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Пленарне засідання
УДК 69:334.72
А. В. Шпаков,
канд. техн. наук, доцент
ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ОРГСТРУКТУР
КОМПЛЕКСНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПРОЕКТНОЛОГІСТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ
В управлінні будівельним виробництвом на сучасному рівні
розвитку ринкових відносин актуальною проблемою є питання
дотримання строків реалізації інвестиційно-будівельних проектів та
ефективного використання наявних ресурсів учасників інвестиційного
процесу. Існують економічні, технологічні та організаційні аспекти
покращення параметрів діяльності учасників будівельного проекту.
Зосередимося на організаційно-комунікаційних методах вирішення цих
актуальних питань сучасними підрядними будівельними організаціями.
Основними постулатами ефективного функціонування підрядної
будівельної організації, на думку експертів, є:
 формування
відносин
з
фірмами-постачальниками
будівельних матеріалів і конструкцій не на принципах
конкуренції (зниження вартості постачання), а на принципах
партнерства;
 формування
спеціальних
бригад
робочих
високої
кваліфікації для усунення форс-мажорних обставин та
використання форм організації тимчасових бригад для
«пікових» періодів будівництва (можливим є використання
запланованого тимчасового субпідряду асоційованих фірмпартнерів);
 широке використання різних групових та колективних форм
організації роботи, в тому числі бригадні, спрямовані на
виконання закінченого комплексу або етапу робіт.
Використання цих принципів на практиці є неможливим без
внесення змін в традиційні організаційні структури управління
комплексними будівельними підрядними організаціями з використанням
проектних та адаптивних принципів їх побудови.
Пропонується
створення
в
оргструктурі
організації
спеціалізованих поліфункціональних кластерів, які здатні вирішувати
весь спектр організаційних, технологічних і проектних питань, що
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виникають при виконанні окремих комплексів та етапів будівельних
робіт (рисунок)

Проектний
відділ

Договірний
відділ

Керівництво
будівельної
фірми
Бухгалтерія

Спеціалізований кластер 1
Виконроб
(Кошторисник,
інженерпроектувальник)

