства и архитектуры (Украина) 

 
Введение. Работа манипулятора с гидравлическим приводом сопровождается 

сложными динамическими нагрузками и колебательными процессами в 
металлоконструкции его стреловой системы и гидроприводе, которые возникают 
вследствие изменения нагрузок, перераспределения энергии при изменении направления 
движения, а также резкого разгона и торможения стрелы [1…3]. Величина динамических 
нагрузок и амплитуда колебаний определяется моментами сил, действующих на 
отдельные элементы гидроманипулятора, в том числе и моментами сил инерции 
стреловой системы. Все это ухудшает работу гидроманипулятора, уменьшает 
межремонтный цикл и ресурс его стреловой системы и системы привода, увеличивает 
время цикла выполнения одной операции и не позволяет выполнять точные позиционные 
операции, поскольку происходит расшатывание и колебание груза [4…6]. Колебание в 
элементах металлоконструкции стреловой системы гидроманипулятора и ее механизмах 
приводят к разрушениям, что уменьшает надежность машины в целом [5…7], а при 
использовании таких систем на судовых установках может привести к авариям. 

Актуальность исследования. Фундаментальные основы кинематики и динамики 
движения манипуляторов рассмотрены во многих трудах. На сегодня передовыми 
технологиями в этой области являются такие что заключаются в построении систем 
управления, которые синтезируют необходимый закон движения гидроманипулятора при 
котором устраняются нежелательные колебательные процессы. Разработка законов 
движения гидроманипулятора является актуальным исследованием.  

Постановка задачи. При разработке законов движения стреловой системы 
гидроманимулятра рекомендуется использовать теорию оптимизации манипуляторов, что 
позволит добится качественных показателей заданных параметров. 

Задачи оптимизации конструкции и режимов движения стреловой системы 
гидроманипулятора и подобных крановых механизмов рассмотрены в работах многих 
авторов [8, 9]. Несмотря на достаточно широкое исследование динамики движения 
манипулятора и оптимизации его работы, предложенные методы и способы уменьшения 
динамических нагрузок и колебаний, которые возникают в процессе его работы, 
связанные со значительными энергетическими расходами и сложными конструктивными 
решениями. В частности в исследованиях задач оптимизации манипуляторов отсутствуют 
работы, в которых рассматривалась бы разработка режимов движения элементов их 
стреловых систем из позиции минимизации динамических нагрузок и колебаний груза за 
полный цикл движения и на переходных участках движения. 

В связи с этим возникает необходимость разработки режимов движения шарнирно-
сочленовной стреловой системы гидроманипулятора, которые будут повышать его 
эффективности за счет уменьшения динамических нагрузок и колебаний груза в процессе 
движения. 

Результаты исследований. Была разработана динамическая модель стреловой 
системы гидроманипулятора, которая использовалась для исследования динамики его 
движения и определения оптимальных режимов движения. На рис.1. изображена 
расчетная схема принятой динамической модели рассматриваемой стреловой системы 
гидроманипулятора. В состав динамической модели входят: наклонная стойка 1, 
подъемная стрела 2, поворотная стрела 3, выдвижная рукоять 4, груз 5 и приводные 
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гидроцилиндры подъема стрелы 6, разложение поворотной стрелы 7 и выдвижение 
рукояти 8. 

 
Рисунок 1. Динамическая модель стреловой системы гидроманипулятора 

 
В динамической модели гидроманипулятора принятые допущения: все звенья 

стреловой системы абсолютно твердые тела и двигаются они только у вертикальной 
плоскости изменения вылета груза, люфты в кинематических парах отсутствуют, центры 
масс звеньев совпадают с их геометрическими центрами. Стреловая система представлена 
как голономная механическая система с тремя степенями подвижности. За обобщенные 
координаты принятые координаты 321 q,q,q  линейных перемещений штоков приводных 

гидроцилиндров. 
На рис. 1:   - угол отклонения наклонной стойки от вертикали; 0  - угол поворота 

подъемной стрелы относительно оси наклонной стойки;   - угол поворота 
телескопической рукояти относительно оси подъемной стрелы;   - угол поворота 

телескопической рукояти к горизонту; 2x , 3x , 4x , 5x , 2y , 3y , 4y , 5y  - координаты 

центров масс соответственно подъемной, поворотной стрел, выдвижной рукояти и груза; 

0y  – высота вертикальной стойки манипулятора; а, b, c и d – размеры размещения 

приводных гидроцилиндров манипулятора. 
Для исследования стреловой системы гидроманипулятора была записана система 

дифференциальных уравнений: 
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где F1, F2, F3 – движущие силы в приводных гидроцилиндрах, которые отвечают 

обобщенным координатам 321 q,q,q ; g – ускорение свободного падения; 
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  – операторы передачи движения первого порядка, которые 

связывают координаты соответствующих звеньев с обобщенными координатами. 
Проанализировав работу реальной стреловой системы гидроманипулятора, 

установлены величины усилий на рабочих механизмах. Смоделировав на разработанной 
математической модели работу гидроманипулятора при движении по одной приводной 
координате, были получены зависимости изменения его кинематических характеристик и 
силовых параметров. На рис.2 изображены графики изменения приводным сил, а на рис. 3 
– зависимости скоростей и ускорений штока приводного гидроцилиндра и груза. 

 

 
Рисунок 2. Приводные силы смоделированы на штоку подъемного гидроцилиндра: 1 – 

постоянная сила; 2 – сила, которая изменяется за линейным законом; 3 и 4 - силы, которые 
носят параболический закон  

 
Представленные зависимости изменения ускорения груза и штока приводного 

гидроцилиндра указывают, что в начале движения возникают значительные ускорения 
(0,05…0,25м/с2 – для приводного звена и 0,5…2,23м/с2 – для груза), причем они 
принимают мгновенно максимальные значения и носят колебательный характер. Из 
графиков изменения приводных сил видно, что разница между их величинами не 
превышает 14%, тогда как отклонения между величинами кинематических характеристик, 
которые отвечают смоделированным силам, находятся в границах 65…80%. Такие 
расхождения указывают на то, что силовые характеристики в стреловой системе 
рассмотренного гидроманипулятора являются нескомпенсироваными, сила на штоке 
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гидроцилиндра должна определяться на основе оптимизационных задач, а управляющее 
устройство системы гидропривода должно четко задавать управляющее воздействие. 

 
  а   б                             в   г 

Рисунок 3. Графики изменения зависимостей ускорения (а, в) и скорости (б, г) штока 
подъемного гидроцилиндра гидроманипулятора (а, б) и груза (в, г) 

 
Используя вариационные методы на основе функционального действия, определим 

оптимальный режим движения шарнирно-сочлененной стреловой системы 
гидроманипулятора при его работе за одной и двумя обобщенными координатами. 
Преимущество такого вариационного метода заключается в том, что с его помощью 
можно получить непрерывность изменения производных любого порядка от координаты 
штока приводного гидроцилиндра [10]. 

Критерий оптимизации движения стреловой системы при работе гидроцилиндра 
подъема стрелы представим в виде интегрального функционала с подынтегральной 
функцией «энергии» рывков: 
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а критерий оптимизации в виде динамической составляющей мощности стреловой 
системы при работе гидроцилиндров подъема стрелы и разложения изломной стрелы 
будет представляться зависимостью: 
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где t - время; 10 t,t - начальный и конечный моменты время; J - приведенный момент 

инерции стреловой системы относительно оси поворота стрелы; 4,32 , mmm  - массы 

составляющих звеньев стреловой системы; 5m - масса жестко закрепленного на конце 

стрелы груза; 2J  - момент инерции основной стрелы относительно оси ее вращения; 3J  - 

момент инерции изломной стрелы относительно ее центра масс. 
Оптимальное управление системой будет определяться, когда функционалы 

критериев (2) и (3) приобретут экстремумов на участке своего существования, причем они 
должны принимать минимальные значения. 

Для нахождения экстремальных минимумов критериев (2) и (3), использовано 
уравнение Эйлера-Пуассона, которое определяет экстремум функционалов: 
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Для функции «энергии» рывков (2) стреловой системы гидроманипулятора при 
подъеме его стрелы, путем перемещения обобщенной координаты 1q  при неподвижных 

других (рис.1), уравнение Эйлера-Пуассона (4) примет вид: 
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Решение этого дифференциального уравнения при краевых условиях: 
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будет зависимость изменения приводной обобщенной координаты 
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где коэффициент с1 = -0,00018. 
Усилие необходимо для приведения в движение рассматриваемой стреловой 

системы гидроманипулятора определяется из системы уравнений (1), путем подстановки в 
них оптимального режима движения (7). 

На рис.4 представлены графики изменения кинематических характеристик 
приводного звена стреловой системы для определенного по критерию (2) оптимального 
режима пуску (12) по одной обобщенной координате (сплошная линия) и по критерию (3) 
оптимального режиму пуску для двух обобщенных координат (штриховая линия). На 
рис.5 представлено графики изменения усилий на приводных звеньях при реализации 
оптимальных режимов пуску. Графики построены при таких исходных данных: для 
графиков, которые отвечают критерию (2) – начальное положение обобщенной 
координаты – пq1 = 1,49м; постоянная скорость движения – yV 0,04м/с; время пуску – 

t1=3с; положения неподвижных обобщенных координат – 2q =1,45м; 3q =0м; для 

графиков, которые отвечают критерию (3) – n1q 1,49м; n2q 1,25м; 3q =0м; 

5m 600кг; yV 0,02м/с; t1=3с.  

 

 
  а    б      в 

Рисунок 4. Графики изменения перемещения (а), скорости (б) и ускорения (в) 
приводных звеньев:  для оптимального рывкового режима пуску штока 

гидроцилиндра подъема;  для оптимального динамического режима пуску штока 
гидроцилиндра подъема стрелы и излома поворотной стрелы 
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Представленные графики показывают, что в течение всего цикла оптимального 
режима пуска наблюдается плавное изменение ускорения стреловой системы с меньшими 
максимальными значениями в сравнении с неоптимальными режимом движения (рис.3). В 
конце оптимальных режимов движения отсутствует величина ускорения приводного звена 
стреловой системы, а, следовательно, и отсутствующая динамическая нагрузка на 
механическую систему и систему привода.  

 

 
   а      б 

Рисунок 5. Зависимости изменения приводной силы на штоках рабочих 
гидроцилиндров: а – для оптимального рывкового режима пуску штока гидроцилиндра 
подъема; б – для оптимального динамического режима пуску штока гидроцилиндров 

подъема стрелы и излома поворотной стрелы 
 
Выводы. Установлено, что для минимизации динамических нагрузок необходимо 

использовать оптимальные режимы движения, которые построены на основе 
интегральных критериев с подынтегральными выражениями, которые учитывают 
производные высших порядков. Изменение вылета стреловой системы 
гидроманипулятора может происходить за счет движения по одной из обобщенных 
координат, по нескольким координатам одновременно и при их чередовании. 
Установлено, что на формирование оптимальных режимов движения стреловой системы 
при работе за одной обобщенной координатой, влияют геометрические характеристики 
механической системы, а при изменении вылета с одновременным движением больше чем 
за одним приводным звеном, формирующими факторами, которые влияют на 
оптимальные режимы движения, кроме геометрических параметров, будут также массово-
инерционные характеристики. При оптимальных режимах движения гидроманипулятора 
понижаются на 50…60% величины ускорений приводных звеньев стреловой системы, что 
приводит к снижению динамических нагрузок. 
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КОЛИВНІ ЯВИЩА В МЕХАНІЧНИХ ПРИВОДАХ СТАРТЕРІВ 
З КУЛЬКОВИМИ МУФТАМИ ВІЛЬНОГО ХОДУ 

 
Малащенко В.В., *Куновський Г.П. 

Національний університет «Львівська політехніка»(Україна) 
*Бурштинський енергетичний коледж (Україна) 

 
Вступ. Основною функцією механізмів односторонньої дії транспортних засобів є 

автоматичне з’єднання валів на початку руху та роз’єднання їх, якщо основний двигун 
запустився. Це здійснюють обгінні муфти, які передають енергію двигуна традиційно за 
рахунок тертя заклинених між поверхнями напівмуфт роликів 1-3. Але вони схильні до 
проковзування чи навіть буксування під час перевантажень і особливо взимку. Тому 
розроблено кулькові обгінні муфти, що передають обертальний момент двигуна стартера 
за рахунок зачеплення кульок з боковими поверхнями пазів напівмуфт 4-14. Вони 
створюють деяку специфіку дослідження динамічних явищ, що мають місце в 
кінематичному ланцюгу технічної системи з кульковими обгінними муфтами. Певні 
дослідження у цьому напряму на сьогодні проведені в роботах 15-20.  

Актуальність роботи. Актуальність виконаних досліджень полягає в необхідності 
підвищення точності визначення навантажувальної здатності нової кулькової обгінної 
муфти, яка може застосовуватися у стандартних стартерах двигунів внутрішнього 
згорання різноманітних транспортних засобів.  

Постановка проблеми. На сьогодні існує потреба визначення дійсного значення 
максимального навантаження нової кулькової обгінної муфти з урахуванням динамічних 
явищ, які виникають під час неусталених режимів роботи (на другому етапі вмикання), 
тобто в кінці повного вмикання муфти і набуття нею максимального обертального 
моменту стартера.  

Результати досліджень. Досліджено одну із запатентованих кулькових обгінних 
муфт стартера транспортних засобів, що наведена на рис.1. Вона складається із: ведучої 
напівмуфти -1, що має фланець -2 з пазами -3; веденої напівмуфти -4, що має циліндричну 
поверхню -5 з пазами -6; кульок -7, що розміщені в цих пазах; натискного кільця -8, що 
спирається на пружину -9; корпуса -10 зі стопорним кільцем -11. Ведена напівмуфта 
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включає в себе привідну шестірню -12, а ведуча – внутрішні похилі пази для з’єднання з 
валиком ротора електродвигуна серійного стартера.  

Цикл функціонування нової муфти поділяється на чотири характерні етапи: 
вкочування кульок в пази веденої напівмуфти; повне зачеплення кульок пазами веденої 
напівмуфти (робочий хід); викочування кульок з пазів веденої напівмуфти; ковзання 
кульок по торцю веденої напівмуфти (холостий хід). Другий етап (стан) муфти є більш 
навантаженим тому, що це є явно виражений неусталений режим, у кінці якого ймовірні 
поштовхи чи навіть удари. Дослідженню динамічних явищ, що мають місце під час 
вкочування кульки в паз веденої напівмуфти (другий етап) присвячена ця робота. 

 

 

 

а) б) 
Рисунок 1. Конструкція кулькової обгінної муфти стартера автомобілів: 

а – загальний вигляд; б – переріз І-І загального вигляду муфти. 
 
Основні параметри запатентованої муфти наведені в табл.1, за якими виготовлено 

дослідний, що показав бездоганне функціонування у складі серійного автомобільного 
стартера, параметри якого наведено в табл. 2. 

Принцип роботи такої муфти є очевидним із рис. 1, де не важко бачити, що робочій 
і холостий її режими залежать від відносного розташування кульок в пазах напівмуфт. 
Якщо кульки займають крайнє ліве положення, то передача муфтою обертального 
моменту неможлива. Кульки знаходяться в пазах тільки веденої напівмуфти та 
проковзують по торцю ведучої напівмуфти, тобто наступає холостий хід і муфта 
функціонує  як звичайний підшипник. Це відбувається тоді, коли ведуча напівмуфта 
змінить напрям руху чи зупиниться, а ведена - продовжує рухатись. Це початок роботи 
основного двигуна внутрішнього згорання після його запуску, коли зубчастий вінець 
маховика стає ведучим, а електродвигун стартера вимкнено. Виникає потреба у 
розмиканні кінематичного ланцюга стартерного привода. 

На сьогодні відомі дослідження нових конструкцій кулькових обгінних муфт  у 
статичній постановці 17-20, а деякі з них розроблені взагалі на рівні тільки патентів 6-
16, що очевидно недостатньо для неусталених режимів роботи, особливо зі збільшенням 
робочих швидкостей процесу запуску двигунів внутрішнього згорання.  

Для спрощення розв’язку задачі доцільно припускати таке: вмикання муфти  
відбувається всіма кульками одночасно; контактуючі робочі деталі є абсолютно 
жорсткими та пов’язані між собою невагомими пружними ланками; втрати енергії на 
тертя кульки під час вмикання є малими та ними можна знехтувати. 
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Таблиця 1 
Параметри розробленої нової кулькової обгінної муфти 

 
Назва параметра Одиниці вимірювання Значення параметра 

Ділильний діаметр привідної шестірні 26 
Діаметр кола вершин зубців 29 
Діаметр кола западин 20 
Модуль зубців 

 
 

мм 
2,5 

Кут зачеплення град 15 
Зовнішній діаметр веденої напівмуфти 
чи діаметр кола центрів кульок 

36 

Діаметр кульок  

 
мм 

6 
Кількість кульок - 6 
Довжина пазів для розміщення кульок мм 17,8 
Кут нахилу пазів до твірної зовнішнього 
циліндра напівмуфти 

град 
45 

Зовнішній діаметр фланця ведучої 
напівмуфти  

42 

Зовнішній діаметр муфти (стакана) 48 
Товщина фланця веденої напівмуфти 16 
Ширина корпуса (стакана) муфти 30 

Робоча ширина корпуса 24 

Товщина фланця ведучої напівмуфти   11,5 
Глибина пазів ведучої напівмуфти  

мм 

5 
 

Таблиця 2 
Основні показники серійного стартера СТ230-Д4 

 
Параметри Одиниці виміру Чисельні значення 

Корисна потужність стартера,    Р 
Швидкість обертання якоря,     1  
Частота обертання якоря,           п 

кВт 
рад/с 
об/хв 

1,50 
417,66 
4000 

Обертальний момент,                Т       

Максимальний момент,            maxT    
Нм 
Нм 

3,6 
20 

 
Прийняті припущення уможливлюють використати розрахункову схему (рис.2), 

яка є подібною до відомої 18.  

 
Рисунок 2. Динамічна розрахункова схема привода з кульковою обгінною муфтою 
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Під час другого етапу обертальний момент стартера набуває свого номінального 
значення, то тоді математична модель руху мас матиме такий вигляд  

  max4323

..

3 MCI   ; 

  44324

..

4 MCI   , 
(1)

де 3I  і 4I - зведені моменти інерції відповідних мас; 43 ,  - кути повороту цих мас; С2 – 

зведена жорсткість невагомої пружної ланки; Ммах і М4 – рушійний і момент опору 
системи. 

Розв’язок системи (1) за відомими методами зводиться до вигляду 

 432
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11115 IIC

IMIM
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 , (2)

якщо 
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k


 ; 435   – пружна деформація другої ланки, що має 

жорсткість С2 (рис. 2). 
Відлік часу проводиться від початку руху веденої півмуфти, тому маємо [19]:  

                                при t=0; max5    
 

  kt
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kIMIM ä sin
211

102




 .                            (3) 

Параметри, що входять у рівняння (3), наведені на рис. 2. 
Використовуючи початкові умови (3), із рівняння (2) визначаються сталі 

інтегрування: 

01 A ;   
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Тоді деформація пружної ланки з жорсткістю С2  дорівнює 
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Максимальні динамічні навантаження в кінці другого етапу неусталеного режиму 
роботи кулькової обгінної муфти визначаються із рівняння (4) і мають такий вигляд 
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2102
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 .             (5) 

Із рівняння (4) можна визначити час, на протязі якого навантаження набуде свого 
максимального значення. Це відбувається тоді, коли перший його член буде мати 
максимальне значення, тобто коли cos k1t=1, або k1t = nπ, де n = 2,4,6,8 (будь-яке парне 
число). 

У випадку, коли cos k1t = - 1, маємо k1t = iπ, де і = 1,3,5… Тоді із загального 
рівняння (4) одержимо деформацію другої пружної ланки 
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а динамічні максимальні навантаження 
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Висновки:  
1. У результаті проведеного аналізу отримано аналітичні вирази, які мають важливе 

теоретичне значення тим, що розширяють знання стосовно динамічних явищ приводів 
стартерів з новими кульковими обгінними муфтами; 
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2. Вирази (6) і (7) мають істотне практичне значення тим, що уможливлюють 
проведення кількісної оцінки значень пружних деформацій і динамічних навантажень 
приводів з подібними муфтами, які функціонують під час неусталених режимів роботи; 

3. Результати проведених досліджень є важливим підгрунтям для подальшої роботи 
стосовно вдосконалення механічних приводів різноманітних транспортних засобів, що 
оснащуються обгінними муфтами.   
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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ З’ЄДНАНЬ 
ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

 
Малащенко В.О., Ніколайчук В.В. 

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 
 

Постановка проблеми. Сучасна техніка вимагає істотного підвищення надійності 
роботи, як конструкції взагалі, так і окремих складальних одиниць зокрема. Серед 
сукупності відповідальних важконавантажених деталей машин можна виділити групу 
пружних елементів з'єднань змінної жорсткості [1…3], які застосовуються в якості 
підвісок, віброізоляторів та пружних муфт. Поряд із кінематичним і силовим зв’язком 
окремих частин машини, ці з'єднання виконують ще такі функції, як компенсація 
неспіввісності валів, амортизація під час вібрації, зменшення дії поштовхів та ударів. 
Досвід експлуатації транспортних засобів показує, що нерівності доріг спричиняють 
коливні процеси їх агрегатів, тим самим призводить до погіршення експлуатаційно-
технічних властивостей та комфортабельності перевезення пасажирів і вантажів. Для 
зменшення впливу нерівностей доріг на вказані чинники доцільно розробляти та 
застосовувати нові з'єднання змінної жорсткості [3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У машинобудуванні застосовується 
відносно невелика кількість з'єднань змінної жорсткості [1, 5].  

Аналіз різноманітних систем підресорювання транспортних засобів, а також процес 
їхньої роботи показує [ 5 ], що здебільшого виникає необхідність встановлення таких 
пружних елементів, які мають порівняно невелику відновлювальну силу біля положення 
статичної рівноваги і забезпечують значне її зростання при значних деформаціях підвіски. 
Такі характеристики можуть мати з'єднання змінної жорсткості, в яких залежність 
пружної сили від деформації є нелінійною [ 2, 3, 4 ]. 

Метою даної роботи є оптимізація конструктивних параметрів нових конструкцій 
з'єднань змінної жорсткості з урахуванням умов їх роботи з проведенням кількісного 
аналізу цих параметрів. 

Виклад матеріалу. Одна із конструкцій нового з’єднання змінної жорсткості є 
концентрично розміщені пружні елементи – дві пружини стиску та втулки [ 3 ]. Зміна 
жорсткості цього з’єднання у відносно широкому діапазоні у порівнянні з відомими 
виконується за рахунок раціонального добору його елементів, попереднього навантаження 
та установки зазорів між фланцем та допоміжною пружиною. 

При розв’язку поставленої задачі розробляємо розрахункову схему ( рис. 1 ), яка 
враховує найхарактерніші умови роботи з’єднання. Для спрощення розрахунків прийнято 
такі припущення: сумуюче навантаження сприймається усіма елементами з’єднання – 
пропорційно; найбільші напруження в деталях не виходять за допустимі межі; осьове 
зміщення основної та допоміжної пружин однакове при їх спільній роботі; геометричні 
параметри з’єднання забезпечують технологічні умови складання. 

Прийняті припущення дозволяють визначити сили, які сприймаються 
кожною пружиною окремо: 

 (1) 
 
 
де kосн, kд  – коефіцієнти розподілу сили; со – відношення жорсткостей пружин. 
Для обгрунтування раціональних параметрів пружин будуємо графік kд = со. kосн 

(рис.2). Задавшись рядом значень со, вибираємо відповідні коефіцієнти kосн і kд, знаходимо 
сили Fo і Fд; по їх значенням будуємо пружню характеристику (рис.1). Вибір раціональних 
параметрів з’єднання – геометричні розміри деталей, для яких виконуються обмеження по 
умовам міцності, жорсткості і на коливання. 
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Рисунок 1. З’єднання змінної жорсткості 
а – схема розрахункова; б – пружня характеристика 

 
 

Рисунок 2. Коефіцієнти розподілу сили в з’єднанні змінної жорсткості 
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Дослідження виконуємо для кожного пружнього елемента з’єднання. Спочатку 
виконаємо обгрунтування параметрів основної пружини - геометричні розміри: dо, Dо, n – 
діаметр дроту, середній діаметр, кількість витків. 

Цільову функцію виражаємо через фізичні параметри: 
 (2) 

 
Складаємо обмеження, які випливають із умов роботи підвіски: 
 
 
 
 

     (3) 
 
 
 
 
де позначено: 
 
 

       (4) 
 
 
 
 
 
Тут  G – модуль пружності другого роду; g – пришвидшення вільного падіння; [] – 

допустиме напруження кручення;  - густина матеріалу; Н – висота пружини; F – 
максимальна осьова сила;  - осьове зміщення пружини; kк – коефіцієнт концентрації 
напружень;  - частота коливання пружини; na, nН – число активних і неактивних витків; і 
– відношення кроку пружини до діаметру дроту, i=p/d. 

Розв’язок задачі виконуємо методом нелінійного програмування [6]. Умови Куна-
Такера забезпечують існування множників, для яких vi  0;    vi i  = 0. 

На основі цих умов отримано п’ять рівнянь, розв’язок яких дозволив 
визначити  dо  i  Dо: 
 
1. Із умови міцності:                                                                                                   (5) 
 
 
 
2. Із умови жорсткості:                                                                                               (6) 
 
 
 
3. Із умови динамічності:                                                                                           (7) 
 
 
Кількість активних витків пружини знаходимо із виразу: 
 

                                                                                                                               (8) 
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Визначивши числові значення dо i Dо для трьох варіантів, вибираємо раціональні 
параметри пружини, які задовільняють прийняті обмеження і цільова функція має 
найменше значення. 

Обгрунтування раціональних параметрів допоміжної пружини виконуємо 
аналогічно основній. 

Побудовані номограми, по яким можна вибрати оптимальний варіант в залежності 
від величини осьової сили, матеріалу, термообробки і закону зміни жорсткості з’єднання 
(рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3. Нормограми для визначення параметрів пружин підвіски. 
d- діаметр дроту; D – середній діаметр пружини; na – кількість активних витків;  

  - осьове переміщення; F- сила осьова. 
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Висновки.  
1. Запропоновані аналітичні залежності (1) – (8) мають теоретичне і практичне 

значення, оскільки дають змогу обґрунтовано вибирати геометричні параметри нових 
конструкцій з'єднань змінної жорсткості з врахуванням умов експлуатації, що є істотним 
показником для механізмів і машин (транспортних засобів і вібраційних машин). 

2. Порівняльний аналіз підтверджує теоретичні положення про те, що діапазон 
зміни жорсткості з’єднання змінної жорсткості збільшується майже в 1,3 рази порівняно з 
попередніми, що наведені в [1]. 

3. Отримані вирази (1) – (8) є науковим підгрунтям для подальших наукових 
досліджень і розроблення нових конструкцій з'єднань змінної жорсткості з бажаним 
діапазоном зміни жорсткості та навантажувальної здатності з метою їх впровадження у 
виробництво. 
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Вступ. Муфти, що широко застосовуються в приводах механізмів керування 

різноманітних транспортних засобів, повинні бути простіші у керуванні та будові. Цим 
вимогам у більшій мірі відповідають нові інерційно-фрикційні муфти з пружними 
елементами типу гвинтових пружин кручення або елементів з підвищеною масою. 

Актуальність роботи. Спрощення процесу керування будь-яким транспортним 
засобом, а особливо швидкохідним з доведенням його до автоматичного з’єднання та 
роз’єднання кінців валів, є вельми актуальною задачею загального машинобудування. 

Постановка задачі. Основною задачею цієї роботи є підвищення технічних 
характеристик муфт стосовно автоматичного керування ними процесом з’єднання та 
роз’єднання кінців валів і передавання енергії двигунів до робочого органу, яке можна 
здійснювати за рахунок використання інерційності маси ведучої напівмуфти під час зміни 
її швидкості руху, а також спрощення пружних муфт шляхом виключення з їх конструкцій 
ведених напівмуфт. 

Виклад основного матеріалу. Для розв’язування поставленої задачі виконано 
аналіз принципу роботи керованих муфт, які обов’язково мають механізми керування. 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  110

Прагнення позбавитись від їх недоліків сприяло створенню нових інерційно-фрикційних 
муфт на основі розробленого способу передачі обертального моменту [9]. Основою таких 
муфт є пружні елементи типу гвинтових пружин кручення, які за рахунок інерційності 
маси ведучої напівмуфти закручуються та з’єднують ведучу напівмуфту безпосередньо з 
веденим валом. Суттєвою особливістю таких муфт [10,11] є те, що на веденому валу 
відсутня напівмуфта, а пружина кручення одночасно виконує демпфуючі функції. 

Муфта інерційно-фрикційна пружна [10], що наведена на рис. 1 складається із:  
рухомої втулки-стакана -1, яка встановлена на косих шліцах -2. Шліци  виконані 
безпосередньо на кінці ведучого вала -3, причому нахил шліців  є протилежним напряму 
обертання ведучого вала. До цього кінця ведучого вала  кріпиться одним кінцем з 
найменшою шириною поперечного перетину пружина кручення -5, а другим кінцем з 
найбільшою шириною поперечного перетину вона закріплена до веденого вала -4. 
Навивка гвинтової пружини кручення виконана в напряму нахилу косих шліців ведучого 
вала, тобто також у протилежному напряму його обертання. 

 

  

а) б) 

Рисунок 1. Муфта інерційно-фрикційна пружна із змінним прямокутним перетином 
пружного елемента: а – неробоче положення; б – робоче положення. 

Подібну до рис. 1 конструкцію має муфта інерційно-фрикційна [11] із змінним 
круглим перетином пружного елемента (рис.2). Вона складається з рухомої втулки-
стакана -1, встановленої на косих шліцах -2, виконаних на ведучому валу -3 в сторону 
протилежну напряму його обертання. До втулки, зі сторони веденого вала -5 штифтом -4 
кінцем з найбільшим діаметром дроту закріплена циліндрична пружина -6, а другим 
кінцем з найменшим діаметром дроту вона закріплена на ведучому валу  за допомогою 
пластини -7. Навивка циліндричної пружини виконана в напряму нахилу косих шліців до 
твірної циліндричного кінця ведучого вала. Для покращення контакту пружини  з 
поверхнею веденого вала  на її внутрішній поверхні виконана проточка діаметром dм 
більшим за максимальний діаметр вала dв. 

  

а) б) 

Рисунок 2. Муфта інерційно-фрикційна пружна із змінним круглим перетином пружного 
елемента:  а – неробоче положення; б – робоче положення. 
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Принцип роботи муфт (рис. 1 і 2) абсолютно подібний і є очевидним із рисунків. У 
неробочому стані масивна втулка-стакан знаходиться у крайньому лівому положенні, а 
пружний елемент – у вільному стані не доторкаючись до поверхні веденого вала. На 
початку руху ведучого вала втулка відстає від його у обертовому русі, тому по шліцах 
рухається у осьовому напрямі праворуч, розтягуючи пружину, яка одночасно закручується 
ведучим валом і притискається до поверхні веденого вала. При цьому між пружним 
елементом і поверхнею веденого вала виникає сила тертя, яка сприяє передаванню енергії 
між валами. Робочому режиму сприяє також і пружний елемент, що має змінний 
поперечний перетин. Це пом’якшує процес вмикання та вимикання нових інерційно-
фрикційних муфт.  

За подібним принципом, тобто з використанням інерційності мас окремих 
елементів, розроблено конструкції муфт для транспортних засобів, приміром, автомобілів. 
Характерніші із них [12, 13] наведені на рис. 3 і 4. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна 
одно дискова [12] (рис. 3) складається з ведучого натискного диска -1 з упорним 
підшипником кочення -2, встановленого  на циліндричній поверхні -3 корпуса -4, 
співвісно ведучому валу -5 закріпленому на маховику -6 за допомогою шліцьового 
з’єднання -7, зв’язаного через підпружинені силовими пружинами розтягування -8 з 
важелями -9, шарнірно закріплені на кронштейні -10, який встановлений на циліндричній 
поверхні  корпуса  з можливістю повороту навколо нього, одне плече яких контактує з 
ведучим натискним диском , а інше через тягу -11 з’єднане з  інерційним диском -12, який 
зв’язаний з циліндричною поверхнею корпуса через косе шліцьове з’єднання -13, шліци 
якого виконані під кутом до осі ведучого вала в напряму протилежному його обертання, 
та веденого диска -14 з фрикційними накладками -15 і -16, з’єднаного через шліцьове 
з’єднання -17 з веденим валом -18.  

 
 

Рисунок 3. Муфта зчеплення інерційно-фрикційна однодискова 
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Силові пружини розтягування закріплені на осі -19 важеля та осі -20 кронштейна  
так, що їх поздовжні осі при не ввімкненій муфті знаходяться під кутом до 
перпендикулярної до осі вала радіальної осі кронштейна по праву сторону, а при  
ввімкненій  - по ліву, що забезпечує фіксацію інерційного диска і ведучого натискного 
диска  відповідно в холостому або робочому положеннях. Муфта закрита кожухом -21. 

Принцип роботи цієї муфти такий. До початку обертання ведучого вала вона 
знаходиться в розімкнутому стані. При обертанні ведучого вала з частотою холостого 
ходу, сили пружності силових  пружин розтягу через важелі утримують інерційний диск і 
ведучий  натискний диск у початковому стані. Зі збільшенням частоти обертання ведучого 
вала інерційний диск під дією сили інерції своєї маси, яка стає більшою сил пружності 
силових пружин розтягу, за допомогою косого шліцьового з’єднання на циліндричній 
поверхні корпуса, зміщується в сторону веденого диска. При цьому, одночасно з 
інерційним диском, в сторону веденого диска на шліцах корпуса зміщується і ведучий 
натискний диск, на який через упорний підшипник кочення і важелі, закріплені на 
кронштейні, діє сила інерції маси інерційного диска. В момент руху інерційного диска та 
ведучого натискного диска силові пружини розтягу переходять перпендикулярну до осі 
вала радіальну вісь кронштейна і ведучий натискний диск входить у контакт з правою 
фрикційною накладкою веденого диска, а при подальшому переміщенні ведучого 
натискного диска, ліва фрикційна накладка - з боковою поверхнею маховика, тобто між 
ведучим натискним диском, маховиком  та фрикційними накладками веденого диска 
виникають сили тертя, які приводять в обертальний рух ведений диск, а через нього та 
шліцьове з’єднання - ведений вал. Силові пружини розтягу фіксують ведучий натискний 
диск в робочому положенні та забезпечують передачу обертального моменту від ведучого 
до веденого вала. В процесі роботи муфти, за рахунок сил пружності силових пружин 
розтягу, компенсується спрацювання фрикційних накладок веденого диска та 
забезпечується передача енергії двигуна з частотами обертання валів у межах від холостих 
до робочих режимів. 

Для роз’єднання муфти ведучому валу, на дуже короткий проміжок часу, надається 
частота обертів більша частоти обертів, з якими він обертається в даний момент, а далі 
різко вони зменшується. При різкому зменшенні обертів ведучого вала інерційний диск 
під дією сили інерції своєї маси, пересилюючи сили пружності силових пружин розтягу, 
зміщується в сторону від веденого диска і через важелі фіксується пружинами  в 
неробочому положенні. Завдяки цьому між фрикційними накладками веденого диска та 
поверхнями маховика і ведучого натискного диска виникають зазори і муфта роз’єднує 
кінці валів. 

Муфта зчеплення автоматична інерційно-фрикційна, що наведена на рис. 4, за 
конструкцією та принципом роботи подібна до попередньої. Вона відрізняється від неї 
тільки специфічним виконанням важелів і розміщенням тяг, що істотно покращує технічні 
та експлуатаційними характеристиками стосовно надійності вмикання та вимикання 
муфти. Детальний опис її будови наводити тут немає потреби, його при потребі  можна 
знайти в [13]. 

Основною відмінністю запропонованих муфт (рис.1-4) є те, що вони забезпечують 
автоматичне їх вмикання і вимикання без механічного механізму керування та передачу 
енергії двигуна до робочого органу на робочому і холостому ходу ведучого вала шляхом 
використання інерційності мас елементів муфт, що покращує їхні експлуатаційні і 
технологічні характеристики. Зрозуміло, що основними вимогами до конструкцій таких 
пристроїв вважаються якість керування муфтою зчеплення і особливо на режимах 
початкового руху і розгону автомобіля, стабільність робочих характеристик муфти та 
надійність в роботі. Одним з основних режимів роботи автоматичної муфти зчеплення є 
процес з’єднання двигуна з його трансмісією на початку руху машини.  

Приміром [7], процес зрушення з місця автомобіля описується диференціальним 
рівнянням  
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                                         Ja   Мзч –M0,                                                       (1) 

де Ja  - момент інерції рухомих мас автомобіля; 

      - кутове прискорення первинного вала коробки передач; 

     Мзч - момент сил тертя муфти зчеплення; 
     M0  - приведений до первинного вала коробки передач момент опору руху автомобіля. 

 

 
 

Рисунок 4. Муфта зчеплення автоматична інерційно-фрикційна 
покращених характеристик 

 
Із (1) видно, що для розрахунку параметрів муфти, потрібно мати значення 

основних чинників двигуна та машини в цілому, тобто тоді не важко установити закон 
зміни моменту тертя поверхонь дотику муфти зчеплення в функції кутової швидкості 
колінчастого вала Мзч=f(w). А за умовою плавності зрушення та розгону потрібно знати 
закон зміни моменту тертя муфти зчеплення в часі Мзч=f(t). Тому, щоб проаналізувати 
процес зрушення машини, потрібно побудувати графік залежності кутової швидкості 
первинного вала коробки передач  wa  від часу, тобто wa = f(t).  Для цього використовують 
залежність обертального моменту двигуна Мд від кутової швидкості його вала w у вигляді 
графіків, які отримують при випробовуваннях двигунів на стендах при усталених режимах 
обертання колінчастого вала. 

Неусталений режим роботи двигуна описується рівнянням такого вигляду 

                                    J   Мд –Mзч  ,                                                                                         (2) 

де J – зведений до колінчастого вала момент інерції рухомих мас двигуна. 
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Звичайно, для отримання точніших розрахунків, необхідно на стенді визначити 
еквівалентний момент інерції двигуна Jекв при миттєвому ступінчастому відкриванні 
дросельної заслінки, вимірюючи при цьому кутове прискорення двигуна  тому, що на 

практиці під час розгону двигуна прискорення зазвичай менше за розрахункове (2). 
У подальшому послідовність аналізу така. Для розв’язування (1) необхідно знати 

Мзч=f(t), тому попередньо визначається w = f(t) з рівняння (2) для заданих характеристиках 
двигуна Мд = f(w) та моменту сил тертя в автоматичній муфті зчеплення Мзч=f(w). 
Підставивши отримане значення w = f(t) в Мзч=f(w), визначається Мзч=f(t), що необхідно 
для розв’язку рівняння (1) і визначення закономірності зміни кутової швидкості 
первинного вала коробки передач в часі. 

Відтак, за викладеною методикою можна установити основні закономірності, які 
визначають процес зрушення автомобіля з місця з автоматичною муфтою зчеплення. 

Тепер можна визначити час вмикання автоматичної муфти зчеплення tвмк, тобто той 
відрізок часу, на протязі якого відбувається проковзування її поверхонь тертя і кутова 
швидкість первинного вала коробки передач wa  збільшується до кутової швидкості 
колінчастого вала двигуна w  

                                  tвмк = tр + to ,                                                                                            (3) 
де tр - час розгону машини, на протязі якого відбувається збільшення кутової швидкості wa 
від нуля до кутової швидкості колінчастого вала двигуна w1; 
     to   - час, на протязі якого в автоматичній муфті зчеплення обертальний момент 
збільшується від нуля до величини M0.  

Ці відрізки часу легко розрахувати за відомою методикою [1,7], де наведено 
аналітичний вираз для аналізу роботи сил тертя в муфті при зрушенні автомобіля з місця, 
який є дійсним для даного випадку 

                                         Ат = (w - wa)dt.                                                    (4) 

Окрім того, при проектуванні автоматичної інерційно-фрикційної муфти зчеплення 
доцільно також використати залежність між швидкістю руху автомобіля і кутовою 
швидкістю первинного вала коробки передач за умови відсутності проковзування 
поверхонь тертя в муфті  

                                      Va = 3,6rkwa / ікі0,                                                         (5) 
де ік, і0 - передаточні числа вищої та головної передач коробки; rk – радіус колеса 
автомобіля. 

За умови запобігання проковзування поверхонь тертя в муфті при мінімальній 
швидкості автомобіля  w1 = wa. Тоді з урахуванням цієї умови з (5) визначається  кутова 
швидкість колінчастого вала  w1 

                                        w1 = Va ікі0/3,6rk.                                                          (6) 
За відомим значенням  w1 із характеристики двигуна Мд = f(w), визначається 

максимальний обертальний момент Мзч = М1, який може бути реалізований муфтою на 
початку руху. Для цього потрібна умова М1 > Mᴪ. 

Важливою особливістю інерційно-фрикційних муфт є те, що вони  мають одну і ту 
ж характеристику Мзч=f(w) на всіх передачах коробки передач. Це потрібно враховувати 
під час їх  проектування.  

Із конструкцій розроблених муфт і попереднього їх випливають такі висновки: 
1. На етапі проектування автоматичної інерційно-фрикційної муфти зчеплення 

необхідне вирішення таких проблем: досягнення в них максимального моменту тертя на 
початку руху, що сприяє задовільній динаміці розгону транспортного засобу; 
забезпечення зрушення його з місця при значному опорі руху  M0, а також запобігання 
проковзування поверхонь тертя в муфті під час русу на вищих передачах з малими 
швидкостями va. 

2. Для вирішення цих проблем необхідно, щоб характеристика автоматичної 
інерційно-фрикційної муфти зчеплення Мзч=f(w) мала петлю гістерезису, яка є наслідком 
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сухого тертя в муфті зчеплення. Вона зменшує ймовірність проковзування поверхонь 
тертя в муфті зчеплення при русі машини на вищих передачах з малими швидкостями va.  

3. Однак при цьому слід враховувати, що при широкій петлі гістерезису можливе 
не повне вимикання муфти зчеплення під час  гальмування транспортного засобу  до 
повної його зупинки. 

4. При подальшому аналізі автоматичної інерційно-фрикційної муфти зчеплення 
слід враховувати те, що вона має замкнутий контур регулювання, суть якого полягає в 
тому, що під час відкривання дросельної заслінки і появі надлишкового обертального 
моменту на колінчастому валу двигуна починає збільшуватись кутова швидкість вала 
двигуна w, при цьому інерційний диск починає вмикати муфту зчеплення і тим самим 
зупиняючи подальше збільшення кутової швидкості w колінчастого вала.  

5. Результати виконаної роботи є важливим підґрунтям для подальших досліджень 
стосовно покращення експлуатаційних характеристик автоматичних інерційно-
фрикційних муфт та провадження їх у приводах транспортних засобів. 
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ КОНВОЛЮТЫХ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ГИПЕРБОЛОИДНЫХ ЧЕРВЯКОВ 

 
Настасенко В.А. 

Херсонская государственная морская академия (Украина) 
 

Введение. Анализ состояния проблемы, цели и задачи исследования. 
Усовершенствование зубчатых передач, в т.ч. червячных, является актуальной задачей, 
поскольку в условиях научно-технического прогресса постоянно растут потребности и 
требования к показателям качества различных машин и механизмов, в которых они 
применяются. Основными путями их усовершенствования являются: повышение 
точности, износостойкости, нагрузочной способности, к.п.д., уменьшение веса и 
габаритов, а также повышение производительности и упрощение их производства и 
обслуживания при эксплуатации. 

В основу данной работы положен анализ возможностей формообразования 
гиперболоидных червяков и способов для их производства, на базе которого найдены 
новые технические решения, перспективные для реализации в ближайшем будущем. 

Гиперболоидные червячные передачи, на современном уровне техники, являются 
одними из наиболее прогрессивных. Их главное преимущество – высокая точность 
профиля, которая сохраняется при любом количестве заходов основного червяка. Не 
смотря на анализ вопросов точности в работах [1-4], окончательные результаты еще не 
получены. Объясняется это тем, что точность гиперболоидных червяков также зависит от 
типа основного червяка, на базе которого он формируется. Среди цилиндрических 
основных червяков наибольшее распространение имеют архимедовы ZA и конволютые 
ZN1, ZN2, ZN3. Если для цилиндрических основных червяков вопросы сравнения их 
точности решены достаточно полно, то для гиперболоидных окончательные решения пока 
еще не найдены. 

Цель данной работы – сравнения точности основных типов цилиндрических и 
гиперболоидных червяков, в частности – архимедовых, конволютых и эвольвентных, 
нарезаемых лезвийными инструментами. Учитывая указанные выше преимущества 
гиперболоидных червячных передач и растущий интерес к их производству и 
эксплуатации, данная работа является актуальной и имеет большое практическое и 
теоретическое значение. 

Научную новизну данной работы составляет анализ условий формообразования 
основных типов гиперболоидных червяков, аналитическое определение возникающих в 
них погрешностей и их сравнение с аналогичными цилиндрическими червяками. 

Объектом исследования являются основные типы червяков и способы их 
формообразования, предметом исследования является анализ погрешностей профиля 
гиперболоидных червяков при разных условиях их формообразования. 

Поиск путей реализации поставленной цели. Основным преимуществом 
гиперболоидных зубчатых передач является точное воспроизведение профиля зубчатой 
рейки на всей ее длине при любом угле ее наклона к оси основного червяка, что позволяет 
применять их для высокоточных червячных передач с любым количеством заходов zч. 
Объясняется это условиями контакта (рис.1) начального зубчатого реечного контура 1 с 
зубьями, высотой AрDр и начальной прямой н.п. У цилиндрического основного червяка 
она контактирует с начальным цилиндром радиуса rωчц лишь в полюсе Ор профилирования 
и при наклоне рейки к оси OчZч червяка на угол

 ωω, её края AрDр
 “зависают” над 

цилиндрической поверхностью rωчц.
 Чем больше угол ωω, тем больше это зависание, что 

является причиной появления погрешностей профиля зубьев 2, т.к. при изгибе рейки на 
цилиндрической поверхности в положении AрцDрц, текущая точка iр профиля зуба рейки, 
имеющая радиус-вектор rр и угол его наклона Өр, занимает положение iчц, на зубе 2 
червяка с радиус-вектором rчц и углом его наклона Өчц, которые отличаются от начальных 
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rр и Өр. У гиперболоидного основного червяка с начальной окружностью н.о. радиуса rωч = 
rωчц, контакт начального зубчатого реечного контура 1 с исходной гиперболоидной 
поверхностью 3 обеспечивается при любом угле наклона ωω, что исключает зависание 
рейки и саму причину появления погрешностей профиля зубьев 2.  

 
 
Рисунок 1. Контакт начального зубчатого реечного контура с поверхностью 

цилиндрического и гиперболоидного основных червяков 
 
При поиске путей решения поставленной задачи учитывали базовые технологии 

производства цилиндрических червяков и их особенности, в сравнении с технологиями 
производства гиперболоидных червяков. В частности сравнивали (рис 2) – технологию 
обработки цилиндрических архимедовых ZА червяков (с прямолинейным профилем в 
осевом сечении), конволютных ZN червяков (ZN1 – с прямолинейным профилем витка, 
ZN2 – с прямолинейным профилем впадины, ZN3 – с прямолинейным нормальным 
профилем витка) и эвольвентных ZI (с прямолинейным профилем витка касательным к 
винтовой линии, лежащей на соосной цилиндрической поверхности диаметра d). 
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Рисунок 2. Сравнение технологий лезвийной обработки цилиндрических и 

гиперболоидных основных червяков 
 
В работе [5] показано, что воспроизведение гиперболоидного архимедового 

основного червяка (в осевом сечении которого формируется архимедова спираль), 
невозможно, поскольку при осевом движении инструмента и гиперболидной форме 
начальной поверхности червяка любой сдвиг с подачей sz от его поперечной осевой 
плоскости, (неизбежный при винтовой обработке с шагом tz), приведет к отклонению от 
архимедовой спирали. При прямолинейной форме передней поверхности резцов будут 
получены ZH1, ZH2, ZH3 гиперболоидные основные червяки – аналоги ZN1, ZN3, ZN3 
цилиндрических основных червяков (в осевом сечении которых формируются разного 
вида удлиненные эвольвенты). Искажения их профиля неизбежно появятся лишь за счет 
несовпадения винтовой формы витков червяков с прямолинейным профилем резцов и 
будут исключены при их винтовой форме, что усложняет технологию их изготовления. 
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Выполнение эвольвентных гиперболоидных основных червяков ZI нецелесообразно, т.к. 
усложняет технологию, практически не изменяя профиль витков, диаметр d близок к 0. 

Таким образом, погрешности профиля у конволютых гиперболоидных червяков 
исключаются при винтовой передней поверхности резцов и возникают лишь при ее 
плоской форме, что упрощает технологию производства резцов, поэтому определение их 
величины требует дополнительных исследований. 

Определение погрешностей конволютых гиперболоидных червяков. 
Сравнительная схема формирования конволютых гиперболоидных основных червяков 
показана на рис. 3: ZH1 – при нарезании червяка по витку с радиальной осью O1X, ZH2

 – 

при нарезании по впадине витка с радиальной осью O2X, ZH3
 – при нарезании по нормали 

к боковым сторонам профиля витка с радиальными осями O3X. 