Менеджер з
постачання

Спеціалізована
бригада 1
Постачальник 1 … n

Рисунок. Місце та структура спеціалізованих організаційних
кластерів у ОСУ підрядної будівельної організації.
Перевагою спеціалізованих кластерів є їх адаптивність до змін у
завданнях замовника, незалежність від централізованої системи
постачання, наближення центру керівництва основними процесами
авторського нагляду, проектування, виробництва, контролю та
постачання до місця виконання робіт, що впливає на якість виконання
робіт. Наступним етапом є створення математичної моделі цього типу
організаційної структури для порівняння з традиційними.
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УДК 624.15
О. О. Арешкович,
доцент
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» ДО ЄВРО 2012 У М. КИЄВІ
НСК «Олімпійський» розташований біля підніжжя Черепанової гори
з перепадом висот більше 50 м, що створювало ряд проблемних
геотехнічних задач. За проектом реконструкції до проведення
ЄВРО 2012 було передбачено влаштування утримувальних конструкцій
з метою розширення зони його обслуговування.
Ґрунтовий масив має неоднорідну будову, а в деяких місцях
залишки стародавнього яру. За результатами проведених спеціальних
досліджень виявлено, що бурі глини знаходяться у перевідкладеному
стані, а під впливом гідрогеологічної ситуації та звітрювання відбулася
зміна структурних зв‘язків цієї глини. В умовах водонасичення
відбувалося лавинне руйнування структури бурої глини. На цій ділянці
проявлялися активні зсувні процеси в період реконструкції стадіону
кілька разів.
Для стабілізації схилу було запропоновано виконати його
терасування шляхом влаштування підпірних стін з буронабивних паль з
анкерною системою та тяжами у верхній частині.
Досліджено зміну напружено-деформованого стану ґрунтового
середовища на різних етапах навантаження схилу, пов‘язаного зі
зміною гідрогеологічної ситуації. Визначено розподіл зусиль між
анкерною системою та підпірною стіною.
Розроблені інженерні захисні заходи забезпечили стабілізацію
ґрунтових мас проблемної ділянки зсувонебезпечної території.
Ключові слова: зсувонебезпечний схил, бура глина, структурні
зв‘язки, підпірна стіна, анкер, дренаж, напружено-деформований стан,
ґрунтовий масив
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УДК 515.2
О. А. Бондар,
доцент
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРИКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ
ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ
Управління та економіка є взаємозалежними паралельно
спрямованими напрямами розвитку функціонування і прогнозування
підприємств галузей народного та світового господарства, в цілому, на
основі ресурсної складової процесів.
Вирішення будь-якої економічної проблеми пов‘язане з
управлінням, насамперед процесом пошуку шляхів вирішення.
Управлінська проблема напряму пов‘язана з економікою, адже
передбачає обов‘язкове акумулювання певної сукупності ресурсів.
Оскільки проблематика задач, які вирішуються, є різнорідною та
змішаною, виникає потреба формування інструментарію, що в свою
чергу породила виникнення певної групи наук, які в сукупності
об‘єднуються процесом моделювання (інтерпретування).
Моделювання виступає практично єдиним інструментом
дослідження складних економічних систем. Аналітичні методи для
вивчення реальних складних систем малоефективні, оскільки із
збільшенням складності системи виникає різке збільшення складності
застосування таких методів. Традиційний підхід підбору найбільш
адекватного математичного опису об‘єкту і побудови на його основі
моделюючого алгоритму неефективний для складних систем, оскільки:
складні системи, як правило, складаються із різнорідних елементів, які
можуть бути описані різнорідними математичними формалізмами;
необхідно вміло описати механізм взаємодії елементів, що
ускладнюється вказаною різнорідністю моделей цих елементів. Така
складність згладжується в класі агрегатних систем, запропонованих
Н.Г. Бусленко і І.Н. Коваленко, де задається універсальна схема опису
складних систем замість множини типових схем.
Прикладна
геометрія,
інтерпретації
якої
поєднують
конструктивність, високі обчислювальні якості та наочність, - має стати
важливим об‘єднуючим фактором вирішення економічних задач та
управління ними.
Більш складним та неоднозначним є процес геометричного
дослідження і структурування економетричних методів та моделей з
метою визначення локальних теоретичних конструкцій на основі
інваріантних геометричних моделей.
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УДК 519.2
Ю. І. Мінаєва,
доцент
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАДАЧАХ
ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Сучасний стан економіки, головним чином, залежить від тієї
інформаційної підтримки, яку має економічна система, незалежно від її обсягу
і розташування. Роль інформаційних технологій (ІТ) в розв‘язанні задач
управління економікою в таких умовах є винятково важливою, тому що значну
частину рішень доводиться приймати в умовах невизначеності.
Взагалі вся інформація в економічних системах є суперечливою,
невизначеною і дуже часто напряму використовуватись не може. Але, як
показує досвід, сучасні інформаційні системи і технології у переважній
більшості обробляють явну інформацію, в той час як задача повинна
стосуватись обробки прихованої інформації.
Слід зазначити також, що криза в економіці у великій мірі посилена
кризою в економічній теорії, сучасний стан якої не дозволив передбачити і
пояснити причини багатьох економічних трансформацій останніх років.
Класична теорія управління портфелем цінних паперів (ПЦП)
спирається на постулат про ефективність ринку, однак ні вітчизняний, ні
світовий ринок не можуть відповідати цій вимозі, що практично виключає
можливість застосування універсальних рекомендацій. Необхідні нові
науково-практичні підходи, методи і моделі керування ПЦП в конкретних
умовах сучасної України, дуже далеких від ідеальних.
Люди, які вважають себе експертами, дуже часто діють всупереч
принципам ринкових відносин і отримують зиск саме в цьому випадку. Отже,
коли ПЦП в певний спосіб сформований, то неминуче постає проблема
управління портфелем. Навіть найобережніша стратегія роботи на ринку
вимагає врахування ситуації на ринку.
Що означає врахування ситуації на ринку? Це означає, що стан ПЦП
визначений в координатах «вартість-прибуток-ризик» повинен відповідати в
певній мірі стану ринку, обчисленому в тих же координатах, на момент
моніторингу ринку. Іншими словами, власник портфеля має чітко знати, чи
відповідає його ПЦП тенденції на ринку, і мати можливість визначати у
найближчий момент зміну тенденції.
Потрібно чітко усвідомити, що намагання спрогнозувати стан ринку,
використовуючи загальновідомі дані і принципи роботи з цими загальними
даними, абсолютно нереально. Однак, деякі висновки нобелевських
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лауреатів в галузі економіки довели, що, якщо на ринку не можна гарантовано
виграти, то можна гарантовано не програти або програти мінімум. Зазначимо,
що і відомий трейдер Б. Вільямс, і нобелевський лауреат Г. Саймон єдині в
одному – для успішної роботи на ринку треба, щоб ПЦП був структурно
близьким до ринку. Саме тому виникає потреба в такій інформаційній
технології, яка дозволить «витягати» і обробляти приховану інформацію, та
визначати структуру ринку і портфеля.
Запропонована інтелектуальна ІТ, орієнтована на вибір і управління
ПЦП, яка полягає у визначенні структурного співпадіння ринку і ПЦП. При
цьому у разі неспівпадіння задачею розробленої ІТ є вироблення
рекомендацій з метою усуненніянеспівпадіння.
В даному випадку приховану інформацію про структуру ринку
запропоновано визначати за допомогою інтелектуальних інформаційних
технологій, зокрема, інтелектуального аналізу даних, заснованому на
методах та моделях ієрархічної кластеризації. Показано, що визначення
факту початку зміни тренду можливе шляхом обчислення параметрів, які
характеризують структуру ПЦП – фрактальну вимірність та бінарне дерево
структури. Проведені дослідження підтвердили ефективність запропонованої
моделі.
УДК 624.15: 624.042.7
В. О. Сахаров,
доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ В ПАЛЯХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ
НАВАНТАЖЕННЯХ З УРАХУВАННЯМ ЗГАСАННЯ КОЛИВАНЬ
Складність
архітектурних
рішень
конструкцій
вимагає
використовувати найсучасніші засоби проектування, особливо, якщо
будівлі зводяться або реконструюються в сейсмічнонебезпечних
районах. Останні результати по сейсморайонуванню, що відображені в
нормах призводять до підвищення сейсмічності територій та існуючих
будівель і споруд.
На етапі проектування та розрахунку конструкцій в значній мірі має
прийняття адекватної розрахункової схеми, моделей середовища та
відповідних вихідних даних. У випадку сейсмічно-небезпечних районів
особливе значення має розрахункове сейсмічне навантаження, яке в
більшості випадків приймається не за результатами геофізичних
досліджень будівельного майданчика, а за рекомендаціями норм у
вигляді синтезованих акселерограм. Слід зауважити, що для задач
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даного класу складність узгодження прийнятої розрахункової схеми,
сейсмічного навантаження, моделей середовищ із відповідними
параметрами та використаної методики розрахунку може призводити
до серйозних «прорахунків» проектного рішення, особливо у
фундаментних конструкціях.
В роботі представлені результати аналізу розподілу напруженодеформованого стану фундаментних конструкцій багатоповерхової
будівлі під впливом статичних та сейсмічних навантажень, як системи
«основа – фундамент – надземні конструкції». Для забезпечення
проведення детального аналізу результатів розрахунки проводились
АСНД «VESNA» за методом скінченних елементів у тривимірній
постановці. Представлено порівняння результатів, отриманих за
інженерними та науковими методами розрахунку. На базі чисельних
експериментів показаний вплив довжини паль на характер розподілу
зусиль в елементах фундаменту, розташованих в багатошаровій
ґрунтовій основі. При цьому максимальні зусилля в палях можуть
виникати нижче голови паль.
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Секція 1. Соціально-політичний розвиток суспільства
УДК 330
М. О. Авраменко,
студент
ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ. ЇХ ВПЛИВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ
Попит визначає сукупну суспільну чи ринкову потребу в товарах
(послугах), яка зумовлена платоспроможністю і виражена в грошовій
формі. Попит завжди конкретно визначений, має властивість динамічно
змінюватись під впливом ряду факторів.
Пропозиція представлена результатами господарської діяльності
(виробництва), що набувають товарного вигляду і можуть бути
доставлені на ринок у певному обсязі і в певний час. Як функція і
результат
товарного
виробництва
пропозиція
представлена
відповідними
суб‘єктами
–
продавцями.
Еволюція
товарного
виробництва і розвиток суспільного поділу праці зумовили переміщення
функції реалізації товарів та послуг на ринку від безпосереднього
виробництва до торгівлі.
Діалектика взаємозалежності попиту та пропозиції залежно від
точки зору характеризує макро- чи мікроекономічні процеси. На
макроекономічному рівні розглядається співвідношення сукупних попиту
та пропозиції, які є характеристиками суспільного процесу відтворення в
цілому. Мікроекономічною характеристикою є співвідношення ринкового
попиту та ринкової пропозиції
Кон‘юнктура ринку характеризується попитом та пропозицією. При
великих темпах росту попиту та відставанням у виробництві, а як
наслідок і пропозиції, утворюється дефіцитний ринок. Додатковим
джерелом задоволення сукупного попиту є імпорт продукції. За
наявності надвеликої пропозиції утворюється кон‘юнктура надлишкового
ринку, що призводить до знецінення товарів. Ідеальною системою
ринкового господарювання є рівновага попиту та пропозиції.
Коливання ринкового попиту та пропозиції зумовлюються багатьма
факторами. Класифікація їх дає змогу не тільки проаналізувати причини
змін залежно від пануючих тенденцій. Систематизація факторів створює
теоретичні передумови для свідомого управління динамікою попиту і
пропозиції.
Ринкову рівновагу як бажаний стан кон‘юнктури неможливо
зафіксувати на тривалий термін. Це суперечило б дії рухливих факторів
попиту та пропозиції. Суперечність між потребою у збалансованості попиту
і пропозиції та об‘єктивно обмеженими можливостями їх підтримання є
основою в системі причин неефективності централізованого директивного
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планування виробництва.
УДК 330.1
Д. М. Бабошкін,
аспірант
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВ
Персонал об‘єднує складові частини трудового колективу
підприємства, об‘єднуючи всіх працівників, що виконують виробничі або
управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з
використанням засобів праці.
Персонал підприємства включає в себе особовий склад усіх
зайнятих на ньому працівників: робочих, керівників і фахівців, як тих,
котрі працюють за наймом, так і власників, що працюють.
Терміни «кадри» і «персонал» розглядаються як синоніми, хоча у
ряді країн, наприклад, у Франції, до кадрів традиційно відносять
інженерно-технічний або керівний склад підприємства.
Подвійна природа персоналу дозволяє розглядати його одночасно
і як суб‘єкт, і як об‘єкт управління. Об‘єкт – це окремий працівник або
якась їх сукупність, а в якості суб‘єкта персонал виконує певні
управлінські функції.
Управління персоналом – це система взаємопов‘язаних
організаційно-економічних і соціальних заходів по створенню умов для
нормального функціонування, розвитку й ефективного використання
потенціалу робочої сили на рівні організації. Також управління
персоналом можна визначити як діяльність, що спрямована на
досягнення найбільш ефективного використання працівників для
досягнення цілей підприємства та особистісних цілей.
Управління людськими ресурсами – головна функція будь-якої
організації, адже персонал – найбільш складний об‘єкт управління в
організації.
Основною метою процесу управління персоналом на сучасному
етапі є формування, розвиток та реалізація з найбільшою ефективністю
кадрового потенціалу підприємства. Це означає покращення роботи
кожного працівника з тим, щоб він найбільш оптимальним шляхом
використовував свій власний трудовий та творчий потенціал та завдяки
цьому сприяв досягненню підприємством власних цілей.
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Для досягнення основної мети процесу управління персоналом
підприємством необхідно досягти виконання трьох головних цілей:
стабілізації кадрового потенціалу, навчання персоналу, розвитку
кадрового потенціалу.
УДК 330
Н. А. Білощицька,
студентка
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ
I. Тіньова економіка сучасного світу
1.1. Поняття тіньової економіки
Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка суперечить
даному законодавству і представляє собою сукупність незаконних
господарчих дій, які тягнуть за собою кримінальні злочини різного
ступеня тяжкості. Згідно зі ще однією думкою, під поняттям тіньової
економіки розуміються не враховані в офіціальній статистиці і
неконтрольовані суспільством виробництво, використання, обмін та
розподіл матеріальних благ (це твердження основне для економістів).
1.2. Види тіньової економіки
 Неофіціальна економіка («вторая» чи «беловоротничковая»)
 Фіктивна економіка («сіра»)
 Підпільна економіка(«чорна»)
1.3. Закономірності розвитку різних видів тіньової економіки
 Основні закономірності розвитку «второй» тіньової економіки
 Основні закономірності розвитку «сірої» тіньової економіки
 Основні закономірності розвитку «чорної» тіньової економіки
1.4. Причини виникнення та розвитку тіньової економіки
 Економічні фактори
 Соціальні фактори
 Правові фактори
II. Тіньовий розділ економіки в Україні
2.1. Формування тіньової економіки в Україні
2.2. Особливості тіньової економіки в України
2.3. Методи боротьби з тіньовою економікою
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УДК 330
О. І. Іщенко,
студент
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2009 РР. В
УКРАЇНІ
Передумовами фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в
Україні являються, насамперед, зовнішні та внутрішні фактори, що
сформували критичну ситуацію в країні, а саме лобіювання інтересів
закордонних компаній та холдингів, що стало однією з головних причин
значного негативного сальдо в зовнішній торгівлі, а згодом і платіжного
балансу. Своє місце в даній ситуації має і погіршення стосунків з Росією
безпосередньо з поставками природного газу. Також у зв‘язку з
«помаранчевою революцією» в України збільшився зовнішній борг і за
зимовими підсумками 2008 року – значно зросла тіньова економіка.
Першими вісниками кризи, за повідомленнями ЗМІ, стало істотне
скорочення попиту на залізо та сталь, що призвело до зменшення
обсягів експорту та надходження валюти до Української економіки.
Восени та на початку зими ціни на нерухомість різко впали, а також
більше половини будівельних проектів було заморожено. Відповідно до
загальної тенденції ціни на землю також впали.
Основним наслідком кризи стали, по-перше, девальвація гривні
щодо долара США, що спричинила пониження рівня життя населення та
збільшення безробіття. По-друге, політична нестабільність призвела до
«газового» конфлікту України безпосередньо з Росією. Щодо
банківського сектору, то влітку 2009 урядом було націоналізовано три
«проблемні» банки: «Укргазбанк», «Родовід Банк» та «Київ».
Висновки з фінансової кризи 2008 року, головним чином,
стосуються можливих засобів запобігання потенційній фінансовій кризі.
Основними засобами запобігання системному послабленню банківської
системи та можливій кризі є втілення таких заходів:
- зниження ризиків у банківській системі;
- девалютизація (дедоларизація);
- інституційна консолідація банківської системи та підвищення
довіри до банків (з метою більш ефективного використання капіталу та
посилення стабільності банківської системи).
Крім того, доцільним є обмеження кредитування в іноземній
валюті, особливо фізичних осіб, які не мають доходів в іноземній валюті.
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УДК 330
М. М. Карпенко,
студент
ЕКОНОМІЧНІ ВТРАТИ ВІД БЕЗРОБІТТЯ. ЗАКОН ОУКЕНА
Однією з корінних соціально-економічних проблем сучасного етапу
розвитку Української економіки та важливою характеристикою
конкурентоспроможності ринку праці є безробіття. На жаль, явище
безробіття не оминуло України, і ми це добре відчуваємо в сьогоднішні
дні, бачачи бідних людей, зростання злочинності та економічний спад в
цілому. Надмірне безробіття негативно відображається на всій економіці
країни, саме тому вивчення цього питання на сьогодні, ми вважаємо
актуальним.
Розкриваючи дану тему, необхідно визначити, що таке безробіття,
звідки воно береться. Під безробіттям розуміється таке соціальноекономічне явище, коли частина економічно активного населення не
може знайти застосування своїй робочій силі.
Дослідили, які види та наслідки безробіття існують. Визначили, що
головними причинами високого рівня безробіття є такі: спад економіки і
відповідне скорочення сукупного попиту на робочу силу, структурні
зрушення (міжгалузеві, внутрішньогалузеві, регіональні), рух робочої
сили (професійний, соціальний, регіональний).
Дослідили таке явище як "економічні втрати від безробіття". Дійшли
висновку, що безробіття та інфляція є двома основними проблемами
кожної національної економіки, ключовими проявами її нестабільності.
Проаналізували зв'язок між обсягом виробництва і безробіттям,
визначили, чому безробіття є основною проблемою сучасного
суспільства. Коли безробіття високе, ресурси не довикористовуються, а
доходи населення зменшуються. Економічні втрати суспільства
вимірюються вартістю невироблених товарів і послуг, скороченням
податкових надходжень в державний бюджет, зростанням витрат на
виплату допомоги по безробіттю, утриманням значного апарату
державних органів з праці, зайнятості і соціального забезпечення.
Дослідив закон Оукена, який визначає, що щорічний приріст
реального ВНП приблизно на 2,7% утримує кількість безробітних на
постійному рівні. Кожні додаткові 2% приросту реального ВНП зменшує
чисельність безробітних на 1%.
Зробив висновки, як уникнути безробіття сучасності на основі
історичного досвіду.
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УДК 801
К. Д. Захарченко,
студентка
ДЕВАЛЬВАЦІЯ ПОНЯТТЯ КОХАННЯ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
На сьогоднішній день тема девальвації поняття кохання стоїть
дуже гостро з низки причин. За даними соціологічного опитування
більшість громадян асоціює кохання з певними почуттями, а деякі зовсім
не можуть дати визначення цьому поняттю.
Перша причина – неповне розуміння значення поняття кохання. В
еру наукового прогресу й інформації людина припинила шукати
пояснення буденним поняттям, таким як кохання, щастя, радість… Це
призвело до їх знецінення, бо люди не розуміють, як необхідно їх
виявляти.
Друга причина – падіння рівня моральних цінностей. Це особливо
стосується молоді. Навіть з‘явилось таке поняття як «одноразове
кохання» або «кохання на одну ніч». Але ж це неправильне трактування
кохання, що теж призводить до його знецінення.
Третя причина – втрата жінкою жіночності, а чоловіком – мужності.
Усе більше і більше ми помічаємо, що жінки займають керівні
посади, керують автомобілем і займаються чоловічою роботою. Жінка
стає лідером в сім‘ї і керує всіма процесами у ній, тим самим витісняючи
чоловіка з його ролі і принижуючи його. Нині у жінок немає часу на
кохання, а коли приходить розуміння, що необхідно стати матір‘ю вони
використовують чоловіка. У той же час чоловіки чомусь не намагаються
цьому протистояти, а лише «пливуть за течією».
Кажуть: «Коли людина кохає, вона живе». Людина від природи
наділена почуттями, але якщо ми припинимо їх виявляти, ми станемо
тваринами! Ми будемо керуватися лише своїми інстинктами.
Тому необхідно не лише визначити для себе, що таке кохання, але
і берегти як найвищу цінність.
«Скільки людей, стільки думок» - є такий відомий вислів. Але якщо
заглибитись в суть поняття кохання, відповідно до академічного
тлумачного словника української мови, кохання – це почуття глибокої
сердечної прихильності до особи іншої статі. Як ми знаємо кохання
повинно базуватися не тільки на почуттях, але ще й на трьох якостях:
довіра, взаєморозуміння, повага та проявлятися у вчинках і діях. Хоча
багато хто з нас забуває про це.
Ми маємо перейматися тим, що від наших дій залежить майбутнє
сенсу поняття кохання: чи його знищення, чи його піднесення.
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УДК 008
Ю. В. Карпінський,
здобувач
ТЕОРІЯ ІСТИНИ Б. РАССЕЛА І СУЧАСНІСТЬ
Епістемологія Б. Рассела стала однією з перших, що базувалася
на основі логічного апарату та широко взаємодіяла з іншими науковими
дисциплінами. Результати досліджень британського філософа стали
базою пошуків багатьох мислителів аналітичної течії. Багато з висновків
Б. Рассела розглядаються в сучасній епістемології, логіці як актуальні в
наш час, що формує важливість даного дослідження.
Теорія істини Б. Рассела, що починається з намагань логічно
обґрунтувати можливість «зовнішніх відносин» між об‘єктами на
противагу існуючим концепціям неогегельянства, по своїй суті є
кореспондентською, тому протягом усього життя Рассел намагається
знайти адекватне обґрунтування відношення кореспонденції між мовою
та зовнішнім світом.
У розробці цього питання Б. Рассел здійснив великий внесок в
розвиток логіки, філософії, а також міждисциплінарних галузей пізнання
людства, таких як зв'язок філософії з математикою, фізикою тощо.
У праці «Проблеми філософії» Рассел вказує такі види знання, як
знання речей та знання істин. Знання речей, в свою чергу, поділяється
на знання-знайомство та знання-опис. Для першого характерне
безпосереднє сприймання об‘єкта, тоді як друге повинно мати
посередників між тим хто сприймає і тим, що сприймається.
Знання істин є залежним від розуміння поняття «істина» як
властивості суджень у їх відношенні до зовнішніх речей. Кожному
судженню може відповідати певний факт у світі (тоді судження
називається істинним) або не відповідати (тоді судження вважається
хибним). Світ є сукупність фактів, а істинна мова є такою, що їх
репрезентує. Саме наше правильне знання істини може базуватися або
на самоочевидних істинах (ми сприймаємо їх інтуїтивно), або на істинах,
що виведені шляхом дедукції із самоочевидних істин.
У своїй епістемології Б. Рассел поставив ряд важливих питань, що
є актуальними в наш час. Його розробки з логіки поклали початок
революції в логіці ХХ століття, теорія дескрипцій та теорія типів
багаторазово розглядалися іншими мислителями.
Теорія істини Б. Рассела є особливо важливою з боку її узгодження
з науковими поглядами. Він не лише намагався створити максимально
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адекватне бачення істини, а й узгодити його з новими науковими
концепціями. Таким чином могла бути знайдена методологічна база для
наукових досліджень. Це є актуальним з погляду розвитку суспільства. В
цьому проявляється антропологічна складова пошуків Б. Рассела:
намагання обґрунтувати теорію істини з огляду на науку, автоматично
веде за собою звернення до надбань соціуму, а також людини в ньому.
УДК 1(091) (44)
Ю.А. Савченко,
студент
ПОНЯТТЯ «ДОЛЯ» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ
ЛЮДИНИ
Вільна людина у своєму виборі, чи все за неї вже вирішено
наперед? Фаталісти вважають, що нічого змінити не можна, треба
просто пливти за течією, не намагаючись хоч щось зробити, щоб
поліпшити своє життя.
У багатьох людей присутній так званий побутовий фаталізм песимізм. Песиміст не вірить в успіх ініціатив, які він проявляє. Більше
того, він ще і впевнений в тому, що все це призведе до погіршення
ситуації. За цими переконаннями криються слабкість і невіра людини у
власні сили, а може, звичайні лінощі і небажання брати на себе
відповідальність за що-небудь.
Фаталізм (від лат. fátalis — визначений долею) — визнання
панування над суспільством і людиною невідворотних сил, які наперед
визначають їх долю.
Фаталізм - це не вроджена риса характеру людини. Часто ідеї
фатальності виникають у людей, коли вони довго намагаються щось
робити, але нічого хорошого з цього не виходить. В результаті замість
того, щоб сісти і проаналізувати причини своїх невдач і змінити підхід до
справи, вони роблять висновок, що нічого неможливо змінити і від них
нічого ніколи не залежало.
Таким чином, людина дає собі психологічну установку і дійсно
ламає своє подальше життя. Щоб змінити в цьому випадку ситуацію, не
варто різко міняти роботу, місце проживання, друзів і сімейний стан.
Розвивайте свої здібності і таланти, ставте невеликі досяжні цілі і
завдання, поділіться своїми сумнівами і страхами з близькими людьми.
Поступово, отримавши допомогу і розуміння рідних і друзів, домігшись
цілого ряду маленьких перемог, ви зрозумієте, що в силах змінити своє
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життя. Ідеї фаталізму, що сковують ваші ініціативи, заважають вам стати
господарем своєї долі.
УДК 37.013.77
А.В. Бурсак,
студентка
КОНЦЕПЦИЯ СЧАСТЬЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КАРЛОСА КАСТАНЕДЫ
Квинтэссенция счастья и пути его достижения – одна из самых
провокационных тем для многочисленных дискуссий во все века. Многие
задаются этим вопросом, ответ на который находят (так они считают)
единицы. В этом докладе я хочу поделиться главными, на мой взгляд,
аспектами счастья, основанными на книгах американского писателя ХХ
века, доктора по философии антропологии Карлоса Кастанеды.
Карлос Кастанеда – автор книг-бестселлеров, посвящѐнных
шаманизму и изложению необычного для западного человека
мировоззрения. Его принято считать самым таинственным автором
второй половины ХХ века.
Согласно его книгам, «магия» толтеков, так называемых «людей
знания», заключалась в умении изменять свое восприятие, что, согласно
учению, позволяет существенно расширить и даже кардинально
изменить представления о познаваемом и о жизни в целом. То есть
слово «магия» в его книгах — это практика расширения восприятия за
границы известного человеку. Целью учения толтеков является —
достижение иной формы существования в «энергетическом теле».
Багаж знаний, полученный писателем от представителя древнего
мексиканского племени, положил начало другому восприятию
реальности непосредственно им самим и его учениками. Существует
множество последователей Карлоса Кастанеды, которые восприняли
его книги не только как поэтическую метафору, но и как руководство к
действию. Некоторые из этих последователей присоединились к
обучению на семинарах и классах, начатых лично Кастанедой и
женщинами его «партии», в частности, Тайшей Абеляр, а теперь
проводимых его учениками.
Таким образом, в моем докладе пойдет речь непосредственно о
самом «Пути воина», некой дороге к достижению счастья в понимании
самого Карлоса Кастанеды и его наставника Дона Хуана. Мексиканский
шаман утверждает: «Мы либо делаем себя жалкими и несчастными,
либо делаем себя сильными — объем затрачиваемых усилий остается
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одним и тем же». Интерпретация самого же Карлоса Кастанеды гласит:
«Быть счастливым – это привычка. Быть несчастным – тоже. Мы сами
выбираем к чему привыкать».
УДК 331
А. В. Лагутяєва,
студентка
ПЕРШЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПІСЛЯ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
На сучасному етапі розвитку як країни в цілому так і трудових
відносин в умовах ринкової економіки досить незахищеною верствою
населення є сучасна молодь. Роботодавець у ринкових умовах
вимогливий до претендентів на вільне робоче місце із суворими
критеріями щодо знань, умінь та практичного досвіду, які постійно
зростають. Він бажає отримати не просто дипломованого спеціаліста, а
кваліфікованого працівника, який забезпечить повноцінну віддачу, дасть
можливість отримати класичну «додану вартість» робочої сили.
Багато студентів не бачать перспектив влаштуватись в Україні і
прагнуть працевлаштуватися за кордоном.
Найбільш затребувані в Україні фахівці в сфері страхування,
інформаційних технологій, представники робочих спеціальностей,
продавці, фахівці в сфері автобізнесу, медики.
Робітничі професії є затребуваними на ринку праці, тому логічно
розвивати і піднімати престиж професійно-технічних ліцеїв, училищ,
коледжів, що дасть можливість оптимізації державних коштів для
підготовки фахівців робітничих спеціальностей.
Після влаштування на роботу велику роль відіграє наставництво,
що дозволяє молодому спеціалістові швидко ввійти в курс справи і
виконувати свої перші завдання під керівництвом наставника. Найперші
кроки новачка на професійному шляху супроводжуються високою
непевністю, дефіцитом інформації і відповідною напругою. Важливим
етапом є забезпечення новачку робочого місця, оскільки в гарних умовах
адаптація відбувається швидше. Насправді ж молодим спеціалістам,
зазвичай, дістається не найкраще, оскільки добре оснащеного,
пристосованого робочого місця він «ще не заслужив».
В усіх регіонах України здійснюється робота з приводу
профорієнтації молоді відповідно до потреб особистості, виробництва
та ринку праці є одним з важливих напрямів реалізації державної
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молодіжної політики. Особлива увага приділяється профорієнтаційній
роботі та адаптації на ринку праці молоді з особливими потребами.
Загалом роботодавці очікують активних, амбіційних, впевнених в
собі, професійних молодих спеціалістів, готових до нових ідей та
сучасних методів організації виробництва.
УДК 330.1
О. М. Малихіна,
аспірант
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ
ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В КРАЇНАХ
ЄВРОСОЮЗУ
Кожній економічній системі, кожній країні властивий свій
мотиваційний механізм праці, який поряд із загальнолюдськими
(потреби, інтереси) містить і специфічні елементи. З цього розмаїття
моделей систем мотивації праці в будівництві можна виділити
найпоширеніші в країнах Євросоюзу.
В цілому методи матеріальної мотивації будівельних організацій в
країнах Євросоюзу мають як загальні принципи, так і ряд особливостей:
повна самостійність, необмежене право вибору в рамках дозволеного в
законі, розкутість економістів та менеджерів; кожний побоюється
втратити своє джерело доходу, тому ніхто не намагається «з‗їсти» все
зароблене, навпаки, усі прагнуть більше вкласти в нові технології, у
підвищення кваліфікації, у науку; повсюдне використання тарифної
системи як інструменту диференціації оплати праці залежно від
складності, умов праці, важливості роботи в різноманітних її
модифікаціях.
Переважає застосування почасової форми заробітної плати в різних
її модифікаціях з одночасним серйозним ставленням до нормування
праці як важливого засобу її організації. Різноманітні варіанти почасової
оплати праці містять вимогу обов‗язкового виконання заданого обсягу
будівельно-монтажних робіт, розрахованого на основі прогресивних
нормативів затрат праці.
Почасова форма оплати праці як головна в зарубіжній практиці та
відрядна, що є другорядною, мають багато найрізноманітніших способів
застосування. Це, як правило, системи, що передбачають преміювання
за якісні показники роботи. Пріоритет якісних показників мотивації
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трудового потенціалу підтверджується перевагою більш високої оплати
розумової праці порівняно з фізичною.
Стійка тенденція до індивідуалізації заробітної плати, виходячи з
оцінювання конкретних заслуг працівника. Поширене застосування
нетрадиційних методів матеріального стимулювання людського капіталу
будівельних організацій: участь найманих працівників у прибутках
підприємства, в «успіху фірми», безоплатна передача акцій чи продаж їх
за ціною, нижчою від ринкової, накопичення коштів на спеціальних
рахунках.
УДК 342. 54
М. С. Мілованова,
студентка
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Середній клас виник разом з виникненням і розвитком товарного,
як клас дрібних приватних власників, які займались дрібним
виробництвом або дрібною торгівлею, використовуючи при цьому власну
або сімейну працю, головним джерелом доходів яких було власне
господарство. Передумовою для віднесення до середнього класу стало
не тільки наявність таких характеристик як багатство й «культурний
капітал», отримані в спадщину, скільки наявність середньої й вищої
освіти. Під впливом економічних процесів, які відбулися в розвитку
суспільства з другої половини ХХ століття поняття «середній клас»
отримує якісно новий зміст. В постіндустріальному суспільстві поступово
відбулась зміна концепції єдиного середнього класу на концепцію
«старого» та «нового» середніх класів зі своєю ієрархією.
В умовах швидкого розвитку глобального інформаційного
суспільства основним ініціатором інноваційного розвитку економіки
виступає «новий середній клас» - основний носій інноваційнокреативного потенціалу. «Новий середній клас» ділиться на «вищий» та
«нижчий». Представниками вищого «нового середнього класу» вважають
менеджерів і фахівців, що працюють у сфері великого бізнесу та
користуються майже повною автономією. До нижчого прошарку «нового
середнього класу» відносяться також наймані працівники, які хоча і
позбавлені командних функцій, але виконують висококваліфіковані види
розумової праці: вчені, інженери, конструктори, юристи, лікарі,
професорсько-викладацький склад, письменники, діячі мистецтв,
конторські службовці тощо. Середній клас не значить «із середньою
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зарплатою». За словами економіста Євгенії Ахтирко, якщо у розвинених
країнах Європи до середнього класу належать люди з середнім рівнем
доходу, то в Україні до цієї категорії належать ті, чия зарплата значно
перевищує середню. Водночас експерт Центру антикризових досліджень
Олександр Гриневич запевняє: в Україні до середнього класу варто
зараховувати не за рівнем доходу, а за обсягом споживчих благ.
Звісно в Україні існує велика прірва між тими, хто живе у шикарних
особняках і тими, хто тісниться у "хрущовках", але реальна купівельна
спроможність наших співгромадян не в такому вже й поганому стані. У
нас величезний попит на дорогі квартири в новобудовах, багато дорогих
машин і недорогих також багато, майже в кожного українця вдома стоїть
телевізор, холодильник, пральна машина, комп'ютер. Але якщо
матеріальний достаток дозволяє українцям не перейматись через те, що
буде завтра, мати в кишені диплом вищої освіти і престижну професію,
вітаю: ми і є частинкою того, що називають середнім класом.
УДК 330.101
В. Ю. Мітлицький,
студент
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ
Суспільне виробництво – перш за все процес праці, процес
взаємодії людини з природою. Щоб жити, трудитись, створювати блага,
люди повинні їсти, пити, мати одяг, житло, тобто постійно споживати
матеріальні і духовні блага. Тому суспільство завжди має виробляти
засоби до життя.
Для отримання економічних благ необхідні відповідні ресурси. З
їх використанням для задоволення потреб пов‘язані всі проблеми
економічного розвитку.
Екологія – наука про зв‘язок організмів із середовищем. Стосовно
людини, суспільства біологічна сторона цього поняття тісно пов‘язана і
розглядається в єдності з технічними, економічними, соціальними і
гігієнічними сторонами життя людей.
Соціальна ефективність виражає ступінь задоволення особистих
потреб суспільства. Вона показує, наскільки господарська діяльність
спрямована на саму людину, відповідає її потребам та інтересам. Якщо
постійно підвищується добробут народу і забезпечується високий
життєвий рівень, то, звичайно, дане суспільне виробництво є соціально
ефективним.
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Підвищення продуктивності праці спостерігається при двох
умовах: при зростанні маси товару в одиницю часу, та при одночасному
зниженні витрат живої та минулої праці на одиницю товару.
Види ефективності виробництва виокремлюються переважно за
різноманітністю одержуваних результатів (ефектів) господарської
діяльності. Результат (ефект) виробництва буває економічним або
соціальним.
Локальний ефект означає конкретний результат виробничогосподарської чи іншої діяльності даного підприємства, внаслідок якого
воно має певний зиск.
Внаслідок
здійснення
виробничо-господарської
діяльності
підприємства, впровадження на ньому певних прибуткових технічних,
організаційних чи економічних заходів має місце первісний ефект.
Економіка функціонує ефективно в тому випадку, коли ми не
можемо збільшити
виробництво одного продукту, не зменшуючи
виробництво іншого, тобто економіка знаходиться на межі виробничих
можливостей. Суспільство не завжди знаходиться на цій межі.
УДК 339.726.5
Д. В. Мястківська,
студентка
БОРГОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КРАЇН СВІТУ
Давайте подивимося на карту світу і нанесемо на неї держави з
боргами. Почнемо з боржників із самими невеликими запозиченнями. У
першу групу ввійшли держави з величиною держборгу до 1-го мільярда.
Це дрібні держави такі як Багами, Бутан, Чорногорія, Гаїті, Домініканська
республіка. В сукупності ця група повинна трохи більше 12 мільярдів
доларів. Друга група це держави з боргом до 5-ти мільярдів. Серед них є
африканські держави, Молдова, Узбекистан, Ісландія, Афганістан і т.д. Їх
сукупний борг близько 130 мільярдів доларів. Далі йдуть держави з
величиною боргу від 5 до 10 мільярдів доларів. У цю групу входять такі
країни як Вірменія, Туркменистан, Йорданія, Лівія, Сирія та інші. Їх
сукупний борг близько 120 мільярдів доларів. Наступна група з рівнем
боргів від 50 мільярдів доларів. У цій групі країн Балтики, Білорусь, Іран,
Єгипет, Туніс, Куба, Північна Корея та інші. Сукупний борг цих держав
більше 700 мільярдів доларів. Група держав, які йдуть далі має величину
боргів від 100 мільярдів і включає в себе Ірак, Венесуелу, Малайзія,
Саудівську Аравію, Ізраїль, Чехію, Казахстан, Україну і т.д. Їх сукупний
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борг вже 1,5 трильйона доларів. І, нарешті найголовніші 22 боржники:
Китай, Росія, Португалія, Греція, Данія, Австрія, Швеція, Канада,
Австралія, Швейцарія, Бельгія, Люксембург, Ірландія, Іспанія, Італія,
Норвегія, Японія, Франція, Німеччина, Сполучені Королівства і, нарешті,
найбільший боржник – США.
У світі всі провідні країни є боржниками. Якщо так, то чому б країнам
не списати один одному взаємні борги і тим самим не вийти дружно з
кризи. Благо є зустрічі на найвищому рівні вісімки, двадцятки і інші
щорічні економічні форуми. Чи повинні країни один одному?
Виявляється, більшість країн повинні третій стороні - сукупній корпорації
банків МВФ, Світового банку. Це одні з представників цієї сукупної
корпорації, в яку входять і державні банки практично всіх країн, і
корпоративні банки, і приватні банки. Більше половини глобального –
боргу це борг єдиній сукупній корпорації банків. Чому єдиній? Тому що
алгоритми, за якими діють всі представники однакові, а значить і вплив
їх на світову економіку може розцінюватися, як вплив єдиної системи,
яку за своїм бажанням налаштовує суб'єкт управління. Глобалізація
світового господарства призвела до суцільної взаємозалежності країн.
УДК 339.726.5
М. Г. Маковій,
старш. викладач
НЕОЛОГІЗМИ: ЇХ ПОЯВА, ШЛЯХИ ПРОНИКНЕННЯ У СФЕРУ
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ
У процесі розвитку суспільства виникають нові поняття, які
потрібно називати. Крім того, навколишній світ відкриває нові явища,
котрі теж потребують назви. Нові слова мають назву – неологізми (гр.
neos – новий і logos – поняття, слово).
Багато неологізмів з‘являється в мові в часи великих, докорінних
перетворень у житті того чи іншого народу. Потреба в нових словах
зумовлюється,
насамперед,
позамовними
чинниками,
зокрема
соціальними і політичними змінами в суспільстві. Але неологізми
виникають у мові весь час і не лише в галузі суспільно-політичної
лексики. Це й нові терміни науки, літератури, мистецтва, це й виробничотехнічна лексика, пов‘язана з розвитком народного господарства,
лексика, пов‘язана з новими досягненнями в розвитку військової справи,
слова, що називають нові поняття, які виникають у галузі культурнопобутового обслуговування. До найпродуктивніших належать словотвірні
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засоби творення неологізмів. Крім того, склад неологізмів поповнюється
за рахунок слів іншомовного походження, які позначають науковотехнічні терміни, найрізноманітніші предмети виробництва.
Досліджуючи термінологічні системи будь-якої науково-технічної
галузі, треба враховувати чинники формування терміноодиниць, а саме:
мовну політику та мовну ситуацію в Україні; стан національної науки,
техніки, культури; концептуалізацію реального світу носіями мови на
певному зрізі історичного розвитку суспільства тощо.
Подальший розвиток науково-технічного прогресу як у всьому світі,
так і в Україні, плідні контакти вчених (міжнародні наукові симпозіуми,
конференції, семінари, відрядження за кордон, спільні підприємства,
фірми, проекти тощо) зумовили появу й активне функціонування
відповідної лексики й термінології з найрізноманітніших галузей знань;
сюди ж належать і назви відповідних професій та їх спеціальна лексика.
Актуальність теми вивчення інноваційної лексики полягає у
виникненні нових реалій, і, як наслідок, появі найновішої інноваційної
лексики, яка потребує системного аналізу, унормування та закріплення
лексикою і термінографічною літературою.
УДК 330
А. І. Петренко,
студент
СУЧАСНІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ
М. КИЄВА
Основними завданнями розвитку м. Києва є забезпечення сталого
збалансованого розвитку міста як столиці України. При цьому екологічна
складова сталого розвитку виступає на перший план і є пріоритетною
порівняно з досягненнями економіки. Одним з найпріоритетніших
напрямів діяльності природоохоронних органів є вирішення найгостріших
екологічних проблем, а саме: проблема каналізаційної мережі;
забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту; стан
прибережно-захисних смуг водних об‘єктів; поводження з відходами. Що
стосується вирішення більшості питань щодо утилізації відходів, то це
залежить лише від зацікавленості та ініціативності місцевих органів
управління. «Національний проект «Чисте місто» створене Державним
агентством з інвестицій та управління національними проектами України
в 2010 році з метою реалізації проектів у сфері поводження з відходами
– створення сучасних сміттєпереробних комплексів в 10-ти містах
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України. Основні види діяльності: створення сучасних сміттєпереробних
комплексів в містах України у формі державно-приватного партнерства;
приведення у відповідність до чинного законодавства ЄС нормативних
документів у сфері поводження з відходами. Мета проекту - будівництво
нових сучасних комплексів з переробки та утилізації твердих побутових
відходів для впровадження екологічних інноваційних технологій
поводження з відходами, що дасть змогу: покращити санітарний та
екологічний стан міських поселень, насамперед великих міст; в 3-7 раз
зменшити об‘єми захоронення побутових, будівельних і інших
промислових відходів на полігонах і звалищах; суттєво зменшити
забруднення атмосфери та підземних водоносних горизонтів; здійснити
комплекс заходів по рекультивації несанкціонованих звалищ та існуючих
полігонів; отримати значні об‘єми вторинних ресурсів для повторного
використання в промисловому виробництві; використати відсортовані
залишки відходів в якості альтернативного палива для заміщення до
30% природного газу у виробництві електричної та теплової енергії для
потреб промисловості, насамперед цементної, та населення.
УДК 330
В. Ю. Ренкас,
студент
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА. КОРУПЦІЯ. БОРОТЬБА З НЕЮ
Це економічна діяльність, прихована від суспільства і держави, що
знаходиться поза
межами державного контролю та обліку. Є не
спостерігаємою, неформальною частиною економіки, але не охоплює її
всю, так як в неї не можуть бути включені види діяльності, не
приховувані спеціально від суспільства і держави.
Це економічні взаємовідносини громадян суспільства, що
розвиваються стихійно, в обхід існуючих державних законів та
суспільних правил. Доходи цього підприємництва приховуються і не є
оподатковуваною економічною діяльністю.
Частина тіньової економіки, пов'язана з обігом товарів і послуг, які
в даній країні або взагалі не можуть бути предметом легального продажу
(наприклад, люди, сексуальні послуги і т.д.), або обмежені в обороті
(зброя і боєприпаси, наркотичні засоби).
Як правило, чорний ринок тісно пов'язаний з контрабандою та
часто контролюється організованою злочинністю. Чорний ринок існує
практично скрізь, де є заборона на торгівлю якимось товаром, або вона
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якимось чином обмежена. Торгівля на чорному ринку приносить більший
прибуток, ніж легальна торгівля, але і більш ризикована.
Самим «тіньовим» сектором української економіки серед
легальних видів діяльності, за результатами дослідження, виявилася
торгівля - рівень тінізації тут досягає 50% від розміру офіційного ВВП,
сформованого в цьому секторі. Наступними за рівнем тінізації ідуть
сектори будівництва і торгівлі нерухомістю. Там покрито мороком 37%
діяльності. Третє і четверте місця за непрозорістю посідають фінансовий
сектор і сільське господарство. У цих галузях приховано 27% діяльності.
На п'ятому місці переробна промисловість – у тіні перебуває більше
п'ятої частини від офіційного ВВП, що генерується цим сектором.
Отже, корупцію в загальному та буквальному розумiннi можна
визначити як зловживання державною владою в цілях особистої вигоди.
Іншими словами, це система відносин, яка допомагає власникам
капіталу купувати все – пільги, вплив, закони, рішення на свою користь,
заступництво законодавчої, виконавчої та судової влади. Корупція
властива всім країнам, незалежно від політичного устрою та рівня
економічного розвитку.
УДК 330.101
О. В. Сергієнко,
студент
ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ
В класичному розумінні венчурний бізнес – це діяльність, пов‘язана
з інвестиціями в ризикові проекти по розробці і впровадженню науковотехнічних інновацій.
Найпривабливішими сферами в Україні є будівництво, переробка
сільгосппродукції, харчова промисловість, роздрібна торгівля, в той час,
як у країнах ЄС і в США – це інвестиції в інновації.
Метою роботи є дослідження сучасних проблем венчурного
бізнесу в Україні та пошук шляхів їх вирішення, розкриття механізму
функціонування венчурного бізнесу та аналіз його особливостей в
Україні, визначення шляхів підвищення інноваційної діяльності в межах
діяльності венчурних фондів.
Венчурні фонди в Україні використовуються для оптимізації
управління активами фінансово-промислових холдингів та зниження
податкового навантаження, тоді як венчурне інвестування (або
інвестування ризикового капіталу) у світі залишається одним із
найважливіших джерел капіталу для компаній, швидкий ріст та розвиток
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яких постійно потребує додаткових зовнішніх інвестицій (як правило, це
підприємства малого та середнього бізнесу). Венчурні інвестиційні
фонди повинні стати головною ланкою зв‘язку між інвестиціями та
інноваціями як складовими економічного зростання.
Необхідність обговорення нових підходів, нових вимог до
національної інноваційної політики обумовлена тим, що в даний час
Україна опинилася в такій історичній точці розвитку, в якій внутрішні
процеси реформування і оптимізації політичної системи держави
поєдналися з різким прискоренням глобальних трансформаційних
процесів.
Отже, венчурний бізнес в Україні перебуває в початковій стадії.
Провівши ряд економічних реформ та перейнявши світовий досвід,
Україна зможе привернути до себе увагу світових країн-інвесторів та
залучити в свою економіку значний венчурний інвестиційний капітал,
налагодити ділові стосунки та взаємини із потенційними світовими
партнерами.
УДК 339
А. І. Сурганова,
студентка
УКРАЇНА І СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ
На сьогодні глобалізаційні та інтеграційні процеси відіграють чи не
найважливішу роль у торгівельному балансі кожної країни. Поглиблення
міжнародних відносин несе в собі як ряд переваг, що виражаються у
стимулюванні внутрішнього товаровиробника і зростанні ВНП, так і
призводить до загострення внутрішньо-економічних, політичних та
соціальних проблем.
З 2008 року, у якому Україна вступила до СОТ, спостерігається
стійкий дефіцит торгівельного балансу. Основною експортною галуззю
залишається металургійна – має низьку додану вартість та є
енергомісткою, що збільшує собівартість прокату. Тому слід підвищувати
конкурентоспроможність товарів, в першу чергу, через зниження рівня
енергоємності.
Також важливо сприяти інноваційній моделі розвитку економіки, не
заважати надходженню нових технологій на територію України (шляхом,
наприклад, зниження або скасування ввізного мита на передові
технології) та впроваджувати їх у виробництво (за умов отримання
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підприємствами певних податкових пільг), переходити на вищий рівень
технологічного укладу.
Встановленою ціллю СОТ є підтримка вільної торгівлі та
економічного зростання. Проте у дії це випливає у контролі
міжнародного ринку розвинутими країнами та експансії міжнародних
корпорацій. Для того, щоб Україні конкурувати на міжнародній арені слід,
у першу чергу, зорієнтуватись на вирішенні внутрішніх проблем та
реформуванні самої структури економіки. Без потужної власної бази
держава перетвориться лише на «ринок збуту» для іноземних
виробників.
Пріоритетними напрямами державної політики мають бути: захист
національних
економічних
інтересів
та
підтримка
власного
товаровиробника на зовнішніх ринках; вдосконалення механізму
антидемпінгового регулювання; протидія демпінговій експансії, контроль
імпорту, збільшення імпорту високих технологій; раціональне
використання природного потенціалу країни; впровадження у
виробництво енергозберігаючих технологій з метою послаблення тиску
зростаючих цін на енергоносії; підвищення продуктивності праці шляхом
впровадження як технологічних, так і організаційних інновацій у
виробництво; підтримка «природного» імпортозаміщення, тобто
реалізації виробничого потенціалу з дотриманням стандартів якості
продукції та ефективності використання факторів виробництва;
стимулювання експорту.
Пріоритетні напрями державної політики Україна має враховувати
такі основні фактори – тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Держава
має виробити таку зовнішню політику, яка б поєднувала як механізми
відкритої економіки так і виваженого антидемпінгового регулювання.
Насамперед щодо галузей, які є стратегічними пріоритетами для країни.
УДК 330
Ю. Л. Марчук,
аспірант
ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В
УКРАЇНІ
Інвестиційні ресурси — це всі види економічних ресурсів, що
залучаються з метою вкладення в об'єкти інвестування. Розрізняють такі
форми інвестиційних ресурсів: фінансові, матеріальні, нематеріальні,
трудові, інформацію та підприємницький хист. Враховуючи це, доцільно
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виокремити фінансові й не фінансові джерела формування
інвестиційних ресурсів.
Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в
Україні доцільно проводити на основі їх поділу на вітчизняні та зарубіжні.
З-поміж вітчизняних джерел слід виокремити такі: 1) власні кошти
підприємств; 2) кошти державного та місцевих бюджетів; 3) кошти
фінансово-кредитної системи; 4) заощадження громадян.
Головним джерелом інвестиційних ресурсів є власні кошти
підприємств. Інвестування з використанням коштів державного, місцевих
бюджетів, коштів населення та зарубіжних інвесторів протягом останніх
10 років залишалося стабільним, не виявляючи суттєвих тенденцій до
зростання чи спаду, і становило порівняно незначну частку в загальній
структурі інвестицій. Протягом цього ж періоду спостерігалася тенденція
до активізації використання банківських кредитів та різних позик, що
підтверджується поступовим збільшенням їхньої ваги при фактично
такому ж незначному зменшенні частки власних ресурсів
Ключовими зарубіжними джерелами є кошти портфельних та
стратегічних інвесторів. Між усіма джерелами простежується
взаємозалежність та взаємозумовленість можливостей щодо їх
використання в умовах сучасних інтеграційних процесів. Лише в
комплексі
вони
утворюють
інтегровану
систему
фінансового
забезпечення інвестиційної діяльності в Україні, Ефективність і дієвість
останньої безпосередньо визначаються якістю конкретних джерел та
можливістю раціонального їх використання, спрямованого на зростання
інвестиційного потенціалу вітчизняної економіки.
Детальне вивчення джерел зростання інвестицій, оцінка їхнього
потенціалу і способів ефективного залучення дасть змогу поліпшити
використання вже існуючих фінансових джерел формування
інвестиційних ресурсів в Україні й залучити нові у процесі побудови
інвестиційно привабливої економіки.
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УДК 94 (477)
С. Б. Волянюк,
вчитель історії та правознавства
(Мар'янівська ЗОШ)
ПРИПИНЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВО УПА “ЛИСАНЯ” У 19461947 РР.
Однією з причин, що призвела до припинення партизанської
боротьби та значного скорочення лінійного складу відділів УПА у ВО
―Лисоня‖ була так звана ―Зимова блокада‖, що тривала з січня по квітень
1946 р. та проводилась у зв‘язку із виборами до Верховної Ради СССР.
Поряд з цими заходами МВД в Тернопільській обл. для виявлення та
ліквідації поодиноких членів військового штабу ВО та команд ТВ 3 січня
1946 р. завела агентурно-пошукову справу під криптонімом ―Мертвецы‖.
У зв‘язку з насиченням терену військовими підрозділами внутрішніх
військ СРСР протягом другої половини 1946 р. більшість військових
одиниць ВО ―Лисоня‖ припинили свою діяльність та були розформовані.
Стрільці, підстаршини та старшини відділів (сотень та чот) УПА були
переведені до лав збройного підпілля ОУН, яке стало основною формою
національно-визвольного руху спротиву в Україні. УГВР своїми
рішеннями надала підпіллю певних ознак війська (для членів підпілля
введено ступені, поширено військові нагороди та ін.). У підпіллі з
колишніх стрільців УПА формували боївки, СКВ та спецгрупи ОУН у
кількості до 10-15 чоловік.
Перед розформуванням ВО 3 ―Лисоня‖, у травні-червні 1946 р. в
підпорядкуванні командам ТВ ―Північ‖ та ―Південь‖ перебувало
приблизно 6 сотень, чисельністю 40–60 стрільців кожна та 2 підвідділи,
що діяли на території Кам‘янець-Подільщини. В підрозділах УПА, що
підпорядковувались ВШВО перебувало близько 400 стрільців.
Діяльність ВО як самостійної військової одиниці фактично
припинилася у червні 1947 р. зі смертю нач. штабу ―Бондаренка‖. Тоді ж
були розформовані останні відділи УПА, що дислокувалися у ТВ ―Північ‖.
Починаючи із 1948 р. керівництво ПК від імені УПА, а саме ВО
―Лисоня‖, формально вирішувало питання про нагородження підпільників
та підвищення їх в ступенях. Фактично обов‘язки командирів ТВ
виконували окружні провідники, а пост командира ВО зайняв крайовий
провідник ОУН. Останнім командиром ВО УПА ―Лисоня‖, протягом 1947–
1952 рр. був провідник ПК ―Гулий‖. Проте, військова округа, як і вся УПА
своєї діяльності не припинила – окремі структури збройного підпілля
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діяли на території області до середини 1960-х років, а останні повстанці
вийшли з підпілля лише після проголошення Україною незалежності у
1991 році.
УДК 347.471.8 (477) : 93
Ю. Г. Губерт,
аспірантка
ДО ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЛАГОДІЙНИХ ФОНДІВ У СФЕРІ
ДОПОМОГИ ДІТЯМ-СИРОТАМ В ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОCТІ УКРАЇНИ
Згідно з офіційною статистикою в Україні щорічно 10 тисяч дітей
визнаються сиротами. На сьогодні близько 98 тис. дітей вважаються
позбавленими батьківського піклування. З них 63 тисячі знаходяться під
опікою рідних, 9,5 тис. в прийомних сім'ях, ще 16 тисяч перебувають в
інтернатах. Національна база усиновлення налічує майже 28 тис. сиріт.
За 20 років незалежності нашої держави на шлях подолання проблеми
сирітства став ряд Українських та міжнародних благодійних організацій.
Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» здійснює доброчинну
діяльність у сфері реабілітації бездомних дітей з 1996 року. Зусиллями
фундації
проблему безпритульності в Україні було визнано на
державному рівні та завдяки діяльності організації цю проблему було
практично подолано у місті Києві. На даний момент благодійною
фундацією організовується аналогічна робота в інших містах України.
Благодійний фонд СОС "Дитяче містечко" працює з 1949 року,
надаючи допомогу дітям-сиротам у 132 країнах світу. Організацією було
створено 458 СОС містечок, в яких притулок отримали понад 65 700
осиротілих дітей. В Україні організація розпочала роботу у 2009 році, у
межах програми у «СОС-сім'ях» було реабілітовано 475 дітей.
Проект «Одна надія» займається пошуком, навчанням та супроводом
наставників для дітей-сиріт. У рамках проекту надається психологічна,
матеріальна, інформаційна допомога дітям, котрі перебувають в
інтернатах, дитячих будинках. До співпраці залучається ряд професійних
психологів та соціальних педагогів.
Альянс «Україна без сиріт» зареєстровано у 2010 році. До альянсу
входить ряд відомих благодійних фондів, релігійних організацій, які
об'єднали зусилля заради досягнення головної мети – усиновлення
кожної дитини у родину, та попередити сирітство в Україні.
Основними завданнями організації ВБО «Асоціація благодійників
України» (2011) є поліпшення якості комунікацій між благодійниками та
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отримувачами допомоги, допомога у здійсненні системної благодійності:
популяризація благодійництва.
УДК 352
К. А. Донченко,
аспірант