         
 
Рисунок 3. Схема формирования ZH1, ZH2, ZH3 гиперболоидных основных червяков 
 
У гиперболоидных червяков главная причина появления погрешностей профиля 

обусловлена винтовой формой поверхностей и плоской передней поверхности резца, а у 
цилиндрических червяков к ним добавляются погрешности перехода от плоской 
поверхности зубчатой рейки к витку на цилиндрической поверхности, что показано на 
рис. 4. Расчет искажений профиля конволютых гиперболоидных червяков упрощается за 
счет применения разработанного Г.Г.Иноземцевым метода винтового движения 
образующих поверхностей [6], согласно которому профиль червяка формируется 
инструментом, установленным по какой либо из схем ZH1, ZH2, ZH3 при выполнении 
простых движений резания, реализуемых в процессе обработки на винторезном станке – 
продольной подаче sи и равномерном вращении ω. Применительно к линейчатым 
профилям модульных червяков с исходным контуром зубчатой рейки (рис. 5) величина 
погрешностей на рабочем участке профиля определяется по зависимости (1): 
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где Δп(л) – соответственно величина погрешностей на правой и левой сторонах профиля. 

  
Рисунок 4. Трансформация профиля зуба рейки на цилиндрической поверхности 

основного червяка. 

 
Рисунок 5. Рабочий участок исходного контура зубчатой рейки модуля m. 
 
Анализ полученных погрешностей Δп(л) показал, что их величина растет 

прямопропорционально модулю m, а при m = 1 не превышает 1 мкм до углов наклона 
рейки ωω, = 8о25′, что для червяков с рекомендуемым начальным диаметром dω ≈ 20m, 
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охватывает диапазон до 4-х заходов. По сравнению с аналогичными цилиндрическими 
червяками эти погрешности уменьшаются до 10 раз. 

Характер распределения погрешностей для правозаходных основных червяков 
следующий: на правой стороне витка ZH1 червяка погрешности +Δп формируются вне 
тела витка, на левой стороне витка погрешности – Δп формируются в тело витка. Для ZH2 
червяка погрешности на правой и левой сторонах впадины витка имеют зеркально 
противоположный характер  Δп(л), а величина погрешности на 10…15% превышает 
погрешности ZH1 червяка. Для ZH3 червяка погрешности делятся пополам на ножке и 
головке витка, и на правой стороне бокового профиля витка составляют величину, от 

2
П , до 

2
П  а на левой стороне – у головки и ножки - зеркально противоположны, от 

2
П , до 

2
П . Для уменьшения погрешностей нарезания многозаходных червяков 

предпочтительно выполнять обработку каждого витка в отдельности, однако даже при 
одновременной обработке 4-х заходов у гиперболоидных червяков, их точность выше 
точности таких же цилиндрических червяков, обработанных по одному витку на заход. 

Выводы и рекомендации: 
1) Гиперболоидные червяки и червячные пары имеют более высокую точность и 

нагрузочную способность, чем аналогичные цилиндрические. 
2) Совпадение профиля производящего витки инструмента с профилем витков 

гиперболоидных червяков с точностью, до 1 мкм, упрощает возможность варьирования их 
профилем для поиска оптимальных форм и конструктивных параметров витков. 

Учитывая, что возможности повышения качественных показателей современных 
червячных передач в основном исчерпаны, при переходе к гиперболоидным червячным 
передачам, указанные выше преимущества обеспечивает реальный резерв повышения их 
точности и работоспособности. 

Поскольку предложенные в работе [5] способы обработки 1 – 4-х заходных 
гиперболоидных червяков имеют минимальные технологические отличия по сравнению с 
обработкой аналогичных цилиндрических червяков (отличия заключаются лишь в 
смещении заднего центра станка на заданную величину ±hц

 и аналогичного смещении 
инструмента на заданную величину ±hи, которые зависят от угла ±ωω наклона витков, 
длины lц

 червяка и размеров его винтовой части), целесообразно их широкое внедрение. 
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РОЗРОБКА ГІДРОПРИВОДУ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОЇ ПОДАЧІ ЗУБА  
ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ РЕЖИМУ РОБОТИ РОЗПУШНИКА 

 
Пелевін Л.Є., Мельниченко Б.М. 

Київський національний університет будівництва і архітектури (Україна) 
 

Вступ. Практика земляних робіт показує, що одним із найбільш ефективних 
способів розробки міцних ґрунтів є пошарове розпушення навісними розпушниками на 
базі потужних гусеничних тракторів. Цей спосіб вигідно відрізняється від інших високою 
продуктивністю, низькими енергоємністю і собівартістю розробки ґрунту. Застосування 
розпушників як машин для підготовчих робіт забезпечує практично цілорічне 
використання землерийних і землерийно-транспортних машин в будь-яких кліматичних 
зонах і сприяє збільшенню ефективності будівельних і інших робіт. 

За даними [1] енергоємність розпушення мерзлих ґрунтів в залежності від їх 
фізико-механічних властивостей складає 3/66,0...2,0 мгодкВт  , в той час коли при інших 

способах розробки цей показник досягає 3/2...1 мгодкВт  .  
Актуальність. Одним із високовартісним видом будівельних робіт є земляні, на 

долю яких припадає більше ніж 10% загальної вартості робіт. При цьому 20-40% річного 
об’єму робіт займає розробка мерзлих ґрунтів, затрати на які в десятки разів перевищують 
вартість земляних робіт в теплий період року. 

Основною причиною високої вартості та енергоємності в зимовий період є 
відсутність машин та обладнання для механізації розосереджених робіт малих та середніх 
об’ємів, які проводяться в обмежених міських умовах. 

Вирішити дану проблему допоможе обладнання активної дії, при роботі якого 
робочий орган буде адаптуватись до зміни параметрів ґрунту за рахунок чого 
енергоємність розробки ґрунту буде значно менше, ніж при статичному руйнуванні 
ґрунту. 

Постановка задачі. Особливістю роботи розпушників є часта зміна глибини 
різання ґрунту. Це обумовлене кількома факторами. По-перше, при гострому стані 
наконечників зуб розпушника затягується в ґрунтовий масив, при наявності на 
наконечнику площадки зносу – виштовхується із масиву. Для встановлення необхідної 
глибини різання необхідно вглиблювати чи заглиблювати зуб. По-друге, при розробці 
неоднорідного за міцністю ґрунтового масиву чи наявності у ньому твердих включень 
великих розмірів розпушник може буксувати чи навіть зупинятись. Це призводить до 
необхідності зменшення глибини різання чи повного виглиблення  зубу з наступним його 
заглибленням. За спостереженнями авторів при розробці мерзлого супіску з окремими 
ділянками скельного ґрунту кількість стопорінь розпушника за годину роботи коливалась 
від одинадцяти до сорока дев’яти. 

Постійна зміна глибини різання має негативні наслідки: порушується сталий режим 
роботи розпушника, ускладнюється керування і зменшується продуктивність. 

Крім того, зміна положення наконечника при заглибленні робочого органа 
призводить до зміни напрямку дії і величини опорів ґрунту, що також може ускладнити 
роботу розпушника. Мета роботи полягає в проведенні аналізу роботи розпушників в 
режимі заглиблення робочого органа (зокрема силових закономірностей цього процесу) 
для розробки заходів із стабілізації режиму заглиблення. 

Результати досліджень. Машини з активними робочими органами мають більш 
удосконалену силову схему взаємодії з середовищем, яке руйнується. В процесі 
звичайного різання реакція ґрунту, яка досягає в деяких випадках значних величин, діє на 
конструкцію всієї машини, що призводить до збільшення її маси та габаритів. 

Ударні робочі органи використовуються при розпушуванні мерзлих ґрунтів у 
вигляді активних розпушників для промислових тракторів різної потужності. Ударний 
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робочий інструмент є рухомим відносно базової машини та її частин, що дозволяє 
отримати практично будь-які зусилля та швидкість на ріжучій кромці робочого 
обладнання, що знижує масу машини та збільшує продуктивність. 

Значний вклад в теорію та практику створення гідроударних імпульсних систем 
внесли А.Н.Зеленіним, П.М.Алабужев, Т.В.Алексеева, С.А.Басов, В.Ф.Горбунов, 
А.Ф.Кичигин, И.А.Янцен, Д.Н.Єшуткін, А.И.Федулов, А.Д.Костильов, Е.А.Абраменко, 
А.Г.Лазуткін, М.Є.Іванов, Ю.В.Дмитревич, Г.Г.Півень, Л.С.Ушаков, Ю.М.Смірнов, 
В.С.Павлов, Г.Л.Полонскій, Ю.Ф.Конанихін, А.С.Сагинов [2]. 

Загальна класифікація конструкцій розпушників активної дії на основі 
гідроударників представлена на рис. 1. 
 

     
Рисунок 1. Класифікація розпушників активної дії 

 
Удосконалення робочого процесу та підвищення продуктивності в значній мірі є 

наслідком збільшення енергетичної дії на середовище. Однак, зараз практично вичерпані 
можливості такого збільшення при невеликих швидкостях взаємодії робочого органу та 
середовища [3]. Тому групою авторів був розроблений розпушник активної дії з 
гідроприводом керування робочим органом (рис. 2) для динамічного руйнування ґрунту 
методом імпульсного удару: 
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Рисунок 2. Розпушник активної дії з гідроприводом керування робочим органом 

 
Розпушник активної дії являє собою базову машину 1 з навіскою 2, до рами 3 якої 

приєднано раму робочого органу розпушника 4, в середині якої з можливістю 
вертикального переміщення розміщено стійку розпушника 7 з ножем 8.  

Імпульсна подача робочого органа відбувається за допомогою гідроприводу та 
відбувається таким чином. 

При включенні гідронасосу (на рис.2 не показано) базової машини 1 стійка 
розпушника 7 з ножем 8 починає заглиблюватись в ґрунт. Після перемикання 
двопозиційного однопрохідного розподільник 15 у праве положення кулачковий механізм, 
що керує розподільником 16, постійно переключає його в ліве та праве положення, 
подаючи імпульс робочої рідини, що заряджає акумулятор 19. 

В процесі заглиблення стійки 7 з ножем 8 в ґрунт, на нижню грань ножа 8 діє 
реакція опору заглиблення, що намагається заштовхнути стійку 7 у раму робочого органу 
4, що призводить до руху стійки розпушника 7, гідроциліндра 9 та трипозиційного 
двопровідного розподільника 10 вгору, завдяки чому ролик керування 12, наштовхуючись 
на верхній виступ 5 рами робочого органу 4, перемикає трипозиційний двопровідний 
розподільник 10 у праве положення. При цьому, гідрорідина від бака через двопозиційний 
розподільник 16 та від акумулятора гідрорідини 19 через регульований дросель 18 
імпульсно подається до штокової порожнини гідроциліндра 9, завдяки чому відбувається 
імпульсна подача гідрорідини на стійку 7, що намагається заглибити ніж 8 в ґрунт. 
Імпульсна подача ножа 8 буде відбуватись поки реакція опору заглиблення не 
зменшується. 

Висновки. В режимі заглиблення робочого органа розпушника виникають опори, 
горизонтальна складова яких перевищує максимальну сили тяги машини, а вертикальна 
складова спричиняє виштовхування робочого органа із ґрунтового масиву. Внаслідок цих 
факторів ускладнюється робота розпушника. Тому розроблене технічне рішення, яке 
дозволяє підвищити ефективність роботи розпушника за рахунок забезпечення 
збільшення силового впливу на робоче середовище. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ РІЗАННЯ КАМЕНЯ  
АБРАЗИВНИМ І АЛМАЗНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 

 
Поліщук А.Г. 

Київський національний університет будівництва і архітектури (Україна) 
 
Різання вогнетривів і природного каменю є масовою операцією, в процесі 

виконання якої підлягає обробці широка гама матеріалів з різними фізико-механічними 
властивостями. 

У процесі виконання тепломонтажних робіт обробка вогнетривких виробів 
здійснюється двома способами: а) на монтажному майданчику, поза робочого місця, де 
готують деталі потрібного по конструкції профілю. Тут виконується масове 
конструктивне різання половинок, четвертних та інших відсутніх фасовок вогнетривкої 
цегли; б) безпосередньо на робочому місці, щоб підігнати їх у відповідності з товщинами 
швів, які регламентуються технічними умовами і обумовлюються допусками на розміри 
вогнетривких виробів. Вироби, що надходять на будівельний майданчик, повинні мати 
максимальну ступінь заводської готовності. Однак без попередньої обробки на об'єкті 
обійтися неможливо, так як, наприклад, облицювальні плити постачаються в погонажному 
вигляді, а особливості кожної будівлі (прорізи фасадів, внутрішніх стін і перегородок, 
розміри приміщень) вимагають різання значної частини плит. Крім того на будівельних 
майданчиках доводиться виправляти дефекти продукції, що поставляється, пов'язаних з 
недотриманням геометричних розмірів, тріщинуватість каменю, сколами, обломами і т.п. 
Різанні також підлягають вироби з бетону та залізобетону. Специфіка виконання цих робіт 
визначає вибір устаткування і робочого інструмента для виконання відрізних операцій. 

У процесі досліджень, які були спільно виконані НДІМехмонтажом і КНУБА 
встановлено, що різання високоабразивних вогнетривів (динас, шамот) та природного 
каменю (туф, мармуровий вапняк) міцністю до 60 МПа економічно доцільно виконувати 
абразивними армованими кругами, а більш міцних матеріалів, таких як 
високоглиноземисті, кислототривкі, каолінові вогнетриви, граніт, піщаник - алмазними 
дисками. 

Враховуючи таку різноманітність по міцності матеріалів, в Київському 
національному університеті будівництва і архітектури розроблена установка для різання 
вогнетривів і природного каменю, робочим інструментом в якій є абразивні армовані 
круги і алмазні диски. 

Визначення силових параметрів при різанні абразивними армованими кругами 
виконувалося експериментально, внаслідок великої кількості непостійних параметрів 
різання (розмір абразивних зерен, відстань між ними, механічні властивості зв'язки, 
властивості матеріалів). 

Для визначення потужності приводу визначалися тангенціальні зусилля, які 
виконують роботу по руйнуванню і подоланню тертя між бічними поверхнями круга і 
матеріалом: 
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K  - коефіцієнт, що залежить від складу абразивної маси круга; 
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1
,, zyx  - показники степеня; 

в
 - тимчасовий опір одноосному стисненню породи, Н/м2; 

H - глибина різання, м; 

n
V - швидкість подачі, м / с; 

p
V  - колова швидкість різання, м / с. 

В результаті обробки експериментальних даних отримано значення, .
1

;;; ZYX
z

K  

Таким чином, тангенціальні зусилля, що витрачаються на руйнування породи, можуть 
бути визначені із залежності: 
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Потужність, що витрачається на різання, може бути визначена із залежності: 
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- потужність, яка витрачається на тертя бокових поверхонь круга, кВт; 

різ
N - потужність, яка витрачається на торцеве різання, кВт. 

Основний вплив на потужність приводу надає швидкість подачі. Вплив окружної 
швидкості значно менше, так як з ростом окружної швидкості в два рази вона 
збільшується всього на 12-14%. Це пояснюється тим, що із зростанням окружної 
швидкості, при інших рівних зусиллях, зменшуються тангенціальні зусилля. Цим можна 
пояснити, що при різанні каменю зміна окружної швидкості не робить істотного впливу 
на потужність, що витрачається на різання. 

У зв'язку з цим було зроблено припущення, що при різанні абразивними кругами 

різ
N  не залежить від колової швидкості, а із збільшенням колової швидкості 

збільшується 
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N : 

                                                 11
y

H
в

x

p
V

n
K

тр
N  ,                                                 (5) 

де 
n

K
    

- коефіцієнт, що залежить від конструкції круга; 
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В результаті обробки експериментальних даних визначені  
n
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y . Таким 

чином, потужність, що витрачається на роботу бічних поверхонь круга, може бути 
визначена із залежності: 
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Підставляючи формули (3 і 6) в (1 і 4) визначаємо тангенціальні сили та 
потужність, яка витрачається на різання: 
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Силові параметри при різанні алмазним інструментом визначалися згідно з 
методикою, розробленою інститутом надтвердих матеріалів НАН України. 

В результаті встановлено, що потужність приводу, необхідна для різання 
вогнетривів і природного каменю міцністю до 60 МПа складає 5 ... 5,5 КВт, а більш 
міцних матеріалів алмазними дисками близько 7 КВт. Виходячи з цього, потужність 
електродвигуна установки, для різання вогнетривів і природного каменю абразивними 
армованими кругами і алмазними дисками була прийнята рівною 7,5 КВт. 

Установка складається (рис. 1) із станини (1), робочої головки маятникового типу 
(2), на який встановлено електродвигун (3), клинопасової передачі (4) і робочого 
інструменту (5) (алмазний або абразивний армований круг), який може охолоджуватися за 
допомогою системи замкнутої циркуляції води (6). Робочий стіл (7), встановлений на 
роликових опорах (8) і переміщається по напрямних пристрою (9), має пази (10) для 
кріплення інвентарних пристосувань, при різанні вогнетривкої цегли. Переміщення столу 
в горизонтальному напрямку здійснюється за допомогою гідроциліндра (11). Робочий стіл 
обладнаний притискною пластиною (12) для кріплення плоских виробів, наприклад, 
облицювальних плит. Її закріплення проводиться за допомогою двох гідроциліндрів 
(13,14), розташованих на бічних поверхнях столу. В робочому столі є канали (15), по яких 
вода надходить у відстійник. 

 
 
Рисунок 1. Установка для різання каменя абразивним і алмазним інструментом 

1-станина; 2-робоча головка; 3-електродвигун; 4-клинопасова передача; 5-робочий 
інструмент; 6-система замкнутої циркуляції води; 7-робочий стіл; 8-роликові опори; 9-
направляючі; 10-пази; 11 - гідроциліндр; 12-притискна пластина; 13-гідроциліндр; 14-
гідроциліндр; 15-канали; 16-гідроциліндр; 17-гідропривід; 18-панель управління. 

 
Переміщення робочої головки у вертикальному положенні виконується за 

допомогою гідроциліндрів (16). 
Відомо, що робоча швидкість абразивного армованого круга складає 80 м/с, а 

алмазного диска при різанні твердих матеріалів - 40 м/с. Зміна окружної швидкості 
здійснюється шляхом зміни шківів клинопасової передачі. Подача води в контактну зону 
здійснюється за допомогою форсунок, закріплених в кожусі робочого інструменту. 
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На панелі установки розміщені кнопки управління гідравлічною системою, яка 
забезпечує затиск розрізаємого виробу, переміщення відрізного диска у вертикальному 
напрямку і подачу робочого столу в зону різання, з регульованою швидкістюі. 

Слідкуюча гідравлічна система забезпечує заглиблення робочого органу, по мірі 
зносу абразивного армованого круга і постійне зусилля подачі. 

Замкнута система циркуляції води працює наступним чином: вода через фільтр 
всмоктується в насос, який подає її через регулятор до форсунок. Потім по зливним 
магістралям вода потрапляє в водозбірник і відстійник, після чого через фільтр зливається 
в бак. 

Слід зазначити, що при різанні каменю абразивним армованими кругами вода 
необхідна тільки для знепилювання й її витрата складає 5 ... 6 л/хв, а при різанні алмазним 
диском, який необхідно охолоджувати, витрата води збільшується до 20 л/хв. 

Установка працює в такий спосіб: розрізувану, наприклад, облицювальну плиту 
затискають пластиною на робочому столі. За допомогою гідроциліндрів опускають 
відрізний круг на задану глибину різання, і здійснюють подачу робочого столу в зону 
різання з встановленою швидкістю подачі. Після закінчення операції вимикається 
електродвигун і насос подачі води. Потім за допомогою гідравлічної системи підіймають 
робочу головку і затискну пластину, звільняючи плиту. Знімають виріб з робочого столу. 

На підставі проведених досліджень, розрахунків, враховуючи широку гаму 
матеріалів які мають різну міцність, абразивність було розроблено пристрій, технічні 
характеристики якого представлені в табл.1. При виконанні різання на розробленій 
установці з'явилася можливість встановлювати швидкість подачі, окружну швидкість що є 
основними параметрами при виконанні даного процесу, а також регулювати подачу води в 
зону різання. 

Таблиця 1 
Технічна характеристика установки 

Параметри Значення 
Діаметр, мм: 
        алмазних відрізних кругів 
        абразивних армованих кругів 

 
500 
500 

Частота обертання, об/хв: 
        алмазних відрізних кругів 
        абразивних армованих кругів 

 
1500 
3000 

Колова швидкість м/с: 
        алмазних відрізних кругів 
        абразивних армованих кругів 

 
40 
80 

Найбільша глибина різання, мм: 
        алмазних відрізних кругів 
        абразивних армованих кругів 

 
150 
150 

Потужність електродвигуна, кВт 7,5 
Ємність системи охолодження, л 50 
Габаритні розміри, мм 2500х1450х2000 
Маса, кг 1820 
 

Таким чином, пристрій дозволить розширити гаму розрізаємих матеріалів і 
підвищити експлуатаційні показники абразивного і алмазного інструментів. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Абрашкевич Ю.Д., Беликович В.М. Механизм работы абразивного 

армированного круга для резки горных пород и огнеупоров прочностью до 60МПа. Сб. 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  129

исследование технологии и механизации монтажа оборудования. Труды ВНИИМСС,  
1988. 

2. Александров В.А. Обработка природного камня алмазным дисковым 
инструментом, Наукова думка, Киев, 1979. 

3. Абрашкевич Ю.Д., Смирнов В.М., Пелевін Л.Є., Механізація трудомістких 
процесів, КНУБіА, Київ, 2006. 

4. Конторович И.Г. Комплект инвентарных приспособлений для резки 
нормального кирпича на станке СРК. Тепломонтажные и изоляционные  работы, выпуск 
3(61), МЦБТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1969. 

5. Конторович И.Г. Станки для резки керамических материалов. 
Тепломонтажные и изоляционные  работы, выпуск 2(56), МЦБТИ Минмонтажспецстроя 
СССР, 1968. 

 
 

ДИНАМИКА ТЯГОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
МАГНИТОЛЕВИТИРУЮЩЕГО ПОЕЗДА 

(ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

Поляков В. А., Хачапуридзе Н. М. 
Институт транспортных систем и технологий НАН Украины 

 
Магнитолевитирующие поезда (МЛП) являются весьма дорогостоящими, 

уникальными артефактами. Они эксплуатируются с экстремальными, для наземного 
транспорта, скоростями. Проблема обеспечения высокого качества их движения 
приоритетна среди всех, связанных с их созданием. Натурный эксперимент над ними 
дорог, долог, опасен, а часто и вовсе невозможен. Обычные теоретические методы 
исследования протекающих в них процессов также мало эффективны. Поэтому возможно 
большая часть таких исследований должна выполняться методами математического 
моделирования, сочетающими многие достоинства теоретических и экспериментальных 
методов [1]. 

Выполнение требуемых движений МЛП вцелом должно обеспечиваться во 
взаимодействии всех его подсистем. Среде них – механическая (МП), электромагнитная 
(ЭМП), аэродинамическая (АДП), термодинамическая (ТДП) и многие иные. Основными 
из них являются первые две. Но на качество реального движения МП МЛП, являющееся 
определяющим критерием при глобальной оценке результирующей эффективности 
рассматриваемой транспортной технологии, влияние, в определённой степени, оказывает 
функционирование всех слагающих её компонентов. 

В полной мере и с требуемым качеством реализация желаемых движений МЛП 
должна осуществляться в управляемых эксплуатационных режимах. Построение же 
любого из упомянутых движений, как известно [2], невозможно без определения 
динамики всех, или, по крайней мере, основных подсистем поезда. 

Доминирующим полезным движением МП МЛП является её продольное движение 
— вдоль оси пути. Оно инициируется тяговой подсистемой поезда — его линейным 
синхронным двигателем (ЛСД). Поэтому объектом рассмотрения в настоящей работе 
избрана динамика такого двигателя. Исследование проведено методами математического 
моделирования и базируется на энергетической парадигме [3]. 

Функциональным предназначением ЛСД является реализация тягового усилия TF . 
Оно возникает при взаимодействии полей сверхпроводящих экипажных контуров (СЭК) 
поезда с бегущим синусоидальным полем якорной обмотки (ЯО) ЛСД. В результате этого, 
электромагнитная энергия частично (за исключением потерь) преобразуется в энергию 
движения МП МЛП. Выражению для нахождения мгновенного значения продольного 
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(направленного вдоль касательной к осевой линии пути) компонента искомого усилия TxF  
может быть придан вид 





sN

1
TxTx fF


 ,                                                               (1) 

где Txf , sN  – составляющая тягового компонента, воздействующая на  -й СЭК МЛП 

(являющийся  -м электромагнитным контуром индукторной обмотки ЛСД), а также 
число таких контуров, установленных на МЛП. 
Изменение же каждой из величин Txf  может быть описано соотношениями [1] 
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2
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(sincossin[MIif saasTx    
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 ,                                (2) 

где   – полюсное деление ЛСД;  
       si  – мгновенное значение тока в цепи  -го СЭК;  

       aI  – амплитудное значение тока в фазе ЯО двигателя;  

       saM  – амплитудное значение взаимной индуктивности между одним из СЭК и фазой 

ЯО;  
        x,  – угловое и линейное смещения  -го СЭК относительно осевой линии  -ой 

катушки ЯО, с которой в текущий момент времени рассматривается электромагнитное 
взаимодействие указанного СЭК; 

       t,x


 – текущие значения продольной составляющей скорости движения МЛП, а также 
времени его наблюдения. 

Считая, что, благодаря принятым конструктивным мерам, в цепях всех СЭК 
протекают одинаковые постоянные токи со значением sI , примем, что 

]N,1[constIi sss   .                                                  (3) 

Уравнения второго закона Кирхгофа для электрических цепей фаз ЯО ЛСД 
(вследствие вырожденности таких цепей) имеют, как известно, вид 

]C,B,A[ir
dt

d
u   ,                                             (4) 

где ]C,B,A[i,,u    – напряжения, питающие цепи этих фаз, их полные 

потокосцепления, а также мгновенные значения протекающих в этих цепях токов;  
        r  – активное сопротивление каждой их этих цепей. 

Трёхфазная ЯО ЛСД питается от источника синусоидального напряжения, частота 

которого системой управления поддерживается пропорциональной 

x  и обратно 

пропорциональной   [1] 

]C,B,A[)tx(sinUu )1(
m 


  ,                                      (5) 

где mU  – значение амплитуды упомянутого питающего напряжения. 
В то же время [1] 
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  ];C,B,A[,, ,                                               (6) 

где mo M,L  – собственная индуктивность фазы ЯО ЛСД, а также взаимная индуктивность 

между такими фазами; 
       ]C,B,A[i   – мгновенные значения токов в цепях фаз той же ЯО;  

       fs,    — начальный и конечный (в текущий момент времени) номера катушек ЯО 

ЛСД, с которыми учитывается электромагнитное взаимодействие  -го СЭК. 
В фазах якоря ЛСД, питаемых напряжениями вида (5), протекают токи 

)(cosIi aA  ;   )
3

2
(cosIi aB   ;   )

3

2
(cosIi aC   .                     (7) 

Подставляя, далее выражения (5) – (7) в (4), после преобразований, получаем 
)1(
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 ; 
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 .                                                           (8) 
ЯО ЛСД, как правило, секционируется. Тогда считая, что каждая из таких секций 

состоит из s  последовательно соединённых катушек, имеем [4] 











s s

1i 1j
ijcso jiLL ,                                                (9) 

где cL  – собственная индуктивность каждой из упомянутых катушек ЯО; 

          ji];,1[j,iM sij   – взаимные индуктивности между теми же катушками. 

Поскольку все рассматриваемые катушки считаются линейными, то [4] 

  ])da(ba2ln[a{L )1()1(
0c   

})bad(2])db(ba2[lnb )1(   ; 
)5.0()2()2( )ba(d  ,                                                      (10) 

где a , b , d  – длины сторон и диагонали прямоугольника, имитирующего катушку ЯО;  
       0  – магнитная постоянная. 

При определении ji];,1[j,iM sij   будем условно считать, что катушки 

фазовой ЯО ЛСД, включённые в одну секцию такой обмотки с каждой стороны пути, 
расположены в одной плоскости. Далее, поскольку смежные катушки каждой фазы 
якорной обмотки отстоят друг от друга на 2 , то i -я и j -я из таких катушек отстоят друг 
от друга на 

 2)ij(q ,                                                           (11) 
где i , j  – порядковые номера рассматриваемых катушек (одноименной фазы) в секции. 
Тогда, значения искомых взаимных индуктивностей определимы [4] согласно 
выражениям 

ji];,1[j,i)LLLL(5,0M sij   ,                              (12) 

компоненты которых  L,L,L,L  подчинены соотношениям, аналогичным (10) 

  ])a(a2ln[a{L )1()1(
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],,,[)a( )5.0()2()2(   ,                                       (13) 

в которые, для нахождения  L,L,L,L , вместо  , последовательно подставляются 

bq ;       bq ;       q .                                        (14) 

Значение величины mM  определимо выражением 
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                                                           (15) 

При этом величины ],1[, s  , представляющие собой взаимные индуктивности 

между отдельными катушками различных фаз, описуемы соотношениями, аналогичным 
(12) 

],1[,)llll(5,0 s   ,                                     (16) 

где катушки с индексами   и   принадлежат всегда различным фазам ЯО, значение 
индуктивности между которыми подлежит определению. Значения компонентов 
последних выражений  l,l,l,l  могут быть получены согласно соотношениям, 

аналогичным (13) 
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в которые, для нахождения  l,l,l,l , вместо  , последовательно подставляются 
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Значение величины saM  может быть найдено, из рассмотрения коаксиального 

расположения контуров катушек СЭК и ЯО [4], согласно соотношениям 
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где 2121 b,b,a,a  – длины сторон прямоугольников, имитирующих контуры СЭК и ЯО; 

       y  – зазор между плоскостями этих контуров. 

Итак, при базировании на энергетической парадигме исследования, математическая 
модель динамики ЛСД МЛП представима совокупностью выражений (1) – (3) и (8) – (19). 
С использованием системы компьютерной математики Mathematica [5], они были 
преобразованы в компьютерную модель динамики ЛСД МЛП. В качестве иллюстрации 
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результатов компьютерного эксперимента с такой моделью при исследовании динамики 

тяговой ЭМП МЛП, на рисунках 1 и 2 приведены осциллограммы )t(FTx , а также )t(x


 в 

режиме разгона поезда при амплитудно-частотном управлении ]C,B,A[u    согласно 

закону 

],C,B,A[)tx(sin)kt(thU)t(u )1(
im 


                            (20) 

где ]C,B,A[k i    – коэффициенты, определяющие темп нарастания амплитуды 

напряжения в фазах ЯО двигателя. 
Анализ этих результатов свидетельствует о работоспособности построенной 

компьютерной модели динамики тяговой подсистемы МЛП а, поэтому, — о возможности, 
после полномасштабной верификации упомянутых результатов, её использования в 
качестве модуля глобальной модели динамики таких поездов. 

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0
t i m e , s

4 5 0 0 0

5 0 0 0 0

5 5 0 0 0

6 0 0 0 0

6 5 0 0 0

7 0 0 0 0

t m f , N

 
Рисунок 1. Осциллограмма тягового усилия двигателя 
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Рисунок 2. Осциллограмма скорости поезда 
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ПРУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗІ СТИСНУТИХ КАНАТІВ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Проценко В.О. 

Херсонська державна морська академія (Україна) 
 

Актуальність проблеми. Загальновідомо, що одним із найбільш розповсюджених 
і складних завдань динаміки приводів обертального руху є віброізоляція сусідніх ділянок 
валопроводів від дії низькочастотних крутильних коливань з великими амплітудами [1]. 
Розв’язання цієї задачі є актуальним і важливим для машинобудування, оскільки вказані 
коливні явища спричиняють до 90% втомних руйнувань деталей [2]. 

Аналіз стану проблеми. Теоретичними та експериментальними дослідженнями 
професорів П.М. Алабужева, Г.В. Архангельського, В.С. Гапонова, Ф.К. Іванченка,  
М.Ф. Кіркача, І.І. Сидоренка [1, 3-6] та ін. встановлено, що у вказаних умовах для 
віброізоляції ефективним є застосування віброізоляторів (пружних муфт) із ділянкою 
квазінульової крутильної жорсткості на характеристиці. Аналогічні міркування щодо 
віброізоляторів з квазінулювою жорсткістю справедливі також для систем із 
поступальним рухом – систем підресорювання транспортних засобів, ковальсько-
штампувального устаткування та ін. Загальним описаних квазінульових муфт є вузька 
ділянка квазінульової жорсткості на характеристиці [5] та вплив на її величину 
неспіввісності напівмуфт [6]. Вказані недоліки можна пояснити тим, що в якості пружних 
елементів вказаних муфт застосовані спіральні пружини стиску, жорсткість яких лінійно 
залежить від деформації, а квазінульова жорсткість муфти досягається за рахунок нахилу 
лінії дії колового зусилля відносно осі пружини завдяки спеціальній установці останньої у 
напівмуфтах. Розширення ділянки квазінульової жорсткості досягається введенням у 
муфти проміжного барабана [4] і таким чином збільшення кількості пружних елементів 
або установкою із аналогічною метою блоків співвісних пружин [5]. При цьому разом із 
розширенням ділянки квазінульової жорсткості ускладнюється конструкція описаних 
пристроїв і підвищуються вимоги до їх виготовлення та монтажу для забезпечення 
рівномірності розподілу навантаження між пружними елементами. 

Пошук шляхів розв’язання проблеми можна здійснювати за рахунок створення 
пружних елементів із нелінійною характеристикою, наприклад гідравлічних, 
пневмогідравлічних, пружинно-важільних (кулачкових). Цей напрямок може бути дуже 
продуктивним, але вказані пристрої матимуть спеціальну конструкцію та очікувано 
низьку технологічність виготовлення і ремонтопридатність, що адекватно високій 
вартості. 

Серед універсальних виробів, що можуть задовольнити вказані потреби, особливої 
уваги заслуговують сталеві канати. По своїй роботі на стиск вони можуть бути уподібнені 
до «багатозахідних пружин», витки яких (сталки) розташовані у шаховому порядку і самі 
мають виту конструкцію (звиті з дротів). Властивості канатного дроту подібні до 
пружинного класів ІІІ та ІІ ГОСТ 9389 [7], а властивості самого каната включають 
здатність до розсіяння енергії, що формує умови для досліджень у вказаному напрямку.  

З метою встановлення характеру взаємозалежності осьового зусилля і величини 
деформації при стиску каната були виконані дослідження експериментального зразка. 
Канат затискали одним кінцем в шпіндельному патроні токарно-гвинторізного верстату 
16К20, а іншим кінцем - в патроні встановленому в пінолі задньої бабки (рис. 1). 
Досліджувався канат діаметром dк = 6 мм конструкції (6×19 + о.с.) за ISO 2408 діаметр 
однієї дротини якого δ = 0,38 мм, довжина каната Lк = 33 і 25 мм. Деформацію каната 
заміряли індикатором годинникового типу, а зусилля стиску – за рахунок визначення 
моменту на маховику задньої бабки. Показник тертя в спряженнях бабки визначали 
попередньо за рахунок стиску тарувальної пружини жорсткістю с = 0,35 кг/мм, він склав 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  135

38,0)( , tg . Перерахунок колового зусилля на маховику бабки на осьове зусилля 
стискання каната робили за відомими залежностями з теорії гвинтової пари. Результати 
експериментів наочно демонструють побудовані на рис. 2 і рис. 3 графіки. 

 

 
 

Рисунок 1. Визначення стискальної жорсткості каната 
 

 
 

Рисунок 2. Залежність зусилля стискання Fст каната від деформації Δ при Lк = 33 мм 
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Рисунок 3. Залежність зусилля стискання Fст каната від деформації Δ при Lк = 25 мм 

Висновки. Графіки демонструють нелінійний характер залежності стискальної 
жорсткості сталевого каната від деформації. Причому характеристика канатів при стиску, 
на відміну від класичних пружин стиску, є затухаючою [7] і має ділянку практично 
квазінульової жорсткості, що свідчить про можливість ефективного використання канатів 
у якості пружних елементів у описаних з’єднаннях. В той же час, указана перспектива 
ставить перед дослідниками сталевих канатів нові задачі, які потребують вирішення: 

- стійкість стиснених сталевих канатів. Необхідне дослідження допустимих 
відносних прольотів Lк/dк (та встановлення інших визначальних параметрів) при яких 
відсутня втрата канатом стійкості в залежності від його типу та умов закріплення кінців; 

- визначення радіальних деформацій канатних елементів при стиску; 
- дослідження пружних елементів типу «канат у трубі»; 
- дослідження демпфуючої здатності стиснених канатів;  
- дослідження втомної міцності стиснених канатів. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИМЕТАЛЛОВ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 
Пузырь Р.Г. 

Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского (Украина) 
 

Введение. Конструкционные материалы, применяемые в судостроении (сталь, 
дюралюминий), плакируют более коррозионно-стойким металлом (нержавеющей сталью, 
алюминием и др.). В плакированных металлах толщина плакирующего слоя колеблется от 
десятых долей до нескольких  миллиметров,  что значительно больше, чем слой лаков, 
красок, смол, различных пластиков, и обеспечивает более надежную защиту от коррозии 
[1]. Металлический плакирующий слой физически неразделим с основой при обработке и 
эксплуатации материала. Используемые в судостроении двухслойные стали, состоящие из 
углеродистой или низколегированной основы и высоколегированного нержавеющего 
покрытия, изготовляют методом горячей совместной прокатки пакета из листов основы и 
покрытия либо прокаткой двухслойного слитка, полученного отливкой.  

Высокими коррозионной стойкостью и жаростойкостью обладает биметалл сталь–
алюминий (алюминированная сталь). Наиболее распространенный метод нанесения 
плакирующего слоя алюминия на сталь — распыление чистого алюминия или его сплава с 
кремнием. Материал для распыления в виде проволоки или порошка вносят в пламя 
кислородной горелки. Он расплавляется и под действием сжатого воздуха направляется на 
плакируемую поверхность. Сцепление между покрытием и основой получается 
механическое, поэтому плакируемая поверхность должна быть тщательно подготовлена 
[2]. 

Актуальность исследований. В последнее время в судостроении находит 
применение сталь, плакированная титаном. Наиболее экономичный и простой способ 
плакирования – соединение листов титана с листами низколегированной стали без 
промежуточных прослоек. Прочность на срез биметалла сталь – титан получается при 
этом выше прочности биметалла углеродистая сталь – нержавеющая сталь. Технология 
плакирования стали титаном остается той же, что и технология сочетания других 
металлов, но требует более тщательной очистки соединяемых поверхностей и нагрева 
пакета перед прокаткой в среде аргона. Функциональные возможности данного материала 
зависят от способа получения деталей из него. 

Постановка задачи. Детали, применяемые из таких материалов, подвергаются 
различным видам нагрузок, поэтому технология изготовления каждого конкретного 
изделия должна учитывать условия последующей эксплуатации. Из двухслойных 
композиций в судостроении изготавливают в основном детали обшивки корпуса и другие 
крупногабаритные детали, которые в процессе изготовления подвергаются пластическим 
деформациям на валковых машинах, гидравлических прессах, листогибочных станках. 
Деформирование биметаллов вносит свои особенности в процесс пластической 
деформации.  

Результаты исследований. Основной операцией для придания заготовке формы 
готового изделия является гибка. Предельные радиусы гибки зависят от пластических 
свойств композиции и характера изменения ее механических свойств в процессе изгиба. 
При слишком малом радиусе изгиба может произойти разрушение материала, а при 
большом радиусе возникают только упругие деформации обоих слоев или отдельно 
взятого покрытия. Однако следует учитывать, что гибка деталей ответственного 
назначения, для которых по условиям прочности конструкций не допускается снижение 
механических свойств материала, должна производиться на радиусы не менее 9 толщин 
листа [1]. При гибке на меньшие радиусы для восстановления механических свойств 
детали должны подвергаться отпуску при температуре 640-660°С и охлаждению после 
отпуска на воздухе. В ответственных деталях без последующей термической обработки 
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допускается уменьшать только радиусы отгибки фланцев (с учетом местного характера 
деформации) до двух толщин листа при толщине < 10 мм и до пяти толщин листа при  - 
<15 мм. 

Уровень изменения механических свойств при холодной гибке биметаллов зависит 
от относительного радиуса гибки и не зависит от способа ее выполнения: в вальцах, на 
гидравлическом прессе или листогибочном станке типа ЛГС. При относительном радиусе 
> 9 мм механические свойства стали снижаются в пределах, удовлетворяющих 
требованиям технических условий и ГОСТу.  

В основном применяются трех- и четырехвалковые листогибочные вальцы 
открытого и закрытого типов. В индивидуальном и мелкосерийном производстве могут 
применяться комбинированные гибочно-правильные вальцы, предназначенные для правки 
и гибки листов. На листогибочных вальцах получают листы цилиндрической и 
конической формы. В случае применения специальной оснастки на вальцах можно 
изгибать детали в сферическую, седлообразную и угловую формы. 
На станке ЛГС выполняют гибку и правку деталей углового профиля, гофрирование 
листов с различной формой гофров, прокатку заготовок цилиндрической, конической, 
сферической, парусовидной, седлообразной, веерообразной и волнообразной форм. Изгиб 
заготовки происходит благодаря раскатке и некоторому местному утонению материала. 
Заготовка, зажатая с определенным давлением между ведущим роликом и нажимным 
диском, при вращении ведущего ролика получает поступательное движение в сторону его 
вращения. Заготовка может раскатываться по всей плоскости в любом направлении 
(разворачивая ее в момент изменения направления вращения ведущего ролика). Меняя 
направление вращения ведущего ролика и направление раскатки заготовки, а также 
величину усилия нажимного диска, производят раскатку любой части поверхности 
заготовки, придавая ей необходимую кривизну. С этой целью ведущий ролик станка 
выполнен с цилиндрическим участком и двумя ручьями, один из которых (сферической 
формы) предназначен для раскатки листов цилиндрической и конической формы с 
односторонней кривизной; второй ручей (с треугольной формой сечения) служит для 
гибки листов угловой и коробчатой формы. Цилиндрический участок ролика используется 
главным образом для вытяжки средней части листа при получении сферической и 
парусовидной формы, а также для раскатки кромок при изготовлении деталей 
седлообразной формы. Таким образом, наличие на ведущем ролике гладкой 
цилиндрической части и двух профильных ручьев обеспечивает выполнение холодной 
гибки листов различной формы без применения дополнительной оснастки. 

Листовой биметалл, подвергаемый плоскому деформированию, как правило, 
обладает анизотропией, неоднородностью механических свойств, обусловленной маркой 
материала и технологическими режимами его получения. 

Для учета влияния неоднородности механических свойств многослойной заготовки 
можно пользоваться условием текучести Мизеса - Хилла - Ольшака  для анизотропного 
неоднородного материала [3]: 
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      (1) 

где j,iK  -  функции координат точек тела, характеризующие неоднородность и 

анизотропию;  
         х, у, z -  главные оси анизотропии;  
         j,i - компоненты напряжений в главных осях анизотропии. 

Принимается ассоциированный закон течения и считается [3], что функция 
текучести совпадает с пластическим потенциалом, устанавливается связь между 
скоростями деформации и напряжениями: 
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где j,i – компоненты скоростей деформаций; 

      '  –  коэффициент пропорциональности/ 
 
В случае плоской деформации 0,0 zxz   . Из выражения (2) можно определить:  
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Условие текучести в случае плоской деформации запишется в виде: 
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Выводы. Применение биметаллов в машиностроении, судостроении и других 

отраслях промышленности позволит снизить вес конструкций за счет более полного 
использования комплекса механических характеристик присущим биметаллам, а это в 
свою очередь повлечет за собой уменьшение расходов на обслуживание машин, 
уменьшение расхода топлива, увеличение грузоподъемности и т.д. При проектировании 
технологии получения изделий из слоистых материалов следует учитывать особенности 
деформирования металлов с различными механическими показателями, что значительно 
повысит качество продукции и срок службы изделия. Используя приведенное условие 
текучести, уравнения равновесия и задаваясь характеристикой анизотропии тела в 
условиях плоской деформации можно определить распределение напряжений в очаге 
деформации с учетом формоизменения биметалла. 
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ВІБРОКИПЛЯЧИЙ ШАР  
В АПАРАТАХ ІЗ ЗАНУРЕНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

 
Русанов С.А., Нікітенко Г.В., Біліченко А.В., Луняка К.В. 
Херсонський національний технічний університет (Україна) 

 
Вступ. Здійснення багатьох фізичних процесів і хімічних реакцій, що 

інтенсифікуються вібрацією, реалізують у спеціальних вібраційних апаратах, що 
приводить до значного прискорення процесів, підвищенню якісних показників, 
зменшенню розмірів апаратури. Із цих апаратів найбільше значення мають апарати з 
віброкиплячим  шаром сипкого матеріалу в повітряному або іншому газовому середовищі 
[1]. До таких апаратів відносяться секційні теплообмінні апарати з віброкиплячим шаром 
[2,3], які дозволяють використовувати занурені теплосприймаючі елементи. У процесі 
роботи такі елементи омиваються вібруючим шаром сипкого матеріалу. Такі апарати 
мають меншу в порівнянні з аналогами металоємність при збереженні площі теплообміну. 
Нажаль, на сьогодні немає досліджень, на підставі яких можна створити ефективні методи 
проектування подібних апаратів, тому питання гідродинаміки й теплообміну 
віброкиплячого шару для зовнішньої гідродинамічної задачі обтікання занурених 
елементів залишається невирішеним. 

Постановка завдання. Для встановлення закономірностей обтікання віброшаром 
сипкого матеріалу, створення інженерних методів проектування та подальшою 
можливістю використання програм САПР для моделювання роботи обладнання, 
необхідно провести серію натурних досліджень по обтіканню занурених елементів, 
характерних для обладнання, що розглядається. 

Результати досліджень. Обтікання занурених елементів теплообмінної поверхні 
віброкиплячим шаром вивчалося на наборі матеріалів, що за основними властивостями 
(середній розмір часток, насипна об’ємна маса, порізність у нерухомому стані) значно 
відрізнялися один від одного. Було проведено серії натурних досліджень для річкового 
піску, ячневої та рисової круп, цукру. Дослідження проводилися на вібростенді [4] зі 
змінними частотою вібрації та кутом нахилу вібруючої поверхні. Вібраційні коливання 
підводилися за нормаллю до вібруючої поверхні (для такого підведення вібрації легко 
підраховується середня рушійна сила процесу – детально це питання розглядається в 
роботі [5]). Занурені елементи являли собою циліндри розташовані поперек основного 
потоку, тому постановка задачі формально аналогічна проблемі обтікання циліндру 
набігаючим потоком рідини з особливою реологією [6].  

Результати досліджень вказують на деякі особливості течії віброкиплячого шару з 
зануреними циліндрами. Картина залежності швидкості вібротранспортування від кута 
нахилу вібруючою поверхні та частоти вібрації при наявності занурених елементів 
залишається аналогічною залежностям при відсутності гідроопорів. Загальне зниження 
середньої швидкості вібротранспортування у порівнянні зі свобідною течією можна 
оцінити за рис. 1, де показано залежність швидкості від числа трубочок. 

Як видно з рис.1, можна прогнозувати асимптотичне наближення швидкості до 
деякої границі за рахунок розшаровування потоку матеріалу на течію над та під 
зануреними елементами, рис. 2, але для уточнення цього прогнозу треба проводити 
додаткову серію досліджень.  

Висновки. Створення обладнання з віброкиплячим шаром потребує наявності 
ефективних методів проектування такого обладнання, особливо це стосується машин та 
апаратів, в яких віброкиплячий шар омиває занурені елементи, наприклад, теплообмінні 
поверхні. В роботі показано, що наявність таких елементів змінює характер течії та 
значення ефективних параметрів, тому для створення проектних рекомендацій вкрай 
необхідна побудова адекватної моделі обтікання віброкиплячим шаром занурених 
елементів різної форми. 
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Рисунок 1. Залежність середньої швидкості вібротранспортування від кількості занурених 

елементів 

 
Рисунок 2. Лінії току при обтіканні віброкиплячим шаром двох циліндрів 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЛЩИНЫ СМАЗОЧНОЙ 

ПЛЕНКИ В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ,  
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КАЧЕНИЯ С ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕМ 

 
Савчук В.П. 

Херсонская государственная морская академия (Украина) 
 
Подшипники скольжения, работающие в условиях качения с малым 

проскальзыванием мало описаны в технической литературе. Такие узлы нашли широкое 
распространение в силовых передачах транспортных машин, в частности подшипники 
вторичных валов коробок передач автомобилей. Предлагается математическая модель 
определения распределения толщины смазочной пленки по периметру исследуемых 
подшипников на основании данных по распределению давлений. Основные параметры 
подшипников скольжения представлены на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1. Параметры гидродинамического подшипника скольжения 
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Нами проанализированы различные способы решения условия равновесия в 
смазочном слое. Основная масса решений основана на допущении о квазитвердости 
контактирующих тел подшипников.  