ДО ПИТАННЯ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Згідно Європейської хартії місцевого самоврядування (схвалена
Радою Європи 15 жовтня 1985 року) місцеве самоврядування – це право
і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону
здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних
справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого
населення. У світовій практиці управління склалося кілька моделей
місцевого самоврядування. Найбільш відомими є англосаксонська,
континентальна та змішана.
Англосаксонська
(англо-американська,
англійська)
модель
сформувалася у процесі входження системи управління містами у
механізм державного управління країною. Центральні органи держави не
мають своїх представників на місцях, а їхні функції виконують виборні
посадові
особи.
Цій
моделі
притаманна
значна
автономія
самоуправління.
Континентальна
модель
характеризується
певною
підпорядкованістю нижчих ланок вищим. Управління здійснюється як
органами державної влади, так і виборними органами місцевого
самоврядування.
У процесі розвитку ідей управління виникла змішана (гібридна)
модель місцевого самоврядування, яка об‘єднує попередні. Країни з
досить слабким рівнем розвитку інститутів громадянського суспільства
на рівні місцевого самоврядування керуються більше власними
традиціями, намагаючись долучити, хоча б на рівні законодавства,
елементи континентальної та англосаксонської моделей.
Для українського самоврядування, яке відноситься до змішаної
моделі, притаманні наступні риси: 1) правова невизначеність суб‘єктів
самоврядування – Конституція і ЗУ «Про місцеве самоврядування»
дають різний перелік. Основний закон визначає суб‘єктом село, селище,
місто, натомість закон додає район та область; 2) проблема регіональної
ланки самоврядування – відсутність виконавчих комітетів у обласних та
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районних радах та делегування повноважень державним адміністраціям;
3) вагома роль сільського, селищного, міського голови у системі
самоврядування.