Используя соотношение χ=e/Δ (относительный эксцентриситет) уравнение для 
определения толщины смазочной пленки в произвольной точке недеформированного 
подшипника записывается как 

 1 cos ,h      (1) 

а дифференциальные уравнения равновесия в смазочном слое можно представить в виде 
ряда: 

  1 2 3 4sin sin 2 ,клр a a a a        (2) 

где a1…a4 – коэффициенты. 
Методика, предложенная Д. Кодниром [1], учитывает деформацию 

контактирующих поверхностей подшипника и изменение вязкости смазки от давления:  

     11 cos cos ,mh R h v         (3) 

где    hm1 – минимальное расстояние межу окружностями до деформации; 
v(α) – величина деформации. 
α – координата начала области трения (по Д. Кодниру). 
Анализ этой методики позволил выявить следующие недостатки: 
1. Решение зависит от коэффициентов нелинейно. Часть из них неизвестна и не 

может быть найдена методом наименьших квадратов (МНК) из экспериментальных 
зависимостей. 

2. Решение получено таблично неизвестных сочетаний параметров. 
3. Решения получены численно, т.е. коэффициенты лишены физического 

смысла. Гипотеза приводит к нелинейности относительно коэффициентов. 
4. Степенная функция, учитывающая зависимость изменения вязкости смазки 

от давления 
pe

 так же нелинейна относительно коэффициентов прячется в 
безразмерную величину. 

Решая изотермическую задачу с учетом влияния давления смазки на ее вязкость и 
учитывая влияние деформации на распределение давлений в нагруженной зоне 
подшипника, представим решение с учетом поправки: 

3 2 0( ) ( ) ( , , , ),клр р Q       %  
(4) 

где Q% – добавочная функция, выраженная кубическим полиномом, учитывающая 
деформацию подшипника и изменение вязкости смазки от давления. 

Для описания процессов, происходящих в гидродинамическом подшипнике, 
необходимо установить граничные условия работы. В нашем случае таковыми условиями 
являются длительность углов φ1 – начало смазочного слоя и φ2 – место обрыва смазочного 
слоя. В работах [2,3] указывается, что для подшипников с полным углом охвата цапфы 
угол φ1=0. 

Место обрыва смазочного слоя в подшипнике (угол φ2) различными 
исследователями принимается исходя из трех основных гипотез: 

1. Место обрыва смазочного слоя принимается в месте наименьшего зазора 
между шипом и подшипником (Гуммель, Яновский, Стодола), т.е. при φ2=180°; 

2. Место обрыва смазочного слоя принимается в том месте, где согласно эпюре 
распределения давлений, давление равно нулю (Гюмбель, Фогельполь); 

3. Место обрыва смазочного слоя принимается в том месте, де согласно эпюре 

распределения давлений (Нюккер, Коднир, Коровчинский), p=0, 0
dp

d
 . При этом точки 
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обрыва смазочного слоя и максимума давления располагаются симметрично относительно 
линии центров. Давление в месте минимального зазора равно половине pmax. 

Первая гипотеза по мнению исследователей  приводит к увеличению запаса 
несущей способности подшипника, поскольку не принимается в расчет несущая 
способность за местом наименьшего зазора. Вторая гипотеза формально учитывает 
несущую способность масляного слоя, расположенного за минимальным зазором. Третья 
гипотеза является самой распространенной. В этой гипотезе приемлемым является 
утверждение о существовании положительных давлений по всей области, занятой 
несущей частью масляного слоя, что не соответствует действительности, поскольку, 
решение гидродинамической задачи с использованием третьей гипотезы должно 
учитывать образование зон отрицательных давлений, что отбрасывается при расчетах. 
Основная масса исследователей, использующих третью гипотезу в расчетах 
гидродинамических подшипников, за место обрыва смазочного слоя принимают место 
максимальных отрицательных давлений, таким образом, расширяя зону действия 
гидродинамических давлений. 

Применимыми для расчета подшипниковых узлов, на наш взгляд, частично 
являются все гипотезы. Совмещающая в себя предположения первой и второй гипотез в 
расчет используется зона гидродинамического давления, которая заканчивается в месте 
p=0, что соответствует месту наименьшего зазора h=hmin. Предварительные исследования 
с использованием третьей гипотезы в качестве граничных условий, при которых 
минимальная величина зазора соответствует месту, где гидродинамическое давление 
равно pmax/2, не дали положительного результата, поскольку описывались кривыми, 
имевшими точки разрыва. 

В доказательство правильности приводимой нами гипотезы проанализируем 
данные полученные В.Роем [4], позволившие получить одновременно картину 
распределения давлений, толщины и температуры в смазочной пленке по периметру 
подшипника. На рис. 2 приведена осциллограмма параметров смазочного слоя 120° 
подшипника скольжения с баббитовым антифрикционным слоем. 

 
Рисунок 2. Осциллограмма параметров смазочного слоя 120°  

подшипника скольжения с баббитовым антифрикционным слоем 
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Из рисунка видно, что минимальное значение смазочной пленки, составляющее 
hmin = 14 мкм соответствует значению р = 0. Недостатком такого способа регистрации 
давлений является отсутствие нулевой линии. Поэтому на наш взгляд при таком способе 
определения давлений исследователи могут принимать зону с отрицательным давлением, 
что возникает в подшипниках скольжения, за место, в котором р=0 и  
dp/dφ = 0.  

Для решения поставленной задачи задаемся граничным условием, при котором 
φ=φ2 и P(φ2)=0. Тогда  

 3 2 0, , , 0,Q     %  (5) 

где угол φ2 – корень кубического полиномаQ%. 

Запишем, что  2 ,Q Q   %  где Q – полином 2-ой степени. 

В этом случае уравнение (4) примет вид: 

     2 .клр р Q       (6) 

Используя второе граничное условие, при котором p(φ1)=0, из правой части 
уравнения (4) выносим множитель (φ-φ1) и уравнение примет вид: 

2
2 1( ) ( ( ) ( )) ( ) .клр р Q           (7) 

Вместо первой степени множителя 1( )   используем вторую, что обеспечит 

точку перегиба в точке перехода ненагруженной зоны подшипника в нагруженную.  
Для восстановления неизвестных коэффициентов ai можно использовать три 

метода. Первый метод выполняется в следующей последовательности: 
– находят коэффициенты по методу наименьших квадратов; 
– находят разницу в экспериментальных точках между экспериментальными 

значениями давления (рис. 3) и вычисленными по формуле (7) и известными после шага 1 
коэффициентами;  

– полученную разницу описывают с помощью полинома  Q  достаточной 

степени для удовлетворительной точности. Окончательное решении получают как:  

1 2 3 4( ) sin 2 sin ( )р a a a a Q         . (8) 

Второй метод отличается только первым шагом. На коэффициенты уравнения (7) 
накладывают дополнительные условия: p(φ1)=0 и p(φ2)=0. Тогда можно записать: 

1 1 2 1 3 1 4

1 2 3 4

sin 2 sin 0,

sin 2 sin 0.

a a a a

a a a a

  

  

   

   
 (9) 

 
После небольших преобразований зависимость (9) примет вид: 

 3 1
2 1 1

1

4 3

2 cos ;
sin

.

a
a a

a a

 






 
   

 

 
 (10) 

Тогда уравнение (8) можно записать как: 

 3 1
1 1 1 3

1

( )
( ) sin 2 2 cos sin .

sin

a
P a a a

 
     




    
 
 
 

 (11) 
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Рисунок 3. Зависимость влияния приложенного радиального усилия на распределение 
давления по периметру подшипника (ψ=0,0060 и масле М-8В2: tм=35°С, n=1000 мин-1) 

 
Возможно так же использование а-модификации второго метода. От второго 

метода она отличается тем, что в первой точке давление ненулевое: P(φ1)=p1 и P(φ2)=0, 
где p1– значение давления в подшипнике, при котором кривая распределения давления 
начинает уверенно возрастать. Решая уравнения для определения неизвестных 
коэффициентов, получим: 

1 1 2 1 3 1 4 1

1 2 3 4

sin 2 sin ,

sin 2 sin 0.

a a a a p

a a a a

  

  

   

   
 (12) 

После небольших преобразований зависимости (12) примут вид: 

 1 3 1
2 1 1

1

4 3

2 cos ,
sin

.

p a
a a

a a

 






 
  

 
 (13) 

Подставляя зависимости (13) в уравнение (8) получим: 

 1 3 1
1 1 1 3

1

( )
( ) sin 2 2 cos sin .

sin

p a
P a a a

      


  
      

 
 (14) 

К условиям, принятым в методе 2 и 2а третий метод и его  

а-модификация используют условия: P(φmax)=pmax и max( )
0

dP

d




 . В этом случае 

потребность в использовании метода наименьших квадратов отпадает, так как четыре 
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неизвестных коэффициента однозначно определяются из четырех условий. Практика 
использования этих методов к описанию исследуемых экспериментальных зависимостей 
показала эффективность второго и третьего методов и их  
а-модификаций. А-модификации требуются для последовательностей с длинными 
горизонтальными участками для снижения необходимой степени полинома. 

Во всех источниках φ1, φ2, φmax и pmax считаются известными. Они определяются 
после описания экспериментальной кривой сплайном. На последнем шаге функция (14) 
известна. Находим от нее производную и подставляем в дифференциальное уравнение 
течения жидкости в суживающемся зазоре. Зависимость вначале немного преобразуем: 

0

3
,

h hdp
M

d h


  (15а) 

или  
3

0 ,
h dp

h h
M d

    (15б) 

где М – коэффициент, учитывающий постоянные в уравнении Рейнольдса. 
Перепишем уравнение (3) с учетом значения относительного эксцентриситета: 

( ) (1 cos ) ( ).h R v        (16) 

Используя гипотезу Винклера-Циммермана, запишем уравнение для деформации 
поверхности трения в произвольном сечении: 

( ) ( ),v A p   (17) 

где А′ – коэффициент пропорциональности, определяемый по выражению: 

 2 2
1 2

1 2

1 (1 )
.

R h
A

E E

      (18) 

Значения М и χ находим с использованием метода наименьших квадратов. 
Разработанная расчетная программа, выполненная для использования системы 
компьютерной алгебры Maple 9,5, позволила получить результаты распределения 
толщины смазочной пленки (рис. 4). 

 
Рисунок 4. Влияние величины радиальной силы на распределение 

зазора в нагруженной зоне подшипника скольжения: 
vк=600 мин-1, tм=43°С, масло М-8В2 
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ОСНОВНІ ДІАГНОСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ 
БОРТОВИХ РЕДУКТОРІВ 

 
Самарін О.Є. 

Херсонська державна морська академія (Україна) 
 

Бортові редуктори ведучих мостів технологічних і транспортних машин, зокрема 
моста зернозбирального комбайна є високонавантаженими вузлами, від надійності яких у 
значній мірі залежить не тільки працездатність машини, але й безпека людей. 

В конструкції зернозбирального комбайна застосовано бортові редуктори 
планетарного типу [1]. Навантаження на кожен редуктор складає 85000 Н при 
максимальному завантаженні комбайна, а строк служби не менше 10 років [2]. 

Особливістю комбайна є те, що для приводу ведучих коліс застосовано 
гідрооб′ємну трансмісію. В штатному режимі роботи вона використовується як для зміни 
швидкості, так і для повної зупинки машини, тобто як гальмо. Згідно з вимогами до 
агрегатів і механізмів, що забезпечують безпеку руху, допустима ймовірність 
безвідмовної роботи бортових редукторів має становити Rд=0,9…0,98 [3]. 

У зв’язку з припиненням поставок редукторів із спеціалізованого виробництва 
актуальною стала проблема забезпечення якості вузлів власного виробництва на рівні не 
нижче, ніж покупних. При цьому необхідно визначити такі діагностичні параметри, які 
легко можуть бути перевірені в умовах ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод». 

Основні діагностичні характеристики редукторів:  
- температура нагріву; 
- рівень вібрації; 
- рівень шуму; 
- крутний момент на холостому ходу. 
Мета дослідження: перевірити технічні характеристики бортових редукторів 

різних виробників по встановленим діагностичним параметрам і дати практичний 
висновок про можливість їх застосування у серійному виробництві. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 
- визначити та порівняти температурні, вібраційні та шумові характеристики 

бортових редукторів у складі мостів ведучих коліс різних виробників; 
- визначити та порівняти крутний момент на холостому ході при прокручуванні 

вхідних валів. 
Для дослідження відібрано два мости ведучих коліс, які укомплектовано 

бортовими редукторами: 
 - №00046, №00047 - виробництва ТОВ НВП «ХМЗ»; 
 - №0050, №0052 - виробництва ВАТ «Таганрозький комбайновий завод». 
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Прилади та обладнання: 
- стенд для прокручування мостів ведучих коліс; 
- віброшумомір ВШВ-003-2М; 
- самописець рівня Н399; 
- секундомір; 
- термометр точковий; 
- динамометр. 
Режими дослідження: 
- вимірювання параметрів проводилось при роботі мостів на максимальних 

обертах ІV передачі; 
- температура нагріву елементів моста визначалась в контрольних точках (рис.1); 
- рівень шуму мостів замірявся на відстані 1м від джерела шуму; 
- рівні шуму та вібрації визначались при нагріві агрегатів моста до 450С; 
- заміри температури проводились з часовим інтервалом 15 хв. до стабілізації 

температури у контрольних точках; 
- заміри температури в контрольних точках №4 і №5 проводились після 

завершення прокрутки та повної зупинки моста; 
- крутний момент холостого прокручування вхідних валів бортових редукторів 

визначався динамометром. 
Результати досліджень 
1. Вібрація бортових редукторів представляє собою криві з середніми 

амплітудними значеннями: 
- виробництва ТОВ НВП «ХМЗ»: 
- бортовий редуктор №00046 – 22…25мкм; 
- бортовий редуктор №00047 – 24…28мкм; 
виробництва ВАТ «Таганрозький комбайновий завод»: 
- бортовий редуктор №0050 – 24…35мкм; 
- бортовий редуктор №0052 – 28…38мкм.  
Для зменшення вібрації рекомендовано зменшити радіальне та торцове биття валів 

та шестерен шляхом встановлення більш жорстких вимог до їх механічної обробки. 

¹    1    

¹    2    

¹    3    ¹    4    ¹    5    

 
Рисунок 1. Схема моста з розташуванням контрольних точок 

вимірювання температури нагріву: №1, №3 – місце кріплення тормозів до бортових 
редукторів; №2 – місце кріплення гідромотора до коробки зміни діапазону швидкостей; 

№4, №5 – місця з′єднання півосей з коробкою зміни діапазону швидкостей 
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2. Крутний момент холостого прокручування вхідного вала бортового редуктора 
складає: 

- виробництва ТОВ НВП «ХМЗ» - 3,1…3,3Нм; 
- виробництва ВАТ «ТКЗ» - 3,4…3,5Нм. 
Для зменшення крутного момента рекомендовано збільшити час обкатки бортових 

редукторів на стенді. При цьому обкатку проводити поступово на всіх діапазонах роботи 
коробки зміни діапазону швидкостей. 

3. Рівень шуму мостів:  
- з бортовими редукторами ТОВ НВП «ХМЗ» - 90dBA; 
- з бортовими редукторами ВАТ «ТКЗ» - 94dBA. 
Підвищений рівень шуму зумовлений застосуванням прямозубих циліндричних 

шестерень у зубчастих зачеплення. При розробці нових бортових редукторів 
рекомендовано перейти на косозубе зачеплення і встановити підвищену ступінь обробки 
зубців.  

Нижче наведена таблиця та графіки (рис. 2) вимірювання температури в 
контрольних точках при прокручуванні мостів. 

Таблиця 
Результати дослідження параметрів мостів 

 
Динаміка нагріву елементів моста, 0С 

15 хв. 30 хв. 45 хв. 60 хв. 75 хв. 90 хв. 105 хв. 120 хв. Номери 
контрольн
их точок 

Замір. 
Абсол
ют. 

Замір. 
Абсол
ют. 

Замір. 
Абсол
ют. 

Замір. 
Абсол
ют. 

Замір. 
Абсол
ют. 

Замір. 
Абсол
ют. 

Замір. 
Абсол
ют. 

Замір. 
Абсол
ют. 

Мости з бортовими редукторами виробництва ТОВ НПП «ХМЗ» 
tнавк. сер.=210С 

№1 
28 
7 

31 
10 

32 
11 

37 
16 

38 
17 

39 
18 

45 
24 

43 
22 

№2 
25 
4 

31 
10 

35 
14 

39 
18 

45 
24 

51 
30 

55 
21 

54 
23 

№3 
25 
4 

31 
10 

32 
12 

38 
17 

39 
18 

45 
24 

49 
18 

48 
17 

№4 - - - - - - - 
91 
70 

№5 - - - - - - - 
71 
50 

Мости з бортовими редукторами виробництва ВАТ «ТКЗ», 
tнавк. сер.=250С 

№1 
34 
9 

39 
14 

45 
20 

46 
21 

49 
24 

52 
27 

49 
24 

50 
20 

№2 
31 
6 

37 
12 

39 
14 

43 
18 

45 
20 

45 
20 

46 
21 

45 
20 

№3 
30 
5 

34 
9 

39 
14 

43 
18 

45 
20 

45 
20 

43 
23 

45 
20 

№4 - - - - - - - 
89 
64 

№5 - - - - - - - 
76 
51 
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Висновки. За результатами вимірювання вібрації, шуму і температури елементів 
мостів з бортовими редукторами виробництва ТОВ НВП «ХМЗ» та ВАТ «Таганрозький 
комбайновий завод» в однакових умовах можна зробити висновок, що отримані 
результати близькі за значеннями. 

Часткове зниження температури при роботі мостів (мал.2а і 2б) можна пояснити 
зменшенням в′язкості масла при температурі 45…540С та крутного моменту 
прокручування підшипників. 

Бортові редуктори виробництва ТОВ НВП «ХМЗ», що пройшли лабораторні та 
пробігові випробування і які мають близькі характеристики до бортових редукторів 
виробництва ВАТ «ТКЗ», можуть бути рекомендовані для встановлення на серійні 
комбайни. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

20 40 60 80 100 120 ×àñ, õâ.

Òå
ìï

åð
àò

óð
à,
ÅÑ

¹1

¹2

¹3

à) Ìîñòè ç áîðòîâèìè ðåäóêòîðàìè âèðîáíèöòâà ÒÎÂ ÍÂÏ "ÕÌÇ"

0

5

10

15

20

25

30

35

50 100 120 ×àñ, õâ.

Òå
ìï

åð
àò

óð
à,
ÅÑ

¹1

¹2

¹3

á) Ìîñòè ç áîðòîâèìè ðåäóêòîðàìè âèðîáíèöòâà ÂÀÒ "ÒÊÇ"

tíàâê.ñåðåä.=21
0
Ñ

tíàâê.ñåðåä.=25
0
Ñ

 
Рисунок 2. Динаміка зміни температури елементів моста в контрольних точках 

Графіки побудовано за абсолютними значеннями температур 
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ПІДВІСНИХ КАНАТНИХ СИСТЕМ 
 

Сологуб Б.В. 
Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 

 
Підвісну канатну систему можна представити як динамічну технічну систему, рух 

якої можна описати диференціальним рівнянням: 
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    (1) 

де  ty невідома змінна;  tх відома збурююча дія; t час; 

     mn bbbaaa ,...;;,..., 1010 відомі постійні коефіцієнти  nm  . 

Передавальну функцію системи можна представити у вигляді функції Лапласа у 
наступному виді: 
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     (2) 

де   
td

d
S оператор диференціювання. 

Задача ідентифікації динамічної моделі полягає у визначенні кофіцієнтів 
 mjniba ji ,...,2,1;,...,2,1,   за даними вхідних збурень та вихідних координат. 

Створити ефективну канатну установку можна, використавши метод 
багатокритеріальної оптимізації. 

Для пошуку максимуму maxx  і оптимальних значень  nixiopt 1 , що 

забезпечують цей максимум, можна скористатись методом невизначених множників 
Лагранжа. Для цього утворюють допоміжну функцію:  

      ,iiix cxFxf
i

      (3) 

де    nicxF ii  1,  певні обмеження функції;   ixfx узагальнений критерій; 

      невизначений множник. 
Для визначення оптимальних значень всі частинні похідні цієї функції 

прирівнюються до нуля  за критеріями ix : 
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.,...,1 nj   

В результаті отримуємо n рівнянь з 1n невідомими. Враховуючи обмеження 
функції можна розв’язати таку систему. Їх спільний розв’язок дає оптимальні значення 
часткових критеріїв і екстремум узагальненого критерію. 

Сумарну силу опору рухові можна знайти із залежності: 

  ,nif WWWW     (5) 

де fW сила опору кочення вантажної каретки; 

,cos вf GfW                        (6) 

де f коефіцієнт опору рухові; вG вага вантажу і каретки;  кут нахилу хорди 

прольоту установки до горизонту. 
      iW сила опору переміщення канату; 

,sin опкi fGW       (7) 

де кG вага канату; опf коефіцієнт тертя канату по нправляючих та обвідних блоках.  

  пW сила опору повітря; 

,2VFkWп       (8) 

де k коефіцієнт опору рухові повітря, ;
4

2

м

сН 
 F площа найбільшого поперечного 

перерізу машини, ;2м   

     V швидкість руху машини, ./ см  
Тягове зусилля, яке залежить від експлуатаційного обертового моменту 

eM (експлуатаційної потужності eN ), передавальне відношення в трансмісії Ti , її 

коефіцієнт корисної дії T .  

Тягове зусилля можна визначити із залежності: 

, P
r

i
MP T

T
eк      (9) 

або 

,1055,9 3
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rn
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P н
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к 




     (10) 

де n частота обертання вала двигуна, 1хв ; P гідравлічні втрати в трансмісії: 

,T
рp VкaP       (11) 

де Ткa РP ,, сталі коефіцієнти,які залежать від тиску двигуна;  

     V швидкість руху машини, ./ см  
Діапазон можливих значень ефективного обертового моменту М і ефективної 

потужності N обмежується кривими eM та eN , а також rM і ГN ( рис.1). mM  і mN - 

максимальні значення; maxmin ,nn мінімальна і максимальна допустимі частоти 

обертання. Криві  nMM e  і  nNN e  - характеризують зміну обертового моменту і 

потужності залежно від частоти обертання валу двигуна n . Це зовнішні швидкісні 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  154

характеристики двигуна. Криві  nMM r  і  nNN r  відображають характеристики 

двигуна на гальмівних режимах. 
Основними критеріями для порівняльної оцінки ефективності роботи різних типів 

канатних установок можна прийняти собівартість машинних робіт-C  і собівартість 

транспортування людей. 
Собівартість машинних робіт можна визначити із залежності: 

,









e
e K

Б
AgC      (12) 

де eg питома енергомістукість процесу; А – енергетично-вартісний показник, який 

визначає питомі затрати на амортизацію і паливо, віднесені до однієї кіловат-години; Б – 
питомий вартісний показник затрат на заробітну плату і технічне обслуговування, 
віднесений до однієї людино-години; eK фактор енергонасиченості праці. 

 
Рисунок 1. Зовнішні швидкісні тягова та гальмівна характеристики двигуна 

 
Використовуючи програмні комплекси MSC(NASTRAN) for Windows можна 

вибрати найбільш ефективний тип кантної установки в залежності від умов роботи, 
визначити їх основні параметри. Система автоматизованого проектування передбачає 
копонування канатних систем на основі бази даних, в яких закладені існуючі конструкції 
приводів, канатів, опор та засобів зв’язку. Установка представляє собою систему, маса 
якої розділена гнучким елементом – канатом. Для таких систем найпростішим способом 
розрахунів є використання методу скінченних елементів, який реалізується в певному 
програмному модулі. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНОК ХАРАКТЕРИСТИК СТРУКТУР 
ЕПОКСИКОМПОЗИТІВ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ 

 
Стухляк П.Д., Добротвор І.Г., Бадищук В.І. 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Україна) 
 

На цей час розроблені методи дослідження структури матриці композитних 
матеріалів (КМ) навколо наповнювача, є трудомісткими і відзначаються значною 
похибкою експерименту. Ці методи є непрямими. У цьому плані перспективою є розробка 
нових методів досліджень структури матриці навколо наповнювача на основі світлової 
мікроскопії з подальшою обробкою отриманих зображень з використанням програмного 
забезпечення у системі MathCAD. Це дозволить якісно і кількісно оцінити структурні 
характеристики матеріалу з незначною похибкою експерименту, що у подальшому 
забезпечить підбір інгредієнтів КМ з оптимальними експлуатаційними характеристиками. 

В якості матриці обрано епоксидно-діановий олігомер марки ЕД-20 по критеріях 
часу тверднення, в’язкості і прозорості серед інших діанових олігомерів, який зшивали 
поліетиленполіаміном (ПЕПА) при стехіометричному співвідношенні компонентів [1]. Як 
наповнювачі, вибрано дисперсні частинки однакового розміру різної магнітної природи, а 
саме: феромагнетик (ферит марки 1500 НМ3), парамагнетик (карбід бору) і діамагнетик 
(карбід кремнію). Концентрація наповнювача становила 50 мас. ч. на 100 мас. ч. олігомера 
ЕД-20. 

При визначенні градієнта зображення композитів на першому етапі проводили 
фотографування зразків у серії випробувань з допомогою фотографування тонких плівок 
покриттів (100-120 мкм) у цифровому форматі BMP. Для комплексного порівняння 
характеристик КМ використовували розроблену методику числового оброблення 
фотографій досліджуваних матеріалів з результатами досліджень КМ (лістинг 1). Для 
дослідження градієнту зображень, фотографії були перетворені у матриці кольорів. 

Це дозволило оцінити зміну структурних характеристик матриці у поверхневих 
шарах. У подальшому нами було розраховано різницеві матриці D на основі масивів 
яскравостей C різної грубозернистості, що дає можливість формувати комірки розміром 
h×h пікселів (лістинг 2). 

Проведено порівняльний аналіз ступеня зшивання матриці у поверхневих шарах на 
основі розробленої методики. Показано, що поверхневі шари найбільшого розміру 
утворюються у КМ, наповнених феритом. які, водночас, характеризуються незначними 
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значеннями внутрішніх напружень в усьому досліджуваному діапазоні товщини 
покриттів. Це явище пояснюється впливом не скомпенсованого магнітного моменту 
феромагнітних частинок на полімерну матрицю, який забезпечує перерозподіл 
глобулярних конформацій епоксидного олігомера. З метою підтвердження отриманих 
результатів досліджено вплив товщини покриттів на внутрішні напруження у матеріалі. 
Встановлено оптимальну товщину покриттів (h = 0,8…1,0 мм), що мають незначні 
внутрішні напруження.  

Лістинг 1. 

 
Лістинг 2. 

 

 
 
 Рисунок 1. Технологічна схема використання оцінок характеристик структур 
епоксидних композитів для нанесення захисних покриттів. 1 – джерело світла, 2 – 
досліджуваний зразок; 3 – мікроскоп, 4 – цифровий фотоапарат; 5 - порт виводу цифрових 
сигналів; 6 - таймер  ; 7 – плата вводу-виводу дискретних сигналів; 8 - (персональний) 
комп’ютер; 9 - аналоговий цифровий пристрій; 10 - ємність для розчинника, 11 – ємність 
для твердника, 13 – змішувач, 14 – насос, 15 – розпилювач, 16 – вузол, що підлягає 
покриттю. 
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Представлена розробка (рис. 1) технології суміщення компонентів у композиті для 
їх реалізації у промисловому виробництві і необхідності є важливою для розширення 
масштабів впровадження на підприємствах різних галузей промисловості України. 
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ГРАФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДАНИХ  
ДЛЯ КІНЕТОСТАТИЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕХАНІЗМУ 
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Вступ. Сучасні засоби тривимірного моделювання дозволяють суттєво розширити 
можливості застосування графічного методу дослідження механізмів в цілому, або 
визначення окремих елементів для попереднього аналізу тих чи інших параметрів. 

Актуальність досліджень. Графічні побудови дозволяють наочно оцінювати 
кінетику і динаміку складових як за абсолютними величинами так і за напрямком у 
відповідних точках траєкторії, що вже на стадії попередніх досліджень дозволяє 
конкретизувати основні технологічні вимоги до конкретного схемного виконання вузла чи 
механізму в цілому. 

Постановка задачі. При моделюванні руху дебалансу реактивно-інерційного 
блоку інерційного трансформатора крутного моменту очевидна доцільність застосування 
просторової планетарної передачі, що забезпечує складність траєкторії, можливість 
безступеневого автоматичного перерозподілу в силовому потоці. 

Мета. Мета даного дослідження – визначення залежностей між графічними 
елементами, необхідних для подальшого кінетостатичного аналізу реактивно-інерційного 
блоку. 

Об’єкт та методи дослідження. Об’єктом дослідження є графічна модель 
реактивно-інерційного блоку, що включає: водило, рухоме реактивне конічне зубчасте 
колесо та з монтованими на конічних сателітах дебаланси, що конструктивно об’єднанні в 
неповний диференціальний механізм. 

З метою зменшення кількості графічних побудов розглянуто траєкторію одного 
дебалансу, маса якого зосереджена в точці, що розташована довільно по відношенню до 
осей декартової системи координат та осей обертання ланок реактивно-інерційного блоку. 

Результати досліджень.  

     а)                б)   
Рисунок 1. Інерційно-реактивний блок 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  158

Замінивши кінематичну схему неповного конічного диференціального механізму 
(рис. 1, а) графічною моделлю (рис. 1, б), представимо складний комбінований рух 
дебалансу векторами швидкостей характерних точок: 
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                                (1) 

 
Також приймемо, що: 

                        H  21 .                                 (2) 

Вектор абсолютної швидкості kV точки k  визначено просторовою побудовою 

векторної суми 

                       
1kSMk VVVV  .                           (3) 

Для визначення вектора абсолютного прискорення ka  точки k  застосовано метод 

графічного диференціювання складових рухомого базису абсолютної швидкості kV :      

1e – паралельний центральній осі механізму Ox ; 2e  – направлений вздовж радіуса 

обертання дебалансу навколо центральної осі Ox  механізму; 3e  – перпендикулярний до 

радіусу обертання дебалансу навколо центральної осі Ox  механізму.  
В результаті виконаних графічних побудов отримано взаємозв’язок між 

векторними величинами та іншими геометричними елементами (рис. 2), що однозначно 
вказує на асиметрію кінематичних параметрів в одному періоді, навіть за умови (2). 
а)–діаграми швидкостей та плечей векторів швидкості в площині сателіта; 
б)–діаграми швидкостей та плечей векторів швидкості навколо центральної осі механізму; 
в)–діаграми прискорень та плечей векторів прискореня в площині сателіта; 
г)–діаграми швидкостей та плечей векторів швидкості навколо центральної осі механізму. 

       
                            а)                                                                                 б) 

         
                            в)                                                                                   г) 

Рисунок 2 – Діаграми обертової швидкості та прискорення навколо  
центральної осі механізму 
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Висновки. На основі графічного моделювання рух дебалансу реактивно-
інерційного блоку можна стверджувати: 

- асиметричність в кінетиці та динаміці кінематичних параметрів дебалансу 
забезпечується складністю траєкторії руху. 

- неспівпадання максимумів (max) і мінімумів (min) проекцій швидкості та 
прискорень на нерухомому (YOZ) та рухомому (площина сателіта, та площина 
реактивного рухомого колеса) підтверджує гіпотезу про безступеневий автоматичний 
перерозподіл енергії та потужності дебалансу; 

- для одержання складної траєкторії руху , доцільно застосовувати просторовий 
конічний неповний диференціальний механізм з рухомою реактивною ланкою. 
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Секція 4 

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК  

І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ  
ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТИЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ ВІДРІЗНИХ РІЗЦІВ  
З БІЧНОЮ УСТАНОВКОЮ  

БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ПЛАСТИН 
 

Бабій М.В., Настасенко В.О., Алексенко В.Л. 
Херсонська державна морська академія (Україна) 

 
Вступ. Сучасні тенденції розвитку сучасного інструментального виробництва 

визначають широке впровадження у машинобудівну промисловість металорізального 
збірного інструменту з механічним закріпленням багатогранних непереточуваних пластин 
(БНП). Застосування даного виду інструменту на сучасному виробництві веде до 
підвищення продуктивності обробки, багатократного використання корпусу інструменту, 
усунення переточування та пайки різальних пластин, скорочення часу заміни інструменту, 
що в свою чергу сприяє зниженню собівартості продукції.  

Для відрізних різців застосування БНП утруднене, що пояснюється складністю їх 
механічного закріплення. З метою забезпечення перерахованих переваг, авторами [1] 
вперше була запропонована нова конструкція відрізного різця з бічною установкою БНП 
(рис.1). 

Актуальність роботи. Одним із факторів, що ускладнює умови роботи відрізних 
різців та знижує продуктивність обробки ними є недостатня жорсткість різальної частини. 
Тому оцінка статичної жорсткості нових різців та розробка моделі і методів їх розрахунку 
є актуальною задачею. Метою даної роботи є дослідження статичної жорсткості 
конструкції відрізного різця з бічною установкою БНП. 

Результати досліджень. Дослідження статичної жорсткості відрізних різців з бічною 
установкою БНП виконували трьома способами: методом кінцевих елементів в середовищі 
універсального програмного комплексу (УПК), шляхом виконання розрахунку, 
експериментальним шляхом. 

Для дослідження статичної жорсткості відрізних різців з бічною установкою БНП 
методом кінцевих елементів була розроблена твердотільна модель досліджуваного 
відрізного різця (рис. 2). Для виконання дослідження були задані вихідні дані. Розрахунок 
виконували, згідно [2] для випадку, коли складові елементи моделі відрізного різця є 
окремими елементами та мають можливість переміщення один відносно іншого із заданим 
коефіцієнтом тертя f=0,11. Епюра переміщень елементів різця представлена на рис. 3. 

 

 
Рисунок 1. Відрізний різець з бічною 
установкою БНП по 
патенту РФ № 2366542 

Рисунок 2. Твердотільна модель відрізного 
різця з бічною установкою БНП 
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Рисунок 3. Епюра переміщень складових елементів різця 

 
Для дослідження статичної жорсткості розрахунковим шляхом відрізний різець 

розглядався, як жорстко защемлена балка, схема якої представлена на рис. 4.  
 

 
Рисунок 4. Розрахункова схема різця 

 

Достовірність даних отриманих моделюванням УПК та розрахунком перевіряли 
експериментально. Для виконання експериментальних досліджень було спроектовано та 
виготовлено відрізний різець з перерізом державки В×Н = 20×16, що складається з корпусу, 
трьохгранної БНП за ГОСТ 19043-80, прихвату та гвинта (рис. 1). Дослідження 
виконували на універсальній дослідній машині типу УМ – 5А. На активний захват машини 
було змонтовано стіл із слюсарними лещатами (рис. 5), в яких було закріплено дослідний 
зразок різця. Для вимірювання переміщень елементів різця на столі була встановлена 
магнітна стійка з індикатором годинникового типу ИЧ 10. За рахунок вертикального 
переміщення рухомої траверси машини, через натискний елемент, проводилося 
навантаження різця вертикальною силою, яка відповідала силі різання Pz. Прикладене до 
різця навантаження фіксувалося шкалою силовимірювача машини. 
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Рисунок 5. Схема виміру переміщень елементів відрізного різця з бічною 

установкою БНП: 
1 – відрізний різець; 2 – лещата; 3 – стіл; 4 – магнітна стійка; 5 – індикатор 

годинникового типу; 6 – натискний елемент 
 
Результати виконаних досліджень представлені на рис. 6 у вигляді графіків 
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Рисунок 6. Переміщення різальної частини відрізного різця з бічною установкою БНП 

 
Висновки.  
1. Моделювання деформованого стану нового відрізного різця за допомогою УПК 

дає результати, що співпадають з експериментом у межах 12 %. 
2. Розрахункова методика дає похибку в порівнянні з експериментом у межах 28 %. 
3. Більші значення переміщень отримані розрахунковим шляхом дозволяють 

рекомендувати використану методику розрахунку для попереднього визначення 
параметрів різця «в запас». 

4. Для отримання більш точних результатів жорсткісного розрахунку необхідна 
розробка методики, що розглядає різець і пластину як шарувату конструкцію. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ В СУДОВЫХ 
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ПО ЦИКЛУ МИЛЛЕРА 

 

Белоусов Е.В., *Белоусова Т.П. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

*Херсонский национальный технический университет (Украина) 
 

Введение. Ужесточение требований к топливной экономичности и экологической 
безопасности судовых энергетических установок привело к тому, что многие 
двигателестроительные фирмы пересматривают свои подходы не только к конструкции 
вновь создаваемых двигателей, но и к организации их рабочего процесса. 

Как одно из наиболее перспективных направлений в настоящее время 
рассматривается использование цикла Миллера в высокофорсированных судовых 
среднеоборотных четырехтактных дизелях. Такое решение позволяет одновременно 
повысить топливную экономичность двигателя за счет продленного расширения и снизить 
образование окислов азота в отработавших газах, за счет уменьшения 
теплонапряженности рабочего процесса. 

Анализ состояния проблемы и последних достижений в области организации 
рабочего процесса современных судовых ДВС.  

Рабочий цикл с продленным расширением был запатентован в 1947 году 
американским инженером Ральфом Миллером [1]. Основная идея, лежащая в основе 
цикла Миллера, это сокращение степени сжатия и увеличение степени расширения 
рабочего тела.  

В своем патенте Миллер рассматривает два варианта организации указанного 
рабочего процесса со слишком ранним или слишком поздним закрытием впускного 
клапана [1, 2]. 

Теоретические циклы для обоих способов реализации рассматриваемого рабочего 
процесса представлены на рис. 1.  

В первом случае, получившем название «укороченного сжатия» при движении 
поршня от НМТ и до момента закрытия впускного клапана некоторое количество заряда 
вытесняется во впускной коллектор, а сжатию подвергается лишь та часть заряда, которая 
осталась в цилиндре (рис. 1 а) [2, 3].  

 

 
 
Рисунок 1 – Варианты реализации цикла Миллера: а – с укороченным сжатием;  
б – с укороченным впуском. ─ ─ ─ – цикл Миллера;  ····· – базовый цикл 
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Во втором случае, получившем название «укороченного впуска» клапан 
закрывается задолго до прихода поршня в НМТ (рис. 1 б). При этом от момента закрытия 
клапана и до прихода поршня в НМТ происходит предварительное расширение заряда, а 
только потом следует его сжатие.  

В конечном счете, оба варианта ведут к снижению фактической степени сжатия 
рабочей смеси по отношению к геометрической. В теоретическом цикле (рис. 1) сжатие 
начинается не в точке 1, как в базовом цикле, а в точке а'. При этом степень расширения 
остается неизменной, в результате чего возрастает эффективность рабочего процесса. 

Основным недостатком обеих вариантов реализации цикла Миллера является то, 
что при прочих равных условиях уменьшается коэффициент наполнения рабочего 
цилиндра, а значит снимаемая с двигателя мощность, снижается. 

Компенсировать потерю мощности при переходе на цикл Миллера возможно 
повысив начальное давление воздуха применением высокого наддува. На рис. 2 
представлен базовый цикл двигателя с наложенными на него вариантами циклов Миллера. 
Из рисунка видно, что для получения параметров цикла Миллера идентичных с базовым 
циклом, давление на входе в цилиндр должно быть повышено с ра до р'а.  

Как уже отмечалось, единственное отличие между теоретическими циклами с 
укороченным сжатием и укороченным расширением является участок между началом 
сжатия а' и НМТ.  

При укороченном впуске, на участке цикла а'-1-а', при закрытых клапанах 
происходит предварительное расширение рабочего тела (участок а'-1) после чего следует 
его предварительное сжатие (участок 1-а'). Таким образом, для данного способа 
реализации цикла Миллера, процесс сжатия состоит из двух этапов, предварительного и 
основного. Под моментом начала основного сжатия следует понимать момент, когда 
давление в рабочем цилиндре превысит давление во впускном ресивере [3, 4].  

В случае укороченного сжатия, на участке цикла а'-1'-а' происходит процесс впуска 
заряда в цилиндр (участок а'-1'), а затем через открытые клапана, под действием 
движущегося поршня, часть заряда вытесняется назад во впускной ресивер (участок 1'-а'). 
В данном случае, теоретический момент начала сжатия совпадает с закрытием впускных 
клапанов.  

В теоретических циклах оба участка характеризуются нулевой работой, а все 
другие участки цикла идентичны [3].  

В теоретическом цикле с укороченным впуском, рабочее тело предварительно 
расширяется, а поэтому его температура на момент начала предварительного сжатия 
оказывается более низкой. В ходе последующего сжатия, температура заряда возрастает и 
к моменту начала основного сжатия, становится равной температуре воздуха в 
надувочном ресивере. Поскольку часть хода к этому моменту поршнем уже пройдена, 
температура к концу сжатия, при прочих равных условиях, будет меньше чем в базовом 
цикле. Соответственно понижаются значения температур и в остальных ключевых точках 
цикла. Последнее хорошо видно из диаграммы рабочего процесса в T-S координатах, 
представленной на рис. 2б.  

Аналогичное снижение температур во всех ключевых точках отмечается в цикле 
Миллера с укороченным сжатием. В этом случае температура заряда в цилиндре остается 
постоянной, равной температуре воздуха во впускном ресивере на всем участке хода 
поршня от НМТ и до закрытия впускного клапана (участок а'-1'). Изоэнтропийное 
(адиабатное) сжатие, как и в первом случае, начинается в точке а' с теми же начальными 
параметрами состояния рабочего тела, что и в случае процесса с укороченным впуском 
[4].  

Решение проблемы. Исходя из сказанного выше, можно сделать выводы, что 
использование цикла Миллера позволяет получить ряд преимуществ в организации 
рабочего процесса двигателей без увеличения их тепловой и механической 
напряженности. Некоторые из вариантов организации рабочего процесса с 
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использованием цикла Миллера представлено на рис. 2. Для сравнения на всех рисунках 
штриховой линией приводится базовый цикл двигателя. 

На рис. 2а, представлен цикл Миллера с начальным давлением соответствующим 
базовому рабочему процессу. Видно, что применение данного цикла позволяет снизить 
максимальное давление и давление в конце расширения, что ведет к уменьшению 
механических потерь в двигателе и возрастанию его термодинамической эффективности. 

Недостатком рассмотренного на рис. 2а варианта является снижения мощности 
вызванное уменьшением весового заряда цилиндра. Этот недостаток может быть устранен 
путем повышения плотности воздуха за счет увеличения его начального давления. При 
этом значения параметров состояния рабочего тела в ключевых точках будут такими же, 
как и в базовом цикле (рис. 2б). При неизменной цикловой подаче топлива это позволяет 
повысить коэффициент избытка воздуха, что приводит улучшению условия сгорания 
топлива.  

Потеря мощности может быть скомпенсирована путем увеличения геометрической 
степени сжатия (рис. 2в). При равном начальном давлении, эффективность рабочего 
процесса по сравнению с базовым циклом будет выше. Однако низкое давление в конце 
расширения может оказаться недостаточным для эффективной работы турбокомпрессора. 
Этот недостаток может быть устранен за счет увеличения доли теплоты подводимой на 
линии расширения (рис. 2г), что может быть достигнуто путем увеличением цикловой 
подачи или переносом процесса сгорания на линию расширения, за счет более поздней 
подачи топлива. Кроме того, такой подход позволит повысить мощность двигателя. Еще 
более эффективным такой подход может быть в сочетании с увеличением степени сжатия 
(рис. 2е).  

В качестве перспективного можно рассматривать комплексный подход к 
организации рабочего процесса по циклу Миллера, когда одновременно используется 
высокий наддув, увеличенная степень сжатия и перенос большей части подвода теплоты 
на линию расширения. Это позволяет максимально использовать пространство рабочего 
цилиндра для получения работы без увеличения механической и тепловой напряженности. 
Недостатком такого рабочего процесса является более высокое давление в конце 
расширения. Однако при использовании систем высокого наддува, особенно с двумя 
ступенями сжатия, такой потенциал может оказаться просто необходим для эффективного 
функционирования турбокомпрессоров. 

Различные комбинации приведенных выше вариантов позволяют значительно 
расширить возможности организации рабочего процесса судового дизеля в зависимости 
от того какие задачи ставятся как приоритетные при его проектировании. 

Использование в течение двух предыдущих десятилетий циклов Миллера в 
современных судовых четырехтактных двигателях позволило большинству ведущих 
двигателестроительных фирм, успешно решили комплекс проблем по переводу средне- и 
высокооборотных двигателей для работы на тяжелом топливе. Помимо существенных 
изменений в конструкции таких двигателей, кардинальным изменениям подвергся их 
рабочий процесс. В первую очередь это связано с тем, что тяжелые топлива отличаются 
достаточной высокой энергией активации. Для повышения температуры в конце Тс сжатия 
до 900…1200 К, в такого рода двигателях, повышают степень сжатия и давление наддува. 
В результате этого давление в конце сжатия рс, может доходить 12…17,5 МПа, что 
находится на границе близкой к предельно допустимым давлениям исходя из пределов 
прочности используемых материалов. В этой связи сгорание в рабочем пространстве 
двигателя должно происходить без значительного повышения давления. Это достигается 
путем перенесения процесса сгорания из области расположенной в непосредственной 
близости от ВМТ на линию расширения. Теоретически такой цикл ближе к идеальному 
циклу Дизеля, чем к циклу Тринклера-Саботе. Смещение процесса сгорания на линию 
расширения достигается уменьшением угла опережения впрыска, а также использованием 
специальных законов подачи топлива, в том числе и ступенчатого многоразового впрыска. 
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Снижение термического КПД поршневой части двигателя связанное с увеличением 
степени предварительного расширения ρ, компенсируется применением 
турбокомпрессоров с более высоким КПД способных эффективно сработать более 
высокий перепад температур. 

 

 
 
Рисунок 2. Варианты реализации цикла Миллера в сравнении с базовым циклом: а 

– с одинаковым начальным давлением; б – с повышенным начальным давлением и 
одинаковым максимальным давлением; в – с одинаковым начальным давлением и 
увеличенной степенью сжатия; г – с одинаковым начальным и конечным давлением за 
счет продления подвода теплоты;  д – с увеличенной степенью сжатия и одинаковым 
конечным давлением; е – с одинаковым начальным и максимальным давлением, 
увеличенной степенью сжатия, продленным подводом теплоты 

 

Выводы. Переход в организации рабочего процесса на цикл Миллера позволил 
улучшить эффективные показатели современных среднеоборотных двигателей. Тем не 
менее, проведенный в работе анализ, показывает, что исчерпаны еще далеко не все 
резервы в совершенствовании рабочего процесса. Такие показатели как давление наддува 
с последующим охлаждением воздуха позволяет значительно повысить степень 
расширения в двигателе, что ведет к повышению его эффективности. Это актуально еще и 
по тому, что у двигателей работающих по циклу Миллера имеется значительный резерв 
энергии отработавших газов, эффективное использование которых позволяет значительно 
улучшить показатели двигателя. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД ЮЖНОГО 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ 
 

Букетов А.В., Алексенко В.Л., Знамеровская Н.П. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
Постановка проблемы. Новые виды транспорта (большегрузность, скорость, 

дальность, дешевизна), комбинированные транспортные системы новых видов энергии, 
производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами и 
нанотехнологии  обеспечивают значительное фондо-, энерго- и ресурсосбережение в 
различных отраслях промышленности. 

Специалисты по прогнозам считают, что при сохранении нынешних темпов 
технико-экономического развития, шестой технологический уклад начнёт оформляться в 
2010-2020 годах, а в фазу зрелости вступит в 2040-е годы. Как полагают, в 2020-2025 
годах произойдёт новая научно-техническая и технологическая революция, основой 
которой станут разработки, синтезирующие достижения названных выше базовых 
направлений. Для подобных прогнозов есть основания. В США, например, доля 
производительных сил пятого технологического уклада составляет 60%, четвёртого –  
20%, и около 5% уже приходятся на шестой технологический уклад. 

На Украине доля технологий пятого уклада вероятно пока не превышает оценку 
примерно 10%, да и то только в наиболее развитых отраслях: в военно-промышленном 
комплексе и в авиакосмической промышленности, а более 50% технологий относится к 
четвёртому уровню и почти треть – вовсе к третьему. 

Задачи отечественной науки и техники. Отсюда понятна вся сложность стоящей 
перед отечественной наукой и технологиями задачи: чтобы в течение ближайших 10 лет 
наша страна, вероятно совместно с некоторыми странами бывшего СССР, смогла войти в 
число государств с шестым технологическим укладом. Ей надо, образно говоря, 
перешагнуть через этап – через пятый уклад. В своё время подобный скачок сразу в 
третий уклад совершила в последней четверти 19 века императорская Япония, а затем и 
СССР, который не только совершил скачок, но и выиграл гонку за четвёртый, где 
ведущую роль играли такие отрасли как машиностроение, тяжёлая промышленность и т.д. 

Сейчас мы отстаём от передового судостроения примерно на один 
технологический уклад – лет на 20, при этом растеряли большую часть торгового флота. В 
России начинает возрождаться серийное судостроение, но пока только военное, в то время 
как потребности составляют 1200–1600 судов в год, соответственно в Украине – не менее 
500. Обеспечить вступление в шестой технологический уклад надлежит тем, кто из 
вчерашних молодых специалистов завтра составит элиту.  

Материаловедение для водного транспорта. Как отмечено выше, одним из 
базовых направлений развития шестого технологического уклада должны стать 
разработка и производство конструкционных материалов с заранее заданными 
свойствами. Эти материалы вытесняют традиционную низколегированную 
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судостроительную сталь, как сталь в позапрошлом веке потеснила древесину и станут 
важным элементом предстоящей на водном транспорте технологической революции. 
Разработки должны включать масштабные теоретические и экспериментальные 
исследования по конструированию и прогнозированию свойств перспективных 
композитных материалов, среди которых важное место занимают эпокомпозиты. Данные 
исследования и параллельная подготовка очередного поколения специалистов для 
торгово-промышленного флота требуют современной лабораторной базы. Поэтому 
испытания материалов нового поколения должны проводиться только на самом 
совершенном оборудовании. С другой стороны должны быть отработаны методология и 
метрологическое обеспечение исследований. Но при экспериментальной работе даже 
самое совершенное серийное оборудование не может в полной мере обеспечить 
потребности исследований и возникает необходимость создания не только отдельных 
приспособлений, но и целых комплексов уникальных приборов. При необходимости такие 
производства могут быть организованы на кооперативных началах. На низовом уровне 
отдельные лаборатории следует оснащать мастерскими соответствующего профиля. 
 Материаловедческие исследования в ХГМА. Научно-исследовательская 
лаборатория «Полимерные композитные материалы в судостроении» (далее 
Лаборатория) при кафедре технической механики, инженерной и компьютерной графики 
функционирует в Херсонской государственной морской академии с сентября 2011 года. 
Лаборатория призвана в рамках выбранного научного направления решать все 
обозначенные выше проблемы, в том числе обеспечение исследований аспирантов и 
магистров, а так же научно-исследовательскую работу курсантов. 

Цель деятельности Лаборатории: 
- установить основные закономерности влияния энергетических полей и природы 

наполнителей на механизм структурообразования полимерных композитов и выдать 
рекомендаций по созданию на их основе функциональных покрытий для защиты 
технологического оборудования от коррозии и износа; 

 - поиск и проверка рабочих гипотез о связях основных физико-механических  и 
теплофизических свойств композитов и разработка программного обеспечения для их 
проверки численными экспериментами.  

Результатом разработок должна стать возможность прогнозирования с приемлемой 
для практики точностью одного или нескольких свойств композита, на основании знания 
других достаточно хорошо исследованных. 

Научное и практическое направление деятельности: 
- разработка новых технологий и материалов с повышенными эксплуатационными 

характеристиками для защиты корпусов судов; 
- исследование влияния воздействия физических полей на свойства композитных 

материалов; 
- нанокомпозиты и нанотехнологии в современной промышленности; 
- использование информационных технологий при моделировании сложных систем 

и прогнозировании их свойств. 
Задачи исследований: 
- разработать методологические подходы к исследованию влияния энергетических 

полей (магнитного, ультразвукового, ультрафиолетового излучения) на свойства 
полимерных композитов; 

- установить механизмы межфазового взаимодействия дисперсных и волокнистых 
наполнителей с полимерным связывающим на нано-, микро- и макроуровнях; 

- исследовать влияние природы наполнителя на характеристики структуры 
внешних поверхностных слоёв на границе раздела фаз «полимер – наполнитель» 
(плотность, степень сшиваемости, геометрические размеры); 
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- выдать рекомендации по созданию на основе разработанных композитов 
защитных покрытий разного функционального назначения и осуществить их внедрение в 
промышленность. 

На сегодня лаборатория обеспечена современным технологическим оборудованием 
для исследования структуры (ЕПР- и ИК-спектроскопия), физико-механических (разрыв-
ная машина, прибор Товарова, прибор Сокслетта, ротационный вискозиметр), теплофи-
зических (теплостойкость, ДТА, ДТГ, ТКЛР, диэлектрические характеристики) свойств и 
износостойкости (машина трения) полимерных композитных материалов. Внедрение 
разработанных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками 
запланировано провести в судостроении, а также на предприятиях химической, 
газотранспортной, нефтеперерабатывающей промышленности и машиностроения. 

 
 

ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ НА СУДОВЫХ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВКАХ 

 
Горобец В.Г., Богдан Ю.А. 

Киевская государственная академия водного транспорта  
имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Украина) 

 
В настоящее время дизельные энергетические установки (ДЭУ) имеют наибольшее 

применение на судах мирового флота ввиду существенного преимущества их 
характеристик по сравнению с другими энергетическими установками [1]. Но несмотря на 
имеющиеся преимущества ДЭУ сложившаяся энергетическая и экологическая ситуация в 
мире – повышение требований к экологичности и экономичности выпускаемых 
двигателей, рост цен на топливо и ряд других обстоятельств подталкивает ученых и 
инженеров к дальнейшему усовершенствованию ДЭУ. Однако решить указанную задачу 
непросто учитывая, что резервы совершенствования двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) практически исчерпаны. Одним из путей их дальнейшего совершенствования 
является полная утилизация теплоты отработавших газов, теплоты наддувочного воздуха, 
теплоты охлаждающей воды и масла. Используя такой подход можно более полно 
использовать теплоту сгорания топлива и существенно повысить КПД установки. 

В настоящее время широкое применение получила технология когенерации, 
представляющая собой способ одновременной, комбинированной выработки 
электрической (или механической) и тепловой энергии от первичного источника энергии с 
одной энергетической установки. Таким образом, когенерационная установка 
представляет собой комплекс оборудования, работающий по способу комбинированного 
производства электрической и тепловой энергии, предусматривающий использование 
обычно неиспользованного сбрасываемого теплового энергетического потенциала в 
тепловых двигателях. При этом получаемая электрическая и тепловая энергия 
используется на судах для различных технологических процессов и бытовых нужд 
экипажа. Существуют различные схемы систем когенерации на базе ДВС [7]. Таким 
образом, применение КГУ на флоте дает возможность утилизировать и полезно 
использовать теплоту ДВС.  

Наиболее полную оценку эффективности ДВС и КГУ, которая выполнена на его 
базе, является эксергетический анализ, который дает возможность учитывать все виды 
энергетических потерь и является более общим по сравнению с традиционным 
термодинамическим анализом [7]. Эксергетический анализ энергетической системы (ДВС, 
КГУ и т. п.) способствует улучшению работы и повышению ее экономичности.  

Актуальность исследования. Актуальной задачей энергосбережения на морском 
транспорте является рациональное использование топливно-энергетических ресурсов. 
Одним из путей сбережения энергии сжигаемого топлива является утилизация вторичных 
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энергоресурсов и эффективное их использование, которое наиболее целесообразно 
выполнить с помощью когенерационной установки. В последний период времени все 
большую актуальность приобретает оценка эффективности энергетических систем, 
используя эксергетический анализ, так как такой подход позволяет определить 
количественные  и качественные показатели вырабатываемой энергии. 

Постановка задачи. В данной работе изложены основные положения 
эксергетического анализа и методика расчета эксергетических потерь для ДВС, 
использование которой даст возможность повысить его эффективность и увеличить КПД  
КГУ, которая выполнена на базе этого двигателя.  

Основные материалы исследования. Объектом исследования является отдельный 
модуль КГУ на базе ДВС – дизельный, двухтактный, малооборотный двигатель марки 
12К98МЕ/МС МС6, а именно, рассматривается его основной компонент - камера 
сгорания. Технические характеристики дизеля приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Технические характеристики дизеля марки 12К98МЕ/МС МС6 

 
Модель 12К98МЕ/МС МС6 
Производитель MAN B&W – Denmark 
Номинальная мощность N е , кВт 68640 
Частота вращения коленчатого вала, об/мин 94 
Среднее эффективное давление, бар 18,2 
Удельный эффективный расход топлива, г/кВт·ч 171 
Диаметр цилиндра, м 0,98 
Ход поршня, м 2,66 
Масло 1480 м 3 /ч; 4,8 бар; 70 ºС max 
Охлаждающая морская вода 2140 м 3 /ч; 2,5 бар; 50 ºС max 
Охлаждающая пресная вода 550 м 3 /ч; 3,0 бар; 100 ºС max 

Продукты сгорания топлива  
179,6 Kgs/s; 245 ºС при 
номинальной нагрузке 

Воздух 176,4 Kgs/s (98%w/w) 
Сухая масса, т 2190 
 

Для проведения необходимых исследований ДВС разделен на компоненты, 
которые условно очерчены контрольной поверхностью. Основными компонентами ДВС, в 
которых осуществляется процесс преобразования химической энергии топлива в 
тепловую энергию образовавшихся газов, являются его цилиндры. Все остальные 
компоненты двигателя необходимы для последующей передачи энергии или для 
осуществления и улучшения других процессов, происходящих в цилиндре двигателя. 
Эксергетический баланс составляется для одного цилиндра двигателя с учетом их 
количества, учитывая их конструктивную одинаковость, а также идентичность 
происходящих в них процессов. Эксергетический баланс составляется и для других 
компонентов, что в итоге позволяет выполнить такой баланс для всего ДВС в целом. 

Значительную трудность при определении эксергии потоков вещества и 
составлении эксергетического баланса для цилиндра двигателя представляет рабочий 
цикл, который является совокупностью сложных физико-химических и газодинамических 
процессов, в результате которых тепловая энергия газов сгоревшего в цилиндре топлива 
преобразуется в механическую энергию. Но независимо от способа осуществления 
рабочего цикла, для каждого двигателя характерны следующие процессы: впрыска 
топлива, образования горючей смеси, ее горения и образования газов (продуктов 
сгорания). Эти процессы происходят при положении поршня около верхней мертвой 
точки (ВМТ) в камере сжатия (сгорания) цилиндра (КС). Далее теплота образовавшихся 
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газов преобразуется в механическую энергию движения поршня, вследствие которой 
поршень движется к НМТ. На протяжении всего рабочего цикла меняется объем цилиндра 
и физико-химические параметры агентов, принимающих в нем участие, что существенно 
усложняет возможность проведения эксергетического анализа.  

Ввиду того, что величина и форма пространства, ограниченного контрольной 
поверхностью, не меняется необходимо принять, что поршень находится в нижней 
мертвой точке (НМТ) и рабочий объем цилиндра постоянный constVS  .  

Агенты процессов горения, пересекающие контрольную цилиндрическую 
поверхность компонента исследуемого ДВС, разделяют на входящие в него и исходящие. 
В нашем случае входящими агентами являются воздух и топливо, а исходящими - 
образовавшиеся газы. 

Для расчета эксергии принято дизельное топливо среднего элементарного 
химического состава (С = 0,87; Н = 0,125; О = 0,004; S = 0,001 с теплотворной 
способностью 42704HQ кДж/кг) и воздух с параметрами окружающей среды 

15,2980 Т К; 96,00 suр  бар. 

Материальный и энергетический балансы исследуемого цилиндра ДВС 
определятся из следующих выражений: 

 
 


n

i
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i
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,     (1) 

где im  – масса i-того агента. 

 
Энергетический баланс для цилиндра будет иметь следующий вид 

е
k

потериH LQQQQ   сгор. пр.возд ,    (2) 

где HQ  – низшая теплота сгорания топлива;  

воздQ  – теплота, образующаяся при сжатии воздуха в цилиндре;  

потериQ  – потери теплоты через поверхности цилиндра;  

сгор. пр.Q  – теплота продуктов сгорания уходящих из цилиндра;  

еL  – работа, совершаемая газами в цилиндре за цикл (эффективная работа). 

 
Следующие величины, а именно, количество воздуха необходимое для сгорания 

топлива (масса воздуха), количество топлива на входе в цилиндр за один цикл (цикловая 
подача топлива), количество образовавшихся газов (масса продуктов сгорания), а также 
потери теплоты через поверхности, образующие цилиндр, потери теплоты с уходящими 
газами и индикаторная работа, определяются согласно методик и формул, приведеных в 
[2, 3, 4, 5]. 

Для осуществления рабочего цикла в камеру сгорания двигателя подаются воздух и 
топливо. Каждый агент имеет присущую ему удельную термическую эксергию 

chphtm eee  ,     (3) 

Удельная физическая эксергия агента определяется по формуле 
sThssThheph 000000 )()(  ,   (4) 

где sh 00 , – энтальпия и энтропия, отсчитываемые от состояния, определяемого 

давлением 0р  и температурой 0Т  окружающей среды, до существующего состояния. 

 
Удельная химическая эксергия агента, состоящего из нескольких составляющих, 

определяется по формуле 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  173





j

i
ichich eye

1

)( ,     (5) 

где iy  – мольное содержание составляющей i в смеси;  

iche )(  – удельная химическая эксергия составляющей i. 
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где R  – универсальная газовая постоянная; 

       iy , iy0  – мольные доли составляющих в агенте и окружающей среде. 

 
Эксергетический баланс, составленный для одного рабочего цикла совершаемого 

в одном цилиндре ДВС, будет иметь следующий вид 

LDегазовmtвоздухаtmтопливаtm eeLeqeeq  )( ,ц,,ц ,  (7) 

где топливаtmвоздухаtmF eee ,,   – удельная эксергия топлива;  

егазовmtР Leе  , – удельная эксергия продукта;  

De – деструкция эксергии;  

Le – внешние потери эксергии;  

цq – цикловая подача топлива;  

еL – эффективная работа, осуществляемая газами в одном цилиндра за цикл. 

 
Термическая эксергия топлива рассчитывается согласно методике, приведенной в 

[6] по формуле 
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где tme – термическая эксергия агента;  

phе – физическая эксергия агента;  

ne – нормальная химическая эксергия;  

nT – нормальная абсолютная температура;  

0T – абсолютная температура окружающей среды;  

nd – энтальпия девальвации. 

 
Формула для определения нормальной химической эксергии жидкого 

технического топлива имеет вид 
Hn Qe  ,       (9) 

где α – отношение нормальной химической эксергии к низшей теплоте сгорания топлива;  

HQ  – низшая теплота сгорания топлива.  
 
Величина α определяется выражением 
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где  H, C, O, S, N – химические составляющие топлива, %. 
 
Термическая эксергия воздуха равна сумме физической и химической эксергий, 

поскольку химический состав воздуха не меняется в процессе его сжатия в цилиндре ДВС, 
т. е. 0che  и, следовательно, )()( 000 ssThhee phtm  . 
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Согласно [6] термическую эксергию воздуха можно найти, без учета содержания 
в нем влаги, по формуле  

su
ptm p

p
RTee

0
0 ln ,     (11) 

где pe  – изобарное приращение эксергии;  

p – абсолютное давление рассматриваемого сухого воздуха;  

sup0 – парциальное давление сухого воздуха в окружающей среде;  

R – газовая постоянная;  

0T  – абсолютная температура окружающей среды. 

 
Если содержание горючих компонентов в продуктах сгорания можно не 

учитывать, то расчет термической эксергии продуктов сгорания может быть найден на 
формуле 
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где sh 00 ,  – удельные энтальпия и энтропия рабочего тела, отсчитываемая от состояния 

вещества, определяемого параметрами 0р  и 0Т  окружающей среды;  

ii Rg ,  – концентрация и газовая постоянная составляющей агента;  

ii zz 0,  – мольные доли составляющих в агенте и окружающей среде. 

 
При полном сгорании топлива химическая эксергия продуктов сгорания равна 

0che , тогда sThee phtm 000  . При сгорании топлива имеют место два 

необратимых явления - необратимая химическая реакция и необратимый теплообмен. 
Необходимым условием проведения процесса является условие, что  на начальной стадии 
происходит процесс адиабатического сгорание топлива, после окончания которого 
основным процессом является процесс теплообмена. 

Расчет деструкции эксергии проводится по формуле  

genD sТe  0 ,      (13) 

где gens – энтропия системы.  

 
Часть эксергии, выделяющейся при сгорании топлива, отводится через стенки 

цилиндра (днище поршня, цилиндровую втулку, крышку цилиндра и т. п.) с охлаждающей 
жидкостью (водой или маслом). Эта часть эксергии является потерей. Потери эксергии е L  
от продуктов сгорания к поверхностям образующим объем цилиндра определяются по 
формуле 
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где mcT  – средняя условная температура стенок цилиндра, К;  

q – количество теплоты, уходящей от продуктов сгорания к стенкам цилиндра, 
кДж/кг;  

0T – температура окружающей среды, К. 

Эксергетическая эффективность цилиндра ДВС определяется из выражения 
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Результаты расчетов приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Результаты расчетов исследования  

 
Наименование Обозначение Значение 

Цикловая подача топлива цq  0,171 

Эффективная работа цилиндра  еL  3651 

Удельная эксергия топлива топливаtme ,  47546 

Удельная эксергия воздуха  воздухаtme ,  475 

Удельная эксергия продуктов сгорания газовmte ,  10886 

Деструкция эксергии De  973 

Потери эксергии Le  2769 
Коэф. эксергетической эффективности цилиндра   0,64 

 
Выводы.  
1. Проведен эксергетический расчет цилиндра ДВС и составлен его 

эксергетический баланс. Эксергетический метод расчета двигателя внутреннего сгорания 
дает возможность оценки его эффективности, а следовательно и путей последующего 
улучшения. 

2. Применение когенерации на водном транспорте обеспечивает экономию 
основного топлива дизельной энергетической установки и улучшает экологические 
показатели двигателей.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ АКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПИ-РЕГУЛЯТОРОВ  

И НЕЧЕТКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ СКВ МОРСКИХ СУДОВ  
 

Завадский В.А, Харченко Р.Ю, Михайленко В.С. 
Одесская национальная морская академия (Украина) 

 
В жилых, общественных и грузовых помещениях морских судов, оснащенных 

системами кондиционирования воздуха (СКВ), должны обеспечиваться расчетные 
условия микроклимата в градусах результирующих температур (°РТ) в соответствии с 
нормами, существенно не отличающихся во всех морских государствах. Свои 
математические модели существуют и для объемов подаваемого наружного воздуха и 
рециркуляции воздуха. 

Управление работой кондиционеров на судах производится с помощью приборов 
ручного и автоматического управления, контролирующих и регулирующих показания 
температуры и влажности трюмного и наружного воздуха, передаваемые на ходовой 
мостик. В условиях рейса момент начала вентиляции определяют при контроле и 
сопоставлении температуры и влажности наружного и трюмного воздуха, температур 
груза и забортной воды. 

Несмотря на то, что СКВ одни из первых энергетических установок судов которые 
были автоматизированы, до нашего времени возникают проблемы с быстродействием и 
точностью этих систем – обслуживающий персонал (в основном старший механик) 
вынуждены часто вручную корректировать САР СКВ, а люди в обслуживаемых 
помещениях претерпевать временные неудобства и даже риск заболеть из-за перепадов 
температур.  До сих пор некоторые ученые ставят под вопрос не только адекватность их 
работы для некоторых применений, но и анализируют возможность автоматического 
управления СКВ судов в целом [1].   

Задача усложнена тем, что СКВ судна подвержена воздействию многочисленных  
возмущений нелинейно изменяющихся во времени – температура забортной воды, 
солнечная активность, скорость и температура воздушных потоков, меняющиеся 
температурные условия внутри помещений и т.д. Кроме того в последнее время 
существенно возрастают требования к системам микроклимата на судах для повышения 
производительности труда моряков, т.к. на фоне ухудшающихся экологических 
параметров окружающей среды в целом, вредных производств вблизи районов плавания, 
аварийной опасности, вредных перевозимых грузов, вирусной и микробиологической 
опасности и т.п. качество воздушной среды в помещениях, контроль его состава и 
быстрые меры по нормализации выходят на первый план. Компьютеризация и оснащение 
судов дорогостоящими приборами, точная и безотказная работа которых возможна только 
при определенных температуре и влажности воздуха, строгие параметры для многих 
перевозимых грузов также сильно усложняют задачи СКВ. В наше время понятие 
автоматизации СКВ судов стало подразумевать в себе не только контроль сразу 
нескольких параметров воздуха, а намного больший реестр компонентов для 
математических моделей и более правильно стало говорить о системе климатического 
контроля СКК. Актуальность задач обеспечения более высоких показателей 
быстродействия, качества, энергоемкости и надежности САР СКК судов очевидна. Они в 
свою очередь сводится к правильному выбору регулятора и режима его работы. 

В настоящее время большинство традиционных регуляторов (П, ПИ, ПИД) при 
проведении пуско-наладочных работ приходится донастраивать вручную [2]. Именно 
такие регуляторы используются в основном на большинстве судовых СКВ. И хотя на 
современных судах это сводиться к простой перезагрузке компьютеризированной системы 
с новыми параметрами, ее все же требуется выполнить вручную. Кроме этого разработчик 
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ПО для такой системы, как правило, пользуется моделями настройки регуляторов по 
реакции системы на ступенчатое воздействие, осуществляемое регулирующим opганом, 
т.е. по переходной характеристике системы. Фиксируя вид этой характеристики, при 
некоторой начальной настройке и имея из опыта определенное представление о характере 
влияния параметров регулятора на вид этой характеристики, эксперты – наладчики 
производят соответствующую корректировку параметров настройки регулятора. Затем 
опыт повторяют и производят анализ новой характеристики. Настройки  оптимизируют до 
тех пор, пока переходный процесс регулирования не станет удовлетворительным. Данный 
подход является наиболее распространенным и его модификациям посвящены 
многочисленные публикации и патенты.  

Авторами был проведен  анализ данного экспертного подхода. При наличии 
процесса автоматизированной адаптации адаптивная настройка может выполняться в 
соответствии с классической структурной схемой, представленной на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы активной адаптация в САР 

 
Структура включает  идентификатор  анализирующий модель объекта, и 

оптимизатор, в котором производится расчет настройки регулятора на очередном шаге 
движения к оптимуму и  соответствующая установка в регуляторе. Во время процедуры 
адаптации на вход регулятора от генератора подается воздействие в виде ступенчатой 
функции времени и регистрируется изменение регулируемой величины. При 
произвольной, но обеспечивающей устойчивую работу системы регулирования настройке 
регулятор включается в работу, после чего на eгo вход подается ступенчатое внешнее 
идентифицирующее воздействие u(t). Реакция на это воздействие (изменение во времени 
регулируемой величины y(t)) будет с точностью до амплитуды входного воздействия 
представлять собой соответствующую переходную характеристику замкнутой системы. 
Из нее при известном  алгоритме функционирования регулятора может быть получена 
передаточная функция или КЧХ объекта. Рассчитывая такую математическую модель 
объекта, можно произвести расчет оптимальных параметров настройки ПИ или ПИД -
регулятора. Следует отметить, что оценка переходной характеристики замкнутого контура 
в реальных условиях работы систем регулирования обычно обладает относительно 
нестабильным характером, т.е. если эксперимент повторять несколько раз, то будут 
получаться сильно разнящиеся результаты, что повлияет на адекватность модели объекта. 
Однако, ecли характеристика имеет колебательный характер, то по ней можно 
оценивается степень затухания колебаний и их период. В связи с этим был проведен 
анализ метода адаптации, при котором динамика контура оценивалась этими параметрами 
переходной характеристики контура, т.к. аналогичный подход используется во многих 
адаптивных микроконтроллерах различных кампаний специализирующихся  в области 
автоматизации [3].  

При использовании представленного метода настройка регулятора начинается с 
того, что он включается в работу при параметрах настройки, заведомо гарантирующих 
устойчивую работу системы. Для ПИ-регулятора начальное значение постоянной времени 
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интегрирования выбирается достаточно большим, а начальное значение коэффициента 
передачи достаточно малым (можно начинать просто с нулевого значения). После этого 
путем постепенного увеличения коэффициента передачи следует добиться, чтобы в 
контуре системы возникли колебания с четко регистрируемой степенью затухания. В 
частности, можно добиться возникновения незатухающих колебаний. В этом случае при 
Ти —> ∞ (когда регулятор принимает П - алгоритм функционирования). Также если 
ограничиться одним шагом итерационной процедуры поиска, будет получен известный 
метод Циглера-Никольса, в котором рекомендуется определять оптимальные параметры 
по эмпирическим формулам.

 
Указанные методы адаптивной настройки являются наиболее распространенными, 

и широко используются в контроллерах российского типа «Ремиконт», «Протар», 
украинского «Микрол», немецкой компаний «Сименс» и т.д, однако применять их, по 
мнению авторов, следует только с детерминированными объектами управления  т.к. они 
недостаточно эффективны для сложных многорежимных объектов со строгими условиями 
эксплуатации не допускающих автоколебательных режимов, каким должна быть 
современная СКК судна. Также если переходный процесс в ходе первоначальной 
настройками регулятора будет иметь апериодический характер т.е. степень затухания 
Ψ=0, и период колебаний Т=0,  с большим (недопустимым) временим регулирования то 
методы окажутся непригодными  для расчетов. И адаптацию нельзя будет осуществить в 
автоматическом режиме без участия наладчика. Также, для объекта второго и большего 
порядка с малым запаздыванием полученная с помощью методов постоянная 
интегрирования регулятора окажется близкой к нулю, т.е. регулятор будет осуществлять 
П – закон с остаточной ошибкой. В этом случае можно будет рекомендовать изменение 
задания, но данное сигнальное воздействие также может оказать негативное влияние на 
качество переходного процесса. Можно утверждать, что  в процессе адаптации, при 
возникновении случайного глубокого возмущения, автоколебательный процесс может 
выйти за допустимый диапазон, что в свою очередь, может привести к аварийной 
ситуации и остановке всего технологического процесса.  

Отметим, что представленные  методики предполагают, что оптимальная настройка 
регулятора может считаться найденной, и процесс последовательных приближений 
прекращен, если значения параметров настройки на очередном шаге окажутся близкими к 
их значениям на предыдущем шаге, но такой поиск может превысить допустимый 
временной диапазон. Таким образом доказано, что известные  традиционные методы 
нуждаются в усовершенствовании и задача поиска оптимальных процессов адаптивного 
управления остается открытой. Поэтому авторами предложен новый подход в 
автоматизации САР СКК судна – метод нечеткой адаптации. Уже было доказано, что 
использование нечеткого (фаззи) управления производительностью компрессора 
холодильной установки СКВ позволяет добиться снижения энергопотребления ее 
оборудованием и обеспечить поддержание комфортных параметров воздуха в 
кондиционируемых помещениях [4]. 

В последнее время начинают применяться автоматические системы каскадно-
связанного регулирования, в которых для улучшения качества регулирования 
устраиваются дополнительные связи между каскадами (контурами). Однако, наряду с 
достоинствами, каскадные системы обладают и рядом недостатков. Одним из них 
является сложность настройки такой системы и отсутствием методик по расчету настроек 
для главного и вспомогательного ПИ – регуляторов. Также можно отметить, что при 
изменении значений параметров объекта выбранные настройки не удовлетворяют 
качеству переходного процесса. Исходя из вышеизложенного, предлагается использовать 
нечеткую систему регулирования с одним фаззи-контроллером и вводом в него 
информации по двум каналам: с выхода объекта; из промежуточной точки объекта. Такое 
управление является наиболее совершенным. Система с нечетким микропроцессором 
реализует оптимальное (программированное) управление по нечеткой модели и 
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рационально использует все возможности системы. Данные системы с высокой точностью 
поддерживают регулируемые параметры на заданном уровне. 

При разработке нечеткой модели определены нечеткие множества ошибки e(t), 
скорости ее изменения e'(t) и управляющего воздействия u(t), вышеуказанные нечеткие 
множества описаны с помощью лингвистического языка, где лингвистические 
переменные (ЛП) следующие: (NB – негативно большое, NS – негативно среднее, NM – 
негативно малое, Z – нулевое, PS – положительно среднее, PM – положительно малое, PB 
– положительно большое) [5]. Продукционная база правил вида: ЕСЛИ e(t) = NS И e'(t) = Z 
ТО u(t) = NM представлена в виде табл. 1. Для апробации предложенной нечеткой 
каскадной системы управления СКВ и проведения анализа эффективности её работы по 
сравнению с традиционной, состоящей из двух последовательно включенных ПИ – 
регуляторов, были проведены виртуальные эксперименты в среде Matlab (рис. 2). Объект 
3-го порядка с запаздыванием в виде инерционных звеньев представляет собой модели 
двух калориферов, камеры орошения и вентилятора. 

Таблица 1 
База правил нечеткого контроллера 

Производная от отклонения, e´(t) 

NB NS NM 
 

Z 
 

PM 
 

PS 
 

PB 
Ошибка 
e(t) 

U(t)- управление 
NB NB NB NB OS Z PM PS 
NS NS NS NS NM PM PM PS 
NM NS NM NM Z Z PM PS 
Z NS NM NM Z PM PM PS 

PM NM NM Z Z PM PM PS 
PS NM NM Z PM PS PS PS 
PB NS NM Z PS PS PB PB 

 

 
 

Рисунок 2. Структурные схемы нечеткой и типовой каскадных АСР СКВ по  
каналу задания при действии канала возмущения: 1– входное воздействие 
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Переходные процессы с выхода объекта, полученные на осциллографе (Scope) 
(рис. 3), демонстрируют преимущество фаззи-системы (апериодический процесс; Тр=65 с) 
по сравнению с типовой АСР (ΔT1=0,3; Тр=75 с). Таким образом, предложенная нечеткая 
система управления успешно поддерживает заданные параметры воздуха и может быть 
использована при управлении СКК морского судна. 

 

 
Рисунок 3. Переходные процессы АСР: 1 − каскадная с ПИ − регуляторами; 2 – нечеткая 
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ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУДОВЫХ И 
СТАЦИОНАРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 
Кобяков Н.Н., Бидуля Н.В., Ходаковский А.В. 

Херсонская государственная морская академия (Украина) 
 

Вступление. Развитие мирового флота продолжает идти по пути специализации 
судов, приспособления их к перевозке специфических грузов, сокращения стояночного 
времени, уменьшения штата команды. Все это направлено в первую очередь на снижение 
эксплуатационных расходов и максимизацию прибыли. 

Немаловажную роль в этом процессе играют надежность энергетические 
установки. Эксплуатационные качества энергетических установок оказывают 
существенное влияние на общие расходы по судну и поэтому их компоновка и выбор 
оптимального типажа для определенных групп судов постоянно уделяется большое 
внимание. 

В процессе почти двухсотлетнего развития судовая энергетика прошла ряд этапов, 
связанных с использованием поршневых паровых машин и турбин, газовых турбин и 
дизелей. Конкурентная борьба между различными типами установок завершилась полной 
победой дизелей, которые стали доминировать на флоте благодаря своим 
непревзойденным характеристикам. 

В настоящем обзоре показано направление развития установок различных типов, 
комплектация их оборудованием, распределение их типов по судам различного 
назначения. 

Паротурбинные установки продолжают использоваться на атомных ледоколах, а 
также на вступившем в строй в 1989 г. атомном лихтеровозе «Севморпуть». В отношении 
последнего, следует отметить: его стоимость оказалась настолько высока, что от 
строительства последующих судов серии отказались. 

Необходимо отметить, что постепенно Северный морской путь оснащается 
атомными ледоколами. Однако рост радиофобии в стране после аварии на Чернобыльской 
АЭС в определенной степени сдерживает дальнейшее широкое применение атомных 
силовых установок на судах. 

В целом можно отметить, что на транспортном флоте газовые турбины не 
получили значительного применения. В то же время мощные газотурбинные двигатели 
стали применять на многих военных флотах мира. При этом удачно использовались 
хорошие массогабаритные характеристики газовых турбин, позволившие принципиально 
по новому компоновать машинно-котельные отделения кораблей, а также существенно 
уменьшить объемы технического обслуживания машин по сравнению с паротурбинными 
установками, поставить ремонт ГТЭУ ММФ на промышленную основу на заводах МСП. 
По своим теплотехническим характеристикам газотурбинные установки кораблей мало 
отличались от паротурбинных, применявшихся ранее, но надежность и скорость 
приведения их в готовность к выходу корабля в море явились предпочтительными 
факторами при выборе типа СЭУ кораблей ВМФ. 

На морских транспортных судах получили применение два типа дизелей –
двухтактные МОД и четырехтактные СОД. 

Особенности МОД S80МС и ему подобных других фирм заключается в 
следующем: 

- двухтактное исполнение; 
- наличие крейцкопфа; 
- прямоточная продувка цилиндров воздухом; 
- постоянное давление наддува; 
- высокая экономичность: удельный расход топлива теплотворной способностью 

42707 кДж/кг составляет 162…179 г/(кВт·ч). 
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МОД очень быстро завоевали доминирующее положение на мировом флоте 
благодаря ряду преимуществ по сравнению с другими ЭУ, в том числе и СОД. Однако 
анализ пополнения мирового флота показывает, что соотношение между МОД и СОД, 
поставляемых флоту, изменяется в пользу СОД: доля СОД в 1985 г. составляла 18,5% от 
общей мощности всех дизелей, а в 1989 г. достигла 40%. 

Смещение акцентов происходит в результате появления высокоэффективных СОД 
большой мощности (L58/64-«MAN B&W», R46-«Wartsila») а также строительства в 
возрастающих количествах судов сравнительно небольшого тоннажа. 

Стационарная энергетика. Следует остановиться на выборе и компоновке 
электростанций, строящихся для северных портов при небольших по инфраструктуре и 
населению припортовых городов, применяющих СОД, мощностью 2…2,5 тыс. кВт 
(черный ряд). 

В практике развития СОД возникла ситуация, когда генераторы, мощностью более 
800…1600 кВт на судах не устанавливались, стационарная энергетика их не востребовала 
в силу высокой стоимости ЗИП при этих размерностях деталей. Возник «черный ряд» 
ДВС, который был обнаружен владельцами уже после их установки на стационарных 
электростанциях и не востребовался на суда.  

Основными поставщиками МОД в мире являются фирмы «MAN B&W» и 
«Wartsila». Суммарная мощность поставляемых ими двигателей составляет 86,9% от 
общей мощности строящихся МОД.  

Грузоперевозки и типы перспективных транспортных судов. В настоящее 
время экономика промышленно развитых стран продолжает испытывать определенные 
трудности в своем развитии. Не отрегулирован вопрос с долгосрочными кредитами 
развивающихся стран. Уменьшилась зависимость промышленно развитых стран от 
поставок нефти. Перевозки нефти не растут. Не получает развитие торговля зерном из-за 
отсутствия средств у развивающихся стран и др. 

Какие требования должны предъявляться к судам перспективной постройки? 
Одной из главных задач является обеспечение транспортной технологичности, при 
которой груз доставляется с высокой степенью сохранности, а выгрузка и погрузка 
осуществляются в возможно короткие сроки. Поэтому продолжает возрастать объем 
контейнерных перевозок в ущерб лихтерным и ролкерным. Получают развитие перевозки 
в укрупненных модулях: адаптерах, суперблоках и др. По-прежнему во всем мире будут 
строить танкеры-навалочники, контейнеровозы, ролкеры, лесовозы, рефрижераторы, 
газовозы и другие типы судов традиционного назначения. Грузовые характеристики, и в 
первую очередь дедвейт и скорость, не будут значительно отличаться от тех же 
показателей у существующих типов судов. 

Распределение по группам дедвейта судов различного типа, находящихся в 
постройке во всем мире в конце 80-х годов и образующих основное ядро флота до 
2005…2010 гг., таково, что наибольшее число танкеров будет иметь дедвейт менее 80 
тыс.т., контейнеровоз – от 30 до 50 тыс.т. Подавляющее большинство строящихся 
сухогрузов имеет дедвейт от 5 до 20 тыс.т., балкеров – от 20 до 80 тыс. т. 

Таким образом, среди всех существующих современных типов установок только 
МОД и СОД могут использоваться в качестве главных двигателей в рассматриваемый 
период по следующим причинам МОД и СОД могут работать на тяжелых топливах весьма 
низкого качества, сохраняя при этом высокий термодинамический КПД. Достигнутая 
надежность дизелей достаточно высока, поэтому трудозатраты на их техническое 
обслуживание умеренные. Высокий уровень унификации деталей и узлов упрощает 
техническое обслуживание и снабжение. Очень широк диапазон мощностей и частот 
вращения МОД, ведущих дизелестроительных фирм, что позволяет оптимизировать 
выбор двигателей применительно к конкретным судам. Автоматизация МОД и СОД 
осуществляется сравнительно простыми способами, что способствует существенному 
сокращению штата команды. 
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В табл. 1 приведены характеристики МОД и СОД существующих перспективных 
типов. 

Таблица 1 
 

1986-1995 2001-2010 Показатели 
МОД СОД МОД СОД 

Цилиндровая 
мощность, кВт 

365...4000 605...1825 365...5000 605...1500 

Частота вращения, 
мин-1 88...250 350...720 70...250 350...475 

Среднее 
эффективное 
давление, МПа 

1,1...1,6 1,8...2,4 1,4...1,8 2,0...2,6 

Удельный расход 
легкого  топлива, 
г/(кВт·ч) 

162...177 169...195 до 160 до 160 

Удельная масса, 
кг/кВт 

17,5...50,0 7,0...20,0 15,0...40,0 6,5...15,0 

Наработка на отказ, 
×100000 ч 

1,7 1,0 3,0...3,5 3,0 

Ресурс до первой 
переборки ×10000 ч 

10...12 6...8 до 20 10...15 

 
В технической литературе появляются периодические статьи о применении в 

дизелях металлокерамики в целях повышения надежности при росте параметров рабочего 
процесса, а также снижения тепловых потерь (адиабатный двигатель). Однако пока 
реальных сдвигов не наблюдается и промышленные конструкции отсутствуют. В 
стационарной энергетике будут применятся различные сочетания паровых и газовых 
турбин, и разрабатываться различные способы  сжигания топлива и очистки 
образующегося газа, обеспечивающие высокую экономичность и экологичность 
установок. В автомобильном транспорте возможно расширяющееся применение газа и 
электродвижения. 

При использовании судовых дизелей характерен непрерывный рост тепловой 
экономичности машин и переход к сжиганию высоковязких сверхтяжелых топлив, 
плотность которых превышает 1 т/м3. 

Рост КПД дизелей связан с изменением и перераспределением тепловых потерь, 
происходивших по мере совершенствования маши, начиная с RD и VTBF, выпускавшихся 
в 60-х годах и кончая современными RTA и МС. Характерным является снижение 
тепловых потерь с отработавшими газами охлаждением двигателей пресной водой и рост 
потерь с охлаждением надувочного воздуха как следствие интенсификации наддува 
двигателей. При этом КПД двигателей «MAN B&W» и «Wartsila» возрос с 40 до 50% и 
более. Решающую роль в этом вопросе сыграло совершенствование систем наддува, 
смесеобразования топлива, а также ряд конструкционных решений, осуществленных в 
машинах, в том числе повышение отношения хода поршня к диаметру цилиндра от 2,16 у 
двигателя VTBF до 3,82 у двигателей SMC. Это обстоятельство дало возможность также 
уменьшить частоту вращения двигателя и винта, что способствовало повышению 
пропульсивного КПД и дополнительной экономии топлива. 

Таким образом, современный малооборотный двигатель стал весьма эффективной в 
тепловом отношении машиной. Существенно возросла его надежность, особенно если 
учесть значительное повышение интенсивности процессов сгорания и рост цилиндровой 
мощности. 
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Такой же процесс шел параллельно и у СОД, что в конечном итоге, как это было 
сказано ранее, привело к интенсификации конкуренции этих двух типов двигателей на 
мировом рынке. 

Таблица 2 
Распределение топливных потерь в МОД 

 
Тепловые потери в процентах 

Марка 
двигателя 

С 
отработавшими 

газами 

С 
охлаждением 

воздуха 

С 
охлаждающей 
пресной водой 

С 
циркуляционным 

маслом 
«Sulzer» 
RLB 25...26,7 14,3...14,5 11,4...13,1 0,85...1,1 
RТA 25...26,5 13,6...14,2 7,4...7,7 2,3...2,4 
«MAN B&W» 
K/LGF 33...35 9,0...9,35 10,0...10,4 3,94...4,0 
R/LGFCA 32,5...32,6 13,2...14,6 8,2...8,6 3,1...3,2 
K/LGB 26...28 13,0...14,3 7,8...8,3 3,8...4,3 
K/L/S MС 25...26 13,5...14,5 7,5...8,3 3,5...4,2 

 
Одновременно с совершенствованием дизелей шло развитие и совершенствование 

структуры и комплектации дизельных энергетических установок со среднеоборотными 
ДВС. Отсутствие надежных редукторов для морских судов сдерживало не только 
возможность применения СОД на флоте, но и само развитие СОД, так натурные 
испытания на судах проводить было не на чем, а требования Регистра Ллойда были 
неумолимы. Но за 10 лет ряд Европейских фирм одновременно разработали 
технологический ряд редукторов для СОД с учетом требований Регистра. Параллельно 
разрабатывались муфты присоединения валогенераторов главных валопроводов, что стало 
очень быстро окупаемым мероприятием в шкале построечной стоимости судов. 
Параллельно решались следующие основные задачи: обеспечение экономичности, 
снижение трудозатрат в эксплуатации СОД и МОД, сокращение штата команды за счет 
автоматизации повышение экологичности из-за более качественного сгорания тяжелых 
сортов топлива в СОД ( 4-х тактн. диз.). 

Таким образом, за счет рациональной комплектации и компоновки установок 
развитым оборудованием, эргономических достижений, внедрения комплекса 
энергосберегающих мероприятий, автоматизации установок, уменьшения вредных 
выбросов с судов, концепции СЭУ имеют сбалансированные схемы почти для всех типов 
судов, кроме автомобилевозов, судов «хэви-лифт» и снабженцев, строительство которых 
даже сейчас производится почти всегда по индивидуальным проектам. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ СТОЙКИХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПОКРЫТИЙ КОРПУСОВ СУДОВ 

 
Леонов В.Е. Рублёв И.И. 

Херсонская государственная морская академия (Украина) 
 

Введение. Технический прогресс во многих отраслях промышленности тормозится 
из-за нерешенности ряда коррозионных проблем металлических изделий. Это приобрело 
особую актуальность в промышленно-развитых странах с большим металлофондом и 
особенно в последние годы в связи со все более широким использованием в 
промышленности высокопрочных материалов, особо агрессивных сред, высоких 
температур, давлений, вызываемых такими опасными формами коррозии, как 
коррозионное растрескивание, межкристаллитная коррозия, питтинг. 

Огромны экономические потери от коррозии металлов:  в США по последним 
данным NACE (доклад на 16-м Всемирном конгрессе по коррозии в Пекине в сентябре 
2005 года) ущерб от коррозии и затраты на борьбу с ней составили 3,1% от ВВП (276 
млрд. долларов), в Германии этот ущерб составил 2,8% от ВВП. По оценкам специалистов 
различных стран эти потери в промышленно-развитых странах составляют от 2 до 4 
%валового национального продукта. При этом потери металла, включающие массу 
вышедших из строя металлических конструкций, изделий, оборудования, составляют от 
10 до 20% годового производства стали. 

Различают два вида потерь: прямые и косвенные. Прямые – безвозвратные потери 
металла, стоимость замены оборудования и металлоконструкций, расходы на 
противокоррозионную защиту.  Косвенные – простой оборудования, снижение мощности, 
снижение качества продукции, расход металла на утолщения стенок. 

Так, например, снижение скорости коррозии судовых корпусных конструкций 
путем использования эффективных средств защиты позволило применять в российском 
судостроении низколегированные стали повышенной прочности и коррозионной 
устойчивости марок 09Г2, 10ХСНД с пределом текучести 300-400 МПа взамен обычных 
углеродистых сталей с пределом текучести не более 240 МПа. Это позволило уменьшить 
толщины корпусных конструкций и, соответственно, уменьшить их массу, сэкономить 
металл, снизить энерго- и трудозатраты при создании и эксплуатации судов. Экономия 
стального проката от замены углеродистых сталей на низколегированные повышенной 
прочности составляет от 5 до 17% в зависимости от марки сталей, назначения судна и 
применяемых средств защиты. Снижение толщин конструктивных элементов в этом 
случае может составлять 3-7 мм для днища и 2-5 мм для бортов. 

Актуальность исследования. Разработка и практическое использование 
эффективных средств противокоррозионной защиты позволяет не только уменьшить 
потери металла и средств, но и снизить металлоемкость конструкций и сооружений, 
увеличить их грузоподъемность, уменьшить расход топливо-энергетических ресурсов при 
строительстве и эксплуатации, увеличить эксплуатационный период и в целом снизить 
себестоимость продукции и повысить рентабельность производства, а также снизить 
экологический ущерб морской среде. В упомянутом выше докладе NACE отмечено, что 
потери от коррозии и затраты на противокоррозионную защиту в США в 2002 году 
составили 4,2 % от ВВП, за период 2002-2005 г.г. имела место положительная динамика. 

Снижение скорости язвенной коррозии обшивки подводной части корпуса с 1-2 до 
0,02-0,05 мм/год путем применения эффективных покрытий и электрохимической защиты 
позволило резко уменьшить объем работ по подварке сварных швов и практически 
исключить такой вид ремонтных работ как замена листов обшивки. 

Постановка задачи. Поскольку основным средством противокоррозионной 
защиты корпусов судов являются лакокрасочные покрытия, то вполне понятно, насколько 
важны и актуальны вопросы применения эффективных лакокрасочных материалов и 
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качественного их нанесения. Экономический анализ того или иного варианта нанесения 
покрытия строится на основе сопоставления затрат и эффективности (функциональных 
качеств, долговечности) полученного покрытия. Наиболее показательно сопоставлять 
затраты по стоимости окрашивания 1 м2 поверхности. Окончательная стоимость покрытия 
– это сумма прямых, косвенных и непредвиденных расходов. 

Прямые затраты включают: 
- стоимость лакокрасочных материалов, растворителей, расходных материалов; 
- стоимость разового оборудования, технологической оснастки; 
- амортизационные отчисления на восстановление оборудования и основных 

производственных фондов; 
- полные затраты на выполнение подготовительных, очистных и окрасочных работ; 
- полные затраты на выполнение мероприятий по технике безопасности и охране 

окружающей среды; 
- затраты на осуществление контроля всех операций технологического процесса; 
- затраты на страхование. 
Косвенные затраты включают: 
- затраты на обеспечение условий для проведения очистных и окрасочных работ 

(вентиляция, сушка, отопление, освещение); 
- затраты на возведение лесов, подмостей, на транспортные работы . 
Непредвиденные расходы возникают в результате: 
- прерывания очистных и окрасочных работ из-за погодных условий; 
- вынужденных простоев по различным технологическим обстоятельствам; 
- необходимости повторного выполнения очистных и окрасочных работ вследствие 

низкого качества их первичного выполнения. 
Эффективность покрытия оценивается как комплекс функциональных свойств – 

противокоррозионных, декоративных, противообрастающих, износостойких на 
протяжении срока службы покрытия. Таким образом, решающим фактором выбора того 
или иного варианта покрытия является его долговечность. При этом учитывается, что 
затраты на восстановление покрытия часто превышают затраты на его первичное 
нанесение, а качество восстановленных покрытий заведомо  ниже первоначальных. 

Методика эксперимента. Для иследований выбран образец материала, 
изготовленный из прокатной листовой стали марки Ст-20, предварительно механически 
очищен от следов грязи, ржавчины, жира. Для определения веса были использованы 
лабораторные электронные весы марки BTU-210 Axis 3 класса точности.  

Взвешивание проводилось три раза с дальнейшим расчетом абсолютной и 
относительной величины погрешности. Результаты вычислений приведены в таблице 1. 

Исследование коррозии проводилось по весовому методу. Стандартный образец 
№1 был механически очищен, обезжирен и покрыт железным суриком после просушки 
покрыт алкидной эмалью ПФ-115. Второй образец был очищен, обезжирен и покрыт 
гомогенной смесью в составе сырой резины и наполнителя растительного происхождения 
в различных их соотношениях и после просушки также покрыт алкидной эмалью.  

Исследование образцов проводилось в воздухе и в морской воде на наличие 
трещин и образования зон дислокации.  