УДК 314.15-026.49(=411.16):327(47:73)
Я.І. Золотарьова,
магістр
АМЕРИКАНСЬКО-РАДЯНСЬКІ ВІДНОСИНИ 1969 – 1975 РР.:
ПИТАННЯ ЕМІГРАЦІЇ ЄВРЕЇВ З СРСР.
Обмежена еміграція з СРСР класифікувалася світовою
громадськістю як порушення прав і свобод особистості, що стало у 70 –х
рр.. ХХ ст. основою для посиленої уваги з боку західних країн. Однією з
найпомітніших у Союзі була єврейська еміграція.
До 1969 р. питання свободи єврейської еміграції з СРСР не стояло
на порядку денному американсько-радянських відносин. Прийняття у
1972 р. в СРСР законодавчої норми про відшкодування державі при
виїзді з країни затрат на освіту активізувало єврейську громадськість
США та її тиск на прихильні кола американських посадовців. Питання
обмеження єврейської еміграції з СРСР перейшло з площини
громадської дискусії до рівня державної політики.
З прийняттям Поправки Г. Джексона – Ч. Веніка, що передбачала
дозвіл вільної еміграції з Радянського Союзу в обмін на надання
економічних преференцій, проблема єврейської еміграції перетворилася
на карту політичних технологій як у міжнародній політиці Сполучених
Штатів та Радянського Союзу, так і у внутрішній політиці США.
Постановка питання еміграції радянських євреїв у американськорадянських відносинах як проблемного є одним з проявів занепаду
політики детанту. Конфронтація різних політичних сил щодо питання
єврейської еміграції з СРСР на рівнях міждержавних та внутрішніх
взаємовідносин показує фундаментальні риси зовнішньої політики та
політичного клімату у світі: поразку консенсусу під час «холодної війни»,
внутрішнє проблемне питання єдності всіх національних інституції,
неузгодженість позицій яких стала доступна знанню широкого загалу.
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УДК 94 (477.8)
І. Б. Саківський,
здобувач (ТНПУ ім. В. Гнатюка)
ЗМІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОУН В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ У
1934–1936 РР.
Вбивство Б.Пєрацького влітку 1934 р. відіграло ключову роль в
історії ОУН. Польська поліція розпочала масові арешти українського
націоналістичного підпілля. Завдяки ―архіву Сеника‖ розконспіровано
деякі проводи різного рівня, зокрема, Тернопільський окружний.
Обставини змусили створювати нову Крайову екзекутиву, що
остаточно сформована у 1935 р. Щоб убезпечитись від масового витоку
інформації, вирішено унеможливити концентрацію детальних відомостей
про організаційну мережу в руках однієї людини.
Значною проблемою були обірвані організаційні зв‘язки. Члени
ОУН на місцях, втративши зв'язок, припиняли діяльність або діяли на
власний розсуд. Масові випадки ―революції знизу‖ свідчать про
тривалість організації, хороший вишкіл кадрів. Проте інколи ці дії були
некоординованими.
У 1934-36 рр. Бережанська Окружна Екзекутива відзначалась
особливою активністю: від збройних нападів до бойкоту всіх державних
монополій. Націоналісти успішно боролись з польськими шовіністами,
кримінальними елементами, провокаторами, донощиками. Активно
протидіяли співробітниками поліції, що катували політичних в‘язнів. Так,
восени 1936 р. вбито наглядача Гроха, що завдав смертельних травм в
тюрмі учневі Рогатинської гімназії.
Однією з найбільших небезпек цього періоду була загроза
внутрішнього розколу. Провідник Львівщини М. Копач, відмовився
підпорядковуватись Крайовій Екзекутиві та почав творити нову,
мотивуючи це тим, що він уповноважений від ПУНу та Є.Коновальця.
Група Копача почала друкувати підпільне видання ―Зов‖. Бойовий
референт Бережанської О. Е., В. Ґерета, отримав завдання ліквідувати
М. Копача. Після виконання атестату ―фракція ―Зову‖ розпалась, розкол
було попереджено.
З 1936 р. розпочинається новий етап діяльності, активізується
робота на всіх відтинках. Відновлюється зв'язок, дисципліна, віра людей
у визвольні змагання.
На зміну революційно-радикальним методам боротьби приходять
більш помірковані. ОУН посилює конспірацію, основна увага

36

приділяється якісному вишколу. ―Новий курс‖ ОУН став сприятливим
тактичним ходом задля збереження організації, посилення її впливу на
українське суспільство та підготовки до боротьби за незалежність
України.
УДК 330
О. П. Омельяненко,
старш. викладач
НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Трудові ресурси - це капітал, який завжди виступає рушійною
силою поліпшення економічної ситуації держави і добробуту суспільства.
Трудовий потенціал країни накопичується поколіннями, а саме: знання,
освітній рівень, професійна кваліфікація, навички, вміння та досвід
роботи. У свою чергу, трудовий потенціал і продуктивність праці
визначають темпи суспільного розвитку держави. В умовах інноваційної
економіки найбільш важливим джерелом успіху підприємства в
конкурентній боротьбі є його трудовий потенціал. Це обумовлено тим,
що саме працівник здатний забезпечити досягнення встановлених цілей
підприємства. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність пошуку
нових механізмів, інструментів управління трудовим потенціалом для
забезпечення його роботи. Про значні резерви приросту продуктивності
праці завдяки якісній її організації і створенню умов для роботи на
«повну силу» свідчать результати наукових досліджень економістів,
соціологів та багатьох інших фахівців.
Трудовий потенціал працівника являє собою сукупну здатність
фізичних та духовних властивостей окремого працівника досягати в
заданих умовах певних результатів його виробничої діяльності, з одного
боку, і здатність вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові
завдання, що виникають в результаті змін у виробництві - з іншого.
Трудовий потенціал працівника не є величиною постійною, він безупинно
змінюється. Працездатність людини акумулюється (накопичується) у
процесі трудової діяльності, творчі здібності працівника підвищуються в
міру розвитку й вдосконалення знань і навичок, зміцнення здоров'я,
поліпшення умов праці та життєдіяльності. Але вони можуть і
знижуватися, якщо, зокрема, погіршується стан здоров'я працівника,
посилюється режим праці і т.п. Говорячи про управління персоналом,
необхідно пам'ятати, що потенціал характеризується не ступенем
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підготовленості працівника в даний момент займаної посади, а його
можливостями в довгостроковій перспективі (з урахуванням віку, освіти,
практичного досвіду, ділових якостей, рівня мотивації). Оцінювання
трудового потенціалу працівника повинні передбачати визначення
кількості, якості, відповідності та ступеня використання потенціалу в
інтересах будівельної організації.
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Секція 2. Будівельна механіка

УДК 532.516, 534.3
І. О. Березенець,
аспірант
ДИНАМІКА ТРУБ З ОДНОСТУПЕНЕВИМИ ПЛАНАРНИМИ
РОЗГАЛУЖЕННЯМИ ТА ВНУТРІШНЬОЮ ТЕЧІЄЮ
Одноступеневі планарні розгалуження труб зустрічаються в
автомобілета
літакобудуванні,
нафтогазовій
промисловості,
архітектурі, медицині, комунальному господарстві тощо. У таких місцях
часто утворюються відкладання на стінках, які згодом переростають у
локальні звуження труб. Ці неоднорідності геометрії можуть призводити
не лише до порушення течії у периферійних руслах розгалужень, але й
до локального збурення рідин, вимивання там внутрішнього шару
стінок, підвищених рівнів пульсації тиску і вібрацій, а згодом і
можливого руйнування труб.
Метою даної роботи є вивчення поведінки рідин в одноступеневих
розгалуженнях трубах, розв‘язування відповідних математичних
алгоритмів та розроблення програмного забезпечення.
На першому етапі увага приділялася аналізу відповідної наукової
літератури, в якій були розглянуті схеми чисельного аналізу поведінки
течії в каналі. Їх можна розбити на такі:
- схеми, що використовують точні чи наближені одновимірні
рішення рівняння для визначення значень функцій;
- схеми, основані на різницях потоку;
- гібридні чи комбіновані схеми;
- змішані схеми.
Розглянуті схеми мають ряд недоліків, серед яких: мала точність,
не лінійність рівняння або ж не гарантують монотонності рішення. Тому
наступним етапом роботи є систематизація та узагальнення основних
згаданих схем для побудови математичного алгоритму, що дасть
можливість дослідити рух рідини по трубах з локальними звуженнями з
максимальною точністю результатів та малим розрахунковим часом.
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УДК539.3
О. О. Шкриль
канд. техн. наук,
Д. В. Богдан,
аспірант
ВИЗНАЧЕННЯ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБІННИХ
УСТАНОВОК (ГТУ) В УМОВАХ ПРУЖНОПЛАСТИЧНОГО
ДЕФОРМУВАННЯ
Актуальною
проблемою
для
енергетичної
галузі
та
машинобудування є забезпечення можливості експлуатації елементів
двигунів при наявності в них тріщин. Значну частину таких об‘єктів
можна віднести до класу призматичних тіл. Для розрахунку
призматичних
тіл
з
тріщинами
раціонально
застосовувати
напіваналітичний метод скінченних елементів (НМСЕ).
Оцінка несучої здатності тіл з тріщинами виконується на основі
визначення параметрів механіки руйнування. В умовах пружнопластичного деформування найбільш застосовуваним параметром є Jінтеграл Черепанова-Райса.
Обчислення J-інтеграла в дискретних моделях МСЕ доцільно
виконувати методом реакцій. Його використання дозволило отримати
інваріантні величини J-інтеграла в задачах пружного та пружнопластичного деформування. В даній роботі показана можливість
застосування модифікованого методу реакцій при дослідженні
тріщиностійкості лопатки газової турбіни.
Для апробації підходу був обраний фрагмент лопатки з
початковою тріщиною. Дослідження проводилися для трьох різних
конфігурацій тріщини за умови, що глибина тріщини не перевищує
чверті товщини лопатки. Результати показали, що із збільшенням
глибини тріщини, збільшується рівень пружнопластичних деформацій
та відповідно значення J-інтеграла. В цілому величини J-інтеграла не
перевищують критичних значень JІС, що дозволяє подовжити
експлуатаційний ресурс лопатки.
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УДК 531.31
М. В. Гончаренко
канд. техн. наук, доцент
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ НАВЕДЕНИХ ПОЛІВ ДОДАТКОВОЇ ВІБРАЦІЇ
НА СТРУКТУРУ ОБЛАСТЕЙ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
Розглядається вплив параметрів стохастичної складової
параметричного навантаження на конфігурацію областей динамічної
стійкості системи. Відомо, що при гармонічному параметричному
навантаженні можуть виникати прості і комбінаційні резонанси, що
визначаються певними значеннями частот при яких має місце втрата
динамічної стійкості основного стану. Досліджується динамічна стійкість
систем
в зоні цих же частот при стохастичному періодично
нестаціонарному параметричному навантаженні.
Стохастична складова моделюється двома видами випадкових
процесів – експоненціально-корельованим стаціонарним випадковим
процесом і процесом з прихованою періодичністю. Розглядається
стійкість відносно моментних функцій. Задача дослідження стійкості
зводиться до задачі на власні значення, які обчислюються при
збільшенні інтенсивності випадкового навантаження. Найменше
значення інтенсивності, при якому серед власних значень з‘являється
хоча б одне з додатною дійсною частиною, вважається межею області
стійкості.
За наявності гармонічної складової у параметричному
навантаженні простий головний резонанс проявляється, якщо частота
гармонічної складової параметричного збудження
перебуває
безпосередньо в районі подвійної власної частоти системи. Графіки
областей стійкості будуються у координатах частота-інтенсивність
гармонічної складової при різних параметрах стохастичної складової.
При експоненціально-корельованому випадковому процесі змінюється
дисперсія і радіус кореляції, а при процесі з прихованою періодичністю
– дисперсія, параметр кореляції і частота прихованої періодичності. В
залежності від значень параметрів спостерігається ефект стабілізації
або дестабілізації.
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УДК 534-21:537.226.86
Л. О. Григор’єва,
канд. фіз.-мат. наук, доцент
Н.О. Бабкова,
аспірант
РІЗНИЦЕВІ АПРОКСИМАЦІЇ РІВНЯНЬ НЕСТАЦІОНАРНИХ
ПЛАНАРНИХ КОЛИВАНЬ П’ЄЗОЕЛЕКРИЧНИХ ПЛАСТИН
Розглянемо поляризовану по товщині
пластину з електродованими площинами

тонку

п‘єзокерамічну
z   h 2 . Механічні

напруження  r ,   при осесиметричній деформації визначаються
через переміщення u r і напруженість електричного поля E z за
формулами, які випливають з матеріальних співвідношень в
циліндричних координатах. Рівняння коливань після підстановки в
нього формул для напружень приймає вигляд:

 2ur
r 2

1 u r u r
1  2ur

 2  2
,
r r
r
a t 2

(1)

E
 – швидкість електропружної хвилі в пластині.
де a  1 / (1  E2 ) s11

Для кільцевої пластини R0  r  R1 можливі граничні умови на
торцях вибираємо у вигляді:

ur ( Ri , t )  0



 r ( Ri , t )  0 ,

i  1,2 .

(1.5)

У випадку суцільної пластини переміщення u r (0, t )  0 .
Для тонких пластин електричний потенціал всередині пластини
змінюється за лінійним законом   V (t ) z / h , а напруженість
електричного поля E z t   V t  / h залежить тільки від часу.
Для чисельного розв‘язання поставленої задачі вводиться
розбиття відрізка R0  r  R1 та в рівнянні руху заміняються похідні по
просторовій координаті різницевими виразами. Значення переміщень в
крайніх точках розбиття визначаються з граничних умов. Проводиться
порівняння отриманих розв‘язків при різних способах розбиття.
Обчислення проводились для пластини R0  r  R1 з вільними від
напружень торцевими поверхнями. Матеріал пластини – п‘єзокераміка
ЦТС-19, збурення задано у вигляді V (t )  V0 sin t . Проводиться
детальний

аналіз

динамічного

напружено-деформованого
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стану

пластини, порівнюються коливання пластин при різних частотах
навантаження.
УДК 539.3
І. В. Жупаненко,
канд. техн. наук, доцент,
Д. В. Левківський,
асистент
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНОДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОЇ ПЛАСТИНИ ПІД ДІЄЮ
ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
З позиції плоскої задачі теорії пружності (плоский напружений
стан) розглядається задача про зміну в часі напружено –
деформованого стану пластини при дії динамічного навантаження
q( x, t ) (рис.1).
q( x, t )

q( x, t )

q( x, t )
q( x, t )

Рис. 1
Для зниження вимірності вихідних диференціальних рівнянь
використовуються два альтернативних підходи: 1) пластина
розбивається по висоті на ( п  1 ) шарів за допомогою п прямих. По
поперечній координаті обираються базисні кусково-лінійні фінітні
функції

і ( y )

(рис. 2).

Рис. 2
2) для редукції по координаті
використовується узагальнений
метод скінченних інтегральних перетворень, де шукані функції
представляються у вигляді розкладів по системі нормованих поліномів
Лежандра.
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В обох випадках після редукції по просторовій координаті,
отримаємо систему диференціальних рівнянь, яка розв‘язується
чисельно за алгоритмом дискретної ортогоналізації С.К.Годунова.
Застосування
2-х
альтернативних
підходів
дозволило
протестувати методики шляхом співставлення отриманих чисельних
результатів
УДК 539.3
О. Б. Калашніков,
аспірант
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАПРУЖЕННО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
І СТІЙКОСТІ ПРУЖНИХ ОБОЛОНОК З КАНАЛАМИ ТА РЕБРАМИ
Мета даної роботи полягає в дослідженні шляхом виконання
порівняльного аналізу напружено-деформованого стану (НДС) і
стійкості тонких пружних оболонок з різною геометричною
неоднорідністю за товщиною: послабленнями у вигляді каналів або
підкріпленнями ребром.
Порівнювалися результати розрахунків, що отримані за
моментною схемою скінченних елементів (МССЕ) та зі застосуванням
програмного комплексу (ПК) "ЛІРА".
МССЕ передбачає апроксимацію тонкої неоднорідної оболонки
за
товщиною
одним
універсальним
ізопараметричним
восьмивузловим просторовим скінченним елементом (СЕ) з
полілінійним законом розподілу переміщень та координат. За
допомогою МССЕ досліджується момент втрати стійкості та
позакритична поведінка оболонки.
При моделюванні ребер та каналів за ПК
"ЛІРА"
використовуються жорсткі вставки стержнів або пластин, а обшивка
апроксимується
плоскими
трикутними
або
чотирикутними
оболонковими СЕ. В ПК "ЛІРА" за втрату стійкості приймається момент
виродження матриці жорсткості системи.
Розв‘язано ряд тестових лінійних (консольна балка з Т-подібним
профілем, ребриста квадратна в плані сферична оболонка) та
геометрично нелінійних задач (вільно оперта квадратна в плані
сферична оболонка з перехресно розташованими виїмками або
ребрами при дії тиску).
Порівняння отриманих результатів розрахунку лінійних задач за
ПК "ЛІРА", аналітично та за МССЕ продемонструвало гарний збіг
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розв‘язків. Отримано незначне розходження результатів при
розрахунку геометрично нелінійних задач у докритичній області, в
точці розгалуження та в момент втрати стійкості, що не перевищують
5-7%. На розглянутих прикладах виявлено, що в ПК "ЛІРА"
моделювання ребер або каналів абсолютно жорсткими вставками
завищює реальну жорсткість конструкції, що приводить до недооцінки
переміщень.
УДК 539.3
А. А. Козак,
аспірант
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ КОЛИВАНЬ
ДВОВИМІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
В стані плоскої деформації розглядаються нестаціонарні
коливання пружного масиву, які зумовлені раптово прикладеним
навантаженням. Існують два підходи до чисельного розв‘язання
динамічної задачі. Перший із них пов‘язаний із поданням розв‘язку у
вигляді суперпозиції незв‘язаних між собою гармонійних коливань, а
другий – із безпосереднім інтегруванням диференціальних рівнянь
динамічної рівноваги.
Коли об‘єктом дослідження є параметри НДС, локалізовані в околі
відомих концентраторів, для чисельного розв‘язання задачі доцільно
застосовувати метод потенціалу. Гранично-часові інтегральні рівняння
(ГЧІР) формулюються, виходячи із узагальненої формули Соміліани
для переміщень, причому в якості ядер використовується двовимірний
аналог фундаментального розв‘язку Стокса та його похідна. В рамках
методу граничних елементів розроблена наближена методика
обчислення загаяних динамічних потенціалів простого та подвійного
шарів.
Розв‘язана
тестова
задача
про
динамічний
плоский
деформований стан пружного простору з отвором кругового перерізу
під дією рівномірно розподіленого радіального раптово прикладеного
навантаження, що має вигляд трапецеїдального імпульсу. Були
застосовані обидва вищезгадані підходи, причому виявилось, що в
частотній області розв‘язок збігається досить повільно, внаслідок чого
значно зростає час, необхідний для розв‘язання граничної задачі, що
пов‘язано з трудоємкістю обчислення функцій Ханкеля. Зокрема, при
використанні чотирьох гармонік час, витрачений на розв‘язання задачі,
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майже вдвічі перевищував час розрахунків у часовій області, що
зумовлює перевагу алгоритмів, пов‘язаних з чисельним розв‘язанням
систем ГЧІР.
Побудований алгоритм було застосовано для розв‘язання більш
складної задачі, а саме про динамічний НДС масиву з двома круговими
циліндричними отворами радіусу R=3 м, до границі одного з яких
раптово
прикладається
радіальне
навантаження.
Розрахунки
проводились при величині відстані між границями отворів, яка
змінювалась від 1 м до 8 м. Наведені графіки окружних та радіальних
граничних переміщень свідчать про швидке зменшення взаємного
впливу отворів при збільшенні відстані між ними.
УДК 539.375
Ю. В. Максим’юк,
мол. наук. співроб.
РОЗВ’ЯЗАННЯ ФІЗИЧНО- І ГЕОМЕТРИЧНО-НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ТОНКОСТІННИХ ОБ’ЄКТІВ
Створення
чисельних
методів
дослідження
напруженодеформованого стану, тривалих процесів геометрично і фізичнонелінійного деформування і руйнування тонкостінних об‘єктів є однією з
найскладніших і в той же час найактуальніших задач механіки. В
багатьох випадках чисельне моделювання являє собою чи не єдиний
шлях дослідження напружено-деформованого стану в геометрично
нелінійній постановці.
При великих деформаціях можливі значні повороти частин
конструкцій, які не повинні змінювати напружено-деформований стан
тіла. В цьому випадку необхідно, щоб величини, які входять в
визначальні співвідношення, задовольняли вимоги індиферентності. В
зв‘язку з цим в роботі використані тензор напружень Коші і міра
деформацій Фінгера. Обидва тензори і їх інваріанти задовольняють
властивості індиферентності. Для отримання індиферентної швидкості
деформацій обчислюється об‘єктивна похідна Олдроїда.
Вірогідність результатів при пружно-пластичному деформуванні
для тонкостінних тіл в просторовій постановці було здійснено для
торосферичного сосуда під дією внутрішнього тиску, який складається з
елементів сфери, тора і циліндра. Товщина сосуда h=1/4 дюйма,
коефіцієнт Пуассона ν=0.31, інтенсивність внутрішнього тиску складає
100 фунтів/дюйм2. Відношення межі текучості τs/Е=1:750. Результати
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розрахунку отримані МСЕ при 39 скінчених елементах (20 - на
сферичній частині, 9 - на тороїдальній, 10 - на циліндричній)
порівнювалися з результатами отриманими в роботі. Порівняння епюр
σ22 на зовнішній і внутрішній поверхні торосферичного сосуда, та
зростання максимальної деформації на тороїдальній частині сосуда в
залежності від величини інтенсивності внутрішнього тиску, показують
непогану для такої складної задачі збіжність результатів.
УДК 539.375
С. В. Мицюк,
мол. наук. співроб.
ВИХІДНІ
СПІВВІДНОШЕННЯ
ДЛЯ
ОПИСУ
НАКОПИЧЕННЯ
ПОШКОДЖЕНОСТІ МАТЕРІАЛУ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ПОВЗУЧОСТІ І
ВТОМИ
При одночасній дії статичних і циклічних навантажень, особливо в
області високих температур, руйнування може проходити як від
повзучості, так і від втоми. Зокрема, експериментально встановлено,
що для ізотропних і однорідних матеріалів повзучість являє собою
процес накопичення в основному деформацій зсуву, швидкості яких
пропорційні напруженням зсуву. В протилежність повзучості, багато
циклова втома являє собою крихке, бездеформаційне руйнування, яке
пов‘язано з розвитком мікро- і макротріщин і визначається
нормальними напруженнями. Характерно також, що в умовах
повзучості вирішальним фактором є час, а втома визначається числом
циклів зміни напружень [1].
Загальним для повзучості і багатоциклової втоми є процеси
накопичення пошкодженості, тому ефективні методи вирішення задач
моделювання їх взаємодії були розроблені в рамках механіки
пошкодженості (континуальної механіки).
Модель накопичення сумарної пошкодженості   задається
системою рівнянь, яка містить суму окремих доданків, що описують
пошкодження від повзучості  c і втоми  f . При цьому швидкість
накопичення кожної із компонент пошкодженості залежить від
параметрів напруженого стану (сталих та амплітудних напружень) та
величини сумарно накопиченої пошкодженості   [1].
Розрахунок довговічності в умовах одночасного розвитку процесів
повзучості і втоми здійснюється на основі нелінійної моделі методом
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покрокового інтегрування відповідних рівнянь пошкодженості.
УДК 539.3
О. О. Міщенко,
аспірант
ПОРІВНЯЛЬНИЙ
АНАЛІЗ
МЕТОДИК
РОЗРАХУНКУ
ФІЗИКОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖНОСТІ ОДНОСПРЯМОВАНИХ
КОМПОЗИТІВ
Мета даної роботи полягає у проведенні аналізу впливу
мікромеханічних параметрів однонаправленого композитного матеріалу
на фізико-механічні константи цього типу матеріалу з метою
визначення ефективних характеристик з точки зору міцності оболонки.
Аналізуються аналітичні мікромеханічні моделі для прогнозування
констант
пружності
композитних
матеріалів,
що
армовані
однонаправленими волокнами. На прикладі однонаправленого
композитного матеріалу, проведено порівняльний аналіз восьми
методик (Г.А. Ваніна, Д.М. Карпіноса, Д.С. Аболіньша, А.А. Лапіна,
Ештона, Рейса і Фойгта, Хілла, Хашіна і Розена) моделювання пружних
сталих однонаправленого композиту.
Відповідно до підходів Рейса і Фойгта ефективні фізико-механічні
характеристики обчислюються за допомогою правила суміші. Підхід,
запропонований Хіллом і Хашіном, базується на використанні моделі
коаксіальних циліндрів. Модель Хашіна – Розена описує деформування
волокна, що міститься в циліндричній матриці, яка в свою чергу
знаходиться в необмеженому середовищі. Цей підхід визначення
пружних характеристик композиту використовував у своїх дослідженнях
Д.С. Аболіньш. Багато вітчизняних вчених (Г.А. Ванін, Г.М. Савін,
Л.М. Куршин, Л.А. Фільштинський) при описі деформування композитів
використовували теорію еліптичних функцій Веєрштрасса і спеціальні
мероморфні функції. Оцінки пружних характеристик згідно з розробками
Д.М. Карпіноса, ґрунтуються на припущеннях про жорсткий зв‘язок між
матрицею і волокном, їх спільне деформування. А.А. Лапін і Ештон
використовують співвідношення для пружних сталих композиту, що
отримані для плоскої теорії пружності.
Розглядаються комбінації волокон і матриць, що виготовлені з
різних матеріалів. В результаті проведених досліджень було визначено
близькі до оптимального мікромеханічні параметри композиту на
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прикладі склопластику, вуглепластику, органопластику, боропластику,
металокомпозиту.
УДК 624.04
К. С. Романцова,
студентка
АНАЛІЗ РЕАКЦІЇ БАШТОВОЇ СПОРУДИ НА ДІЮ СЕЙСМІЧНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ
Розглядається
вплив
сейсмічного
навантаження
на
п‘ятиповерхову будівлю із залізобетонним каркасом. При розрахунку
враховується власна вага конструкцій, тимчасові конструкції і
навантаження від людей, які моделюються відповідно постійним і
тимчасовим навантаженням.
Сума цих впливів утворює основне
розрахункове сполучення. Сейсмічне навантаження відноситься до
епізодичних впливів і враховується у особливому (аварійному)
розрахунковому сполученні. Досліджується реакція споруди на дію
сейсмічного навантаження на основі порівняння результатів при
основному і аварійному сейсмічному сполученні навантажень.
Реакція споруди на сейсмічне навантаження визначається на
основі лінійно-спектрального методу, в якому використовується
вихідний сейсмічний вплив у вигляді спектру відгуку (частіше всього
спектру прискорень). За спектрами відгуку обчислюють відповідні
кожній з власних форм інерційні сейсмічні навантаження, ці
навантаження прикладають як статичні і визначають модальні відгуки
конструкції. При визначенні сейсмічних навантажень число форм
власних коливань, що враховуються, має бути таким, щоб сума
модальних мас при горизонтальних діях складала не менше 85% їх
повної суми. За сумарним сейсмічним відгуком, отриманим як сума
модальних відгуків, у відповідній комбінації з іншими навантаженнями
оцінюється сейсмостійкість конструкції.
В результаті розрахунків були отримані внутрішні зусилля в
елементах конструкції окремо для всіх типів навантаження та для
розрахункових сполучень. За проведеними розрахунками можна
зробити висновок про суттєвий вплив сейсмічного навантаження на
напружено-деформований стан даної споруди.
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УДК 539.3
О. М. Тробюк,
асистент
ЗАСТОСУВАННЯ ГАМІЛЬТОНОВОГО ФОРМАЛІЗМУ В ТЕОРІЇ ТИПУ
ТИМОШЕНКА КОЛИВАНЬ НЕОДНОРІДНИХ ПЛАСТИН
Змішана система рівнянь типу Тимошенка коливань неоднорідних
за своїми механічними властивостями пластин представлена в
операторній гамільтоновій формі по просторовій координаті.
В теорії типу Тимошенка коливань пластин згинальні та крутильні
моменти, перерізуючі сили, прогин і функції зсуву зв‘язані рівняннями:
M11 M 21
 2 1