Анализ поверхности стандартного и эксперементального образцов произведён 
бинокулярным микроскопом 40-1000х 9011 80 00 00 XSM-20 . Результаты взвешивания 
компонентов наполнителя приведены в таблице 2. 
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Таблица 1  
Результати взвешивания металических образцов 

№ образца масса, г абсолютная погрешность, г
относительная 
погрешность, %

44,014 0,000666667 0,00151
44,015 0,000333333 0,00076
44,015 0,000333333 0,00076

ср.значение 44,01466667
44,601 0,000333333 0,00075
44,602 0,001333333 0,00299
44,599 0,001666667 0,00374

ср.значение 44,60066667
43,899 0,001666667 0,00380
43,897 0,000333333 0,00076
43,896 0,001333333 0,00304

ср.значение 43,89733333
42,583 0,001 0,00235
42,581 0,001 0,00235
42,582 - -

ср.значение 42,582
46,425 0,003333333 0,00718
46,431 0,002666667 0,00574
46,429 0,000666667 0,00144

ср.значение 46,42833333
43,049 0,002 0,00465
43,051 7,10543E-15 0,00000
43,053 0,002 0,00465

ср.значение 43,051
43,191 0,001666667 0,00386
43,189 0,000333333 0,00077
43,188 0,001333333 0,00309

ср.значение 43,18933333

5

6

7

1

2

3

4

 
Таблица 2 

Результати взвешивания сырой резины и наполнителя. ** 

№ образца
Масовое 

соотношени
е (P/H)*

Масса резины, 
г

Масса 
наполнителя, 

г

абсолютная 
погрешность, г

относительная 
погрешность, %

10,059 90,531 0,002 0,01988
10,062 90,558 0,001 0,00994
10,062 90,558 0,001 0,00994

ср.значение 10,061 90,549
12,103 36,309 0,001666667 0,01377
12,101 36,303 0,000333333 0,00275

12,1 36,3 0,001333333 0,01102
ср.значение 12,10133333 36,304

17,035 25,5525 0,001 0,00587
17,034 25,551 3,55271E-15 2,08566E-14
17,033 25,5495 0,001 0,00587

ср.значение 17,034 25,551
20,822 20,822 - -
20,823 20,823 0,001 0,00480
20,821 20,821 0,001 0,00480

ср.значение 20,822 20,822
20,093 6,697666667 0,001666667 0,00829
20,095 6,698333333 0,000333333 0,00166
20,096 6,698666667 0,001333333 0,00664

ср.значение 20,09466667 6,698222222
20,162 2,240222222 0,000333333 0,00165
20,163 2,240333333 0,000666667 0,00331
20,162 2,240222222 0,000333333 0,00165

ср.значение 20,16233333 2,240259259

5

6

1

2

3

4

(75/25)

(90/10)

(10/90)

(25/75)

(40/60)

 (50/50)

 
Примечание: * - P/H соотношение сырая резина / наполнитель 

                ** - наполнитель и его состав не приводятся, поскольку поддается заявка на изобретение. 
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Выводы. По методике исследования экспериментальных образцов было 
произведёно взвешивание образцов и определена погрешность измерений. Относительная 
погрешность составила не более 0,00718 %. В настоящее время ведутся длительное 
исследования устойчивости образцов на стойкость и адгезионные свойства вещества к 
разрушению, а также коррозионная устойчивость металла Ст 20 .  
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ТОПЛИВОПОДАЧИ 
В СВОБОДНО - ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

 

Литвин С.Н., Данильченко А.В. 
Первомайский политехнический институт  

Национального университета кораблестроения им. адм. Макарова (Украина) 
 

Свободно - поршневые двигатели, имея ряд очевидных преимуществ, таких как 
изменяемая «на ходу» степень сжатия, отсутствие дорогостоящего коленчатого вала, 
отсутствие боковых усилий на поршень, хорошая уравновешенность, простота 
конструкции и т.д. имеют и ряд недостатков. Одним из недостатков, усложняющим 
работу топливной аппаратуры, является отсутствие вращательного движения с 
постоянной скоростью. В момент впрыска топлива, когда скорость плунжера должна быть 
максимальной или заданной, поршни, механизм синхронизации, а соответственно и 
топливный кулак начинают останавливаться. Если не принять никаких мер впрыск 
топлива будет вялым, давление впрыска очень низким.  

В связи с этим практически во всех известных ранее свободно - поршневых 
двигателях применялись аккумуляторные топливные системы.  

Достигнутый на данный момент уровень развития науки и техники, в частности 
электроники, электротехники, гидро- газодинамики, двигателе- и турбиностроения, 
материаловедения и ряда других позволили создать современные системы подачи 
топлива, например для дизельного топлива, Common Rail, бензиновые и газовые форсунки 
с электронным управлением процессом топливоподачи для газовых и работающих на 
бензине двигателей. Применение аналогичных систем на свободно - поршневых 
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двигателях позволит обеспечить подачу топлива, полностью удовлетворяющую самым 
высоким требованиям всех известных типов организации рабочего процесса. Применение 
газовых форсунок с электронным управлением обеспечит подачу газообразного топлива в 
цилиндр свободно - поршневого двигателя и создание газовых двигателей с высокими 
технико-экономическими показателями. При этом необходимо отметить, что применение 
на свободно - поршневых двигателях внешнего смесеобразования невозможно из-за 
наличия больших потерь топливовоздушной смеси во время продувки. Условно внешнее 
смесеобразование в свободно - поршневых двигателях при работе на бензине или 
газообразном топливе возможно только при подаче топлива в зону впускных окон,  в 
период от момента перекрытия впускных окон поршнем до момента закрытия выпускных 
окон. При этом не допускается выброс топливовоздушной смеси в выхлопной коллектор и 
наличие остатка топлива во впускном коллекторе после закрытия впускных окон. 
Выполненные расчеты процесса условно внешнего смесеобразования в свободно - 
поршневых двигателях при работе на бензине или газообразном топливе показали 
необходимость учета кинематики движения поршней свободно – поршневых двигателей. 
Это переменное, зависящее от режима работы и давления в буферных цилиндрах, 
положение поршней в мертвых точках - внутренней и наружной, а также возможность 
управления при этом степенью сжатия. Такая схема топливоподачи (условно внешнего 
смесеобразования) в свободно - поршневых двигателях получается достаточно сложной с 
точки зрения программного обеспечения и необходимости наличия большого количества 
датчиков дающих информацию о положении поршней, скорости их перемещения, 
давлении и температуре в различных рабочих полостях двигателя.  

В связи с этим для свободно - поршневых двигателей следует признать наиболее 
целесообразным внутреннее смесеобразование независимо от вида рабочего процесса. 

Выводы. 1. Применение для свободно - поршневых двигателей внешнего 
смесеобразования нецелесообразно. 

2. Для дизельных свободно - поршневых двигателей наиболее приемлема система 
топливоподачи на базе системы Common Rail. 

3. При работе свободно - поршневых двигателей на бензине или газообразном 
топливе наиболее целесообразно внутреннее смесеобразование при помощи газовых или 
бензиновых форсунок. 

4. При определении угла опережения подачи топлива необходимо учитывать 
сложность кинематики свободно - поршневых двигателей и зависимость положения во 
внутренне мертвой точке от режима работы и давления в буферных цилиндрах. 
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕСУРСА ПАРЫ СЕДЛО-КЛАПАН  
ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 6ЧН25/34 

 
Литвин С.Н., Слобожанский И.Й. 
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При конвертации дизельных двигателей на газообразные топлива, как правило, 

наблюдается существенное повышение температуры отработавших газов. Так, например, 
температура отработавших газов двигателей 6ЧН25/34 при конвертации на природный газ 
возрастает в зависимости от модификации на 80…120оС, что приводит к снижению 
ресурса пары седло-клапан.   

Замена штатного для дизельного двигателя 6ЧН25/34 материала седла – 
специальный чугун по ТИ3387.25311.00003, ресурс которого составлял при роботе на 
дизельном топливе 10…12 тысяч моточасов и снизился до 500…700 моточасов при 
конвертации двигателя на газ, седлом из сплава ХН70МВТЮБ обеспечила увеличение 
ресурса седла, и соответственно пары седло-клапан до 4…6 тысяч моточасов, что также 
недостаточно. Не увеличила заметно ресурс пары и замена материала клапана, а также 
использование на нем различных наплавок. 

С целью дальнейшего увеличения ресурса пары седло-клапан на двигателе 
6ГЧН25/34 была предпринята попытка повысить качество седла путем использования 
материала легированного различными элементами. После тщательного анализа для 
проведения ресурсных испытаний были отобраны два варианта легирующих добавок до 
основного материала, составленных на основе ванадия, марганца, хрома и других 
легирующих компонентов и получивших условное название «лигатура 1» и «лигатура 2». 

Проведенные испытания седел с лигатурами «1» и «2» показали увеличение 
ресурса пары до 8…10 тысяч моточасов при сохранении штатного материала клапана. 

Увеличение минимального количества хрома в лигатуре «1» с 3,2% до 4,5% в 
лигатуре «2» заметного влияния на ресурс пары седло-клапан не оказало. Следовательно, 
увеличения содержания хрома в лигатуре более 3,2% с технической и экономической 
точек зрения нецелесообразно, так как наблюдается увеличение стоимости изготовления 
седла без заметного увеличения ресурса пары седло-клапан. 

Исчерпав возможности по повышению ресурса, пары седло-клапан, при высоких 
температурах отработавших газов путем оптимизации их конструкции и материала была 
предпринята попытка увеличения ресурса данной пары за счет совершенствования 
рабочего процесса газового двигателя с целью оптимизации теплового состояния 
цилиндропоршневой группы и снижения температуры отработавших газов. 

Снижение температуры отработавших газов до 440…450 градусов Цельсия 
существенно улучшило условия работы пары седло-клапан. Предварительные ускоренные 
испытания по определению ресурсных показателей подтвердили данный факт. На данный 
момент проводятся длительные испытания по определения полного срока службы пары 
седло-клапан. 

Снижение температуры отработавших газов при внешнем смесеобразовании за 
счет увеличения перекрытия клапанов нерационально и опасно, так как ведет к 
увеличению расхода топлива пропорционально увеличению коэффициента продувки и к 
росту количества несгоревших углеводородов в отработавших газах. При увеличении 
перекрытия клапанов более 60 градусов поворота коленчатого вала возникает опасность 
взрыва газовоздушной смеси во впускном коллекторе. Увеличение перекрытия клапанов 
целесообразно только при подаче топливного газа по цилиндрам через управляемые 
клапана, что исключает его поступление газа в цилиндр двигателя во время продувки.  
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Выводы.  
1. Увеличение ресурса пары седло-клапан возможно, как за счет 

совершенствования их конструкции и материала, так и за счет совершенствования 
рабочего процесса двигателя с целью снижения температуры отработавших газов. 

2. Ресурс пары седло-клапан при использовании материала на основе лигатур «1» и 
«2» составил 8…10 тысяч моточасов. 

3. Использование лигатуры «2» нерационально в связи с отсутствием заметного 
увеличения ресурса пары седло-клапан и более высокой ее стоимостью по сравнению с 
лигатурой «1». 

4. Увеличение ресурса пары седло-клапан за счет совершенствования рабочего 
процесса двигателя более перспективно, так как одновременно позволяет решить и 
вопросы обеспечения ресурса цилиндропоршневой группы и надежности 
турбокомпрессора, в том числе и возможность использования турбокомпрессоров 
«дизельных» модификаций на газовых двигателях. 
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Вступ. Технологічні операції виготовлення зубчастих коліс, як основних елементів 
приводів транспортних енергетичних установок, традиційно характеризують комплексом 
показників які: включають техніко-економічну оцінку, відображають вплив технологічних 
засобів виробництва на оброблювану заготовку, визначають якість оброблених зубчастих 
коліс. Раціональному керуванню технологічною операцією передує попереднє 
встановлення причинно-наслідкового зв'язку між її параметрами (показниками) та 
технологічними факторами до яких відносять варіативні елементи режимів оброблення 
або функціонування технологічного устаткування, елементи форми виконавчих частин 
інструментів (наприклад, кути загострення) тощо. Складність процесу зубонарізання та 
вплив на його результати багатьох чинників, зокрема випадкових, спонукала 
використовувати для практичних технологічних розрахунків степеневі залежності, які 
отримані переважно емпірично за результатами експериментальних досліджень або 
виробничих випробувань. Незважаючи на емпіричність, інформативна цінність згаданих 
залежностей доволі незначна, оскільки вони загалом відображають лише порівняльний 
вплив на технологічні показники певних факторів і не відображають існуючі зв’язки між 
групами показників і їх комбінаціями. 

Для підвищення рівня раціональної практичної реалізації процесів зубонарізання 
доцільно оперувати співвідношеннями, які у явному вигляді дозволяли б одразу, не 
застосовуючи процедури підбору, отримати числові значення окремих технологічних 
факторів використовуючи лише числові значення відомих показників (параметрів) 
точності, що відображені у технічній документації для певного зубчастого колеса. Такий 
підхід передбачає розроблення методики визначення залежностей обернених до 
багатофакторних емпіричних співвідношень. Їх застосування дозволить значно полегшити 
роботу фахівців-технологів на підприємствах, знизити працемісткість технологічної 
підготовки виробництва, удосконалити процес автоматизації технологічних розрахунків, а 
встановлення неявного взаємозв’язку між окремими параметрами якості зубчастого 
колеса дозволить на якісно вищому рівні реалізовувати процеси зубофрезерування. 
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Актуальність досліджень. Експлуатаційні показники та надійність 
високонавантажених зубчастих передач енергетичних установок транспортних засобів 
суттєво залежать від точності виготовлення окремих зубчастих коліс. Показники точності 
циліндричних зубчастих коліс забезпечують на зубообробних операціях, зокрема на 
найпоширеніших для серійного та одиничного виробництва зубофрезерних операціях, які 
реалізуються за допомогою черв’ячних фрез. В свою чергу, технологічні та конструктивні 
чинники процесу зубоутворення значно впливають на точність зубонарізання 
циліндричних коліс, а тому достовірне оцінювання впливу параметрів точності зубчастих 
коліс на вибір основних технологічних факторів (традиційно оцінюють вплив факторів на 
параметри) дозволяють здійснити пошук раціональних технологічних рішень 
орієнтуючись на максимальну ефективність застосування технологічного устаткування, 
оснащення та інструментів на зубофрезерній операції. Отже, пошук раціональних методів 
забезпечення заданої точності циліндричних зубчастих коліс на зубофрезерній операції з 
використанням черв’ячних фрез є актуальною науковою задачею. 

Постановка задачі. Основна задача, яка розв’язувалась у представленому 
дослідженні, полягала у розробленні методики, яка дозволить отримати моделі  впливу 
заданих декількох показників (параметрів) точності циліндричних зубчастих коліс на 
основні технологічні фактори зубофрезерної операції. 

Результати досліджень. Застосування на практиці результатів експериментальних 
досліджень ґрунтується на отриманих адекватних математичних моделей, які здебільшого 
відображаються нелінійними багатофакторними степеневими виразами такого виду  

  ja
j

aa
jii FTFTFTaFTFTFTfPR  ...,...,, 21

21021 ,    (1) 

де iPR  - параметр (показник) технологічної операції; jFT  - технологічні фактори;  

0a  - постійний множник;  

ja  - показники степенів. 

 
Найбільш раціональний шлях визначення невідомих значень 0a , …, ja  полягає у 

застосуванні теорії планування експериментів, що дозволяє оперувати повними (ПФЕ), 
дробовими (ДФЕ) або іншими факторними планами [2]. Прогнозування залежності 
декількох досліджуваних параметрів від технологічних факторів, які їх зумовлюють, 
експериментально встановлюють декілька емпіричних моделей виду (1), число яких рівне 
кількості досліджуваних параметрів. В багатьох випадках план експериментів, число 
технологічних факторів, а також рівні (межі) зміни факторів беруть однаковими для 
різних параметрів, що дозволяє зменшити тривалість експериментів та суттєво зменшити 
їх вартість. 

Якщо число факторів jFT  рівне числу параметрів iPR , тобто ij  , тоді, маючи 

результати виконаних експериментів, можна встановити обернений зв'язок між окремим 
фактором jFT  та сукупністю параметрів 1PR , 2PR ,…, iPR  і отримати такі вирази: 

 ijj PRPRPRFT ,...,, 21 .      (2) 

iniiiniiij PRPRbPRPRbPRbPRbbFT   ......... ))(1)...((2112110 .  (3) 

В цьому випадку отримуємо обернену модель у вигляді поліному (3), який 
складається з суми окремих параметрів і їх взаємодій. В оберненій моделі технологічної 
операції параметри iPR , як змінні, та певний окремий фактор jFT , як аргумент, 

використовуються лише у натуральному вираженні, тобто вони у кодовані значення не 
переводяться. Однак, необхідно зауважити, що статистична перевірка надійності 
результатів моделювання отриманою оберненою моделлю обмежується здебільшого 
визначенням відносної похибки. Можливий такий випадок, коли для практичного 
використання потрібно встановити залежності виду (2) однак експерименти реально не 
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виконувались. Тоді, наприклад, з літературних джерел слід вибрати для кожного 
параметра окремі вирази, що здебільшого мають вигляд (1), виконати їх аналіз, 
встановити спільний діапазон варіювання технологічних факторів, спланувати 
обчислювальний експеримент використовуючи, відповідний план експерименту [ 2 ] і 
розрахувати для кожного віртуального досліду очікувані значення параметрів згідно 
виразів (1). Із сукупності натуральних числових значень параметрів і факторів отримати 
обернену поліноміальну модель виду (3). 

Практична апробація методики встановлення залежностей обернених до 
емпіричних здійснена для процесу нарізання черв’ячною фрезою зубчастих коліс. 
Експериментальні дослідження виконувались за планами повного факторного 
експерименту (ПФЕ) типу 25 , число рівнів варіювання – 2 , число повторних дослідів - 2. 
Технологічні фактори та межі їх зміни: подача smin = 1,0; smax = 3,0 мм/об; швидкість 
різання Vmin = 20 м/хв; V max = 50 м/хв..; глибина різання tmax = 10 мм, t min = 6,5 мм.; модуль 
зубчастих коліс mnmin = 4,5 мм, mnmax = 6 мм. Для дослідів використовували заготовки 
зубчастих коліс із сталі 40Х ГОСТ 1050-88 після термооброблення (покращення) до 
твердості НВ 180-220. Мастильно-охолоджувальна рідина – сульфафрезол (ГОСТ 122-84).  
За виконаними експериментальними дослідженнями були встановлені адекватні моделі у 
яких від технологічних та конструктивних факторів залежить такі параметри точності 
циліндричних зубчастих коліс: радіальне биття зубчастого вінця F rr; коливання довжини 
спільної нормалі F vWr ; похибка профілю зуба f fr ; похибка напрямку зуба F βr ; відносні 
розміри плями контакту зубців в передачі по висоті зуба H r ; відносні розміри плями 
контакту зубців в передачі по довжині зуба В r . Отримані поліноміальні моделі мають 
такий вигляд: 
  ZVbZSbZbmbtbVbSbbBFfFF VZjSZjZjnmnjtjVjSjjrrfrvWrrr  0;;;; .(4) 

Використовуючи (4), згідно розробленої методики, були отримані обернені моделі, 
що встановлюють зв'язок режимів зубофрезерування черв’ячними фрезами від 
встановлених технічними умовами параметрів точності циліндричних зубчастих коліс: 
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Наведені моделі дають змогу безпосередньо визначати окремі елементи режимів 
різання залежно від сукупності параметрів точності зубчастого колеса, що дозволить 
здійснювати якісний аналіз технологічної операції зубофрезерування черв’ячними 
фрезами щодо технологічних можливостей існуючого обладнання. Застосування 
запропонованої методики підвереджує значне зростання інформативності та більш 
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повного, різнопланового застосування результатів експериментальних або виробничих 
досліджень, що загалом дозволяє здійснити підвищення ефективності реалізації 
технологічних процесів виготовлення деталей. 

Висновки. Розроблена методика визначення моделей зубофрезерної операції, що 
дозволяє встановити нові причинно-наслідкові зв'язки між безпосередньо визначеними 
значеннями технологічних факторів залежно від впливу сукупності параметрів точності 
циліндричних зубчастих коліс, що загалом зумовить скорочення термінів і значне 
підвищення якості робіт виконуваних під час технологічної підготовки виробництва. 
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Вступ. Сучасна парадигма розвитку суспільства передбачає посилення глобалізації 
та інтернаціоналізації транспортно-логістичних систем. Одним з найбільш значних 
елементів цього процесу є створення міжнародних транспортних коридорів (МТК) та 
всебічний розвиток транспортно-технологічних систем, як їх невід`ємної складової. 

Актуальність дослідження. Створення транспортних коридорів та входження їх до 
міжнародної транспортної системи визнано пріоритетним загальнодержавним напрямом 
розвитку транспортно-дорожнього комплексу України. 

Основними цілями розвитку МТК на території України є: 
- створення сприятливих умов для залучення на національні транспортні 

комунікації міжнародних вантажопотоків; 
- вдосконалення транспортного сполучення в країні для всебічної реалізації потреб 

економіки в послугах транспорту; 
- розширення зовнішньоекономічних зв`язків; 
- підвищення конкурентоспроможності українських транспортних підприємств на 

світових товарних і фрахтових ринках. 
Постановка завдання. Обґрунтування пріоритетних напрямків вирішення 

економіко-правових проблем функціонування національних транспортно-технологічних 
систем, як складових міжнародних транспортних коридорів.  

Результати досліджень. Здійсення поставлених цілей обумовлює виконання низки 
завдань, основними з яких є уніфікація та оптимізація транспортного процесу  шляхом 
активного використання світового досвіду логістичних технологій; сталий розвиток 
транспортної та вантажопереробної інфраструктури; координація взаємодії між різними 
видами транспорту; створення умов для зниження тарифів на перевезення пасажирів і 
вантажів у внутрішньому сполученні; розвиток прикордонного співробітництва. 
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Світовий досвід використання логістичних технологій показує, що для 
забезпечення якості перевезень між національними і міжнародними економічними 
центрами з меншими строками й транспортними витратами в місцях (районах) стику 
різних МТК і різних видів транспорту, на базі загальнотранспортних вузлів, необхідне 
створення транспортних консолідуючих центрів з відповідною вантажопереробною 
інфраструктурою, що включають рухомі транспортні засоби, станції, порти, термінали, 
логістичні центри. 

При наявності унікального за транзитними можливостями геополітичного 
положення Україна є неконкурентноспроможною на міжнародному ринку 
ванатжоперевезень. Через нашу країну проходять чотири МТК, однак, роботи по 
поліпшенню транспортних шляхів у їх межах все ще проводяться. Частково задіяний на  
теріторії України найдовший міжнародний транспортний коридор ТРАСЕСА,  який 
називають іноді "Великим Шовковим шляхом XXI сторіччя", що з`єднує Західну Європу 
та Східну Азію. Цей МТК повинен забезпечити потік в 100 тис. контейнерів на рік. 

На сьогодняшній день транспортна система України не в повній мірі готова до 
забезпечення перевезень у таких обсягах. Внаслідок недостатнього розвитку нормативно-
правової бази і низького інвестиційного потенціалу дорожньо-транспортного комплексу 
збільшується зношення технічних засобів, погіршується їх структура, не забезпечується 
належна безпека руху, зростає негативний вплив діяльності транспорту на навколишнє 
природне середовище та здоров’я людини. 

Все це в умовах жорсткої конкуренції призводить до витіснення українських 
перевізників з міжнародних ринків транспортних послуг, знижує якість обслуговування 
вітчизняних підприємств і населення, створює реальну загрозу економічній безпеці 
держави. 

Забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на транспортні послуги 
стримують, перш за все недостатнє оновлення основних фондів усіх видів транспорту і 
дорожнього господарства, невідповідність їх технічного рівня перспективним вимогам; 
низький рівень міжгалузевої координації у розвитку транспортної інфраструктури, що 
призводить до роз`єднання єдиного транспортного простору, нераціонального 
використання ресурсів і зниження ефективності використання транспорту; слабкий 
ступінь використання геополітичного положення України та можливостей її транспортних 
комунікацій для міжнародного транзиту вантажів територією України; повільне 
вдосконалення транспортних технологій та недостатня їх пов’язаність з виробничими, 
торговельними, складськими і митними технологіями; неприпустимо низький рівень 
інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії транспорту з іншими 
галузями економіки; недостатня ефективність фінансово-економічних механізмів, що 
стимулюють надання інвестицій на розвиток транспорту; відставання у реалізації 
державних і галузевих програм в галузі окремих видів діяльності, видів транспорту, 
транспортного машинобудування, розбудови державного кордону. 

Потенційні можливості МТК є лінійно залежним від ефективних таранспортно-
технологічних систем, які передбачають скоординовану взаємодію різних видів 
транспорту при змішаному перевезенні вантажів, прискорення, єдність та безперервність 
транспортно-технологічного процесу, підвищення рівня збереження якості вантажу. Їх 
проектування та створення передбачає застосування сучасних логістичних технологій 
організації вантажо- і товаропересування, а саме, контейнерні та контрейлерні 
транспортно-технологічні системи; доставка через систему вантажних терміналів, де 
відбувається накопичення, переробка і сервісне обслуговування товарних потоків та ін.  

Головною проблемою в процесі проектування та функціонування сучасних 
транспортно-технологічних систем в Україні є відсутність чіткої державної позиції 
відносно транзитної стратегії. 

Пріоритетними напрямками формування такої стратегії повинні стати: 
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- створення єдиного правового поля діяльності підприємств транспорту з 
врахуванням міжнародних норм; 

- впровадження ефективної системи державного регулювання і контролю 
ринку транспортних послуг для забезпечення справедливої конкуренції та економічних 
умов для розширеного відтворення основних фондів у транспортно-дорожньому 
комплексі; 

- введення та запровадження державних стандартів, вимог і соціальних 
нормативів у сфері транспортного обслуговування; 

- створення гнучкої системи регулювання транспортних тарифів, яка б 
враховувала інтереси споживачів транспортних послуг і транспортних організацій; 

- створення єдиного інформаційного простору на основі впровадження 
сучасних інформаційних технологій. 

Прискорення вирішення цих проблем має виключно важливе значення не тільки 
для транспортної галузі, а і для держави в цілому, ефективного функціонування її 
виробничої та соціальної сфер.  

Висновки. З метою прискорення інтеграції України в світову транспортну систему 
та підвищення конкурентноспроможності вітчизняних вантажоперевізників нагально 
необхідно створення стратегічно спрямованої науково-обгрунтованої державної 
транспортної політики, максимальне та цілеспрямоване використання телекомунікаційних 
мереж для створення єдиного документообігу, покращення інвестиційного клімату в галузі 
створення транспортно-технологічний систем та їх інфраструктури, сприяння на 
державному рівні створенню національної інтермодальної транспортної системи. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ 

 
Очеретяный В.А., Воротнюк А.О. 

Севастопольский национальный технический университет (Украина) 
 

Введение. Основной задачей курсового проектирования (КП) является подготовка 
студентов к выполнению комплекса взаимосвязанных задач: учебных, научных, 
технических и других, объединенных общей темой. С КП начинается профессиональное 
становление студентов, определение их наклонностей в самостоятельном  решении задач, 
связанных с будущей деятельностью. В настоящей работе рассмотрены результаты 
разработки и модернизации программного продукта, реализующего численный метод 
анализа работы коренного подшипника судового двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 
на различных режимах работы. 

Актуальность исследований. Для проверки знаний и повышения степени 
оперативного мышления учащихся при решении задач, связанных с быстротекущими 
процессами при эксплуатации судовых дизелей важным является закрепление знаний 
процессов, происходящих при работе в дизелях и влиянии управляемых параметров на 
характеристики работы ДВС. Умение правильно назначать диапазоны влияющих 
факторов на параметры работы подшипников судового ДВС определяет ресурс двигателя 
в целом.  

В разработанном программном продукте (ПП), именуемом «Расчет подшипника 
скольжения» и используемом в КП при подготовке студентов СевНТУ, обучающихся по 
специальности «Эксплуатация СЭУ», реализованы (выполнены) следующие задачи, 
вытекающие из требований конвенции ПДНВ: 

– проверка знаний и оценка процессов, происходящих в ДВС и влиянии 
изменяемых параметров на характеристики его работы; 

– применение вычислительной техники при решении задач, связанных с 
эксплуатацией судового дизеля;  

– отработка умений и навыков оперативной оценки изменения параметров рабочего 
ответственного узла ДВС на частичных режимах; 

– использование полученной информации для обработки ее с помощью 
вычислительной техники; 

– анализа диагностических параметров и прогнозирование изменения качества 
рабочего подшипников судового дизеля [1]. 

Постановка задачи. 
При реализации задачи заложена математическая модель, устанавливающая связь 

между отдельными явлениями. Численное моделирование работы подшипника 
скольжения представляет собой воспроизведение текущих параметров, количества 
рабочего тела в подшипнике путем непрерывного итерационного решения на ЭВМ при 
заданных начальных условиях для системы уравнений, описывающих работу последнего. 

Обеспечение жидкостной смазки при данных внешних условиях работы 
подшипника характеризует несущую способность последнего. 

В описываемом ПП выполнен анализ несущей способности коренных 
подшипников коленчатого вала ДВС, основным показателем которой является 
минимальная толщина слоя масла hmin между валом и подшипником. Основная задача 
расчета – назначение режимов работы подшипника, обеспечивающих выполнение условия 
по коэффициенту запаса подшипника по толщине масляного слоя [2]: 

  4...2min 
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где hкр – величина, учитывающая высоты микронеровностей, перекос, деформацию и 
отклонение профиля сопрягаемых поверхностей (назначать 3-4 мкм);  

hp – величина, обеспечивающая работоспособность подшипника (принимать 2 мкм) 
[2 - 4].  

 
Результаты исследований. Блок исходных данных, вводимый пользователем, 

отражен на рисунке 1. Вводимые параметры: диаметр шейки коленчатого; длина шейки; 
диаметр цилиндра; среднее давление на шейку; марка масла; частота вращения вала; 
давление масла на входе в подшипник ; диапазон исследуемого диаметрального зазора; 
диапазон температуры масла на входе в подшипник. Расчет подшипника скольжения 
выполняется после расчета рабочего процесса дизеля, динамического расчета, 
прочностного расчета коленчатого вала.  

Вязкостные характеристики масел заданы в аналитическом виде и получены в ходе 
обработки графических зависимостей [5] и регулярно обновляются для новых марок 
масел. При расчете вязкости учтена зависимость последней от давления в масляном слое. 

Для каждого режима работы подшипника расчет выполняется путем совместного 
решения уравнений расхода и теплового баланса методом последовательного 
приближения. 

 
 

Рисунок 1. Интерфейс ввода исходных данных описываемого ПП: 
Кнопки: 1 – выполнения расчета; 2 – очистки результатов расчета предыдущего 

пользователя; 3 – ввода примера; 4 – выполнения расчета выбранного режима работы;  
5 – выбора типа масла 
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Алгоритм расчета традиционный [2-4]. Задается температура масла на входе в 
подшипник и диаметральный зазор. Принимается значение повышения температуры 
масла в подшипнике. Последовательно определяются: динамическая вязкость масла, 
относительный зазор и удельная нагрузка, угловая скорость и число Зоммерфельда, 
относительный эксцентриситет, относительная минимальная толщина и минимальная 
толщина масляного слоя, характеристика режима и коэффициент трения, расход масла 
через подшипник и повышение температуры масла в подшипнике. Принятый в ПП 
температурный перепад принятого и рассчитанного значения установившейся 
температуры масла 0,5 К. Шаг расчета 1 К. Для каждого режима работы определяется 
коэффициент запаса по толщине масляного слоя.  

ПП реализован в системе Eхcel+VBA [6-7]. 
Результаты расчеты выполняются при вариации назначенного диаметрального 

зазора и температуры масла на входе в подшипник. 
На рисунке 2 отражены результаты расчета подшипника скольжения ДВС для 

исследуемых интервалов температуры и диаметрального зазора. 

 
Рисунок 2. Вид результатов расчета подшипника скольжения в графическом виде: 

1 – кривые для исследуемого диаметрального зазора; 2 – кривые для исследуемой 
температуру масла на входе в подшипник 

 
Также студент может проанализировать результаты расчета в табулированном 

виде. 
В ходе анализа результатов расчета студент должен назначить область допустимых 

параметров работы подшипника и выбрать режим работы.  
Для обработки результатов пользователю необходимо ограничить работу 

подшипника в области высоких температур масляного слоя. Допускаемая температура 
масла обычно выбирается на основании изучения документации по обслуживанию ДВС. 
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Необходимо ограничить работу подшипника в области недопустимых значений масляного 
клина. Для этого назначается допускаемая толщина масляного клина. Необходимо 
назначить температуру масла на входе в подшипник, обеспечиваемую вспомогательным 
оборудованием ДВС. Искомая температура масла принимается на основании изучения 
документации по обслуживанию ДВС. Для получения замкнутого контура принимается 
диапазон изменения диаметрального зазора коренного подшипника исследуемого ДВС. 
Этот диапазон должен входит в интервал по зазору в исходных данных. Искомые 
минимальный и максимальный диаметральный зазоры принимаются на основании 
изучения документации по обслуживанию ДВС. 

Область работы подшипника получена (на рисунке 3 отмечена штриховкой).  
В построенной области назначена точка, характеризующая режим работы 

подшипника, принятый за номинальный. В примере это режим работы соответствующий 
температуре масла на входе Т0 = 323 К (50оС) и диаметральному зазору ∆ = 300 мкм. 
Данная точка указывается на графике. 

Пример обработки графика представлен на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Построение рабочей области подшипника скольжения 

 
Выводы. Описанный ПП позволяет студенту в интерактивном режиме получать в 

графическом и табличном результаты расчета ответственно узла судового дизеля. ПП 
позволяет пользователю в доступном и наглядном виде исследовать работу подшипника 
на различных режимах работы и назначать параметры его работы, обеспечивающие 
надежную работу последнего. Полученные графические решения позволяют комплексно 
оценить работу подшипника скольжения.  
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СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ  
ПРУЖНИХ ПРИЗМАТИЧНИХ ШПОНОК 

 
Стрілець О. Р. 

Національний університет водного господарства та природокористування (Україна) 
 
Одночасно з широковідомими з’єднаннями жорсткими шпонками розроблені на 

рівні патентів пружні шпонки [1]. Вони дозволяють змінювати жорсткість шпонкового 
з’єднання і м’якіше передавати обертальний момент від вала до, наприклад, маточини 
шківів, зірочок, зубчастих коліс, тощо або навпаки, тобто без ударів, що позитивно 
впливає на довговічність деталей приводів у машино - і суднобудуванні. При широкому 
застосуванні пружних шпонкових з’єднань виникає необхідність виготовлення пружних 
шпонок для них. У даній доповіді приводяться способи виготовлення пружних 
призматичних шпонок, розроблених на рівні патентів [2…6]. 

Спосіб [2] виготовлення пружної призматичної шпонки з округленими торцями з 
внутрішнім обрисом подібним зовнішньому, здійснюють наступним чином (рис. 1). 
Заготовку у вигляді жорсткої призматичної шпонки 1 з розмірами - довжина l , ширина b , 
висота h  і радіусами заокруглень торців R  закріпляють на фрезерному верстаку за 
допомогою, наприклад, лещат 2 і на площині з шириною b  і радіусами заокруглень торців 
R  фрезерують порожнину за обрисом, який відповідає зовнішньому обрису призматичної 
шпонки з округленими торцями фрезою діаметром d =2R1,  де   R1 = R - δ,  де  δ – товщина 
тіла пружної призматичної шпонки, в такому, наприклад, порядку: фрезерують крайні 
отвори 3 і 4 (рис. 1, а, б), потім середні отвори 5 і 6 на висоту h (рис. 1, в),  залишаючи 
перемички 7, 8 і 9, потім фрезерують в поздовжньому напрямку першу перемичку, 
наприклад 7 між отворами 2 і 5 в поздовжньому напрямку шпонки  і в отриману 
порожнину вставляють жорстку вставку 10 з шириною db 1 (рис. 1, г), затим фрезерують 
перемичку 8, пересуваючи жорстку вставку 10 вздовж отриманої порожнини, а далі 
фрезерують перемичку 9 (рис. 1, д). Жорстка вставка 10 служить для запобігання 
стискання пружної призматичної шпонки з округленими торцями з порожниною за 
обрисом, що відповідає її зовнішньому обрису і має товщину тіла  δ. На рис. 1, е показана 
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отримана остаточно пружна призматична шпонка з внутрішнім обрисом концентричним 
зовнішньому. 

 
Рисунок 1. Схема операцій виготовлення пружної призматичної шпонки  

з внутрішнім обрисом концентричним зовнішньому 
 

Спосіб [3] виготовлення пружної призматичної шпонки з округленими торцями і 
порожниною, яка містить два кругові отвори, концентричні округленим  торцям, 
з’єднаних поздовжнім розрізом здійснюють наступним чином (рис. 2). Заготовку у вигляді 
жорсткої призматичної шпонки 1 з розмірами - довжина l , ширина b , висота h  і радіуси 
заокруглень торців R  закріпляють на фрезерному верстаку за допомогою, наприклад, 
лещат 2 і на площині з шириною b  і радіусами заокруглень торців R  на початку 
фрезерують проріз 3 шириною 1b  вздовж поздовжньої осі симетрії фрезою діаметром 

11 bd   на глибину, яка відповідає висоті h  і довжині  )(21  dll  симетрично 
відносно поперечної осі симетрії шпонки (рис. 2, а), в отриману порожнину вставляють 
жорстку вставку 4 з шириною 1b (рис. 2, б), а далі фрезерують крайні отвори  5 і 6 

концентричні  округленим  торцям  фрезою діаметром  12Rd  ,  де    RR1 ,  де    – 
товщина тіла пружної призматичної шпонки на округлених торцях (рис. 2, в, г). Жорстка 
вставка 4 служить для запобігання стискання такої пружної призматичної шпонки. На        
рис. 2, д  показана отримана остаточно пружна призматична шпонка з округленими 
торцями з порожниною, яка містить два кругові отвори, концентричні округленим  
торцям, з’єднаних поздовжнім розрізом. 

 
Рисунок 2. Схема операцій виготовлення пружної призматичної шпонки з 

внутрішньою порожниною, яка містить два кругові отвори, концентричні округленим  
торцям, з’єднаних поздовжнім розрізом 
 

Далі описаний спосіб [4] виготовлення пружної призматичної шпонки з внутрішнім 
обрисом концентричним зовнішньому без застосування фрезерування, який здійснюють 
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наступним чином (рис. 3). Виготовляють заготовку у вигляді кільця 1 з зовнішнім 

b
l
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12
 і внутрішнім 

1
1

1

2
b

l
d 


 діаметрами, висотою h, де l1 - довжина прямолінійних  

 
Рисунок 3. Схема операцій виготовлення пружної призматичної шпонки з внутрішнім 

обрисом концентричним зовнішньому 
 

ділянок шпонки; b  - зовнішня ширина шпонки; 1b  - ширина порожнини шпонки (рис. 3, 
а). Цю заготовку 1 встановлюють, наприклад, у лещата 2 і стискають у діаметральному 
напрямку так, що вона на початку приймає форму еліпса з осями x і y, які при дальшому 
стисканні змінюються -  вісь x збільшується, а вісь у  зменшується (рис. 3, б, в). Далі у 

внутрішню порожнину ставимо жорстку вставку 3 з розмірами 1l  і 1b  та формуємо 
прямолінійні ділянки 4. Затим формуємо округлені торці 5 за допомогою жорстких 
округлених вставок 6 і 7 (рис. 3, г). Отримуємо пружну призматичну шпонку з 
порожниною, яка за обрисом  відповідає зовнішньому обрису шпонки (рис. 3, д). 

Спосіб [5] виготовлення пружної призматичної шпонки з округленими торцями з 
внутрішнім обрисом подібним зовнішньому підвищеної навантажувальної здатності 
пояснимо на прикладі коли шпонка буде містити три складові (рис. 4). Тоді виготовляють 
заготовки у вигляді кілець 1, 2 і 3 з зовнішніми  і внутрішніми  діаметрами, відповідно d і 
d1,  d1 і d2,  d2 і d3, висотою h.  Зібрану заготовку із кілець 1, 2 і 3 (рис. 4, а)  встановлюють, 

 

 
Рисунок 4. Схема операцій виготовлення пружної призматичної шпонки з внутрішнім 

обрисом концентричним зовнішньому підвищеної навантажуваності 
 
наприклад, у лещата 4 і стискають у діаметральному напрямку так, що вона на початку 
приймає форму еліпса з осями x і y, які при дальшому стисканні змінюються -  вісь х  
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збільшується, а вісь у  зменшується (рис. 4, б,в). Далі у внутрішню порожнину ставимо 

жорстку вставку 5 з розмірами 1l  і 3b  та формуємо прямолінійні ділянки. Затим формуємо 

округлені торці за допомогою жорстких округлених вставок  6  і  7 (рис. 4, г). Отримуємо 
пружну призматичну шпонку підвищеної навантажувальної здатності з порожниною, яка 
за обрисом  відповідає зовнішньому обрису шпонки (рис. 3, д). При виготовленні шпонки 

для кільця 1 слід приймати зовнішній діаметр b
l

d 


12
 , а для найменшого кільця 3 

внутрішній діаметр  3
1

3

2
b

l
d 


, де 1l  - довжина прямолінійних ділянок шпонки; b  - 

зовнішня ширина шпонки; 3b  - ширина порожнини.   

Наступний спосіб [6] виготовлення пружної призматичної шпонки з округленими 
торцями з внутрішнім обрисом подібним зовнішньому здійснюють наступним чином   
(рис. 5). Виготовляють заготовку у вигляді кільця 1 і вставляють вставки 2 і 3, які мають 
один торець округлений, а другий, наприклад, плоский (рис. 5, а). Округленими торцями  
вставки 2 і 3 контактують з внутрішньою поверхнею кільця 1, а плоскими торцями  між 
собою. Поздовжня вісь вставок 2 і 3 співпадає з діаметральною віссю кільця 1.  Вставки 2 і 
3  закріпляють на кільці 1 за допомогою П-подібних зачепів 4 (рис. 5, б).   Далі кільце 1 з 
вставками 2 і 3 закріпленими П-подібними зачепами 4  встановлюють, наприклад, у 
лещата 5 і стискають у діаметральному напрямку перпендикулярному до осі симетрії 
вставок 2 і 3 (рис. 5, в,г) так, що отримують пружну призматичну шпонку з порожниною, 
яка за обрисом  відповідає зовнішньому обрису шпонки (рис. 5, д). Після цього вставки 2 і 
3 демонтують. Ширина і радіуси округлень вставок  2  і  3 рівні ширині і радіусам 
округлень порожнини. 

 
 

Рисунок 5. Схема операцій виготовлення пружної призматичної шпонки з внутрішнім 
обрисом концентричним зовнішньому  

 
За приведеними різними способами виготовлення пружних призматичних шпонок з 

округленими торцями можна легко виготовити порожнину з внутрішнім обрисом 
концентричним зовнішньому або порожнину, яка складається з двох кругових отворів 
концентричних округленим торцям з’єднаних поздовжнім прорізом. 

Матеріали для пружних призматичних шпонок мають мати високі та стабільні в 
часі пружні властивості. Рекомендується в якості матеріалів пружних призматичних 
шпонок застосовувати високо вуглецеві сталі 65, 70, марганцеві сталі 65Г, кремнієві сталі 
60С2А, хромовидну сталь 50ХФА та інші, які мають подібні пружні властивості та 
характеристики міцності при відповідній остаточній термообробці.  
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АНАЛІЗ ОБРОБЛЮВАНОСТІ ТИТАНОМІСТКИХ СПЛАВІВ 
ДЕТАЛЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВІ 

ІМІТАЦІЙНОГО РЕОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ 
РІЗАННЯ В СИСТЕМІ DEFORM 3D 

 
Ступницький В.В. 

Національний університет «Львівська політехніка» (Україна) 
 

При виробництві обладнання корпусних і огороджувальних конструкцій 
стаціонарних і транспортних ядерних енергетичних установок використовується ціла гама 
титанових сплавів [4]. Технічним результатом використання, наприклад, титанових 
оболонок теплообмінника енергетичної установки з поліпшеним комплексом механічних 
та службових властивостей, меншою схильністю до наведеної активності, а також 
підвищеною деформаційної здатністю в умовах нейтронного опромінення є підвищення 
експлуатаційної надійності і ресурсу реакторного устаткування ядерних енергетичних 
установок [2, 3]. Поняття оброблюваності охоплює сукупність технологічних 
властивостей матеріалу, що характеризують його вплив на різнорідні сторони процесу 
різання. Серед основних характеристик оброблюваності, можна відзначити такі, як сили 
та потужність різання; легкість руйнування і відведення стружки, що визначається 
величиною її деформацією і характером стружкоутворення; можливість отримання 
оброблених поверхонь з мінімальною або заданою шорсткістю, глибиною та частотою 
залишкових деформацій та інших характеристик якості поверхневого шару.  

Титан і його сплави погано обробляються різанням, що обумовлено рядом фізико-
механічних властивостей титану. Титанові сплави відрізняються високим відношенням 
межі текучості до тимчасового опору розриву. Це співвідношення складає для титанових 
сплавів 0,85-0,95, тоді як для сталей воно дорівнює 0,65-0,75 [4]. В той же час механічні 
характеристики титанових сплавів (відносне видовження   і відносне звуження  ) в 
порівнянні з жароміцними сталями суттєво менші. Знижені пластичні властивості 
титанових сплавів в процесі їх деформації сприяють розвитку випереджаючих мікро- і 
макротріщин. Стружка, що утворюється при обробленні титанових сплавів , на вигляд 
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нагадує зливну, але має тріщини, що розділяють її на дуже слабо деформовані елементи, 
міцно пов'язані тонким і сильно деформованим контактним шаром. Утворення такої 
стружки розглянуте нижче. В результаті при механічному обробленні титанових сплавів 
виникають великі питомі зусилля, що призводить до високих температур в зоні різання, 
обумовленим низькою теплопровідністю ущільнених зон в області стружкоутворення, що 
ускладнює відведення тепла із зони різання. Внаслідок сильної адгезії і високих 
температур титан налипає на різальний інструмент, що викликає значні сили тертя. 
Налипання і приварювання титану на контактні поверхні різального інструменту 
призводять також до зміни його геометричних параметрів. Відхилення геометричних 
параметрів різального інструменту від оптимальних їх значень призводить до подальшого 
підвищення зусиль оброблення і температури в зоні різання і зносу інструменту. Кути 
адіабатичного зсуву при різанні титанових сплавів досягають 38...44 . У цих умовах при 
швидкостях різання, більших від 60 м/хв, можливе утворення стружки з коефіцієнтом 
укорочення Kt < 1, тобто стружка має більшу довжину, ніж шлях різання. 

Температура в зоні різання найсильніше підвищується зі збільшенням швидкості 
різання, у меншій мірі — зі збільшенням подачі. Глибина різання в порівнянні зі 
швидкістю і подачею має ще менший вплив. Вважається, що трудомісткість механічного 
оброблення титанових сплавів в 3-4 рази більша, ніж для вуглецевих сталей, і в 5-7 разів 
вище, ніж для алюмінієвих сплавів [1]. 

Для титанових сплавів характерна висока хімічна активність щодо кисню, азоту та 
водню. Це викликає інтенсивну крихкість поверхневого шару заготовки внаслідок дифузії 
в нього атомів газів при підвищенні температури. Насичена атмосферними газами 
стружка втрачає пластичність і в цьому стані не піддається звичайній усадці. При 
обробленні титанових сплавів спостерігається схильність матеріалів різального 
інструменту абразивному зношуванню внаслідок змісту в титанових сплавах нітриду і 
карбідів. Проте, при підвищенні температури міцність титанових сплавів знижується 
сильніше, ніж у нержавіючих і жароміцних сталей і сплавів. Оброблення різанням по кірці 
багатьох кованих, пресованих, литих заготовок з титанових сплавів ускладнене 
додатковою абразивною дією на різальні кромки інструменту неметалічних включення, 
оксидів, сульфідів, силікатів і численних дефектів, що утворюються в поверхневому шарі. 
Неоднорідність структури знижує вібростійкість процесу оброблення титанових сплавів. 
Ці обставини, а також концентрація значної кількості теплоти в межах невеликої ділянки 
контакту на передній поверхні призводять до переважання крихкого руйнування, як 
результат розвитку випереджаючих подачу інструмента мікро та макротріщин, утворення 
локальних концентраторів напружень в місцях сколювання металу. При високих 
швидкостях різання інтенсифікується теплове зношування, на передній поверхні різця 
розвивається лунка. 

На рис.1 наведені результати реологічного моделювання процесу різання при 
обробленні титанового сплаву ВТ6 ГОСТ 19807-91 (аналог Ti6Al4V), прведених у системі 
Deform 2D (подача S=0,25 мм; глибина різання t=1 мм; швидкість різання V=120 мм/хв). 
Оскільки при обробленні титанового сплаву ВТ6 має місце переважання крихкого 
руйнування з періодичним сколюванням матеріалу по передній і задній поверхні 
інструменту в імітаційній реологічній моделі використовувався деформаційний критерій 
руйнування Мак-Клінтока. 

Для титанових сплавів характерна висока хімічна активність щодо кисню, азоту та 
водню [4]. Це викликає інтенсивну крихкість поверхневого шару заготовки внаслідок 
дифузії в нього атомів газів при підвищенні температури. Насичена атмосферними газами 
стружка втрачає пластичність і в цьому стані не піддається звичайній усадці. При 
обробленні титанових сплавів спостерігається схильність матеріалів різального 
інструменту абразивному зношуванню внаслідок змісту в титанових сплавах нітриду і 
карбідів. Проте, при підвищенні температури міцність титанових сплавів знижується 
сильніше, ніж у нержавіючих і жароміцних сталей і сплавів. Оброблення різанням по кірці 
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багатьох кованих, пресованих, литих заготовок деталей енергетичних установок з 
титанових сплавів ускладнене додатковою абразивною дією на різальні кромки 
інструменту неметалічних включення, оксидів, сульфідів, силікатів і численних дефектів, 
що утворюються в поверхневому шарі. Неоднорідність структури знижує вібростійкість 
процесу оброблення титанових сплавів. Ці обставини, а також концентрація значної 
кількості теплоти в межах невеликої ділянки контакту на передній поверхні призводять до 
переважання крихкого руйнування, як результат розвитку випереджаючих подачу 
інструмента мікро та макротріщин, утворення локальних концентраторів напружень в 
місцях сколювання металу. При високих швидкостях різання інтенсифікується теплове 
зношування, на передній поверхні різця розвивається лунка. 

 

 
Рисунок1. Складові сил різання титанового сплаву ВТ6, визначені на основі аналізу 

реологічної імітаційної моделі в системі Deform 2D 
 

В умовах високошвидкісної деформації матеріалу має місце адіабатичний зсув - 
утворення локальних зон підвищеної пластичної деформації, енергія якої перетвориться в 
теплову, що знижує межу текучості при підвищенні температури. Для титанових сплавів 
характерна надзвичайно низька теплопровідність, значно нижча, ніж у жароміцних сталей 
і сплавів. Наприклад, для сплаву ВТ6 вона дорівнює 11 Вт/(м-К), тоді як для сталей 
12Х18Н9Т і 45 — відповідно до 23 і 40 ВТ/(м-К) [4]. Як наслідок, при різанні титанових 
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сплавів виникає температура, що більш ніж у 2 рази що перевищує рівень температур при 
обробленні сталі 45. При активному виділенні тепла в умовах стружкоутворення з 
більшою швидкістю, ніж його відведення в середовище охолодження за рахунок 
теплопровідності, тепло концентрується поблизу смуг або площин ковзання, що 
призводить до виникнення так званих адіабатичних смуг зсуву. При зсувній деформації 

 

 
Рисунок 2. Зв'язок між реологічною картиною напружень в зоні адіабатичного зсуву при 

обробленні титанового сплаву ВТ6 і силовими параметрами різання в динаміці 
 

перехід від однорідної деформації до адіабатичного зсуву визначається величиною і 
швидкістю деформації. На прикладі, наведеному на рис. 2 чітко окреслені зони 
надлишкової деформації ( =4…8 мм/мм), ще більш локалізована зона інтенсивності 
деформацій (=104000…130000 ((мм/мм)/с). Температура в області адіабатичного зсуву 
( t 1350…1390С) залежить крім величини і інтенсивності деформації і від 
теплофізичних характеристик матеріалу. Утворення адіабатичних смуг зсуву може 
привести до руйнування по цих смугах і утворенню сегментної стружки. У області 
високих температур може протікати поліморфне перетворення або утворення зони 
інтенсивного зсуву. У екстремальних умовах, коли відбувається процес 
стружкоутворення, найбільш імовірне встановлення динамічної рівноваги між 
кристалічною і аморфною структурними фазами матеріалу – в даному випадку титанового 
сплаву ВТ6. 

Альбрехт вивів залежності для визначення частоти і амплітуди циклічного 
утворення сегментів стружки (рис. 3) [1]. По мірі руху інструменту, матеріал в зоні зсуву 
безпосередньо перед різальною кромкою переміщатиметься із швидкістю різання V. У 
іншого кінця зони зсуву може відбуватися зcув матеріалу із швидкістю V0. Для умов 
адіабатичного зсуву в певний момент часу V0. буде менше, ніж V. Отже, матеріал у вільної 
поверхні переміщатиметься з відносно нижчою швидкістю, ніж матеріал, що примикає до 
різального леза. Кут зсуву буде змінним по довжині зони зсуву – від  до 0. Причому 
Альбрехт експериментально довів [1], що час  зміни від 0 до  гранично менший в 
порівнянні з часом переходу від  до 0. Тому форма стружки є зубчастоподібна, а не 
симетрична. Отже, період часу повного циклу можна прийняти рівним . 
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Рисунок 3. Модель для аналізу форми стружки в умовах  

адіабатичного зсуву (по Альбрехту) 
 
З рис. 3. отримаємо частоту  утворення зубчастих смуг: 
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Амплітуда коливання стружки а визначається з геометричних побудов: 

 0ctgctgcos   ta  

Таким чином, частота  прямо пропорційна швидкості різання і обернено 
пропорційна до товщини зрізу, а амплітуда прямо пропорційна товщині зрізу і незалежна 
від швидкості. Враховуючи, що динаміка кута зсуву та зміна швидкості у вільному кінці 
та корні стружки може бути реалізована в реологічній моделі конкретного технологічного 
переходу, використання системи реологічного моделювання (Deform, ABAQUS, 
Advantedge, LSDyna) є найбільш ефективним для технологічного керування процесом 
циклічного стружкоутворення. 

Висновки. Результати вивчення реологічного процесу різання сплавів на основі 
титану, нікелю, молібдену та вольфраму показують, що елементний характер 
сружкоутворення, характерний для адіабатичного зсуву, зумовлює умови опору 
пластичній деформації, циклічності дії сил різання в площині зсуву та геометричної зміни 
кута зсуву. Кількість елементів зсуву при одному врізанні різального клина в метал 
визначає частоту коливань сили зсуву за час контакту, а зміна опору металу зсуву на 
початку і кінці шляху ковзання в умовах високої температури, великої швидкості 
деформації і гідростатичного стиску визначає величину амплітуди сили. В результаті, 
процес утворення стружки при обробленні зі швидкостями до 160 м/хв відбувається в 
умовах нестійкого різання, що веде до виділення великої кількості теплоти, виникнення 
макроскопічних залишкових напружень першого роду в металі поверхневого шару 
заготовки (рис.4), інтенсивному зношуванні інструменту і динамічної нестабільності в 
зоні різання. Причому залишкові напруження виникають синхронно з зростанням 
складової сили різання по осі Y (рис. 2). 
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a)                                                                    б) 

Рисунок 4. Сліди залишкових деформацій у випадку стружкоутворення в зоні 
адіабатичного зсуву (моделювання в 2D (а) та 3D (б) системах Deform) 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ СТАНУ 
РЕФРИЖЕРАТОРНИХ КОНТЕЙНЕРІВ НА СУДНІ 

 
Тимофеєв К.В. 

Херсонський національний технічний університет (Україна) 
 

Контейнеровози є найважливішою ланкою в ланцюзі поставок продукції. Головною 
відмінністю холодильних установок рефрижераторних контейнерів від інших типів 
холодильного устаткування є їх висока надійність та масо-габаритні характеристики. 
Високий рівень автоматизації, і широкий температурний діапазон їх використання 
дозволяє ефективно виконувати вантажні перевезення при різних кліматичних умовах.   

Сучасні контейнеровози класу А1 мають розподілену систему керування, яка 
базується на магістральній структурі управляючого комплексу із застосуванням 
промислових інтерфейсів [1, 2]. 

Рефрижераторний контейнер функціонує як автономна система, має два основні 
конструкційні блоки: корпус і рефрижераторний агрегат. Рефрижераторний агрегат, 
розміщений в торці корпусу, підтримує в автоматичному режимі усередині контейнера 
задану температуру в діапазоні від +25оС до -25оС і має живлення від 3-фазної 
електричної мережі судна [3].  
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Електронний блок управління рефрижераторним агрегатом дозволяє 
встановлювати і підтримувати в автоматичному режимі: температуру, вологість повітря; 
задавати періодичність циклу відтаювання; контролювати роботу основних агрегатів і 
фіксувати їх несправність або збої в роботі.  

На сьогоднішній день найбільш відомими виробниками рефрижераторних 
контейнерів є декілька компаній: 

Carrier Transicold Ltd - контейнери марки CARRIER; 
Thermoкing Corporation - контейнери марки THERMOKING; 
Sea Containers Ltd - контейнери марки SEACOLD;  
Mitsubishi Heavy Industries Ltd - контейнери марки MITSUBISHI;  
Daikin Industries Ltd - контейнери марки DAIKIN;  
Sabroe Reefer Cooll - контейнери марки SABROE. 
Зовнішні розміри всіх рефконтейнерів відповідно до міжнародного стандарту ISO 

3432 практично однакові, але внутрішні розміри і технічні характеристики можуть 
несуттєво відрізнятися. 

Велика кількість рефконтейнерів на судні створює певні труднощі для 
обслуговування та моніторингу їх стану, зокрема температурного режиму кожного з них.  

Виходячи з вищесказаного, для моніторингу стану рефконтейнерів на судні треба 
розробити розподілену систему збору даних з можливістю передачі інформації по 
силовим лініям живлення суднового обладнання (Power Line Communication – PLC).  

Типова структурна схема системи збору даних з передачею інформації по силовим 
лініям живлення (рис. 1) складається з чотирьох основних частин. Аналоговий модуль 
забезпечує ізоляцію, фільтрацію і посилення аналогових сигналів, що приймаються. Для 
передачі даних та організації протоколу передачі використаємо PLC-модем, трансивер або 
цифровий сигнальний процесор (DSP).  

Для управління модемом застосовується зовнішній контролер, а для живлення всієї 
схеми використовується джерело живлення, що працює від мережі силового живлення, 
яка використовується і для передачі даних. 

Відповідно до Європейських стандартів IEC 1334-5-1 і IEC 1334-4-32 для передачі 
даних по силових мережах застосуємо PLC-модем типу AMIS-30585 – однокриштальний 
напівдуплексний S-FSK модем [4, 5]. 

 
Рисунок 1. Структурна схема системи збору даних з передачею інформації  

по силовим лініям живлення  
 

Модем AMIS-30585 можна застосовувати в різних мережах живлення з загасанням 
сигналу, високим рівнем шуму і розкидом імпедансу, а також в модемах IEC1334 для 
передачі даних по силовій мережі, в пристроях видаленого контролю параметрів об'єктів, 
в пристроях регулювання навантаження. Особливістю схеми фазової синхронізації 
модему є те, що він працює з частотою мережі живлення і синхронізує передачу даних на 
швидкостях 300, 600 і 1200 бод при частоті живлення 50 Гц. 
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Для захисту даних, що передаються, від дії джерел високочастотних завад 
використано технологію модуляції і демодуляції S-FSK, яка поєднує в собі деякі переваги 
класичної системи з розширенням спектру з перевагами класичної системи кодування із 
зрушенням частот (FSK).  

Передавачем здійснюється призначення частоти паузи fs рівню 0, а частоти мітки 
fm – рівню 1. Технологія S-FSK відрізняється від класичної технології FSK тим, що fs і fm 
рознесені один від одного, їх передача здійснюється незалежно. Пари частот, 
підтримувані пристроєм AMIS-30585, знаходяться в діапазоні 9...95 кГц із звичайним 
рознесенням по частоті, рівним 10 кГц. 

Цифрова обробка сигналу виконується об'єднаними блоками і мікропроцесорним 
блоком, а управління мікропроцесором здійснюється за допомогою вбудованої 
мікропрограми. Там, де часові параметри найбільш важливі, функції розподілені між 
різними пристроями. Для виконання функцій високого рівня, де часові параметри не так 
важливі, схема використовує мікропроцесорне ядро ARM 7TDMI. 

У процесорі реалізовані алгоритми цифрової обробки сигналів і використовується 
комунікаційний протокол. У даній схемі включення використовується рівень управління 
доступом до середовища передачі даних (MAC – Medium Access Control Layer). 

Для з'єднання вихідного каскаду з пристроями прикладної схеми призначений 
одноканальний інтерфейс SCI – простій у використанні послідовний інтерфейс, який 
дозволяє організувати зв'язок між зовнішнім процесором і модемом AMIS-30585. 
Інтерфейс SCI – дводротовий і включає сигнали передачі даних (TXD) і прийому даних 
(RXD). Програмування швидкості передачі даних здійснюється установкою 2 біт (BR0, 
BR1). 

Функціональна схема підключення мікропроцесорного блока керування одного 
рефрижераторного контейнера до мережі живлення із застосуванням модему та 
аналогового модуля узгодження приведена на рисунку 2. Кожен модем має свій код 
ідентифікації, який дозволяє розрізняти потоки даних з рефконтейнерів на судні. 
Інформаційні сигнали з мережі живлення поступають на концентратор типу P2LPC, який 
забезпечує зв’язок з комп’ютером верхнього рівня АСУ судна.  

Концентратор P2LPC працює під управлінням операційної системи Microsoft 
Windows CE [6]. Програмне забезпечення концентратора P2LPC виконує функції читання, 
пошуку і керування системою моніторингу рефрижераторних контейнерів на судні, 
збереження даних та їх передачу в центр збору по відповідному запиту. Для зв'язку з 
центром збору даних концентратор P2LPC може використовувати різні комунікаційні 
можливості – GSM, GPRS і Ethernet. Протоколи передачі даних в центр збору такі ж, як і в 
звичайній мережі Internet– PPP, TCP/IP, SNMP, FTP. P2LPC випускається відповідно до 
стандарту якості ISO 9001.  

Концентратор P2LPC є центральним і основним пристроєм системи автоматичного 
зчитування даних стану рефрижераторних контейнерів на судні. Він може виконувати 
зчитування даних за допомогою DLC модему або інтерфейсу RS485. Зібрані дані 
зберігаються в пам'яті концентратора, а потім передаються по відповідному запиту в 
центр збору даних. Передача даних в центр збору здійснюється за допомогою 
загальнодоступних протоколів, які використовуються в локальних обчислювальних 
мережах і мережі Ethernet. 

Розроблена комп’ютеризована система моніторингу стану рефрижераторних 
контейнерів на судні із застосуванням передачі інформації по силовим лініям мережі 
живлення дозволяє суттєво скоротити час обслуговування рефконтейнерів на судні та 
забезпечити необхідні умови зберігання вантажу. Крім того, концентратор автоматично 
підключає в систему моніторингу нові рефконтейнери, що завантажилися на судно, 
опитує їх стан під час рейсу та видаляє їх із системи контролю після вивантаження. 
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Рисунок 2. Функціональна схема підключення рефконтейнерів на судні до 

комп’ютеризованої системи моніторингу 
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ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ ДЛЯ ПОДАЧІ ГАЗОВОГО ПАЛИВА В ДВЗ 
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Основним завданням при проектуванні двигунів залишається отримання заданих 

вихідних параметрів двигуна, при збережені показників економічності та екологічності на 
високому рівні. Запорукою успішності виконання поставленого завдання є створення 
високоефективних елементів системи подачі палива, які можуть забезпечити подачу 
необхідної циклової порції палива на заданому режимі двигуна, з урахуванням впливу 
його фізико-хімічних властивостей на параметри робочого циклу двигуна.      

Головним питанням під час вибору пристрою для дозування палива, який буде 
застосовано в системі подачі палива яка проектується – це визначення потенційних 
можливостей пристрою з точки зору витратних характеристик, та урахуванням 
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особливостей фізико-хімічних, і експлуатаційних властивостей газоподібного палива що 
буде використовуватись.  

В більшості випадків визначення робочих характеристик змішувача націлено на 
номінальний режим роботи, в зв’язку з тим що рух повітряного потоку створює відповідні 
умови (тиск, швидкість, температура, тощо) для нормального протікання процесів 
ежекційної подачі палива. 

У випадку коли режим роботи двигуна відрізняється від номінального і параметри 
повітряного потоку зазнають значних змін, суттєво змінюються і витратні характеристики 
змішувача, що в свою чергу призводить до необхідності включення в роботу додаткових 
підсистем системи подачі газового палива, які вводять додаткову порцію газового палива 
з допомогою спеціального каналу, зазвичай в простір за дросельною заслінкою. Тобто у 
тих випадках коли потенційних можливостей ежекції отриманої в газозмішувальному 
пристрої є недостатньо, ефективність змішувального пристрою значно погіршується. 
Особливо це стосується роботи двигуна на холостому ході, і безпосередньо на 
мінімальних обертах, коли витрата повітря через систему впуску дуже мала внаслідок 
мінімальної швидкості руху повітряного потоку.  

Так для систем подачі газового палива І-го та ІІ-го покоління головним елементом 
що забезпечує подачу потрібної кількості газу до повітряного потоку, і як наслідок суміші 
до циліндру є газоповітряний змішувач. Дозування потрібної циклової порції газу під час 
робочого циклу двигуна для систем І-го покоління здійснюється безпосередньо за 
допомогою редуктору низького тиску. Для систем другого покоління основну функцію 
дозування здійснює керований від електронного блоку керування пристрій – актуатор. 

Завдяки підтриманню потрібного співвідношення газ/повітря в суміші для даного 
режиму роботи забезпечується отримання потужнісних та економічних показників роботи 
на високому рівні.   

Коефіцієнт надлишку повітря α є тією ключовою ланкою серед цілого ряду 
параметрів двигуна, яка тісно позв’язує робочі характеристики апаратури подачі газового 
палива з вихідними параметрами двигуна, такі як потужність, максимальний крутний 
момент, питома витрата палива та інші. Для його визначення використовують відому 
залежність:     

 
(1) 

де Gs – масова витрата повітря через двигун; 
Gг – масова витрата газу;  
l0 – теоретично необхідна кількість повітря для згоряння одиниці маси газу; 

Серед елементів газової  апаратури що безпосередньо приймають участь в 
процесах сумішоутворення змішувач займає центральне місце. Для аналізу впливу різного 
роду факторів на процеси що відбуваються в змішувальній камері задіємо рівняння 
Бернуллі:  

 
(2) 

де z1, z2 – геометричний напір, відповідно для перетинів 1 та 2 
     p1 та p2 – приведений тиск відповідно в перерізах 1 та 2; 
     ρ – густина робочого тіла; 
     g – прискорення вільного падіння; 
     α1 та α2 – безрозмірний коефіцієнт Коріоліса, який враховує нерівномірність розподілу 
швидкості в потоці, відповідно для перетинів 1 та 2;   
     v2

ср1 та v
2
ср2 – середнє значення швидкості потоку робочого тіла, відповідно в перерізах 

1 та 2;   
     Σhм.в – сума місцевих втрат напору на ділянці що розглядається; 
     ΔHі.н – інерційний напір; 
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Індекс 1 – відповідає максимальному перетину на вході в змішувач, а індекс 2 – 
мінімальному перетину змішувача; 

 
Аналізуючи фактори впливу на процеси в змішувальній камері, особливу увагу 

необхідно приділити величині перепаду тиску між максимальним  та мінімальним 
перерізом змішувального пристрою Dp та середній швидкості потоку vср2 в самому 
вузькому місці змішувальної камери. Перша величина головним чином визначає характер 
протікання (ежекційний чи інжекційний) процесу подачі палива і тим впливає на витратні 
характеристики змішувального пристрою. Другий показник (швидкість) крім витратних 
характеристик визначає ефективність отримання суміші за рахунок співвідношення 
швидкостей руху газу та повітря, та відповідно часу їх контакту.  

Математичні залежності для їх визначення отримані на основі рівняння (2).   

 
(3) 

та 

 

(4) 

 
Як добре видно з рівнянь (3) та (4), основними факторами впливу є геометричні 

параметри змішувального пристрою, а саме співвідношення прохідних отворів газу та 
повітря f2/f1. Крім того геометрична форма змішувача в кінцевому випадку буде визначати 
його гідравлічний опір, вплив якого на витратні характеристики змішувача буде 
відображати безрозмірний коефіцієнт втрат z.  

Важливе значення має взаємний вплив перепаду тиску пристрою Dp на середню 
швидкість потоку vср2 у його найвужчому місці, який має ступеневий характер. Крім того 
не останню роль щодо впливу на Dp та на vср2 має також густина повітряного потоку r. 

Висновки. 
1. Потенційні можливості змішувального пристрою визначають в кінцевому 

випадку характер протікання подачі газового палива – ежекційний або інжекційний. При 
цьому необхідно врахувати величину тиску газового палива на вході в газоповітряний 
змішувач.   

2. Відчутний вплив на перепад тиску пристрою Dp на середню швидкість потоку 
vср2 здійснює геометрія змішувального пристрою через співвідношення f2/f1 прохідних 
отворів газу та повітря; 

3. При конструюванні змішувальних пристроїв основну увагу необхідно приділити 
забезпеченню оптимального α у всьому діапазоні робочих режимів двигуна. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА НА ГЛАВНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ ЗА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СУДНА 

 
Шостак В.П., Кисарова А.И. 

Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова (Украина) 
 
Введение. Фирма-разработчик судовых малооборотных двигателей (МОД) 

предоставляет проектантам судовых энергетических установок (СЭУ) материалы для 
определения удельного расхода топлива при некотором положении точки настройки 
двигателя на поле выбора его рабочих параметров. 

В соответствии с документацией фирмы-разработчика МОД изменение координат 
точки настройки влияет преимущественно на расход топлива, практически не меняя 
стоимостных и массогабаритных характеристик МОД. Диапазон изменения расходов 
топлива и доля веса топливных цистерн в общем весе судна достаточно мала, чтобы 
существенным образом изменить что-либо в конструкции проектируемого корпуса и 
судна в целом. Поэтому основным показателем эффективности выбора положения точки 
настройки является расход топлива на главный двигатель (ГД). За время эксплуатации 
существенно меняются гидрометеорологические условия мореплавания. Следовательно, 
критерием сравнения и определения оптимального положения точки настройки МОД 
может быть суммарный расход топлива на ГД за жизненный цикл судна (ЖЦС). 

Расчет оптимального положения точки настройки для конкретного судна 
предполагает определение всех влияющих факторов и, в первую очередь, условий 
эксплуатации судна, с учетом объективной вероятностной информации на 25…27 лет 
ЖЦС. 

Актуальность исследования. На сегодня методики корректного определения 
расхода топлива за ЖЦС, учитывающей большинство сильно влияющих 
индетерминированных факторов и предназначенной для расчета оптимального положения 
точки настройки МОД нет. Расчет стохастических процессов связанных с природными 
явлениями в окружающей среде и большим объемом вероятностной информации на 
25 лет эксплуатации судна является объемной вычислительной задачей и возможен только 
методами имитационного моделирования.  

В настоящем докладе представлен алгоритм, позволяющий учесть большинство 
эксплуатационных и природных факторов за ЖЦС в условиях использования 
вероятностно-определенной информации. Формальные расчетные процедуры базируется 
на современных достижениях кибернетики и на работах, выполненных на кафедре ССЭУ 
НУК в области имитационного моделирования СЭУ за последние 30 лет. 

Постановка задачи. Основной целью данного алгоритма является корректное, с 
учетом индетерминированности исходных данных, определение суммарного расхода 
топлива на ГД за ЖЦС, который определяется как 

 
где n – количество рейсов, выполненных судном в течение ЖЦС;  

 – расход топлива в   i-м рейсе. 

Описание алгоритма. Идеология учета вероятностно-определенных данных, 
участвующих в вычислительных процедурах алгоритма определения суммарного расхода 
топлива на ГД за ЖЦС, базируется на методе Монте-Карло. Этот метод за счет достаточно 
большого количества повторяющихся расчетов со случайными величинами позволяет 
получить надежные индетерминированные данные, которые интерпретируются методами 
математической статистики. 
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Как показано в работе по имитационному моделированию СЭУ [3], для получения 
надежного результата достаточно провести 300…500 испытаний на ЭВМ. Для реализации 
этого алгоритма использовался современный высокопроизводительный язык PureBasic, 
отличительной особенностью которого, помимо компактных и высокоэффективных 
компьютерных кодов, является наличие качественного аппаратно-программного 
генератора псевдослучайный чисел.  

ЖЦС представлен как последовательность эксплуатационно-ремонтных циклов. 
Длительность доковых и заводских ремонтов определяется по укрупненному алгоритму. 
Каждый эксплуатационный цикл судна представляет собой последовательную во времени 
сумму рейсов. Продолжительность каждого рейса делится на ходовое и стояночное время. 
Стояночное время определяется исходя из особенностей погрузочно-разгрузочных 
операций судна с вероятностной добавкой, которая учитывает различные обстоятельства, 
связанные с нахождением судна в порту. Ходовое время делится на долевые режимы и 
режимы полного хода. Продолжительность долевых режимов определяется как доля от 
основного ходового времени. Ее величина зависит от типа судна и рейсовой линии. Для 
учета неоднозначности к ней прибавляется индетерминированная добавка. По сути, 
алгоритм суммарного расхода топлива на ГД за ЖЦС сводится к определению 
суммарного расхода топлива в рейсах на основных ходовых режимах. Рейс 
представляется как сумма переходов из порта выхода через промежуточные порты в порт 
назначения. 

Определяющей частью алгоритма является расчет расхода топлива на ГД на 
переходе между портами, который определяется формулой 

 
где m – количество участков перехода с условно постоянной погодой;  

 – расход топлива на j-м участке. 

При моделировании переход делится на участки условно постоянной погоды, под 
которой понимаются такие гидрометеорологические параметры, изменение которых 
практически не влияет на изменение удельного расхода топлива в этих условиях. 
Предполагается, что погода стабильная на участке, если изменение удельного расхода 
топлива не превышает 5 %. На этих участках учитываются погодные условия, скорость 
хода судна, заданная контрактом на перевозку груза из одного порта в другой, а также 
техническое состояние судна. Погодные условия характеризуются гидрометеофакторами 
(ГМФ); они моделируются исходя из географической зоны и конкретного времени 
перехода. Основными параметрами ГМФ являются скорость и направление ветра, высота 
волн и направление их распространения, температура и давление воздуха, скорость и 
направление течений, если таковые имеются на расчетном участке. Параметры погоды 
определяются исходя из многолетних статистических данных по каждому конкретному 
участку. Расход топлива на j-м участке рейсовой линии 

 
где  – удельный расход топлива на j-м участке;  

 – мощность ГД на j-м участке;  

 – время прохождения j-ого участка. 

В рейсе чаще всего поддерживается постоянная скорость хода. Эта скорость, 
планируемая до начала перехода, определяется исходя из требований контракта на 
транспортировку груза и возможных потерь скорости на переходе с учетом 
предполагаемых ГМФ и состояния корпуса судна. На переходе, исходя из заданного 
времени прихода в порт назначения, возможно изменение скорости хода. А в случае 
тяжелых погодных условий, влияющих на безопасность судна, груза и экипажа, возможно 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  218

изменения и скорости, и курса. В алгоритме эти условия учитываются с использованием 
формулы, предложенной сотрудником ЦНИИМФа Хохловым [2]. 

Исходя из скорости хода и погодных условий, а также состояния корпуса судна, 
определяется необходимая мощность ГД и частота вращения гребного винта (ГВ). В этих 
расчетах учитываются обрастание и коррозия корпуса судна, а также состояние ГВ в 
зависимости от возраста судна в жизненном цикле.  

Рассчитанные мощность и частота вращения сравниваются с допустимыми для 
нормальной работы МОД. В случае, если эти параметры выходят за ограничения, 
производится их корректировка. Перерасчет происходит по винтовой характеристике 
МОД с уменьшением скорости хода судна.  

Для известных длины участка условно постоянной погоды и скорости хода, 
определяется время движения на этом участке. По развиваемой мощности, с учетом 
температуры и давления окружающей среды, при заданных координатах точки настройки 
определяется удельный расход топлива на ГД на участке. Затем суммируются расходы 
топлива на переходах в каждом рейсе. Суммируя рейсовые расходы, получается расход 
топлива на ГД за ЖЦС.  

Результаты исследования. Повторяя расчеты с использованием генератора 
псевдослучайных чисел, получим искусственно созданную статистическую совокупность 
значений расхода топлива { }N*, где N* – достаточное количество статистических 

испытаний. И в завершение определяются граничные значения , математическое 

ожидание M{ } и, при необходимости, другие вероятностные характеристики расхода 

топлива на ГД за ЖЦС. Алгоритм был апробирован по круговым рейсам длиной 
9069 миль, в Северной Атлантике между портами «Брест – Санта Мария (Капе-Верде) – 
Ля Гуэйра – Бостон». Основные параметры переходов отображены в таблице. Рейс 
осуществлялся танкером типа «Дмитрий Медведев» (проект 15965). Это нефтеналивное 
судно, с водоизмещением 35970 т, спецификационными дедвейтом и осадкой равными 
соответственно 26430 т и 10,4 м, длиной между перпендикулярами 164,89 м, шириной 
25,30 м и с дальностью плавания 12000 миль. [1]. В качестве ГД предусматривается МОД 
фирмы MAN Diesel & Turbo марки 6S50ME-C7 со спецификационной мощностью 9100 
кВт. ЖЦС продолжительностью 25 лет.  

 
Таблица 

Основные параметры переходов рейсовой линии 

Переход Тип груза 
Расстояние по 

локсодроме, миль 
Осадка, м 

Доля в ходовом 
времени рейса, % 

Брест - Санта 
Мария 

Бензин 2107,25 9,7 21,3 

Санта Мария 
- Ля Гуэйра 

Балласт 2213,50 6,3 24,5 

Ля Гуэйра - 
Бостон 

Нефть 1915,80 10,4 21,7 

Бостон - 
Брест 

Дизельное 
топливо 

2832,30 10,0 32,5 

 
По результатам повторяющихся (N* = 500) расчетов расхода топлива за ЖЦС при 

одном положении точки настройки определялось математическое ожидание M{ }. С 
целью большей наглядности был выведен удельный показатель BL – математическое 
ожидание расхода топлива на милю пройденного пути, как отношение суммарного 
расхода топлива за ЖЦС к полному расстоянию пройденному судном. Этот показатель, с 
целью определения оптимальной точки настройки, был рассчитан для каждой точки 
кортежа. Кортеж, в соответствии с рекомендациями фирмы-разработчика МОД, включает 
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точки, равномерно расположенные по шести винтовым характеристикам двигателя, 
изображенным на рисунке 1. Результаты расчетов представлены на рисунке 2, из которого 
виден экстремальный характер поведения зависимости расхода топлива за ЖЦС от 
положения точки настройки МОД. Полученные координаты оптимальной точки 
настройки согласуются с положением точки настройки, рекомендованной фирмой-
разработчиком МОД. 
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Рисунок 1. Винтовые характеристики двигателя, на которых располагается расчетный 
кортеж точек настройки, и поле для выбора рабочих параметров МОД 6S50ME-C7 

 

Выводы.  
1. Разработан алгоритм, позволяющий определять суммарный расход топлива на 

ГД за рейс и за весь жизненный цикл судна как вероятностно-определенную величину с 
использованием метода Монте-Карло; 

2. Применительно к судну типа «Дмитрий Медведев» с ГД 6S50ME-C7 
оптимальная координата точки настройки соответствует ~ 84 % от спецификационной 
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мощности на одной из возможных винтовых характеристиках МОД, что практически 
согласуется с рекомендациями фирмы MAN Diesel & Turbo.  
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Рисунок 2. Зависимость осредненного за ЖЦС расхода топлива на милю пройденного 

пути от положения точки настройки (по координате относительной мощности) 
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НЕТРАДИЦІЙНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ НА 

ТРАНСПОРТІ: ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ВИРОБНИЦТВА 
ТА ПРОЕКТУВАННЯ 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВА  

В ИМПУЛЬСНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
 

Алексеев А.В., Богданов В.А., Погорлецкий Д.С., Малыгин А.Б. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
Введение. Для повышения  потребительских характеристик топлива, в частности 

мазута, используют различные виды его подготовки, в том числе и магнитно-импульсную 
обработку (МИО) [1-4]. Понятно, что магнитное поле может влиять только на 
электрические заряды, находящиеся на границах неоднородностей. 

Исследования электрических  характеристик топлива затруднены как за счёт его 
высоких диэлектрических свойств, так и сложностью механизма электропроводности  
жидких органических веществ, к которым относится топливо. 

Актуальность исследований. Проблема экономии в использовании топлива, а 
также экологические проблемы, связанные с продуктами его сгорания, относятся к 
наиболее актуальным сегодня проблемам. МИО топлива позволяет существенно повысить 
его экономическую эффективность и экологические показатели, что и определяет 
актуальность предлагаемой работы.  

Целью настоящей работы является разработка конструкции контейнера, 
позволяющего измерять электропроводность и другие физические характеристики 
топлива после его  МИО. 

Постановка задачи. Для достижения поставленной цели конструкция контейнера, 
при имеющемся электронном оборудовании, должна позволять измерять 
электропроводность топлива при: 

- межэлектродном расстоянии не более 0,3 мм;  
- возможность нагрева  топлива от комнатных температур до 4000С; 
- возможность измерять температуру топлива в непосредственной близости к 

электродам в указанном температурном диапазоне; 
- возможность измерять электропроводность топлива, как во время МИО, так и 

после неё; 
- возможность измерять другие характеристики топлива непосредственно после его 

МИО. 
Результаты исследований. Внешний вид контейнера показан на рис.1. 

 

 
  

Рисунок. 1. Внешний вид контейнера. 
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Корпус контейнера изготовлен из фторопласта. В левой его части размещена печка 
для нагрева топлива, плоский электрод и в непосредственной близости к электроду 
закреплена медь-константановая термопара. В правой части контейнера находится 
микрометрический винт с ценой деления 0,01 мм и остро заточенный электрод. Диаметр 
контейнера позволяет помещать его в активную часть соленоида, создающего импульсное 
магнитное поле. 

Схематически контейнер показан на рис.2. 
 

 
Рисунок. 2. Схема контейнера: 1 – микрометрический винт; 2 – Резьбовая пробка 

для крепления микрометра; 3 – Контейнер; 4 – Резьбовая пробка для крепления печки и 
вывода электрических контактов с термопарой; 5 – Печка для нагрева; 6 – Болт крепления 
печки к контейнеру и для обеспечения контакта с микрометром; 7 – Гайка закрепляющая 
контейнер на болту; 8 – Электрические контакты; 9 – Место для крепления термопары;   
10 – Отверстия для вывода электрических контактов и термопары с контейнера. 

 
Выводы. Согласно представленному внешнему виду контейнера, его схеме и 

описанию, поставленные в работе задачи достижения заданных значений технических 
характеристик контейнера выполнены.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МОЩНОГО ГЕНЕРАТОРА ТОКА 
ДЛЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ, ЧАСТОТОЙ И ФОРМОЙ СИГНАЛА 
 

Богданов В.А., Осипов А.С., Алексеев А.В., Погорлецкий Д.С., Малыгин А.Б. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
Введение. Большинство исследователей отмечают изменение свойств топлива под 

воздействием магнитно-импульсной обработки (МИО), но одни исследователи отмечают 
значительное  повышение экономической и  экологической эффективности такой 
обработки (более 10 %), а другие  исследователи, наоборот, ухудшение характеристик  
топлива при его обработке  [1,2]. Указанная проблема может быть решена в результате 
экспериментального исследования обработки топлива импульсами магнитного поля 
достаточной мощности с регулируемой длительностью, частотой и формой импульса. 

Актуальность исследования. Проблема  экономии использования топлива, а 
также экологические проблемы, связанные с продуктами его сгорания, относятся  к  
наиболее актуальным сегодня проблемам. МИО топлива позволяет существенно повысить 
его экономическую эффективность и экологические показатели, что и определяет 
актуальность предлагаемой  работы.  

Целью нашей работы является разработка конструкции мощного генератора тока, 
,создающего импульсы магнитного поля, с регулируемой длительностью, частотой и 
формой импульсов.  

Постановка задачи. Для создания параметров импульсов магнитного поля 
необходимых для исследования МИО топлива, характеристики генератора тока должны 
быть следующими: 

1) Максимальный ток на выходе – 30 А  при минимальной индуктивности  
соленоида, используемого при МИО топлива – 1 1 мГн; 

2) Частота формируемых  импульсов тока – 1…100 Гц  с шагом  1 Гц;  
Создаваемый генератор должен иметь настройки: 
1) Законы изменения формируемых токов: 
- синусоидальный; 
- линейно-нарастающий; 
- линейно спадающий. 
2) Положительную и отрицательную  полярность тока. 
3) Частоту формируемого тока. 
4) Величину максимального тока. 
Результаты исследований. В результате проведённых схемотехнических 

исследований была разработана конструкция генератора тока, обладающего следующими 
параметрами: 

1) Напряжение питания генератора 220 В  или  380 В; 
2) Принцип  формирования  тока – широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с 

отсечкой по току, при частоте более 20 кГц; 
3) Гальваническая  развязка силовой  части  (выходного каскада) от цифровой 

части (микроконтролёра); 
4) Сохранение настроек  в энергетически независимой памяти (EEPROM)/ 
5) Отображение  нештатных ситуаций на  дисплее (срабатывание защиты по току и 

др.). Дисплей графический или буквенно-цифровой на жидких кристаллах с подсветкой. 
6) Защита  выходных каскадов  по току. 
Блок-схема разработанной  конструкции генератора тока  приведена  на рис. 1.  
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Рисунок. 1.  Блок-схема  конструкции генератора тока 
 
При подаче  питания  на схему  контакт  К1.1 реле  разомкнут. Конденсатор  С1 

заряжается  через  резистор 1R   При достижении напряжения  на  С1 равном  или  более  

0,8 pU …  , где pU    - напряжение питания, контакт  замыкается  и устройство  готово  к  

работе. 
Микроконтролёр формирует  сигнал  управления мостом  на  транзисторах 

(выходной  каскад). Совместно  с  интегратором  формируется опорное напряжение  для  
компаратора  отсечки   по току. Частота импульсов  управления  транзисторов моста более  
20 кГц. 

Выводы. В результате проведённых схемотехнических  решений удалось 
разработать конструкцию генератора тока, обладающего параметрами, отмеченными  в 
задачах данной работы. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО  
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ 

 
Букетов А.В., Скирденко В.О. 

Херсонська державна морська академія (Україна) 
 

Відомо, що епоксикомпозити, які широко застосовуються під час ремонту деталей 
машин та складальних одиниць для покращення їх властивостей, модифікують 
енергетичними полями. Поряд з тим що в їх матрицю, як правило вводять різні за 
хімічною природою дисперсні і волокнисті наповнювачі. Як зазначається [1], адгезійна і 
когезійна міцність композитних покриттів суттево залежить від хімічної активності 
поверхні наповнювача, реологічних властивостей зв’язувала, температурно-часових 
режимів формування композитних матеріалів. При відносній простоті реалізації покриття 
матеріалів епоксикомпозитними сполуками цей процес  є далеким від універсальності і 
придатний лише для обмеженої кількості дисперсних наповнювачів, які в першу чергу 
відзначаються активністю до олігомерного звязувача. Проведені дослідження в 
Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя [1,2] що 
вказують в звязку зі складністю процесів структуроутворення епоксикомпозитів вкрай 
доцільно враховувати вплив не лише зміни температури і часу полімеризації, тиску і 
вологості навколишнього середовища, активність наповнювачів, а й вплив на композицію 
вцілому радіаційних, магнітних, електростатичних полів та ультрафіолетового 
опромінення. Але аналіз відповідної технічної літератури вказує на недостатнє 
висвітлення питань повязаних з формування епоксикомпозитів при опроміненні 
високочастотними електромагнітними хвилями, особливо це стосується епоксикомпозитів 
наповнювачами в яких виступають дисперсні феромагнітні матеріали. 

З метою перевірки впливу на фізико механічні, електрофізичн та інші властивості 
епоксикомпозитних покриттів модифікованих, в період полімеризації, високочастотним 
електромагнітним опроміненням, була спроектована і виготовлена спеціальна установка , 
що дозволяє отримувати високочастотне модульоване за амплітудою, електромагнітне 
опромінення з частотою 1,5-4 МГц, загальний вигляд якої представлено на рисунку 1. 

 

 
 
Рисунок 1. Установка для високочастотного електромагнітного опромінювання 
 
Спроектована установка складається із генератора високочастотних коливань з 

параметричною стабілізацією частоти, що живиться від окремого стабілізованого джерела 
живлення напругою 5В , подвоювача частоти коливань, буферного підсилювача і 
підсилювача потужності ,що живлятся від стабілізованого імпульсного джерела живлення 
напругою 24В з автоматичним захистом від перевантажень,в якому передбачено 
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можливість модулювання електромагнітних хвиль,що утворюются у змінному індукторі 
який разом із системою віповідних ємностей утворює коливальний контур, налаштований 
на відповідну частоту обробки. Модулятор установки являє собою генератор меандра  із 
широтно-імпульсним модулятором здійсненим на інтегральному контроллері  моделі 
TL494,  який має вбудований компаратор із еталонним джерелом живлення, що дозволяє 
отримати коливання постійної амплітуди з максимальною похибкою менше 5%. 

Вбудований генератор пилкоподібної напруги, для встановлення частоти потребує 
тільки двох зовнішніх компонентів R і С. Частота генератора визначається за формулою: 

 
Модуляція ширини вихідних імпульсів досягається порівнянням позитивної 

пилкоподібної напруги, отриманого на  конденсаторі С, із двома керуючими сигналами. 
Логічні елементи або збуджують вихідні транзистори тільки тоді, коли лінія тактування 
убудованого тригера перебуває в низькому логічному стані. Це відбувається тільки 
протягом того часу, коли амплітуда пилкоподібної напруги вище амплітуди керуючих 
сигналів. Отже підвищення амплітуди керуючих сигналів викликає відповідне лінійне 
зменшення ширини вихідних імпульсів. Під керуючими сигналами розуміємо напругу 
вироблену схемою регулювання мертвого часу, й ланцюгом зворотного зв'язку. 

Вхід компаратора регулювання мертвого часу має зсув 120мВ, що обмежує 
мінімальний мертвий час на виході першими 4% тривалості циклу пилкообразної напруги. 
Збільшити тривалість мертвого часу на виході, можна подаючи на вхід регулювання 
мертвого часу  постійної напруги в діапазоні 0..3,3В. Шим-компаратор регулює ширину 
вихідних імпульсів від максимального значення, обумовленого входом регулювання 
мертвого часу, до нуля, коли напруга зворотного зв'язку змінюється від 0,5 до 3,5В. 
Обидва підсилювачі помилки мають вхідний діапазон синфазного сигналу від -0,3 до 2В  і 
можуть використовуватися для зняття значень напруги або струму з виходу джерела 
живлення. Виходи підсилювачів помилки мають активний високий рівень напруги й 
об’єднанні функцією. У такій конфігурації підсилювач, що вимагає мінімального часу для 
включення виходу, є домінуючим у петлі керування. Під час розряду конденсатора на 
виході компаратора регулювання мертвого часу генерується позитивний імпульс, що 
тактує тригер і блокує вихідні транзистори. 

Суміш епоксидної смоли з наповнювачем  розташовують в спеціальному 
екранованому від сторонніх електромагнітних випромінювань індукторі. Для цього у 
верхній частині установки передбачено спеціальний отвір. Контроль високочастотної 
напруги у індукторі установки здійснюєтся вбудованим в установку високочастотним  
вольтметром, що також дозволяє додатково контролювати напругу джерела живлення. 

Для безпосереднього контролю величини та форми високочастотних 
промодульованих коливань передбачено підєднання до установки променевого 
осцилографа. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ГОРЕНИЯ 

ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
 

Гусев В.Н., Селиванов С.Е., *Калинчак В.В. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

*Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (Украина) 
 

Во многих научных работах [1-4] высказана идея возможности влияния внешнего 
электрического поля (ВЭП) на горючесть топлив, предлагаются разные методы 
исследований, и с помощью этих методов проведены конкретные исследования. Однако 
большинство предложенных методов исследований не дают возможность достоверно 
исследовать кинетику горения капель жидких топлив при воздействии ВЭП, что привело 
нас к разработке метода и созданию установки [6] по экспериментальному исследованию 
воспламеняемости капель жидких топлив в потоке нагретого воздуха при одновременном 
воздействии ВЭП. На сегодняшний день в ХГМА при кафедре “Управления судном и 
БЖД на море” создана установка для экспериментального определения показателей 
воспламеняемости капель жидких топлив при обработке ВЭП. 

В основу разработанного метода положен предложенный Федосеевым В.А. метод 
изучения кинетики испарения и горения мелких капель, получивший название “метод 
треков” [6]. 

Цель настоящей работы показать возможность применения созданной установки и 
разработанной методики для экспериментального определения показателей 
воспламенения и горения капель жидких топлив в потоке нагретого воздуха, при 
одновременном воздействии ВЭП, что позволит определить время жизни отдельных 
мелких капель разного размера, получить данные о скорости испарения, скорости горения 
и данные о периоде индукции, температуре воспламенения капель разных жидких топлив 
различной дисперсности. 

На рис. представлена схема созданной установки.  
Для подогрева воздух с помощью электрической воздуходувки 1, подключенной к 

автотрансформатору регулировочному 2 с вольтметром 3, продувается через алундовою 
трубку диаметром 20·10–3 м, заканчивающуюся соплом Ветошинского 7 [7], с диаметром 
на выходе – 20·10–3 м. Для измерения скорости потока используется ротаметр 4 с 
пределом измерения расхода газа до 97·10–7 м3с–1. 

Пройдя ротаметр, воздух подогревается, проходя по алундовой трубке и соплу, 
помещенные в трубчатые печи 5, 6. Степень нагрева воздушного потока регулируется 
автотрансформаторами 8, 9, 10, включенными в цепь трубчатых печей последовательно с 
амперметром 11. В блок регулирования температуры потока и ее записи на выходе сопла 
входят: электронный потенциометр 12 совместно с преобразователем 
термоэлектрическим, спай которого помещается на срезе сопла; милливольтметр 13, 
предназначенный для измерения и двухпозиционного регулирования температуры; 
тиристорное устройство 14, применяется в качестве исполнительного элемента в 
электрической цепи между милливольтметром 13 и электронагревателями печей и 
которое поддерживает заданный тепловой режим в течение длительного промежутка 
времени.  

К системе трубчатых электронагревательных печей 5, 6 приставляется специально 
сконструированная печь 15 с кварцевой реакционной трубкой 16. Реакционная трубка 
надевается на выход (сопла Ветошинского 7). Нагретый до определенной температуры в 
алундовых трубах печей и в сопле воздух поступает с определенной скоростью в 
кварцевую реакционную трубу без изменения структуры потока. Средняя скорость потока 
определяется по расходу воздуха после соответствующих расчетов. Для уменьшения 
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градиента температуры по длине трубы она помещается в специально сконструированную 
печь 15, форма печи позволяет видеть трубу, наблюдать за процессами, происходящими в 
ней, и фиксировать их.  

1    2    3    4    

5    

6    7    

8    

9    

1    0    

1    1    

1    2    
1    3    
1    4    

1    5    

1    6    

1    7    1    8    

1    9   

2    0  

2    1   2    2    2    3    

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки: 

1 – воздуходувка; 2, 8, 9, 10 – автотрансформаторы; 3 – вольтметр; 4 – ротаметр;                 
5, 6 – электронагревательные трубчатые печи; 7 – сопло Ветошинского; 11 – амперметр;      
12 – электронный потенциометр; 13 – милливольтметр; 14 – тиристорное устройство;      
15 – электронагревательная приставка (печь); 16 – кварцевая реакционная труба;              
17 – электрод; 18 – термоэлектрический преобразователь; 19 – электронный цифровой 
прибор; 20 – регулятор напряжения; 21 – масштабная линейка; 22 – цифровая камера;      
23 – цифровой дозатор 

 
Перед реакционной трубой устанавливается светящаяся шкала (масштабная 

линейка) 21. Распределение температуры по длине трубы определяется с помощью 
передвижного преобразователя термоэлектрического ХА68 18, подсоединенного к 
электронному цифровому прибору 19. Электрическое поле создавалось двумя 
горизонтально расположенными параллельными друг другу металлическими электродами 
17 помещенными в реакционной трубе. Напряжение на электродах регулируется 
регулятором напряжения постоянного тока 20. Капля жидкого топлива через отверстие в 
трубе подается в реакционную трубу с помощью цифрового дозатора 23. Движущуюся в 
тепловом потоке и во внешнем электрическом поле каплю снимают цифровой камерой 
22.Методика проведения исследований сводится к определению влияния ВЭП на скорость 
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испарения капель при различных температурах потока, “время жизни” капли, 
определению температуры самовоспламенения, периода индукции, времени горения 
капли. 

Для проведения исследований (испытаний) цифровой дозатор 23 заполняют 
исследуемой жидкостью и настраивают его на подачу в реакционную трубу капли 
определённого объёма. Скорость нагретого потока выбирается такая, чтобы во время 
испытаний избежать падения капли на поверхность реакционной трубы. Напряжение 
между электродами 17 не достигает своей пробойной величины. 

В силу своего малого размера капля через короткий промежуток времени 
приобретет скорость потока воздуха и будет находиться в воздухе во взвешенном 
состоянии, т.е. будет неподвижна относительно воздуха, двигаясь вместе с ним с 
одинаковой скоростью в электрическом поле. Введённая в поток капля прогревается, 
начинает быстро испаряться, и скорость испарения будет зависеть от температуры воздуха 
в трубе. Эту температуру можно подобрать такой, что процесс испарения закончится при 
прохождении каплей лишь небольшого участка трубы. Если теперь вдоль трубы через 
узкую вертикальную щель направить свет от постоянного источника, то наблюдатель 
увидит испаряющуюся каплю при боковом освещении, т.е. увидит так, как наблюдают 
мелкие капли в ультрамикроскопе. Поскольку капля движется с воздухом и испаряется, то 
она при боковом освещении оставит в глазах наблюдателя впечатление некоторого следа, 
или трека, величина которого будет зависеть при прочих равных условиях от размера 
капли: чем крупнее капля, тем более длинный трек будет наблюдаться в трубе. След, 
оставленный испаряющейся каплей, при боковом ее освещении может быть зафиксирован 
цифровой камерой 22 с определенной скоростью (60 кадров в секунду), что даёт 
возможность покадрово на компьютере с помощью специальной программы определить 

длину снятого трека и “время жизни” капли èn

f
  , где èn  – количество кадров в треке 

испаряющейся капли, f  – частота раскадровки трека. Цифровая камера 22 фиксирует не 
только реакционную трубу 16, но и масштабную линейку 21. Размер снятого трека, будет 
зависеть также от температуры потока и его скорости. При экспериментальных 
исследованиях увеличивая или уменьшая скорость потока нагретого воздуха возможно 
растягивать или укорачивать трек. Недостаточно высокая температура потока воздуха 
может привести к неполному испарению капли  в пределах реакционной трубы 16 – в 
этом случае капля вылетит из нее, не испарившись полностью. Нас будет интересовать 
такой режим эксперимента, при котором наиболее крупные капли дают наиболее длинные 
треки, вмещающиеся в пределах трубы 16, а мелкие капли оставляют все более короткие 
треки. Если при одной и той же температуре потока нагретого воздуха регистрировать 
треки испаряющихся капель различной массы и вычислить по ним “время жизни” этих 
капель, то результаты могут быть представлены графиком в виде кривой изменения 
“времени жизни” капель   от их массы m . Полученная таким образом зависимость 

( )f m   является исходной для дальнейших расчетов в области кинетики испарения. 
Пересчитав данные в обратном порядке, легко можно вычислить зависимость, вида 

( )m f t , где t  – время полного испарения капли данной массы и на основе данных 
зависимости ( )m f t , можно рассчитать и графически представить изменение радиуса 
капли R  во времени, т.е. ( )R f t и изменение поверхности капли S  во времени, что 
позволяет подробно описать весь процесс испарения капли. Зная “время жизни” капли и 

длину трека можно определить скорость испарения капли 
l




 , где l  – длина трека.  