 Q1    I1
,
x1
x2
t 2

та

M12 M 22
 2 2

 Q2    I1
,
x1
x2
t 2

Q1 Q2
2 w

 h 2
x1 x2
t

матеріальними

(1)

співвідношеннями

 
 2
M11   D  1  v

x
x2
 1


,


 
 2
M 22   D  v 1 

x
x2
1



 2
1  v   1
D
v
 , M12  
2

x
x1

 2

(2)

 w

 w

 1  , Q2  B3 
 2  .
 , Q1  B3 

 x1

 x2


В цих рівняннях механічні властивості пластини залежать від
планарних координат x1 , x2 . Змінна товщина h  x1 , x2  пластини є
достатньо

гладкою

функцією

координат

x1 , x2 ,

що

дозволяє

користуватися теорією типу Тимошенка згинання пластин. Таким чином
згинальна жорсткість D , зсувна жорсткість B3 , момент інерції
поперечного перерізу на одиницю довжини I1 також залежать від
координат x1 , x2 .
Систему рівнянь (1), (2) запишемо в змішаній нормальній
операторній формі Коші відносно функцій M 22 ,  1 , w,  2 , M 21 , Q2 , які при
досконалому механічному контакті залишаться неперервними на
перерізах x2  const .
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При перетворенні рівнянь (1), (2) до системи (3) вважаємо, що
механічні і геометричні параметри або слабо залежать від координати
x2 або зовсім не залежать від неї. В той же час коефіцієнти системи (3),
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а значить і рівнянь (1), (2), можуть бути довільними функціями
координати x2 з розривами першого роду.
В доповіді показано, що система рівнянь (3) є операторною
гамільтоновою системою по координаті x2 .
УДК 539.3
О. С. Черненко,
аспірант
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ
ПЛАСТИНИ, ПОСЛАБЛЕНОЇ ТРІЩИНОЮ
З позицій методу граничних інтегральних рівнянь (ГІР)
розглядались
коливання
скінченної
пластини,
послабленої
центральною тріщиною, до торців якої прикладені рівномірно
розподілені навантаження, що змінюються із часом за гармонійним
законом.
Оскільки розв‘язання задачі про тріщину пов‘язане із значними
труднощами, зумовленими високою сингулярністю інтегральних
рівнянь, то привабливою виглядає ідея про заміну тріщини
порожниною, що має форму вузького еліпсу. Оцінити ефективність цієї
заміни можна за допомогою порівняння між собою точних параметрів
напружено-деформованих станів (НДС), які виникають в статично
розтягнутій нескінченній площині, послабленій або тріщиною, або
еліптичним отвором. Виявилось, що при співвідношенні розмірів осей
еліпса 4:20 різниця між значеннями переміщень на границі
розрахункової області становила приблизно 4%. Така сама похибка
спостерігалась при визначенні коефіцієнтів інтенсивності напружень
(КІН). При співвідношенні осей еліпса 1:20 відповідні розбіжності не
перевищували 0,4%, що є цілком задовільним результатом з інженерної
точки зору.
Схожі закономірності спостерігались при дослідженні гармонійних
коливань скінченних пластин. В цьому випадку параметри НДС для
пластини з тріщиною були отримані за допомогою учбової версії
програми ANSYS, в якій реалізовано метод скінченних елементів. В
свою чергу, пластина з вузьким еліптичним отвором розглядалась за
допомогою методу ГІР. При співвідношенні осей еліпса 4:20 різниця між
значеннями КІН становила приблизно 5%, коли коливання відбувались
із частотами, віддаленими від власних. При коливаннях з частотами,
близькими до власних, похибка визначення КІН сягала 20%. Значно
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кращі результати спостерігались при заміні тріщини еліпсом із
співвідношенням осей 1:20. Тут розбіжність результатів при частотах
коливань, віддалених від власних, не перевищувала 0,5%, а при
коливаннях з частотами, близькими до власних, спостерігалась похибка
величиною приблизно 2%.
Наведені результати свідчать про те, що при дослідженні
гармонійних пружних коливань пластина з тріщиною може бути
замінена пластиною, послабленою вузьким еліптичним отвором.
УДК 539.5
О.О. Яковенко,
аспірант
КОЛИВАННЯ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З ПРИЄДНАНИМИ
МАСАМИ
Серед широкого кола питань, що пов‘язані з міцністю і надійністю
оболонкових конструкцій, одним з найбільш важливих є їх динамічний
розрахунок з урахуванням особливостей, які характерні для реальних
конструкцій. До таких особливостей належать приєднані тверді тіла
(пристрої, механізми, елементи автоматики), і різні підкріплення,
розміщені на несучій поверхні.
Для вирішення задач динаміки оболонкових конструкцій з
приєднаними масами використовуються різні методи, серед яких є метод
скінченних елементів (МСЕ), що дозволяє враховувати локальний ефект
навіть від точкових приєднаних мас.
Для досягнення сприйнятливої точності результатів розрахунків
за МСЕ доводиться зменшувати розміри елементів, збільшуючи тим
самим точність апроксимації фізико-механічних характеристик і функцій
переміщень в межах скінченних елементів. Для підвищення
ефективності обчислювального процесу при розв‘язанні задач динаміки
оболонок за МСЕ доцільно зменшити число ступенів вільності дискретної
моделі. У зв‘язку з цим виникла потреба побудови редукованих моделей,
число ступенів вільності яких суттєво менше аніж вихідної дискретної
моделі. Один з прийомів побудови редукованих моделей ґрунтується
на методі базисних вузлів. Вузли сітки з точковими масами входять до
числа базисних вузлів. До елементів редукованої матриці мас, які
відповідають ступеням вільності базисних вузлів додається точкова
приєднана маса. В подальшому задача динаміки розв‘язується вже з
відкорегованою редукованою матрицею мас.
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Секція 3. Будівельні конструкції
УДК 624.014
І. О. Скляров,
асистент
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ РАМНИХ
ДВОТАВРІВ З ГНУЧКОЮ СТІНКОЮ
Розрахунок тонкостінних рамних конструкцій ставить перед
інженером кілька досить складних задач. По-перше, складно
прогнозувати нелінійну поведінку конструкції після місцевої втрати
стійкості стінки перерізу. Крім того, виключення з роботи стінки при
стиску викликає перерозподіл внутрішніх напружень і розвиток пружнопластичних деформацій у полицях перерізу. Не спрощує цю задачу
також наявність початкових недосконалостей стінки, яких при малій
товщині та значній гнучкості майже неможливо уникнути. У строгій
математичній формі рішення є настільки трудомістким, що не може
застосовуватись рядовими проектувальниками.
Єдиним раціональним шляхом формалізації методики розрахунку
рамних конструкцій із двотаврів з гнучкою стінкою є проведення
експериментальних випробувань та розробка напівемпіричних формул
для їх розрахунку.
Автором виконано експериментальне випробування консольно
защемленої стійки зварного двотаврового перерізу змінної висоти з
гнучкою стінкою. Загальний вигляд установки наведено на рисунку.