Как следует из изложенного, метод треков в применении к изучению кинетики 
испарения капель требует введения в поток капель различного диаметра, масса которых 
должна быть точно известна.  

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  231

Поскольку кинетика испарения капель жидкого топлива определяется под 
влиянием ВЭП, то варьируя напряжением U  на электродах и вычисляя при этом время 
жизни капли, получим зависимость ( )f U   при заданной массе m  и скорости потока 

воздуха  . Кроме этого можно исследовать зависимость осевых размеров трека Ul

l
 от 

напряжения U , получаем ( )Ul f U
l
 , где Ul  – длина трека испаряющейся капли при 

наличии напряжения, l  – длина трека испаряющейся капли в отсутствии напряжения на 
электродах. Данная зависимость, например, может показать интенсифицирующее 
воздействие электрического поля на процесс испарения капли. 

При достаточно высоких температурах потока воздуха пары горючей жидкости 
могут вспыхнуть, и в реакционной трубе 16 будут наблюдаться яркие треки (без бокового 
освещения). В этом случае треки также регистрируются цифровой камерой 22 и 
обрабатываются на компьютере аналогично рассмотренной выше методике, что позволяет 
определить период индукции it  (времени задержки воспламенения) по масштабной 

линейке 21 вычисляя расстояние от момента ввода частицы в поток (в начале реакционной 
трубы) до вспышки частицы. Время горения частицы определяется при обработке 
заснятого трека, т.е. подсчитывается число кадров в треке горящей капли ãn  и делится на 

частоту раскадровки трека f , ã
i

n
t

f
 .  

В некоторых случаях, если требуется получить значение скорости, с которой 
движется частица (если неизвестна скорость потока воздуха), то измеряется длина трека 
горящей частицы при известном времени горения. 

С помощью данных, полученных на разработанной экспериментальной установке, 
возможно построить следующие зависимости: периода индукции it  от массы капли m  

при различных температурах T  и напряжения U  на электродах, ( )it f m ; периода 

индукции it  от напряжения U , ( )it f U ; периода индукции it  от температуры потока 

воздуха T , ( )it f T ; а также времени горения капли ãt  от напряжения U , ã ( )t f Å ; 

осевых размеров трека горящей капли ã

ã

Ul

l
 получаем ã

ã

( )Ul f E
l

 , где 
ãUl  – длина трека 

горящей капли при наличии электрического поля, ãl  – длина трека горящей капли без 

электрического поля.; температур горения капли ãU

ã

T

T
 от напряжения U . Зависимость 

ãU

ã

( )
T

f U
T

  (где 
UãT  – температура горения капли при наличии электрического поля, ãT  – 

температура горения капли без электрического поля) показывает теплотворную 
способность влияния ВЭП на горение капли жидкого топлива. 

Выводы. Созданная в ХГМА установка по определению показателей 
воспламеняемости веществ позволяет оценить влияние электрического поля на кинетику 
испарения и горения жидких топлив. Исследовать показатели воспламеняемости жидких 
веществ при воздействии на них ВЭП, таких как температуры самовоспламенения, период 
индукции и построить ряд зависимостей раскрывающих кинетику испарения, 
воспламенения и горения топлив. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СЛЕЖЕНИЯ  
ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ СОЛНЦА 

 
Кристаль М.Г., Баженский Ю.М., Якименко Е.И. 

Волгоградский государственный технический университет (Россия) 
 

Солнечные батареи, как средство получения энергии из возобновляемого 
источника, получают все большее распространение. Наибольшая эффективность, летом до 
60% и зимой до 20%, достигается, если в течение всего светового дня плоскость батареи 
будет перпендикулярна солнечным лучам. 

Полярный угол и угол возвышения солнца для любой календарной даты и любого 
времени суток можно с небольшой погрешностью свести к углу   между направлением 
солнечного луча и линией отвеса. 

Известно, что положение точки на поверхности сферы однозначно определяются 
двумя угловыми величинами – широтой   и долготой  . Тогда выражение отвесной 
линии: 

 

)cos()sin()tg()cos()sin()tg()sin()cos()cos( 






zyx

  (1) 

 
Придавая параметру   значения от 0º до 360º (0÷24 часа), получаем каноническое 

уравнение линии вертикали в заданной параметрами   и   точке поверхности Земли в 
любой момент времени суток. 

Известно, что при движении Земли по орбите, угол между направлением 
солнечного луча и осью вращения Земли изменяется в пределах от 66º33´ до 113º27´. 
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Соответственно, от положения Земли на орбите зависит величина угла между вертикалью 
в месте наблюдения и направлением солнечного луча. 

 

 
Рисунок 1. Положение солнца над горизонтом 

 
Имея канонические выражения вертикали (1) в точке наблюдения и солнечного 

луча, определим угол между ними: 
 

)2(
))sin()cos()tg()(cos()(sin))tg()sin()cos()(cos(

)sin()sin()tg()cos()sin()cos()cos()cos(
arccos

222 




 
где   - угол наклона оси Земли к плоскости эклиптики; 

  - географическая широта расположения солнечной панели;  

)90(   - угол возвышения солнца над горизонтом;  
  - азимутальный угол; угол   соответствует календарной дате. 

 
В момент восхода и захода солнца угол   между вертикалью и направлением луча 

света равен 90º, т.е. 0)cos(  . Поэтому, приравнивая числитель уравнения (2) нулю для 

выбранной широты и календарного дня  , получим значения 1  и 2 , соответствующие 
началу и окончанию светового дня в соответствующей дате. 

Полученные данные можно использовать для реализации программного 
управления положением блока солнечных батарей в независимости от степени 
облачности. Для реализации этого подхода целесообразно использование шаговых 
двигателей по каждой из двух координат, где начало отсчета определяют датчик 
вертикали и датчик положения «север-юг».  

Поскольку блок солнечных панелей обладает большими габаритными размерами и, 
соответственно, большой инерционностью, целесообразно для сбалансированности, 
привод поворота от вертикали для отслеживания угла возвышения солнца над горизонтом, 
располагать в центре перемещаемых масс. 
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Для обеспечения жесткости конструкции без существенного увеличения ее массы 
(момента инерции), блок 1 солнечных панелей и введенная в конструкцию 
дополнительная рама 2 подвешены на центральных опорах 3 и 4 (рисунок 2) и соединены 
между собой группой тяг 5 через шарниры 6 и 7. 

 
Рисунок 2. Механизм отработки угла возвышения солнца над горизонтом 

 
Поворот на азимутальный угол обеспечивает также шаговый привод с 

двухступенчатым червячным редуктором особой конструкции, позволяющий сохранить 
высокие КПД передачи и передаточное отношение 1/2160. Это позволяет при частоте 5Гц 
подаваемых входных импульсов обеспечить угловую скорость поворота 15°/час. 
Аналогично выполнен и механизм шагового привода слежения за углом возвышения 
солнца над горизонтом. Такой подход позволяет обеспечить минимальное 
энергопотребление приводами и микроконтроллером управления. 

При использовании подобных устройств в частичном энергоснабжении судов, 
управление положением блоками солнечных панелей можно корректировать по 
изменяемой широте нахождения судна от сигнала навигационной системы (например, 
GPS) и вектору движения судна по информации, поступающей из рулевой рубки. 
 
 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Малыгин Б.В., Галкин С.А., Погорлецкий Д.С. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
На сегодняшний день воздействие магнитного поля на углеводородное топливо 

неопровержимо, и доказано различными способами.[2]  Исследование этого воздействия 
является очень актуальным, так как по различным испытаниям эффект такого воздействия 
приводит к улучшению сгорания топлива, а соответственно и экономии его в пределах 5-
10%[4]. Дальнейшие испытания и исследования в данной области могут оказать большое 
влияние на промышленную отрасль, сельское хозяйство, транспортную сферу.  

Актуальность исследования. Существует несколько разработок на данную тему 
которые уже прошли этапы испытания и внедрения. Во всех случаях принцип их действия 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  235

основан на воздействии на углеводородное топливо с помощью постоянных магнитов. 
Разные устройства давали разные результаты и имели разный срок жизни. В двигателях 
внутреннего сгорания работающих на углеводородном топливе,  сгорание происходит 
далеко не полностью и в атмосферу выбрасывается несгоревший углеводород (СН) и 
вещества, которые отравляют окружающую среду: например угарный газ (СО). Это 
приводит к непродуктивному расходованию топлива и загрязнению окружающей среды. 
[1] Особое внимание отводится стоимости и расходу углеводородного топлива, а также 
экологическому аспекту, многие исследователи ищут пути экономии. При использовании 
постоянных магнитов в данных устройствах, можно столкнуться с некоторыми 
трудностями. Постоянные магниты имеют определенную напряженность магнитного 
поля, которая со временем только снижается, поэтому мы имеем стационарную систему, 
которой невозможно управлять. Но система, на которую мы воздействуем этим 
магнитным полем, зачастую является динамической, и мы сталкиваемся с 
неэффективностью такого воздействия при некоторых условиях. Учитывая это, 
автоматизация процесса обработки магнитно импульсным полем углеводородного 
топлива, как эффективный и технологически простой метод достижения этих целей очень 
актуальна. 

Решение задачи. В промышленности, судовом и автотранспорте где используется 
углеводородное топливо работу двигателей можно условно разделить на 3 типа: 
постоянную, переменную и экстремальную. При постоянной работе двигателя 
поддерживается определенное количество оборотов и в данном случае можно подобрать 
оптимальные параметры магнитного поля, что даст наилучший результат. При работе 
двигателя в переменном режиме дисперсия оборотов невелика. При выборе параметров 
магнитного поля нужно руководствоваться некоторыми статистическими данными, чтобы 
выбрать оптимальные параметры. Работа двигателя в экстремальных условиях 
подразумевает широкий диапазон оборотов двигателя. Разница между точками 
экстремума в оборотах двигателя может сказаться на расходе топлива и быть в пределах 
400-500% (для автомобилей). А расход топлива показывает скорость поступления топлива 
в камеру сгорания. При увеличении скорости подачи топлива сила воздействия 
постоянных магнитов может не дать результата. Принимая во внимание такую разницу, 
использование постоянных магнитов при обработке углеводородного топлива просто не 
рационально при данном режиме работы двигателя.[4]  Необходимо сделать систему, 
которая бы позволяла изменять параметры магнитного воздействия, в зависимости от 
работы двигателя. Данную систему можно создать только при использовании 
электромагнита, так как им можно управлять. Необходимо провести исследования и 
испытания  установок по обработке импульсным магнитным полем  углеводородного 
топлива. Использование электромагнита вместо постоянных магнитов даст нам ряд 
преимуществ. По сравнению с постоянными магнитами, электромагнит может создавать 
магнитное поле с большей напряженностью, а также иметь больший срок эксплуатации с 
сохранением заданных параметров, и быть дешевле в изготовлении. [3] Данная система 
может быть подключена либо к компьютерной сети автомобиля (блок управления 
двигателя)  либо к датчикам двигателя на производстве. Корректировать силу магнитного 
поля можно  в зависимости от оборотов двигателя, скорости подачи топлива или же 
параметров СО  в выхлопе (лямбда зонд).  

Выводы. Направления, в которых необходимо провести испытания: 
 испытание электромагнита с такими же параметрами, как и у постоянных 

магнитов. 
 расчет параметров магнитного поля для повышенных оборотов двигателя. 
 проверка эффективности электромагнита с этими параметрами на двигателе, 

работающем на повышенных оборотах, в сравнении с данными использования 
постоянных магнитов. 

 при доказательстве эффективности использования электромагнитов, 
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рассчитать параметры электромагнита на примере конкретного двигателя и построить 
систему автоматического управления параметрами магнитного поля в зависимости от 
работы двигателя. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТВЕРДОСТИ И АКУСТИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ МАТЕРИАЛОВ 
 

Морозов Б.И., *Шарко А.В. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

*Херсонский национальный технический университет (Украина) 
 

Актуальность основной проблемы материаловедения состоит в установлении 
закономерностей связи между показателями твердости и акустическими свойствами 
материалов и объясняется необходимостью определения механических свойств 
материалов методами неразрушающих испытаний. 

Постановка задачи. С изменением структурных и механических свойств стали 
изменяется и скорость распространения в ней ультразвуковых колебаний c . Среди 
методов измерения c  наиболее точны методы, основанные на измерении резонансной 
частоты изделия, которая при изменении механических свойств изменяется. 

Для определения скорости распространения ультразвуковых колебаний предложен 
следующий способ. В испытуемом образце с помощью пьезопреобразователя 
возбуждались непрерывные ультразвуковые колебания. После прохождения их через 
деталь колебания воспринимались другим пьезопреобразователем, сигнал с которого 
измерялся ламповым вольтметром. Если частота колебаний такова, что в образце 
укладывается целое число полуволн, то показания вольтметра максимальны. Зная длину 
образца l , частоту резf  и количество полуволн n , можно вычислить скорость ультразвука 

по формуле 

резf
n

l
c

2
 . 

Для осуществления этого метода использовались следующие приборы: генератор 
ультразвуковых колебаний Г-3-41, электронный цифровой частотомер Ч-3-22, ламповый 
вольтметр В-3-38 и прямые искательные головки от дефектоскопа ДУК-66 на частоту 

МГц6,0 . 
Так как скорость распространения ультразвуковых колебаний прямо 

пропорциональна частоте колебаний, скорость ультразвука не определялась, а измерялась 
только резонансная частота образца. 
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На цилиндрических  образцах из стали 40Х диаметром мм22  и длиной мм90 , 
прошедших разную термическую обработку, была измерена твердость всех исследуемых 

образцов, сняты амплитудно-частотные зависимости и определена величина 
f

f
 

относительных изменений резонансной частоты. 
Приведены результаты параллельных измерений твердости и амплитудно-

частотных характеристик ультразвукового сигнала, прошедшего через образцы стали 40Х, 
подвергнутые разным режимам термообработки. Для построения тарировочных графиков 

результаты измерений приведены к виду 
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С целью проверки пригодности полученных формул для определения твердости 
образцов, не используемых при построении градуировочных графиков, были проведены 

акустические измерения, найдены величины 
f

f
 и по ним рассчитаны значения HRC . 

Расчетные значения в пределах ошибки HRC2  совпадали с экспериментальными. 
Выполнены параллельные измерения относительного изменения резонансной 

частоты в образцах стали У8А и измерения твердости. Для получения разных значений 
твердости, образцы подвергались термообработке: закалка при температуре C760  с 
охлаждением в воде, и отпуск при температурах 500,300,200,150,100  и С600 . 

Результаты измерений также были обработаны по критерию Стъюдента. 

Зависимость 
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Рисунок 1. Зависимости относительного смещения резонансной частоты от твердости 

сталей У8А (кривая 1) и 40Х (кривая 2) 
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Выводы. Результаты экспериментов подтверждают основные положения теории и 

являются свидетельством того, что параметр 
f

f
 может быть использован для 

акустического контроля механических свойств стали. Это значительно расширяет 
возможности метода и позволяет применить его для контроля изделий любых размеров и 
любой формы с единственным для данной марки стали тарировочным графиком. 

 
 

РЕСУРСО-ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО 

 
Настасенко В.А., Кобяков Н.Н., *Лещенко А.И. 

Херсонская государственная морская академия (Украина)  
*Приазовский государственный технический университет (Украина) 

 
Введение. Анализ состояния проблемы, цели и задачи исследования 
В настоящее время во всех промышленно развитых странах мира большое 

внимание уделяется ресурсосберегающим технологиям, В Украине также принят ряд 
программ ресурсосберегающего развития. Однако рост населения и потребностей 
общества, даже при жестком ресурсосбережении, ведет к неизбежным утратам, что 
особенно неблагоприятно для исчерпываемых материалов. К ним, в первую очередь, 
относятся продукты сырья, в частности – нефть, газ, уголь, редкоземельные материалы, 
металлические руды и т.д., поэтому для них данная проблема является наиболее острой. 
Несмотря на относительную отдаленность времени полного исчерпания этих продуктов 
(для нефти и газа – от 70 до 100 лет, для угля – до 400 лет и т.д.), решение данной 
проблемы является актуальным, поскольку, чем раньше на нее будет обращено внимание, 
тем больше возможностей появится для ее решения. 

Целью данной работы является привлечение внимания ученых и широкой 
общественности к потребности глобального решения проблемы, путем перехода от 
ресурсосберегающих, к ресурсовозобновляемым технологиям. 

Сложность поставленной проблемы заключается в том, что она, в принципе, 
затрагивает основы мироздания, в т.ч. – обусловленные общим нарастанием энтропии и 
гипотезой тепловой смерти Вселенной. Однако эти проблемы можно отнести к очень 
отдаленному будущему, что выходит за рамки поставленной работы, но они могут 

оказывать свое влияние на задачи, решаемые 
на планетарном уровне, как перспектива 
общей неизбежности регресса. В данной 
работе поставлены наиболее острые задачи 
на планетарном уровне – поиска возможных 
путей создания ресурсовозобновляемых 
технологий в области энергетики и сырьевых 
ресурсов. 

Поиск путей решения поставленной 
проблемы. Решение любой проблемы в 
целом подчиняется ее потребностью для 
общества, которую может представить 
схема, разработанная в [1, 2] для 
технических систем и показанная на рис.1. 

 
Рисунок 1. Схема общих принципов развития 

технологий и объектов техники 
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В такой системе взаимосвязи запросов и возможностей появляется фактор времени 
Ft. Уменьшить его, в зависимости от остроты потребности решения проблемы для 
общества, можно только за счет привлечения дополнительных трудовых и материальных 

ресурсов 
j

iЗ , что в рамках общих положений развития технических систем [1, 2], ведет к 

резкому увеличению затрат (1): 
j

i
j

i
j

i ЗВЗ                                                     (1) 

Чем острее будет потребность в сокращении фактора времени, тем выше будут 
затраты (2), но гарантии скорого решения проблемы при этом не существует. 

         t
j

i FЗ                (2) 

При поиске возможных путей создания ресурсовозобновляемых технологий в 
области энергетики и сырьевых ресурсов учитывали, что в природе уже существуют 
возобновляемые продукты, в частности – растениеводства, для которых используется 
энергия Солнца. Однако данный путь может быть эффективно использован в топливных 
системах, а в сырьевых – его возможности ограничены в основном углеводородами. Будут 
ли созданы высокоэффективные и экономичные преобразователи углеводородов в 
молекулы других веществ (например, железа или других металлов) в ближайшем или 
неотдаленном будущем, сказать трудно, т.к. данной проблеме не уделяется должного 
внимания. Хотя ядерно-физические принципы таких преобразований хорошо известны, 
(например, облучением базовых веществ протонами и нейтронами), но они являются 
слишком затратными, а пути биологических преобразований микроорганизмами или 
фотосинтеза – находятся пока лишь на стадии прогнозов и первичных изысканий. 

Более глубоко проработаны возобновляемые энергетические системы, в т.ч. – на 
биогазе, на сжигании отходов продуктов растениеводства и др. Однако для полного 
удовлетворения растущих энергетических потребностей человечества таким путем, 
необходимы значительные земельные ресурсы, которых уже сейчас недостаточно для 
обеспечения продуктами питания 7-ми миллиардного населения Земли. В реальном 
будущем такой путь способен обеспечить не более 20% энергетических потребностей. 

Другим направлением в энергетике является развитие её альтернативных видов, 
среди которых в настоящее время наибольшее внимание уделяется солнечной, ветровой и 
геотермальной. Однако более предпочтительно развитие гидроволновой энергетики на 
базе электрических генераторов маятникового типа по патенту РФ № 2396673, у которых 
роторы 1 закреплены в опорах 2 на качаемых волнами поплавках 3, а статоры 4 
подвешены на роторах с возможностью свободного качания (рис.2). 

Такой вариант наиболее прост в изготов-лении, имеет минимальное количество 
элементов и защищен от поломок волнами. Его к.п.д ≈ 75%, а удельный энергетический 
потенциал волн воды значительно выше, чем ветра и солнца. При этом, за счет выработки 

такими генераторами дешевой 
электрической энергии, возможно 
рентабельное получение водорода 
электролизом воды [3], с последующим 
его употреблением в автомобильных, 
судовых, авиационных и ракетных ДВС, 
что сводит данные технологии к 
ресурсовозобновляемым. 

Выводы – необходимо 
финансирование ресурсовозобновляемых 
программ.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ НА СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА ИМПУЛЬСНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЕГО ГОРЕНИЯ 
 

Погорлецкий Д.С., Богданов В.А., Алексеев А.В., Малыгин А.Б. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
Введение. Известны исследования влияния магнитно-импульсной обработки 

(МИО) [1-3] на газообразные углеводородные  топлива. Известно, что магнитное поле 
может влиять только на электрические заряды, находящиеся на границах 
неоднородностей. В природном газе наличие электрических зарядов незначительно, что 
приводит к противоречивым результатам исследования. В одних примерах 
положительные качества топлива увеличиваются, а в других – уменьшаются. 

Большинство исследователей используют магнитные поля недостаточной 
мощности, а сами исследования проводились в небольшом интервале частот импульсов. 

Актуальность исследования. Проблема  экономии в использовании газообразного 
топлива, а также экологические проблемы, связанные с продуктами  его сгорания, 
несгоревший углеводород (СН) и вещества, которые отравляют окружающую среду,  
например угарный газ (СО), относятся  к  наиболее актуальным на сегодняшний день 
проблемам. Магнитно импульсная обработка топлива позволяет существенно повысить 
его экономическую  эффективность и  экологические  показатели, что и определяет 
актуальность предлагаемой  работы. 

Целью настоящей работы является разработка конструкции установки для 
исследования  влияния магнитно импульсной обработки на свойства природного в 
процессе его горения. 

Постановка задачи. Для достижения поставленной цели при проведении 
исследований  влияния импульсного магнитного поля на свойства природного газа в 
процессе его горения необходимо контролировать определенное количество параметров а 
именно: давление газа в системе, изменение температуры горения газа, состав продуктов 
горения, а также возможность измерять другие характеристики газообразных 
углеводородных  топлив непосредственно после его (МИО). 

Результаты исследований. В качестве объекта исследования взят газ пропан-
бутан (C3H8 - тяжелый газ, имеющий плотность при нормальных условиях, равную 
2,02 кг/м3, C4H10  - тяжелый газ, имеющий два изомера: бутан и изобутан), который 
обрабатывается импульсным магнитным  полем. [4]  Выбор основан на простоте  
достижения стабильного химического состава газа и  его  давления. 
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Как известно газообразное топливо содержит целый ряд углеводородных 
органических соединений, где среднее количество атомов углерода в молекуле составляет 
7-8, а водорода  10-11 [4]. При воздействии импульсного магнитного  поля на молекулы 
углеводорода удается получить молекулярные комплексы с малым содержанием углерода 
и низким молекулярным весом, которые обладают более высокой теплотой сгорания. 
Таким образом, предполагается возможность экономии газа при совершении одной и той 
же работы.[1]  

Нами была разработана установка для исследования влияния импульсного 
магнитного поля на свойства природного газа создаваемого  в  соленоиде ,  в  
активной  части  которого  находится  топливопровод  (с разной частотой и 
величиной магнитной индукции импульсного магнитного поля), внешний  вид  установки 
показан на (рис.1). 

 
 
Рисунок. 1. Установка для исследования влияния импульсного магнитного поля на 

свойства природного газа 
 
Установка снабжена (рис. 2) газовым баллоном 1, газовым редуктором с 

регулятором давления 2, двумя линиями топливопроводов. Магнитное поле создается 
активатором 9, который представляет собой соленоид работающий по  принципу  
дискретно  - градиентной  обработки ,  он разработан для последующего 
использования в системах питания, судовых и автомобильных двигателях. Габаритные 
размеры и мощность соленоида зависит от мощности двигателя и объема. Во время 
исследований нами планируется использовать различную силу магнитных импульсов и 
продолжительность воздействия на газ.  

Также установка оборудована разъемным соединение 8, для монтажа и замены 
магнитно импульсного активатора, расходомером газа 4 для определения расхода газа, 
основная допускаемая погрешность ротаметров модели РМ-ГС составляет ± 4% от 
верхнего предела измерений, газовой горелкой 7 в которой происходит сжигание газа к 
которой прикреплён датчик температуры (термопара типа медь-константан) 5 он 
позволяет проконтролировать температуру сгорания, не активированного газа, а также 
температуру сгорания активированного газа (при переключении шаровых кранов 3).  
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Рисунок.2. Схема установки для исследования влияния импульсного магнитного поля на 
свойства природного газа: 1-газовый баллон с краном; 2-газовый редуктор с регулятором 
давления; 3-шаровые газовые краны; 4-расходомер газа; 5-датчик температуры; 6-датчик 

СО; 7-газовая горелка; 8-разёмное соединение; 9-магнитно-импульсный активатор 
 
При неизменности условий эксперимента физико-химического состава газа, 

давление газа, температуры воздуха, условий горения с помощью датчика (СО) 6, который 
подключён  к газоанализатору (ИНФРАКАР-М) возможно измерить объемные доли 
оксида углерода (СО) и углеводородов (СН), оксида азота (NO), диоксида углерода (СО2), 
кислорода (О2) в продуктах горения газа. 

Выводы. Была разработана и апробирована установка для исследования влияния 
импульсного магнитного поля на свойства природного газа которая позволяет 
зафиксировать изменение температуры сгорания газа и состава продуктов горения, при 
воздействии на газ импульсным магнитным полем разной силы и продолжительности. 
Согласно представленному внешнему виду установки, её схеме и описанию, 
поставленные в работе задачи по достижению заданных технических характеристик 
установки выполнены.  
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ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ  

С УТИЛИЗАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ  
НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

 
Прилепский Ю. В., Грицук И. В. 

Донецкий институт железнодорожного транспорта УкрГАЗТ (Украина) 
 

Введение. Рекуперация (от лат. recuperatio — «обратное получение») — 
возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же 
технологическом процессе. Рекуперация энергии позволяет существенно сократить 
потребление топливных ресурсов и снизить вредные выбросы в атмосферу. Все это в 
полной мере относится к транспортным системам, где наблюдается устойчивая тенденция 
к увеличению удельной мощности транспортных единиц и росту количества 
транспортных средств. 

Актуальность исследований. В настоящее время основными направлениями 
исследований бортовых рекуперативных систем являются: повышение эффективности 
отбора и преобразования энергии, разработка и совершенствование накопителей энергии, 
увеличение сроков хранения накопленной энергии, создание систем реализации 
накопленной энергии с высоким коэффициентом полезного действия, расширение сферы 
использования рекуперативных систем. Отличительной особенностью транспортных 
бортовых рекуперативных систем является то, что их эффективность возрастает с 
повышением неравномерности движения или ритма работы. Так, для тягового 
подвижного состава железных дорог особый интерес представляет бортовая реализация 
рекуперации на локомотивах, выполняющих маневровую работу с постоянным 
изменением параметров движения и нагрузок на силовые агрегаты. Кроме того, для 
маневровых тепловозов характерным является наличие длительных перерывов в 
выполнении технологической работы, при которых двигатель внутреннего сгорания 
(ДВС) продолжает работать на холостых оборотах с потреблением значительного 
количества топлива. В данном случае представляется целесообразным прекращать работу 
ДВС на время перерывов в маневровой работе, а оптимальную рабочую температуру 
основных технологических жидкостей его поддерживать за счет тепловой энергии, 
отобранной и накопленной ранее за счет тепловой энергии отработавших газов (ОГ) [1].  

Постановка задачи. В рамках данной работы исследовались вопросы 
эффективного отбора энергии торможения транспортного средства (ТС), ее 
преобразование в электрическую энергию, накопление энергии, хранение и использование 
ее в преобразованном виде на тяговых режимах и при хранении транспортного средства. 
Помимо этого, изучались процессы накопления и хранения тепловой энергии ОГ, 
выделяемой при работе ДВС с последующим использованием ее при предпусковом 
безтопливном прогреве ДВС до оптимальных рабочих температур при хранении ТС. 

Результаты исследований. Работы проводимые авторами в данном направлении 
можно разделить на 3 основных этапа. На первом этапе для исследования процессов 
рекуперации энергии торможения ТС использовали физическую модель рекуперативной 
системы ТС с электрической передачей, созданную на кафедре подвижного состава 
железных дорог Донецкого института железнодорожного транспорта УкрГАЗТ [2]. 
Физическая модель создавалась для изучения возможности оснащения системой 
рекуперации транспортных средств с электрической передачей со схемой накопления, 
хранения и реализации накопленной энергии с использованием конденсаторов 
сверхбольшой емкости, (рис. 1, в). Использование в качестве накопителей электрической 
энергии конденсаторов сверхбольшой емкости обусловлено длительным сроком их 
эксплуатации, низкими требованиями к обслуживанию, низким внутренним 
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сопротивлением, в результате чего конденсаторы способны выдерживать значительно 
большие по сравнению с аккумуляторами токи заряда и разряда. 
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ДГУ – дизель-генераторная установка; ТЭД – тяговый электрический двигатель; 
РПЭ – реверсный преобразователь электрической энергии; НЭ – накопитель 

электрической энергии. 
Пунктирными стрелками показано накопление энергии, сплошными – реализация 

накопленной энергии; 
а) – рекуперация энергии торможения ТС (первый этап); б) – рекуперация тепловой 

энергии ОГ ДВС (второй этап); в) – комбинированная схема рекуперативной системы ТС 
с утилизацией тепловой энергии ОГ (третий этап). 

Рисунок 1. Схема функциональной реализации системы рекуперации энергии на 
транспортном средстве с электрической передачей и утилизацией тепловой энергии ОГ 

 
Как следует из приведенной схемы, накопление электрической энергии может 

осуществляться двумя способами: от тягового электрического двигателя в режиме 
электроторможения (тяговый электрический двигатель работает в режиме генератора) и 
от генератора дизель-генераторной установки во время перерывов в движении, но с 
работающим ДВС. В обоих случаях для согласования параметров источников 
электроэнергии и накопителя использовался преобразователь электрической энергии. При 
отдаче накопленной энергии, преобразователь включается в реверсном режиме и может 
как самостоятельно запитывать тяговый электродвигатель в режиме трогания с места и 
первичного разгона, так и работать совместно с тяговым генератором на переходных 
процессах, используя энергию, накопленную в конденсаторах. Блок-схема физической 
модели представлена на рисунке 2. 

Поскольку напряжение на конденсаторах зависит от степени их заряда, возникла 
необходимость создания стабильно работающего, помехоустойчивого преобразователя 
напряжения с возможностью регулировки в широком диапазоне токов заряда и разряда 
накопителя электрической энергии. Для регулирования величин тока заряда и разряда 
реализован принцип широтно-импульсной модуляции с изменением скважности 
импульсов от 0,89 до 0, что позволяет в широких пределах изменять токовые параметры 
силового блока. Согласование напряжений накопителя электрической энергии и внешней 
цепи осуществляется ступенчато за счет изменения витков первичной и вторичной 
обмоток импульсного силового трансформатора. На физической модели рекуперации 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  245

энергии транспортного средства с накопителями на сверхмощных конденсаторах с 
электрической передачей и утилизацией тепловой энергии ОГ исследовалась 
работоспособность отдельных блоков, определялись оптимальные режимы их работы [2, 
3], изучались вопросы помехоустойчивости [4], опробовались различные схемы силового 
блока [5], изучалось изменение параметров на переходных режимах работы. В результате 
исследований предложена схема реализации разработанной рекуперативной системы 
транспортного средства, на примере маневрового тепловоза ЧМЭ3Т, без существенного 
изменения штатной электрической схемы. Разработка и реализация подобной схемы на 
маневровом тепловозе позволит экономить до 25 % дизельного топлива при среднем 
уровне интенсивности маневровой работы [6]. 
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Тр – импульсный силовой трансформатор; В – выпрямитель; Д1 – электрический 
двигатель (имитатор внешней нагрузки); Д2 – модель тягового электродвигателя; 

ОВ – обмотка возбуждения; Сн – накопитель электрической энергии 
Рисунок 2. Блок-схема физической модели рекуперативной системы транспортного 

средства с электрической передачей 
 
На втором этапе работ на стационарной дизель-генераторной установке с дизелем 

К-461М кафедры «Подвижной состав железных дорог» Донецкого института 
железнодорожного транспорта УкрГАЗТ исследовались процессы рекуперации тепловой 
энергии с использованием ее для безтопливного предпускового прогрева ДВС и 
поддержания его рабочей температуры во время остановок на продолжительное время [7]. 

Тепловая энергия (рис. 1, б) отбирается в теплообменнике из потока отработавших 
газов при работе ДВС и с потоком теплоносителя поступает в многосекционный тепловой 
аккумулятор (МСТА) фазового перехода, состоящий из трех секций [8]. Секционная 
конструкция аккумулятора продиктована необходимостью накопления максимального 
количества тепловой энергии и недопущением контакта теплоносителя, нагретого до 
высоких температур с деталями и моторным маслом двигателя внутреннего сгорания. В 
первой секции МСТА теплоаккумулирующий материал нагревается до рабочей 
температуры фазового перехода, которая ниже наивысшей температуры ОГ ДВС (Тр1 < 
Тог) С, во второй – до температуры, которая намного ниже наивысшей температуры ОГ 
ДВС (Тр2 << Тог)С и в третьей секции, которая непосредственно отдает тепловую энергию 
в двигатель внутреннего сгорания – до температуры низкопемпературного 
теплоаккумулирующего материала - Тр3. Химический состав теплоаккумулирующих 
материалов для трех секций был различным и выбирался таким образом, чтобы в рабочем 
интервале температур присутствовало надежное энергоемкое агрегатное фазовое 
превращения из твердого состояния в жидкое и обратно без наличия эффекта 
переохлаждения; при этом, нагрев веществ до максимальных рабочих температур не 
вызывал бы необратимого изменения химического состава теплоаккумулирующих 
материалов [10]. Разработанная схема дополнялась средствами автоматического 
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управления: электронным блоком управления, электрической запорной арматурой 
(клапанами) и средствами принудительной циркуляции тепловых потоков. 

На теплоаккумулирующей установке изучены температурно-временные параметры 
процессов накопления и реализации утилизируемой теплоты ОГ, предложены принципы и 
схематические решения реализации автоматического управления тепловыми потоками, 
уточнены параметры теплового аккумулятора фазового перехода. 

На третьем этапе на основе проведенных исследований предложена 
комбинированная схема реализации системы рекуперации энергии на транспортном 
средстве с электрической передачей и утилизацией тепловой энергии ОГ (рис. 1, в). Такая 
схема фактически включает в себя как рекуперацию энергии торможения ТС, так и 
рекуперацию тепловой энергии, но дополнительно позволяет расходовать энергию 
накопленную в сверхемких конденсаторах для использования в МСТА для предпусковой 
подготовки ДВС или поддержания его в прогретом состоянии. Необходимость в такой 
схеме (рис.1,в) возникает в случае продолжительного перерыва в работе ДВС ТС, когда 
МСТА частично или полностью разрядится за счет неизбежных потерь тепла в 
окружающее пространство. В то же время, время хранения накопленной электрической 
энергии в конденсаторах сверхбольшой емкости без существенных потерь довольно 
значительно и исчисляется месяцами. 

Использование комбинированной схемы реализации рекуперации энергии на 
транспортном средстве с электрической передачей и утилизацией тепловой энергии ОГ в 
единый комплекс позволяет осуществить кардинальную экономию топлива и повысить 
экологические показатели транспорта при его эксплуатации. 

Выводы. Исследованиями показана целесообразность и экономическая 
обоснованность оснащения бортовой системой рекуперации энергии транспортных 
средств с электрической передачей, так как при этом экономится до 25 % топлива и 
улучшаются экологические показатели эксплуатации транспорта. Для изучения процессов 
рекуперации энергии движения разработана и создана физическая модель рекуперативной 
системы транспортного средства с электрической передачей, позволяющая снизить 
затраты и сократить время на исследования. 

Использование комбинированной схемы реализации рекуперации энергии на 
транспортном средстве с электрической передачей и утилизацией тепловой энергии ОГ в 
единый комплекс позволяет осуществлять безтопливный предпусковой нагрев двигателя 
внутреннего сгорания, что существенно сокращает расход горючего и улучшает 
экологические показатели эксплуатации транспорта. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПИТОМОГО ЕЛЕКТРООПОРУ 

ЗРАЗКІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ПІД ВПЛИВОМ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

 
Скирденко О.І., Кузьменко М.І., Скирденко В.О. 
Херсонський державний університет (Україна) 

 
Попередньо проведені експериментальні дослідження показують, що під впливом 

магнітного поля , в якому розміщують зразок з досліджуваного феромагнітного матеріалу, 
і після його обробки в полі соленоїда він змінює цілий ряд своїх фізико – механічних 
властивостей. 

З метою встановлення зміни властивостей інструментальних матеріалів після 
магнітної обробки, вивчався її вплив на питомий електроопір зразків. Питомий 
електроопір вимірювався за двохзондовою схемою з використанням  

блоку  живлення (стабілізатор струму В5-43); зразкового  опіру (Р-310;0,001Ом); 
цифрового ампервольтметру (Р-386) з ціною розподілу 10 – 4 В.  

Для обліку різного роду наведень опір усіх зразків вимірювався при двох 
напрямках струму. Магнітна обробка зразків проводилася в спеціально сконструйованій 
установці «Імпульс 0.65 Т» з багато секційним соленоїдом , що працює на постійному 
струмі. Живлення установки здійснювалося за допомогою двох автотрансформаторів, що 
дозволяють змінювати  напругу в інтервалі 0...400В. Вбудоване в установку реле часу 
дозволяло змінювати тривалість магнітної обробки. 

Проведені пошукові експерименти , показали зміну питомого електроопору зразків 
феромагнітних інструментальних матеріалів в залежності від часу, що пройшов після їх 
магнітної обробки. При цьому в дослідженнях також змінювали  і час витримки зразків в 
полі соленоїда. 

Для встановлення відповідної залежності експериментальні дослідження 
проводилися на двох партіях зразків з матеріалу Р6М5. Перша партія складалася з 
заготівель, що не піддавалися загартуванню, а друга – із загартованих зразків. Перед 
магнітною обробкою безпосередньо на всіх зразках вимірявся питомий електроопір. 
Значення питомого електроопору на всій серії (з 12-ти зразків) були близькі за значенням і 
складали 71077  ,ρ Ом×м. 

Після цього серії по три зразка в кожній піддавалися магнітній обробці в полі 
соленоїда тривалістю 1с, 2с, 3с, 3,57с (всього 12 зразків) у полі соленоїда з індукцією 
В=0,56Т, проводилися вимірювання їх питомого електроопору. При цьому було 
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встановлено, що ступінь зниження питомого електроопору помітно залежав від тривалості 
намагнічування. Так, при обробці протягом однієї секунди він знизився на 20-25% (на всіх 
зразках), склавши значення   7108,5...5,5  Ом×м. 

При обробці протягом трьох секунд питомий опір досліджуваної сталі Р6М5 
знизився на 10-13%, прийнявши значення   7100,7...8,6  Ом×м. 

Аналогічні дослідження були проведені і зі зразками другої партії. При цьому 
ефект зменшення під дією магнітного поля виявився менш вираженим (не більш 5...7%). 

В таблиці 1 приведені опосередковані значення питомого електро опору зразків зі 
сталі Р6М5 до і після магнітного впливу на обидві партії при різних інтервалах часу 
обробки. 

Висновки. Аналізуючи проведені дослідження слід зазначити, що магнітна обробка 
зразків з різних інструментальних матеріалів змінює їх питомий електроопір, а це як 
правило призведе до зміни й підвищенню електрорушійної сили, що виникає при різанні 
матеріалів в наслідок нагрівання в зоні різання інструментального і оброблюваного 
матеріалів. При цьому інтенсивність впливу через витрати на питомий електроопір 
незначний: збільшення часу від 1 до 3,57 с. (в 3,5 рази) призводить до зменшення 
питомого електроопору тільки на 0,5% для незагартованих зразків, а (для загартованих 
навіть не змінюється), що значно менше похибки експерименту. Сама ж обробка 
магнітному полі соленоїда інструментальних матеріалів наприклад протягом однієї 
секунди в середньому змінює  питомий електроопір не загартованих зразків майже в 1,5 
рази. 

Таблиця 1. 
Результати дослідження впливу тривалості обробки зразків інструментальної 

швидкорізальної сталі Р6М5 в магнітному полі соленоїда на їх питомий електроопір 
 

І партія (не загартовані зразки) ІІ партія (загартовані зразки) 

Тривалість 
обробки 

ρ 10-7, Ом×м 
(до обробки) 

ρ 10-7, Ом×м 
(після обробки)

Триваліст
ь обробки

ρ 10-7, Ом×м 
(до обробки) 

ρ 10-7,Ом×м 
(після обробки) 

1 с 5,024 3,457 1 с 7,132 6,640 
2 с 5,011 3,477 2 с 7,015 6,674 
3 с 5,014 3,525 3с 7,211 6,821 

3,57 с 4,998 3,489 3,57 с 7,142 6,815 
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Секція 6 
 

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ  
У СФЕРІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА 
ВИРОБНИЦТВА ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Бабишена М.І. 
Херсонська державна морська академія (Україна) 

 
Формування комунікативної компетентності є однією з ключових проблем 

педагогіки. Особливо важливі систематизуючі та соціалізуючі процеси, які можливі тільки 
в умовах освітньої системи, в межах якої відбувається засвоєння норм, правил та 
культурних цінностей суспільства.  

У контексті цього правила і виникає проблема визначення ролі гуманітарних 
дисциплін у процесі становлення майбутнього суднового механіка. Це посилює вимоги до 
вищих навчальних закладів щодо якісного здійснення процесів формування майбутніх 
поколінь спеціалістів морської галузі, вимагає змін педагогічних орієнтацій змісту 
гуманітарних предметів. 

Метою дослідження є розгляд особливостей формування комунікативної 
компетентності майбутніх суднових механіків у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін. 

Аналіз досліджень і публікацій показав, що формування комунікативної 
компетентності студентів розглядається в педагогічній літературі як одне з основних 
завдань. Практична реалізація ідей комунікативної спрямованості в процесі навчання у 
вищих навчальних закладах отримала широке визнання у всьому світі. Феномен 
комунікативної компетенції та компетентності вивчали М. Авдєєва, Р. Арефьєв, О. 
Бобієнко, В. Буряк, І. Виноградова, Н. Власенко, О. Волченко, Н. Колмогорова,  
З. Коннова, О. Кучеренко. Питання мовленнєвої взаємодії студентів відображені в 
дослідженнях Г. Відоусана,  Д. Вілкінза, Д. Стевіна. Проблемі комунікативної 
компетентності приділяють увагу вітчизняні та зарубіжні вчені в галузі педагогіки і 
психології: О.О. Аршавська, І.А. Воробйова, Н.І. Гез, Т.І. Дементьєва, Ю.М. Ємельянов, 
Ю.М. Жуков, М.М. Заброцький, Д.І. Ізаренков, О.В. Касаткіна, Б.Ф. Ломов, 
С.Д. Максименко, І.Р. Максимова, А.М. Москаленко, Р.П. Мільруд, С.В. Петрушин, 
Л.О. Савенкова, Ю.П. Федоренко, Ю.С. Федоренко, Л.Л. Хоружа, S. Blum-Kylka, 
М. Canale, K. Korhonen, E. Levenstone, S. Savignon, М. Swain, Е. Таrone.  

Розробкою питань комунікативної підготовки фахівців опікуються: 
Д.М. Годлевська (майбутні соціальні працівники), Р.О. Гришкова (студенти 
нефілологічних спеціальностей), С.В. Козак (майбутні фахівці морського флоту), 
В.А. Лівенцова (майбутні менеджери), В.О. Назаренко (майбутні керівники державної 
прикордонної служби), О.О. Павленко (майбутні фахівці митної служби), І.М. Чемерис 
(майбутні журналісти). 

Ідеї компетентнісно орієнтованої освіти є предметом наукового пошуку багатьох 
вчених Росії (В. Болотов, І. Зімняя, В. Краєвський, В. Сєріков, А. Хуторський та ін.). 
Аналіз сутності зазначеного феномена, характеристику його складових знаходимо у 
дослідженнях вітчизняних науковців – О. Локшиної, О. Пометун, В. Свистун, В. Ягупова; 
уміння вчитися як ключова компетентність розкрита О. Савченко. 

В останні десятиліття в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених 
простежуються різні підходи до розуміння й визначення комунікації як діяльності 
(діяльність спілкування, діяльність вербальної комунікації, мовленнєва діяльність). У 
процесі професійної підготовки майбутніх суднових механіків у системі освіти виявлена 
низка суперечностей між державними вимогами щодо підготовки конкурентоспроможних 
працівників і недостатнім рівнем їхньої фахової комунікативної компетентності. 
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Однією з найважливіших умов реалізації всіх професійних здібностей особистості є 
комунікативність, яку розглядаємо як професійну здібність передавати партнеру 
розуміння переживань та внутрішньої ситуації [1, с. 124]. 

Оскільки майбутній судновий механік повинен у майбутній своїй професійній 
діяльності висловлювати думки, накази, пояснювати раціонально виконання професійних 
дій, бути комунікабельним, упевнено вести діалог і монолог, то для нашого дослідження є 
важливим виявлення готовності майбутнього фахівця саме до такої компетенції. Студент 
оволодіває накопиченим матеріалом з лінгво-комунікабельності у процесі навчальних 
видів діяльності під час вивчення таких гуманітарних дисциплін: «філософія», 
«українська мова (за професійним спрямуванням)», «історія української культури», 
«географія судноплавства», «соціологія», «психологія», «релігієзнавство», «історія 
України», «англійська мова», «політологія», «економіка морської галузі» та інші. В них 
фіксуються взаємостосунки «суб’єкт-об’єкт», також у процесі міжособистісного 
спілкування, де формується і розвивається система взаємостосунків «суб’єкт-суб’єкт».  

Така риса характеру, як комунікабельність, виступає як специфічна форма 
взаємодії людини з іншими, в ході якої здійснюється обмін необхідною інформацією. 

Характеризуючи особливості людського спілкування Л.Буєва наголошує, що у 
спілкуванні здійснюється раціональний, емоційний і вольовий взаємозв’язок індивідів, 
виявляється і формується спільність настроїв, думок, поглядів, досягається 
взаєморозуміння, здійснюється передача і засвоєння звичок, стилю поведінки, 
створюється згуртованість і солідарність, що характеризує групову та колективну 
діяльність [2, с.111].  

Формування комунікативної компетентності майбутніх суднових механіків для 
організації ефективної навчально-виховної взаємодії у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін має першочергове значення. Тому основним завданням викладача-словесника є 
підготовка розвиненої мовної особистості майбутнього фахівця. Результатом розвитку 
мовної особистості майбутнього суднового механіка є досконале оволодіння необхідним 
мовним потенціалом і стійкі навички спілкування в усіх сферах життєдіяльності, тобто 
набуття мовної та комунікативної компетентності. Компетентність – це особистісна якість 
(сукупність якостей) та мінімальний досвід, які вже склалися по відношенню до діяльності в 
заданій галузі (А.Хуторовський); це не тільки вміння, але й відмінні риси, що відповідають 
завданням, які поставлені життям (І.Ґудзик); це комплексний особистісний ресурс, який 
забезпечує можливість ефективної взаємодії з оточуючим світом у тій чи іншій галузі та 
який залежить від необхідних для цього компетенції (Р.Мільруд). 

Компетенція – більш вузьке поняття, що співвідноситься з конкретними видами 
діяльності та використовується для позначення умінь, знань, які необхідні для ефективного 
виконання дій (І.Ґудзик). 

Виходячи з того, що компетентність є складним утворенням, більшість дослідників 
виокремлюють у цьому педагогічному явищі певні напрями чи групи. У контексті нашого 
дослідження доречно розглянути перелік ключових компетенцій, які визначаються на 
основі провідних цілей загальної освіти, структурної презентації соціального досвіду та 
досвіду особистості, а також основних видів діяльності, які дозволяють особистості 
оволодівати соціальним досвідом, формувати навички життя та практичної діяльності в 
суспільстві. А. Хуторський визначає такі ключові компетенції: ціннісно-смислову, 
загальнокультурну, навчально-пізнавальну, інформаційну, соціально-трудову, 
компетенцію особистісного самовизначення та комунікативну [6]. 

У психолого-педагогічних дослідженях компетентність у спілкуванні розуміється: 
 – як складне утворення, що включає знання соціально-психологічних факторів і 

уміння використовувати їх у конкретній діяльності, розуміння мотивів, інтенцій, стратегій 
поведінки, фрустрацій, як своїх власних, так і партнерів по спілкуванню, уміння 
розібратися в групових соціально-психологічних проблемах, осмислення можливих 
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перешкод на шляху до взаємного розуміння, оволодіння технологією та психотехнікою 
спілкування (Л.А. Петровська); 

 – як система внутрішніх засобів регулювання комунікативних дій (Ю.М. Жуков та 
ін.); 

 – як засновова на знаннях, чуттєвому досвіді та вільному володінні засобами 
спілкування здатність особистості орієнтуватися в ситуаціях спілкування (Ю.М. 
Ємельянов); 

 – як складне утворення, що включає пізнавальний, емоційний та поведінковий 
компоненти (С.В. Петрушин); 

 – як певна інтегральна характеристика спілкування, у якій опосередковано 
виражаються морально-світоглядні установки особистості, її загальна та професійна 
спрямованість, рівень комунікабельності (М.М. Заброцький). 

Комунікативна компетентність інтерпретується вченими як здатність людини 
встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми. До її складу 
входить певна сукупність знань та умінь, що забезпечують ефективний перебіг 
комунікативного процесу. Комунікативна компетентність розглядається як ступінь 
оволодіння певними нормами спілкування, поведінки, як результат научування, засвоєння 
соціально-психологічних еталонів, стандартів, стереотипів поведінки, оволодіння 
технікою спілкування.  

В умовах формування комунікативної компетентності можна виділити такі 
складові ціннісних орієнтацій предметів: мотиваційно-пізнавальну, операційно-
прогностичну, інтегровану, морально-етичну, проблемну тощо.  

Розглянемо деякі складові, які зорієнтовані на вивчення основ гуманітарних наук. 
Мотиваційно-пізнавальна складова гуманітарних предметів, на думку багатьох 

науковців, зосереджує свою увагу на комунікативних цілях та завданнях, які 
використовуються студентами у різних ситуаціях письмового та усного  спілкування. 
Основна мета такої складової—допомогти майбутнім судновим механікам оцінити 
власний рівень підготовки. 

Операційно-прогностична складова сприяє формуванню та розвитку способів 
діяльності і займає значне місце в оволодінні, наприклад, в українській мові, стилями, 
використанні мовних одиниць у текстах різного функціонального спрямування тощо. На 
наш погляд, у ВНЗ формуванню вмінь та навичок писемного ділового спілкування має 
бути відведена належна увага. Це допоможе майбутнім судновим механікам у роботі з 
діловою документацією.  

Операційно-прогностична складова спрямована на стильову функціональність 
літературної української мови з метою оволодіння навичками правильної комунікації 
відповідно до мети та завдань культурних якостей сучасного суднового механіка, який 
використовує знання про основні функціональні різновиди в умовах ситуації ділового 
спілкування тощо. 

Інтегрована складова предметів гуманітарного циклу спрямована на оволодіння 
навичками професійного спілкування, уміння вести дискусію, керувати командою, 
володіти способами комунікації, надавати накази, оформлювати документи, вести наради, 
брати участь у процесі спілкування в різних життєвих ситуаціях. 

Отже, під час вивчення гуманітарних дисциплін необхідно зробити акцент на 
розвиток комунікативних компетентностей, що дозволить вмотивовано використовувати 
мовні засоби для досягнення тих результатів, які прогнозуються майбутніми судновими 
механіками, і пов’язані з їх професійною діяльністю. 

Оволодіння теорією спілкування, пізнання його структури, функцій, стилів, 
моральних принципів, входження в технологію даного процесу, формування в результаті 
цього професійних комунікативних навичок і прийомів, оволодіння досвідом 
комунікативної діяльності – це основні завдання, які ставляться під час вивчення таких 
гуманітарних дисциплін як «філософія», «українська мова (за професійним 
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спрямуванням)», «історія української культури», «географія судноплавства», «соціологія», 
«психологія», «релігієзнавство», «історія України», «англійська мова», «політологія», 
«економіка морської галузі» та інші. Реалізування цих завдань сприяє розвитку 
комунікативних здібностей і комунікативної культури спеціаліста – майбутнього 
суднового механіка, удосконалення його комунікативної компетентності. 

Узагальнюючи педагогічні дослідження щодо формування комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців морської галузі, необхідно визнати, що цю проблему в 
рамках комунікативної підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін розроблено недостатньо, оскільки не існує єдиної думки щодо 
структури комунікативної компетентності фахівців, відсутні технології реалізації 
теоретичних напрацювань у практику комунікативної підготовки майбутніх суднових 
механіків. Це питання потребує подальшого розгляду в наукових та методичних 
дослідженнях. 
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ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТІ ТРЕНАЖЕРНОГО НАВЧАННЯ 

ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СЕУ 
 

Васильченко Г.Ю., Казанчан А.К. 
Херсонська державна морська академія (Україна) 

 
Вступ. Відповідно освітньо-кваліфікаційним характеристикам, державним 

стандартам, вимогам ІФО до підготовки суднових механіків вони повинні мати високий 
рівень теоретичних знань та умінь і навичок практичної діяльності. Специфіка діяльності 
фахівця морського транспорту вимагає миттєвого кваліфікованого втручання в роботу 
систем та механізмів при зміні експлуатаційних показників, навичок доведених до 
автоматизму. Методика теоретичної підготовки фахівців може бути фактично цілком 
запозичена в технічних ВНЗ, а от організація практичних занять, у зв’язку з особливою 
специфікою морського вузу потребує окремих педагогічних пошуків, що й обумовило 
актуальність дослідження. 

Одним з основних напрямків отримання сталих вмінь та навичок фахівців 
морського транспорту в світі є організація тренажерної підготовки. Існує велика кількість 
тренажерів для судноводіїв, забезпечення охорони праці, керування системами, та на жаль 
практичні навички роботи з обладнанням курсанти змушені отримувати під час практик 
на суднах, що й обумовлює високі вимоги до плавального цензу для обіймання посад 
механіків.  
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Сутність цього виду навчання — багаторазове повторення вправ — була перейнята 
з області спорту, а потім розроблена система виробничого навчання. При цьому спочатку 
застосовувалися вправи по вихованню  "рухової культури", потім по створенню окремих 
"біологічних установок" і виробленню зв'язків між ними. З цією метою були розроблені 
спеціальні методи, форми і засоби навчання трудовим навичкам, створена різна апаратура 
імітаційного типу. 

При цьому малося на увазі, що мета навчання не тільки в тому, щоб сформувати 
уміння і навички виконання окремих рухів, прийомів чи навіть операцій, але й у тому, 
щоб виробити навички певної трудової діяльності чи її фрагмента. Реалізація таких 
навчальних цілей припускала створення певних дидактичних умов. Для цього необхідно 
було, по-перше, змоделювати трудову діяльність чи умови праці, по-друге, по цій моделі 
організувати керований навчальний процес. 

На думку А. М. Новикова,[1] застосування тренажерів сприяє кращій орієнтації 
учнів при переході від вивчення теорії на заняттях до оволодіння практичними діями, 
активізує процес навчання; дозволяє наблизити учнів до виробничої обстановки, у той же 
час виключає небезпеку аварій, поломок устаткування; дає можливість задавати учням і 
повторювати потрібні режими роботи у будь-який момент, що найчастіше у виробничих 
умовах неможливо, створювати (імітувати) складні умови роботи, у тому числі аварійні 
ситуації, з якими учні при роботі на діючому устаткуванні познайомитися не можуть; 
допомагає розвивати  прийоми самоконтролю  учнів — вирішального фактора при 
навчанні багатьом навичкам, особливо при оснащенні тренажерів спеціальними засобами і 
пристроями зворотного зв'язку; у ряді випадків робить навчання економічно більш 
вигідним, чим у виробничих умовах, на діючому устаткуванні. 

На думку інших авторів, застосування тренажерів дає наступні переваги: 
- дозволяє спростити досліджуваний процес, розчленувати його на кроки, що дає 

можливість побудувати оптимальний алгоритм для даної операції; забезпечує виділення 
головного в досліджуваному процесі, усуваючи другорядне, несуттєве; 

- дозволяє здійснити поступовість, поэтапность переходу від вивчення 
принципових схем до вивчення монтажних схем реальних пристроїв; 

- дає можливість імітувати роботу на дорогих і складних установках, тренування на 
який небезпечне для життя в початковий період навчання; 

- сприяє введенню зворотного зв'язку; 
- попереднє вивчення виробничого процесу на тренажерах і робота на них не 

вимагає додаткового часу на вироблення умінь у порівнянні з безпосереднім початком 
вироблення їх на установках.[2] 

Відзначається також перевага тренажерів перед реальним устаткуванням і в 
психолого-педагогічному відношенні. Тренажери підвищують можливість виділення з 
усього потоку інформації тієї частини, що найбільш істотна на даному етапі навчання. 
Крім того, викладачу зручніше стежити, як учні виконують вправи, а учням без великої 
емоційної напруги, не відволікаючись на сторонні подразники, засвоювати виробничий 
цикл. 

Стосовно до тренажерного навчання існують і такі фактори, що не піддаються 
визначеному виміру, але очевидні і досить істотні. Наприклад, забезпечення безпеки 
навчання. Це дуже важлива обставина й у ряді випадків виступає як необхідна умова 
загальної доцільності навчання на тренажерах. Іноді ця умова може бути і вирішальною, 
наприклад при підготовці спеціалістів з експлуатації суднових енергетичних установок, 
навчання яких у реальних умовах пов’язане з певним ризиком чи взагалі неможливе. 

Деякі передумови педагогічної ефективності очевидні і не вимагають особливого 
обґрунтування, наприклад можливість багаторазового повторення навчальних дій. 
Сутність її, як передумови інтенсивного формування фізіологічного компонента навичок 
переконливо показана в роботах С.А. Косилова, ВВ. Чебишевої, С.Я. Батишева,  
М.А. Жиделева і ін. Але коли мова йде про формування сенсорних і розумових 
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компонентів  навичок чи про відповідність їхнім функціям, необхідним для виконання 
реальної трудової діяльності, то потрібне аргументоване обґрунтування їх як передумов 
педагогічної ефективності.  

Результати досліджень. Багаторічний досвід авторів в організації підготовки 
спеціалістів з експлуатації техніки переконливо доводить, що використання в якості 
тренажерів окремих механізмів, елементів систем, складальних одиниць дозволяє 
підвищити якість формування вмінь та навичок на 15-20% .[3] Мова може вестись саме 
про окремі елементи суднових енергетичних установок, так як використати в якості 
тренажера повністю машинне відділення фактично неможливо. Але організувати робоче 
місце з вивчення і одночасно обслуговування, наприклад сепараторів, цілком можливо З 
позицій теорії керування логічна передумова високого педагогічного ефекту 
тренажерного навчання — можливість при його організації створити умови для керування 
пізнавальною діяльністю курсантів. Щоб ця можливість з повною підставою могла стати 
передумовою педагогічної ефективності, у керуванні пізнавальною діяльністю учнів у 
процесі тренажерного навчання повинні бути враховані два взаємозалежних аспекти: 
психолого-дидактичний і кібернетичний .[4] 

Психолого-дидактичний аспект керування пізнавальною діяльністю припускає 
розгляд психологічних положень і механізмів засвоєння знань, формування умінь і 
навичок з метою створення різних дидактичних матеріалів і побудови ефективної 
методики навчання. 

Кібернетичний аспект зв'язаний з аналізом і створенням прямого і зворотнього 
зв'язку у процесі тренажерного навчання для визначення оптимальних способів 
пред'явлення навчальної інформації, контролю за успішністю навчання й ін. З 
дидактичних позицій логічна передумова високої педагогічної ефективності застосування 
тренажерів — це можливість одночасного сполучення різних форм, методів, засобів для 
пред'явлення навчальної інформації, здійснення навчальної діяльності, контролю за її 
успішністю і своєчасним уведенням коригувальних впливів. 

Висновки. Узагальнюючи наявні по даному питанню матеріали, слід зазначити, 
що, безумовно, майже всі можливості і переваги застосування тренажерів можуть бути 
використанні при підготовці суднових інженерів-механіків. Однак повного обґрунтування 
доцільності тренажерного навчання як системи необхідних умов, особливо при підготовці 
фахівців з експлуатації суднових енергетичних установок, на жаль, немає і цей напрямок 
потребує подальших наукових пошуків. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 
СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Гріца А.І. 

Херсонська державна морська академія (Україна) 
 
Актуальною проблемою сучасної вищої освіти в Україні залишається підготовка 

висококваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, що, будучи комунікативно-
компетентною особистістю, здатний досконало та влучно оперувати здобутими знаннями, 
вміло презентувати себе на міжнародному ринку праці.  

Актуальність обраної теми викликана потребами сучасного постіндустріального 
суспільства у підготовці фахівців технічного профілю, які б мали не тільки певну 
професійну кваліфікацію, а таких, що здатні самостійно, активно діяти, приймати 
рішення, гнучко адаптуватися до змін професійній та соціальній сферах. Швидкий 
розвиток науки і техніки, динамічність соціальних процесів зумовлюють необхідність 
формування професіонала нового типу: професійно компетентного, незалежно мислячого, 
здатного до самоаналізу, приймати альтернативні рішення та творчо застосовувати їх на 
практиці. Вихованці вишів, що матимуть такі якості, безумовно, витримають жорстку 
конкуренцію на ринку праці. Саме тому досить важливою є проблема взаємозв’язку 
гуманітарної, природничої та технічної освіти.  

Оскільки пріоритетним завданням професійної підготовки фахівців технічних 
спеціальностей є виховання особистості, здатної як до  обслуговування техніки, так і до  
науково-пошукової діяльності, то тенденції до розробки оновленого курсу викладання 
української мови (за професійним спрямуванням), що включатиме в себе інтегровані 
зв’язки з загально-технічними та спеціально-технічними дисциплінами, є цілком 
виправданими. Саме тому важливо буде вести мову про створення нового покоління  
проблемно-орієнтованого інтегрованого курсу, реалізація якого потребує від студентів та 
викладачів міждисциплінарного синтезу й об’ємного поліпредметного системного 
бачення. 

У змісті оновленої підготовки профільного вищого навчального закладу 
першорядну роль мають відігравати інтегровані (міждисциплінарні) курси, які містять 
фундаментальні філософські й методологічні знання, що формують загальну й професійну 
культуру майбутніх фахівців. Відповідно, орієнтація на ці кури має стати основою для 
адаптації випускників профільних вишів до нових професій, а також теоретичною 
основою для розгортання прикладних наукових досліджень. 

Вирішення даної проблеми можна здійснити лише на основі професійно-творчої 
підготовки як цілісного процесу особистісного й професійного становлення фахівця. Це 
сприяє створенню умов для самореалізації у навчально-пізнавальній і виховній діяльності 
та подальшого розвитку особистісних і професійних якостей, необхідних для профільної 
діяльності. При цьому розвиток творчого потенціалу впливає як на професійну діяльність 
майбутнього фахівця, так і на сам процес його життя, тому що творча суть його 
особистості зберігає свою пошуковоперетворювальну спрямованість у пізнавальній, 
світоглядній, трудовій, комунікативній і емоційній активності. [4] 

Сучасний етап розвитку гуманітарного знання пов´язаний з пошуком шляхів більш 
чіткого обґрунтування його науково-теоретичного контексту, формуванням 
дослідницьких підходів, що базуються на інтеграції міждисциплінарного рівня. Як 
наслідок, особливо актуальними стають питання філософії та методології гуманітарного 
пізнання, а сфера сучасної інноваційно-інтелектуальної діяльності потребує 
методологічних зрушень для свого подальшого розвитку. 

Окремим предметом аналізу гуманітарної освіти є дослідження стану підручників і 
посібників із циклу гуманітарних дисциплін, а також напрацювання конструктивних ідей 
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щодо підготовки навчально-методичної літератури для системного вивчення української 
мови. 

Проблема вивчення української мови (за професійним спрямуванням) сьогодні 
полягає у переорієнтації цього курсу на провідний засіб становлення та виховання нової 
генерації української інтелігенції, спроможної власним прикладом духовно збагачувати 
середовище своєї професійної діяльності [3]. З огляду на те, що вивчення курсу 
української мови є обов’язковим для студентів вітчизняних навчальних закладів, 
доцільним стає укладання українсько-російських та українсько-англійських словників з 
метою вивчення сучасної науковотехнічної лексики. 

Оскільки мовний і мовленнєвий компоненти є важливим засобом удосконалення 
структури й методів професійної підготовки майбутнього фахівця, то вміле використання 
комунікативного методу активізує пізнавальну діяльність, сприяє пошуку доцільних форм 
її вираження. Крім того, розвиток комунікативних здібностей має першочергове значення 
як засіб синтезу та аналізу змісту навчального матеріалу, як джерело інформації про 
структуру предмета вивчення, закономірності та особливості його застосування та як 
інструмент підвищення мовної культури майбутніх фахівців [6]. 

Професійна і комунікативна діяльність фахівця технічного профілю вимагає 
глибокого засвоєння не тільки технічних знань, а й важливих норм літературної й 
професійної мови, знань із стилістики тощо. Тому метою дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» є вироблення мовних умінь і навичок кваліфікованого 
інженера, формування його мовної особистості. Виходячи з цього, можемо окреслити 
основні завдання, які ми  ставимо перед собою для покращення змісту зазначеного курсу: 
1) навчити студентів правильно використовувати усталені мовностилістичні засоби 
української мови; 2) поглибити знання з усіх рівнів мови; 3) ознайомити студентів з 
особливостями наукового стилю та його підстилями; 4) ознайомити студентів з мовними 
особливостями професійного спілкування; 5) збагатити студентів лексикою ділового 
спілкування та наукового мовлення; 6) сформувати навички роботи з навчальною та 
довідковою літературою; 7) ознайомити студентів з особливостями складання різних видів 
письмових робіт у вищій школі: план, тези, реферат, анотація, стаття, лабораторна робота, 
курсова робота, дипломна робота тощо; 8) розвити у студентів комунікативні компетенції, 
необхідні у професійному спілкуванні; 9) підвищити культуру офіційно-ділового 
мовлення; 10) ознайомити студентів з видами й особливостями традиційного та 
комп’ютерного перекладання; 11) опанувати основи науково-технічного перекладу; 12) 
ознайомити студентів з традиційними та електронними словниками; 13) опанувати 
правила користування різними видами словників. 

Слід враховувати, що самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом і є невід’ємною складовою процесу вивчення української мови, а 
результативне засвоєння матеріалу забезпечується методичними розробками, завданнями 
та рекомендаціями викладача, системою інших навчально-методичних засобів, 
передбачених для вивчення дисципліни.  

Самостійна робота студента з дисципліни “Українська мова (за професійним 
спрямуванням)” складається з таких видів роботи: підготовка до аудиторних занять – 
лекцій та практичних робіт; самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, 
запропонованого викладачем, згідно з навчально-тематичним планом; виконання 
індивідуальних навчально-дослідних завдань; підготовка до тестових випробувань та 
письмового іспиту. 

Важливим видом роботи  є виконання індивідуального навчально-дослідного 
завдання, під час якого майбутній фахівець повинен виявити розуміння актуальних 
проблем українського мовознавства. Виконання завдань повинно засвідчити рівень знань 
лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української 
літературної мови, уміння працювати з довідковою літературою (тлумачними, 
перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, “Українським 
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правописом” тощо). Студент повинен продемонструвати навички перекладу російських 
текстів українською мовою і практичне застосування знання норм української 
літературної мови. 

Вивчення української мови  студентами технічних спеціальностей передбачає 
вміння використовувати  різні  інформаційні  ресурси – опубліковану українську та 
іноземну літературу (нормативні документи, підручники, навчальні посібники, наукові 
періодичні та монографічні видання, словники, довідники тощо) та Інтернет-джерела. 

Отже, розглядаючи методичні аспекти у викладанні «Української мови (за 
професійним спрямуванням)» доходимо висновку, що під час підготовки фахівців 
технічного профілю, необхідно, виділити ряд напрямків у вирішенні цієї проблеми, які 
знаходять вплив у світоглядних засадах наукових та інженерних концепцій, в історії 
винаходів і відкриттів, у драматичних життєвих шляхах видатних учених та інженерів: по-
перше, це проникнення гуманітарного знання і його методів у сам зміст природничо-
наукових і технічних дисциплін; по-друге, це переорієнтація фрагментів природничо-
наукових дисциплін на гуманітарну спрямованість. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
ДЛЯ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Знамеровська Н.П., Івченко Т.І., Гедвілло О.І. 

Херсонська державна морська академія (Україна) 
 

Вступ. В умовах ринкових відносин в Україні морська транспортна галузь вимагає 
висококваліфікованих фахівців, які були б конкурентоспроможні на міжнародному ринку 
праці, тому особливого значення набувають питання підготовки морських кадрів. 
Проблема якісної підготовки спеціалістів для  морської транспортної галузі завжди стоїть 
першим питанням на порядку денному вищих навчальних закладах. 

Актуальність. Одним із пріоритетних завдань Херсонської державної морської 
академії є підготовка морських фахівців, які будуть конкурентоздатними на світовому 
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ринку праці та зможуть за рахунок високої якості підготовки, задовольнити вимоги 
провідних судноплавних компаній світу 

Метою даної роботи  є дослідження проблем системи підготовки фахівців морської 
транспортної галузі. 

Результати дослідження. За результатами вивчення науково-методичної 
літератури та досвіду роботи вищих навчальних закладів, що готують фахівців морської 
транспортної галузі були зроблені подані висновки. 

Новітні вимоги щодо стрімкого розвитку науково-технічного прогресу формуються 
і до фахівців, що працюють в системі морських перевезень. При підготовці фахівців 
розуміється сукупність якостей, рівень яких складається в процесі набуття  ними 
майбутньої спеціальності у закладах вищої освіти і повинен відповідати сучасним 
вимогам морської транспортної галузі.  Серед проблем системи підготовки фахівців даної 
галузі визначено наступні: 

- проблема оптимізації структури підготовки молодих фахівців; 
- проблема підвищення конкурентоспроможності підготовки фахівців; 
- проблема визначення кваліфікаційних вимог світового ринку праці до фахівців і 

корегування їх кваліфікаційних характеристик; 
- проблема мотивації контингенту студентів і рівня їх професійної придатності 

скорегованою відповідно до потреб морської галузі; 
- проблема розвитку системи моніторингу і контролю якості підготовки фахівців; 
- проблема вдосконалення навчального процесу у напрямі конкурентних переваг у 

майбутніх фахівців шляхом застосування нових інноваційних  технологій; 
- проблема дотримання наступності у побудові навчальних планів та програм; 
- проблема активізації роботодавців щодо внесення коректив у практичну 

підготовку майбутніх фахівців морської галузі. 
Проаналізувавши та вивчивши міжнародний досвід формування вищої освіти 

різних країн відокремлюємо наступні показники  якості фахівця морської галузі: 
- рівень загально-інженерних професійних знань; 
- рівень практичного застосування професійних знань; 
- рівень творчих навичок (використання результатів науково-дослідницької роботи 

студентів); 
-  рівень виконавської дисципліни; 
- рівень культурного, етичного і морального виховання . 
Висновки. Отримані дані свідчать, що вище означені питання повинні 

розглядатися і вирішуватися в комплексі, який дозволить здійснювати підготовку фахівців 
морської транспортної галузі на високому науково-технічному рівні. Перспективами щодо 
подальшої дослідної роботи  у цьому напрямі  можуть бути питання формування критеріїв 
для забезпечення інноваційного  розвитку транспортної морської галузі та підготовки 
відповідних висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців . 

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Винников В.В. Проблемы комплексного развития морского транспорта: 

Монография /Ин-т проблем рынка и экономико-экологических исследований НАНУ ; 
Одесская национальная морская академия.-О.: Феникс, 2005.-300 с. 

2. Шафран Л.М., Псядло Э.М. Теория и практика профессионального 
психофизиологического отбора. - М.: Феникс,2008.-12с. 

3. Ярошевич О.В. Професійна компетентність спеціаліста як результат реалізації 
перспективних освітніх технологій у ВНЗ / Досвід, проблеми та перспективи розвитку 
технічного сервісу сільськогосподарської техніки: матеріали Міжнародної науково-
практ. конф. м. Мінськ, 6 - 8 квітня 2004 р. - К.: ДУ «Навчально-методичний центр 
Мінсільгосппроду», 2006. - С. 3 - 11. 

Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2012)



  260

РОЛЬ І МІСЦЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ  
У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ  

ДО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ 
 

Костюк В.Б. 
Херсонська державна морська академія (Україна) 

 
Причини аварій на морі та їх передумови можна поділити на 3 основні класи: 

пов’язані з відмовою техніки, з впливом факторів зовнішнього середовища та обумовлені 
«людським фактором», на долю якого припадає 60-90% загальної кількості морських 
інцидентів. 

За даними Міжнародної морської організації, при незмінній кількості морських 
інцидентів в цілому, їх кількість з технічних причин зменшується, тоді як з вини 
екіпажів – збільшується. Відповідно до сучасних наукових уявлень, у наш час людина 
досягла вершини свого еволюційного розвитку, внаслідок чого темпи розвитку сучасного 
людства безнадійно відстають від темпів розвитку техніки.  

Неперервні кількісні зміни, що постійно відбуваються в суднобудуванні, привели 
до відносно швидкої якісної зміни проблеми безпеки судноплавання, її трансформації з 
технічної в соціальну, психологічну, педагогічну і т.д. 

Тому перед професійною педагогікою стоїть головна задача: сформувати 
надійність знань, навиків та вмінь для того, щоб судноводій міг правильно прийняти та 
реалізувати рішення в екстремальній ситуації в суворо обмежений час. 

Також професіоналізм в діяльності моряків в значній мірі визначається рівнем їх 
іншомовної комунікативної компетенції. Так, англійська мова досить часто є єдиним 
засобом вирішення судноводієм оперативних задач під час закордонного плавання. За 
деякими даними, під час кожного 21-ого проведення судна може статися аварія через 
труднощі спілкування морських спеціалістів на нерідній мові. Справа в тому, що 
ефективність роботи спеціалістів залежить від того, наскільки адекватно та глибоко в 
загальну структуру інтегрована іншомовна мовленнєва компонента.  

Проте не дивлячись на тенденцію професіоналізації викладання іноземної мови в 
немовних вузах, завдання формування у студентів іншомовної компетенції вирішуються 
неефективно. Засвоєні студентом, але не зв’язані між собою логікою професійної 
діяльності та не маючі рис «оперативності» [4], професійні та іншомовні компетенції 
виступають навіть по відношенню один до одного психологічними бар’єрами, що 
перешкоджають їх миттєвій інтеграції у виробничих ситуаціях. Оперативна реалізація 
професійної компетенції, що містить іншомовну компоненту, вимагає тривалої адаптації. 
Адже в ситуаціях іншомовного спілкування професійна діяльність є не тільки 
мовленнєвою, але вимагає прив’язки до інформаційного та предметного середовища.  

Отже, процес управління рухом судна – дуже складний. Він пов'язаний з 
отриманням, обробкою та аналізом великої кількості різноманітної інформації, 
розгалуженою взаємодією з різними службами, видаванням команд при великій 
відповідальності за прийняті рішення та гострій нестачі часу. «Людський фактор», 
пов'язаний з психофізіологічним станом судноводія, його професійною підготовкою та 
готовністю приймати відповідальні рішення, накладають особливий відбиток на 
формування вимог до підготовки судноводіїв, формуванню у них не тільки визначених 
знань, навиків та вмінь, але й їх надійності,  вмінню творчо, евристично підходити до 
поставлених задач. 

Оскільки в основі надійності професійної діяльності фахівців морського флоту 
лежать пошукові, дослідницькі здібності, що розширюють можливості судноводіїв при 
роботі з перевантаженим інформаційним полем, та ситуативно-комунікативні компетенції, 
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безпосередньо позв’язані з володінням технологією професійної діяльності, ми вирішили 
сформувати ці здібності шляхом цілеспрямованої дослідницької роботи курсантів. 

У відповідності до розробленої нами моделлі, дослідницька робота курсантів 
здійснювалась шляхом глибокого аналізу морських кейсів (від англ. case – випадок) – 
інцидентів, аварій та катастроф, що відбулись в реальному житті. У якості основи для 
досліджень у даному питанні брались офіційні документи комісій з розслідування 
морських інцидентів, катастроф та відповідні висновки.  

До кожного кейсу були розроблені запитання відповідно до покрокової моделі     
аналізу [7]. (табл. 1). 

Таблиця 1 
Покрокова модель аналізу кейсу 

 

Крок Мета Спеціальне запитання Завдання 
1. Ознайомлення 

– дізнатися, 
що трапилось 

What is the situation? 
What do you actually 
know about it from 
reading the case? 

a. Загалом визначити – хто, що, як, 
де і коли (критичні факти у кейсі). 
b. У деталях встановити місця, 
людей, дії та зміст ситуації. 
c. Вказати ступінь вірогідності 
отриманої інформації. 

2. Визначення 
передумов – 
критичне 
розуміння 
фактів (ланцюг 
помилок) 

What issues are at stake? a. Скласти список показників того, 
що щось не так як очікувалось або 
бажано. 
b. Передумови повинні привести до 
визначення проблеми. 

3. Встановлення 
цілі –  
зробити 
припущення 

What are the underlying 
assumptions for [person 
X] in the case? Where do 
you see them? 

a. Визначити критичні твердження 
зроблені головними особами (люди, 
групи, структурні підрозділи і т.д.). 
b. Встановити обмежуючі умови, за 
яких діяла людина в кейсі та 
можливості, які в неї були. 
c. Оцінити рішення, прийняті 
кожним учасником, та їх наслідки. 

4. Проведення 
аналізу – 
можливість 
поєднання з 
теоретичним 
матеріалом 

What questions do you 
have? What information 
do still need? Where/how 
could you find it? 

a. Вирішити, які ідеї, моделі та теорії 
є корисними. 
b. Застосувати їх до ситуації. 
c. При виявленні нової інформації, 
повернутися до підпунктів a та b. 

5. Встановлення 
діагнозу – 
висвітлення 
проблем 

What problem(s) need to 
be solved? 

a. Встановити складні становища 
(суперечність цілей). 
b. Встановити проблеми (різниця 
між цілями та вчинками). 
c. Встановити пріоритетність 
складних становищ/проблем 
відносно часу, важливості і т.д. 

6. Аналіз фактів 
кейсу 

Why or how did these 
issues arise? 

a. Визначити причини проблеми. 
b. Визначити, хто найбільше 
постраждав від проблем. 
c. Визначити обмежуючі умови та 
можливості наявні в цій ситуації. 
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Продовження таблиці 1 

7. Генерування 
альтернатив та 
їх оцінка 

What are all the possible 
alternatives? What are 
the pros/cons of each 
alternative? 
 
What criteria should you 
use when choosing an 
alternative? What does 
that mean about your 
assumptions? 

a. Обрати 3-4 альтернативи. 
b. Конкретизувати та встановити 
пріоритетність критеріїв, 
використаних для обрання 
альтернативних дій. 
c. Віднайти можливі альтернативні 
дії. 
d. Перевірити можливі наслідки 
альтернативних дій. 

8. Розробка 
плану дій 

What would you have 
differently and why? 

a. Обрати напрямок дій. 
b. Розробити план здійснення. 
c. Створити план оцінювання 
виконаних дій. 

 

Для роботи з кейсами використовувались такі техніки аналізу: відповіді на 
запитання до кейсу; заповнення таблиць інформацією з кейсів; завдання з множинним 
вибором; мозковий штурм ідей курсантів; обговорення кейсу – дискусія; конференція; 
рольова гра; мозаїка (на етапі ознайомлення, як традиційне jigsaw- читання); заповнення 
оціночних форм. 

Основні форми роботи для аналізу кейсів це – індивідуальна робота, парна, 
групова, також змішування курсантів для обміну інформацією (mingle activity). 

Головною умовою була робота з аналізу нештатних ситуацій, морських інцидентів, 
катастроф – виключно англійською мовою. Тим самим, на даному етапі курсанти 
набували знань, вмінь та навиків з англійської мови та розвивали свої творчі здібності з 
аналізу подібних ситуацій.  

Індивідуальний аналіз кейсу і його обговорення в групі дають набагато більші 
можливості для розвитку навиків професійно-орієнтованого спілкування та фахової 
майстерності майбутніх судноводіїв, ніж заучування підручника чи конспекту лекцій. 

Даючи курсантам завдання у формі кейсів, ми відкриваємо їм значно більшу 
можливість поділитися своїми знаннями, досвідом і уявленнями, тобто навчитися не 
тільки у викладача, а й один у одного. Такий метод піднімає впевненість курсантів у собі, 
у своїх здібностях. Вони активно вчаться слухати один одного і точніше висловлювати 
свої думки іноземною мовою. 

Найголовнішою навичкою, яку здобуває курсант під час навчання, повинно стати 
вміння  під професійним кутом зору сприймати будь-яку наочну, вербальну інформацію, 
самостійно осмислювати, приймати рішення, оцінюючи його можливі наслідки, визначати 
оптимальні шляхи реалізації цього рішення.  
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АДАПТАЦІЯ БАЗИСІВ СЕРЕНДИПОВИХ СКІНЧЕННИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПОЛІВ 

 

Лукашова А.М., Вигоднер І.В., Тулученко Г.Я. 
Херсонський національний технічний університет (Україна) 

 

Постановка проблеми. Використання базисних функцій серендипових скінченних 
елементів (ССЕ), які точно задовольняють рівнянням полів, що моделюються, гарантує 
високий порядок апроксимації та позитивно впливає на швидкість збіжності наближених 
розв’язків. Але відомі підходи до побудови базисів з вказаними властивостями на основі 
методу Фур’є приводять до таких структур базисних функцій, при яких значно зростає час 
реалізації методу СЕ. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Базисні функції ССЕ, що точно 
моделюють стаціонарні поля, будуються, наприклад, у роботі [1] за допомогою методу 
Фур’є. Але їх використання при реалізації методу СЕ на ПК середньої потужності 
приводить до занадто великого часу виконання розрахунків [2-3]. У роботах [4-5] 
показана можливість побудови субгармонічних базисів ССЕ другого та третього порядків 
за допомогою методу Рітца. У цих же роботах доведена доцільність відмови від точного 
задоволення вимоги гармонічності базисними функціями на користь переходу до її 
наближеного виконання і значного прискорення часу розрахунків. 

Цілі статті. Узагальнити досвід побудови субгармонічних базисів ССЕ, 
доповнивши їх бібліотеку базисом четвертого порядку вказаного виду. Показати, що 
перехід від використання гармонічних тригонометричних поліномів до використання 
степеневих поліномів, які наближено задовольняють рівнянню Лапласа, не впливає 
суттєво на обчислювальні характеристики отримуваних базисів (рис. 1) із граничними 
умовами, які співпадають із стандартними базисними функціями [6], методом Рітца. 
Отримані розв’язки складуть шуканий субгармонійний базис  iNR : 
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Рисунок 1. ССЕ четвертого порядку 

Основна частина. Як відомо, стаціонарні 
теплові поля описуються диференціальними 
рівняннями еліптичного типу. При застосуванні 
методу Рітца до розв’язання задачі Діріхлє при 
негармонічних граничних умовах побудований 
розв’язок задовольняє рівнянню Лапласа 
наближено, причому похибка зростає при 
наближенні до границі області. Будемо називати 
такі розв’язки субгармонічними.  

За стандартні базисні функції четвертого 
порядку  iNS  оберемо базисні функції, які 

описані у роботі [6]. Розв’яжемо задачу Діріхлє 
для області у вигляді ССЕ четвертого порядку  
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Розв’язки граничних задач (1) будемо шукати у вигляді: 

iii NSWNR  , 16 ;1i .  (2)

Структуру допоміжних функцій iW  визначимо із геометричних міркувань: 

наявності чи відсутності певних симетрій у поверхонь, що визначаються формулами (1-2): 
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де  42 Q  – степінь полінома.  
 
Мінімізація функціонала: 
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f , –дозволяє встановлювати числові значення 

коефіцієнтів базисних функцій (3-5). Вирази інших базисних функцій отримують 
циклічною перестановкою змінних   та  . 

Порівняльний аналіз обчислювальних характеристик базисів, що досліджуються, 
наведений у табл. 1. На рис. 2 показані графіки відхилення від нуля лапласіана від 
базисних функцій (3-5), коли 2042 Q . Очевидно, що всередині СЕ відхилення від 
нульового рівня є незначним і посилюється при наближенні до кутових вузлів сторони, на 
якій розміщені вузли СЕ, асоційовані з досліджуваними базисними функціями. 

 

 
 

а) б) в) 
 

Рисунок 2. Відхилення від нуля лапласіана від базисних функцій:  
а)  1NR ; б) 2NR ; в) 3NR  
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Таблиця 1 
Характеристики базисів ССЕ четвертого порядку 

 

Базис 
Структура 
базисних 
функцій 

Число 
обумовленості 
матриці Грама 
у нормі 2L  

Визначник 
матриці 
Грама 

Величина 
сліду 

матриці 
жорсткості 

Час 
обчислення 
матриці 

жорсткості, 
с 

Стандартний 

 iNS  [6] 

С
те
пі
нь

 
по
лі
но
м
а 

3 103,082 1510777,8  940,93  11,453 

3 30,263 2010371,2   27,690 72,312 

5 45,768 2110147,6   29,047 433,875 

7 51,788 2110317,4  24,932 7785,641 

Гармонічний, 
побудований за 
методом Фур’є 

 iNF   [1] 

К
іл
ьк
іс
ть

 д
од
ан
кі
в 
у 

ча
ст
ин
ни
х 
су
м
ах

 

10 
Out of 

Memory 
Out of 

Memory  
Out of 

Memory 
Out of 

Memory 

10 62,547 2110514,2  29,537 5,734 

16 56,215 2110495,3  29,351 16,797 

Субгармонічний, 
побудований за 
методом Рітца 

 iNR  

С
те
пі
нь

 п
ол
ін
ом

а 

20 56,079 2110519,3  29,347 43,078 

 
Висновки. Як показує аналіз табл. 1, відмова від точного задоволення умови 

гармонічності базисними функціями на користь поліноміальної структури не приводить 
до погіршення обчислювальних характеристик побудованого авторами базису  iNR . 

Навпаки, ці характеристики є практично рівними характеристикам базису  iNF , 

побудованого у роботі [1], базисні функції якого точно задовольняють рівнянню Лапласа. 
Проте виграш у часі виконання обчислень є очевидним. 

Результати теоретичних досліджень знайшли своє підтвердження при розв’язанні 
інженерних задач моделювання теплових полів. У розглянутих авторами задачах 
температурні поля, відновлювані за допомогою методу СЕ при використанні базисів 
 iNF  та  iNR , відрізняються не значно як за середнім відхиленням, так і за 

максимальним. Все це дозволяє рекомендувати побудований базис використовувати у 
складі методу скінченних елементів при розв’язанні крайових задач еліптичного типу. 
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРОВ 
 

Овчарук А.М., Скрипка Г.Л. 
Херсонская государственная морская академия (Украина) 

 
Все учителя должны стремиться к преподаванию на самом высоком научно-

методическом уровне. Но часто бывает так: чем выше этот уровень, тем более недосягаем 
он для студента. Сказывается всё: и недостаток начальной подготовки и опыта, и частые 
выпадения из учебного процесса (из-за какой-либо занятости). 

Как преодолеть эту трудность? Мы поступаем таким образом. Разделяем 
обширный программный материал по дисциплине на две части. Одна из них 
предназначается для глубокой теоретической, аналитической и практической проработки. 
Другая – обзорный материал, который подается студентам для ознакомления со 
всевозможными частными явлениями в технике, с мероприятиями по их использованию 
на практике; подаются справочные данные. 

Это облегчает изложение предмета. 
В первой, основной, части, спокойно, не спеша, излагается теория темы со всеми 

базовыми, физическими и математическими выкладками, стимулируется ее усвоение 
контрольными вопросами, практическими и лабораторными работами, обязательным 
решением задач. Для этого разработаны вопросы для экспресс контроля, серия тестовых 
задач и спецзадания. Осваивая таким образом основной материал, студент приобретает 
опыт, учится думать, самостоятельно решать конкретные задачи, выполнять задания. 

Теперь он может приступить к проработке второй части учебной программы: с 
помощью преподавателя, самостоятельно или уже во время практики. Здесь студенту 
важно понять, быть может, только сущность поставленных вопросов и задач, их 
практическую значимость, уяснить принципы и способы нахождения ответов и решений. 
Углубление знаний производится по мере необходимости. 

Таким образом, воплощается в дело принцип: лучше меньше, да лучше! Для 
одаренных, в инженерном смысле, студентов целесообразно давать специальные, 
усиленные задания. 

Возьмем, к примеру, гидромеханику. Важнейшими, с точки зрения практики, 
являются темы: 
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 свойства рабочих жидкостей; 
 законы гидромеханики; 
 энергетическое уравнение одномерного потока (уравнения Бернулли и 

Пуазейля); 
 гидравлические сопротивления; 
 истечение из отверстий и насадок, струи. 
Обзорно могут быть рассмотрены темы: 
 гидродинамическая теория подобия; 
 теория пограничного слоя; 
 гидравлический удар (по Н.Е.Жуковскому); 
 многомерные движения жидкости. 
При современной постановке учебного процесса преподаватели обязаны 

качественно прорабатывать учебный материал, доводить его до уровня научных и 
методических пособий, вводить в компьютеры. И теперь каждый студент имеет 
возможность получить нужный материал буквально в руки, взять домой и там 
прорабатывать самостоятельно. Иногда даже на лекциях определённая информация 
выдается хуже (преподаватель приболел, плохие условия и т.п.). А дома всё можно 
организовать рационально, в нужном ритме. Неясные вопросы выносятся на 
консультацию.  

В таком случае есть смысл уменьшить количество учебных аудиторных занятий 
(например, три пары вместо четырёх) или сократить продолжительность пар (60 минут 
вместо 80), потому что на длительных занятиях студент устаёт и в конце работает уже 
пассивно, неэффективно. 

Во второй половине дня студент мог бы работать самостоятельно. А на помощь 
ему следует организовать систематические обязательные консультации преподавателей по 
расписанию: каждую неделю в определённое время. 
Основные положения описанной методики апробированы при обучении студентов 
морских специальностей и способны давать достаточно надежный результат. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОНОГРАФИИ) 

 
Копп В.Я. 

Севастопольский национальный технический университет (Украина) 
 
Несмотря на огромное количество публикаций в области моделирования 

автоматизированных производственных систем (АПС), многие вопросы остаются 
нерешенными. 

В докладе рассматриваются дискретные виды производств, одними из наиболее 
характерных представителей которых являются машиностроение и приборостроение. 
Основное внимание уделено автоматизированным линиям, как наиболее характерным 
представителям АПС. 

Разработка теории и методов моделирования надежности и производительности 
АПС дискретного производства, рассматриваемых в качестве сложных 
многокомпонентных структур с количественным описанием причинных связей и 
закономерностей, является важнейшим направлением автоматизации современного 
производства. Моделирование позволяет исследовать процесс функционирования 
производственных систем на стадиях проектирования и эксплуатации, а также 
анализировать различные варианты структур как систем в целом, так и отдельных 
составляющих. Это и составляет содержание доклада, в котором основным является 
итерационный подход к моделированию. 

В докладе рассмотрены следующие вопросы. 
1. Структуры АПС и методы их моделирования. 
2. Построение марковских математических моделей автоматизированных 

линий, определяющих производительность по последнему элементу исследуемой 
структуры. Данные модели просты, удобны в использовании и полностью отражают 
сущность итерационного подхода, включая метод вложенных итераций, к анализу 
автоматизированных линий и АПС в целом. Однако они не лишены недостатков, 
снижающих точность расчетов, что учтено в моделях, рассмотренных далее. Приведен 
анализ применимости моделей автоматизированных линий на основе исследования 
процесса их функционирования в переходных режимах. 

3. Создание марковских моделей автоматизированных линий, определяющих 
производительность по методу наихудшего элемента. Построены модели одно- и 
многопоточных линий: без учета блокировок, с учетом блокировок, а также с 
возможностью передачи продукции, минуя накопитель.  

4. Построение полумарковских математических моделей элементов 
автоматизированных линий, которые являются отдельными стыкуемыми модулями. 
Данная глава позволяет на основе итерационного подхода создавать полумарковские 
модели для АПС различных структур на макроуровне. Основным в отдельных моделях 
элементов является то, что в качестве их выходных параметров представлены не 
моментные характеристики, а функции распределения (ФР). 

5. Построение полумарковских моделей синхронных автоматизированных 
линий (САЛ). Анализируются особенности указанных линий, приводятся три стратегии 
управления их функционированием: рассматриваются линии с жестким циклом передачи 
продукции от ячейки к ячейке; с рефлекторным управлением и со свободным ритмом. При 
построении моделей многокомпонентных САЛ предложен новый итерационный подход, 
заключающийся в моделировании прохождения через систему двух заявок: сначала 
первой и второй, затем второй и третьей и т.д. Такой подход позволяет моделировать 
многофазную синхронную автоматизированную линию со свободным ритмом не только в 
стационарном, но и в переходном режиме.  
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6. Создание полумарковских моделей асинхронных автоматизированных 
линий на основе итерационных процедур. На базе метода приведения к наихудшему 
элементу построены модели следующих типов асинхронных линий: однопоточной; 
многопоточной, содержащей сходящиеся потоки; многопоточной, содержащей 
сходящиеся, предварительно разделенные потоки. Построение указанных моделей 
базируется на рассмотренных ранее моделях элементов автоматизированных линий. 
Основное внимание уделено алгоритмической реализации метода вложенных итераций и 
метода приведения к наихудшему элементу. 

7. Создание полумарковской модели переналаживаемой АПС. Данная модель 
является оболочкой, наполнением которой могут служить модели, рассмотренные ранее. 
Модель строится на основе функционального анализа и формального описания 
переналаживаемых АПС с учетом отказов, восстановлений и переналадок. Она базируется 
на операциях суперпозиции и р-разрежения рекуррентных потоков случайных событий.  

8. Проведение имитационного моделирования автоматизированных 
производственных систем, служащее для подтверждения правильности построенных 
вероятностно-аналитических моделей. 

9. Организация и проведение экспериментальных исследований на 
производстве для подтверждения адекватности теоретических моделей. 

10. Оптимизация параметров автоматизированных линий. Получен обобщенный 
критерий оптимизации параметров автоматизированных линий с учетом надежности, 
положенный в основу решения ряда задач. Осуществлена оптимизация параметров 
автоматизированных линий с использованием марковских моделей. 

Все приведенные теоретические положения сопровождаются численными 
примерами.  
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Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Сучасні енергетичні установки на транспорті 

 і технології та обладнання для їх обслуговування» (СЕУТТОО-2011), 
м. Херсон, 12-14 жовтня 2011 р. 

 
Всеукраїнська науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на 

транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування» (СЕУТТОО-2011), відбулася 
у м. Херсон, на базі Херсонської державної морської академії 12-14 жовтня 2011 року. 
Організаторами конференції виступили: Херсонська державна морська академія, 
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Одеський національний 
морський університет, Академія військово-морських сил ім. П.С. Нахімова, Marlow 
Navigation. 

На конференцію було представлено 61 доповідь у складі 108 доповідачів з 16 
вищих навчальних закладів з України, та з 3-х установ України. Загалом у роботі 
конференції прийняли участь 45 осіб. Праці конференції видані до її початку окремою 
збіркою в 1-му томі (загальним обсягом 13 друкованих аркушів). Конференція виявила 
ряд нових та аргументувала раніше існуючі проблеми в транспортній галузі, 
невирішеність яких негативно впливає на її розвиток. 

На обговорення виносилися актуальні проблеми в сфері експлуатації, проектування 
і виробництва енергетичних установок на транспорті, устаткування для транспортних 
систем та його програмного забезпечення, нетрадиційних та ресурсозберігаючих систем і 
технологій, підготовки спеціалістів у даних галузях. 

Учасники конференції відзначають загальний високий рівень організації 
проведення даного заходу. Заслухані доповіді делегатів відзначились актуальністю, 
глибоким рівнем підготовки та науковою новизною отриманих результатів. 

В результаті роботи конференції її учасники дійшли згоди щодо наступних 
висновків та рекомендацій: 

1) Відзначити достатньо високий рівень організації і проведення конференції та 
провести наступну науково-практичну конференцію у м. Херсоні у жовтні 2012 р. 

2) Вважати за доцільне розвивати наукові дослідження в галузях експлуатації, 
проектування і виробництва енергетичних установок на транспорті, устаткування для 
транспортних систем та його програмного забезпечення, нетрадиційних та 
ресурсозберігаючих систем і технологій, підготовки спеціалістів у даних галузях. 

3) Під час проведення наступної конференції вжити організаційних засобів щодо 
більш широкого залучення представників з виробництв, молодих вчених, аспірантів і 
здобувачів в роботі пленарних та секційних засідань конференції, сприяти збільшенню 
частки доповідей молодих вчених в їх загальній кількості.  

4) Посилити технічні засоби наочного подання матеріалів стендових доповідей та 
подовжити практику проведення круглих столів з найбільш проблемних питань та 
обговорення робочих матеріалів дисертаційних досліджень. 

5) Розширити напрямки роботи у секціях математичного моделювання процесу 
експлуатації, проектування і виробництва енергетичних установок на транспорті, 
ресурсозберігаючих технологій, захисту навколишнього середовища та екологічної 
безпеки. 

6) Схвалити практику презентації наукових праць, навчальних посібників, 
винаходів та практичних розробок учасників конференції. 
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