Рисунок. Загальний вигляд експериментальної установки
В результаті проведення експерименту було встановлено
параметри деформування конструкції, визначено характер втрати
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стійкості стінки та вичерпування несучої здатності перерізів, а також
підтверджено розроблені раніше розрахункові умови міцності рамних
двотаврів з гнучкою стінкою.
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УДК 624.014
І. О. Скляров,
асистент
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ У КРАЙНІХ
ФІБРАХ ТОНКОСТІННИХ РАМНИХ ДВОТАВРІВ
Враховуючи складний напружено-деформований стан рамних
конструкцій із застосуванням двотаврів з гнучкою стінкою, необхідним є
проведення широкого кола експериментальних досліджень щодо їх
реальної роботи. Це стало причиною розробки та випробування
елемента рами на кафедрі металевих та дерев‘яних конструкцій
КНУБА.
Граничний стан експериментального зразка характеризувався
досягненням напруженнями границі текучості у стиснутій полиці
перерізу. Виявлено, що включення в роботу стінки перерізу (рисунок)
при навантаженні залежить від гнучкості стінки – за значень умовних
гнучкостей вище 9 (10,4 та 9,5 в перерізах 1 та 2 відповідно) середня
частина стінки виключається з роботи і епюра внутрішніх напружень
має несиметричний характер.

Рис. 1. Напружено-деформований стан опорної секції
експериментальної моделі:
1-поле діагонального розтягу стінки; 2-деформування полиці в
закритичній стадії роботи стінки; 3-ізолінії деформування гнучкої стінки
із площини; 4-епюра деформування стінки по стиснутій діагоналі;5розрахунковий переріз 1; 6-розрахунковий переріз 2; 7-розрахунковий
переріз 3; 8-епюра згинальних моментів у поясі
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При гнучкості стінки менше 8,5, як у перерізі 3, середня частина
сприймає нормальні напруження, але має місце зменшення їх значень
в межах стінки. Тому можна зробити висновок, що стінка за таких
гнучкостей сприймає зусилля з частковим включенням в роботу частину
товщини twred=ηtw, як вже припускалось у попередніх роботах автора.
Встановлено, що в закритичній стадії роботи гнучкої стінки у
полицях перерізу виникають додаткові напруження від дії місцевих
згинальних моментів. Згинальний момент у стиснутій полиці виникає
внаслідок деформацій стінки та «просідання» полиці, яка працює як
балка на пружній основі зі змінними коефіцієнтами постелі (залежно від
характеру деформування стінки). Таким чином, максимальні нормальні
напруження у стиснутому поясі рами з гнучкою стінкою можуть бути
визначені за формулою:

 

M k
N
M

 fс c у0  Ry c , де
Ared Wred
І fc

(1)

N, M – стискаюче зусилля та згинальний момент від дії зовнішніх
навантажень; Ared, Wred – площа та момент опору послабленого
двотаврового перерізу з гнучкою стінкою; Mfс – додатковий згинальний
момент, який виникає у поясі після втрати стійкості стінки; Ifc – момент
інерції таврового перерізу, утвореного стиснутою полицею та частиною
стінки висотою hwred;
y0 – відстань від центра ваги таврового перерізу стиснутого поясу
до грані поясу; kc – коефіцієнт, що враховує перерозподіл
довантажуючого згинального моменту та залежить від гнучкості стінки:
kc =1

для перерізів, у яких w  9 ;

kс  w / wu

для перерізів, у яких w  9 .
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УДК 624.011
Д. В. Михайловський,
канд. техн. наук, доцент?
М. С. Коваленко,
асистент
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО
ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСК ЗІ ЗГИНОМ
Конструкції з клеєної деревини, особливо: великопрольотні
ферми, арки, трикутні розпірні системи тощо, набувають все ширшого
застосування у світовій практиці. Несучі елементи вищезазначених
конструкцій працюють на стиск зі згином. За діючими донедавна
СНиП ІІ-25-80 для розрахунку таких елементів застосовувалась
формула складного опору, в якій при визначенні розрахункового
згинального моменту в деформованому стані використано методику,
розроблену проф. Заврієвим К.С. Ця методика адекватно відображає
фізичне явище в стиснуто-згинних елементах з гнучкістю в площині
згину ≥55, а сучасні великопрольотні конструкції з клеєної деревини
мають гнучкість елементів в діапазоні 2055. Таким чином методика
проф. Заврієва К.С. перестає адекватно відображати фізичне явище,
що спостерігається.
На кафедрі металевих та дерев‘яних конструкцій запропоновано
власну методику визначення розрахункового моменту з врахуванням
деформованої схеми елементів, яка більш точно передає фізичне
явище, яке відбувається в елементах, що працюють на стиск зі згином.
За EN 1995-1-1 перевірка міцності в площині дії згинального
моменту позацентрово-стиснутих і стиснуто-згинних елементів
проводиться за формулами:
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Проведені чисельні дослідження показали, що різниця в основних
розрахункових формулах перевірок міцності елементів? що працюють
на стиск зі згином досить суттєва. І якщо за методикою СНиП ІІ-25-80
такі елементи розраховувались з певним запасом, то за методикою EN
1995-1-1 ми вже отримуємо перенапруження порівняно з методикою
розробленою на кафедрі, в якій враховується деформована схема
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дерев‘яних елементів. І різниця в результатах розрахунків збільшується
зі збільшенням прольотів конструкції.
Питання розрахунку великопрольотних конструкцій з клеєної
деревини, основні елементи яких працюють на стиск зі згином
залишається актуальним і потребує дуже ретельного вивчення.
УДК 624.011
Д. В. Михайловський,
канд. техн. наук, доцент
М. С. Коваленко,
асистент
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ З КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ, ЩО
ПРАЦЮЮТЬ НА СТИСК ЗІ ЗГИНОМ
Клеєна деревина, - відносно новий конструктивний матеріал, що
акумулює в собі позитивні властивості деревини цільної. З
впровадженням відносно нового конструктивного матеріалу, що
акумулює в собі позитивні властивості деревини цільної, - клеєної
деревини з‘явився цілий ряд нових великопрольотних конструкцій.
Основні несучі елементи цих конструкцій працюють на стиск зі згином.
Розрахунок таких елементів виконується за формулою складного
опору, в якій при визначенні розрахункового згинального моменту в
деформованому стані застосовується методика, що була розроблена
ще в тридцяті роки минулого сторіччя проф. Заврієвим К.С. Ця
методика адекватно відображає фізичне явище в стиснуто-згинних
елементах з гнучкістю в площині згину  ≥55, коли коефіцієнт
повздовжнього згину знаходиться на параболі Ейлера на графіку  - .
Для елементів з  55 коефіцієнт знаходиться на емпіричній
кривій Енгессера-Кармана і не буває більше одиниці. В діапазоні
гнучкостей елементів 2055, що звичайні для сучасних стиснутозгинних елементів з клеєної деревини, теорія крайових напружень
перестає адекватно відображати фізичне явище. В ній суттєво
нівелюється значення коефіцієнту  в широкому діапазоні його
величин.
Для отримання більш точних значень розроблена спеціальна
методика. Суть її в наступному.
З опору матеріалів відомо, що прогин балки в стані статичної
рівноваги елементу визначається з диференційного рівняння:

d 2 y dx 2   M x EI . Таким чином рівняння деформованої осі стержня
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визначається як другий інтеграл виразу рівняння згинального моменту
по х, поділеному на ЕІ з зворотнім знаком. Вирішивши цю математичну
задачу
одержали
для
визначення
дійсного
максимального
розрахункового моменту в стиснуто-згинному елементі з урахуванням
деформованої схеми формулу наступного вигляду:
  fq 
M розр  M q  N  f q  N  U  
,
 U  EI 

q  L2
5  q  L4
L2
; fq 
; U N 2 .
8
384  EI

Одержана формула дещо складніша за формулу СНиП ІІ-25-80,
але вона більш точно передає фізичне явище, яке відбувається в
елементах, що працюють на стиск зі згином. З методологічної точки
зору запропонована методика краща з позиції викладачів вищої школи.
Проведені чисельні дослідження показали непогану збіжність
результатів для елементів з незначною довжиною (до 2 м) і все більшу
різницю зі збільшенням довжини. Остаточно слід зазначити, що
методика проф. Заврієва К.С., до якої є серйозна методологічна
претензія в зв‘язку з появою коефіцієнта  1, для елементів з   55
дає зайвий необов‘язковий запас міцності, порівняно з запропонованою
точною методикою.
де, M q 

УДК 624.011
Д. В. Михайловський,
канд. техн. наук, доцент,
Д. М. Матющенко,
Аспірант
СКЛАДНИЙ НАПРУЖЕНИЙ СТАН КЛЕЄНОЇ ДЕРЕВИНИ В
КАРНИЗНИХ ВУЗЛАХ ГНУТОКЛЕЄНИХ РАМ
Одною з основних видів будівельних конструктивних форм з
клеєної деревини в усьому світі є рами. показав Досвід експлуатації та
експериментальні дослідження гнутоклеєних рам показали, що зона
карнизного вузла є самим небезпечним місцем і від його надійної
роботи залежить надійність усієї конструкції.
Експериментальні дослідження, що проводились з 80-х років
минулого сторіччя довели, що виконання перевірок окремо по
нормальних вздовж x та поперек 90 волокон і дотичних xy
напруженнях, а саме такі перевірки містились в чинних донедавна
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нормах проектування, не забезпечують загальної міцності карнизного
вузла.
Як відомо, перша теорія міцності дає непогані результати при
оцінці міцності ізотропних матеріалів. При руйнуванні карнизного вузла
відбувається відрив окремих дошок, що пояснюється перевищенням
розтягуючих напружень над межею міцності анізотропного матеріалу.
При застосуванні першої теорії міцності для анізотропних матеріалів
вносяться такі поправки: 1) врахування напрямку дії головного
розтягуючого напруження по відношенню до осей пружної симетрії
матеріалу; 2) межа міцності розглядається в напрямку дії головного
розтягуючого напруження.
Застосування в такому вигляді першої теорії міцності було
використане в Санкт-Петербурзькому державному архітектурнобудівельному університеті для перевірок міцності фанерних стінок в
клеєфанерних рамах та балочних конструкціях і показало непогану
збіжність з результатами експериментальних досліджень.
На кафедрі металевих та дерев‘яних конструкцій Київського
національного університету будівництва і архітектури розроблена
власна методика розрахунку конструкцій з урахуванням складного
напруженого стану (СНС), а саме він спостерігається в зоні карнизних
вузлів гнутоклеєних рам. За цією методикою для врахування СНС в зоні
карнизних вузлів гнутоклеєних рам пропонується використовувати
умову міцності (1), для небезпечної комбінації напружень, з алгоритмом
пошуку небезпечного місця можливого руйнування, як по довжині
елементу, так і по висоті поперечного перерізу рами.
2
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Алгоритм пошуку небезпечного місця полягає у визначенні
розташованого в довільному перерізі по довжині карнизного вузла рами
і по висоті поперечного перерізу особливого місця, в якому складається
така комбінація напружень, за якої умова міцності при СНС, що
запропонована (1), чи не виконується, чи ліва частина досягає
максимального значення.
2

2
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УДК 624.074.2 (624.014.27)
А. С. Білик,
канд. техн. наук, доцент,
С. В. Хмельницький,
магістр
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПОКРИТТІВ ЗІ СТАЛЕВИХ
ГЕОДЕЗИЧНИХ КУПОЛІВ
Сучасний стан металобудівництва просторових стержневих
конструкцій характеризується відходом від типових рішень на користь
індивідуальних. Стержневі купольні конструкції знаходять широке
використання у спорудах спортивного, розважального, торговельного
призначення.
В Україні, незважаючи на широке використання сітчастих куполів,
геодезичні купола знаходять обмежене застосування. Частково це
пов‘язано зі складністю формоутворення геокуполів та відсутністю
регламентованої методики їх розрахунку, що становить актуальну
проблему.
При проектуванні геодезичного купола насамперед постають
питання вихідних даних і конструктивної схеми, а саме геометричних
параметрів конструкції та її елементів (кількість стержнів, їх розміри,
кількість типів стержнів, кількість та типи вузлів).
Більш глобальною та невирішеною проблемою є розрахунок
геокуполів, оскільки окрім змінної геометрії слід враховувати
особливості та можливі варіанти навантаження на конструкцію.
Узагальнення методів розрахунку та автоматизації дозволяє перейти
до оптимального проектування геодезичних куполів з метою вибору
геометрії, яка б забезпечила найбільш економічне вирішення з
урахуванням конструктивних вимог та естетичного сприйняття.
Автоматизація розрахунку потребує алгоритму, за яким можна
визначити зусилля і підібрати переріз за умов несучої здатності
конструкції, маючи лише вихідні дані.
Сітчасті купола, зазвичай, розраховують на міцність при пружних
деформаціях, нехтуючи перерозподілом зусиль в елементах
конструкції, з подальшою перевіркою стійкості конструкції.
Алгоритм реалізується у вигляді програми підтримки прийняття
рішень, що дозволяє обрати оптимальну частоту розбивки геокупола
при заданому діаметрі та інших параметрах за критерієм мінімальної
маси ще на перед проектній стадії або стадії тендерних змагань.
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УДК 624.012
М. Ю. Заварзін,
інженер
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ В ЯКОСТІ
НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ СТІН ДЛЯ РЕАКТОРНИХ ВІДДІЛІВ АЕС
Обмежені запаси паливних ресурсів в нашій країні та країнах
всього світу викликають необхідність зведення атомних електростанцій,
альтернативи яких в даний час немає. Велика роль в забезпеченні
безпеки АЕС відводиться будівельним конструкціям, їх проектуванню та
вдосконаленню. Дана робота присвячується вдосконаленню збірномонолітних конструкцій стін в реакторних відділеннях АЕС в умовах
сприйняття навантаження та одночасного впливу радіації.
Радіаційна
та
ядерна
безпека
АЕС
забезпечується
технологічними, а також коструктивно-компонувальними рішеннями.
Одним із конструктивних рішень біозахисту реакторного відділу є
просторові конструкції блок-комірок. Збірно-монолітний варіант
конструкцій стін передбачає збірний залізобетонний елемент в якості
незнімної опалубки та монолітну частину конструкції, що об`єднані в
міцну, незмінну конструкцію.
Стінові конструкції герметичних приміщень радіоактивного
контура можуть мати товщину від 400 до 2400 мм. Тому важливим
питанням ядерної енергетики сьогодення є зменшенням коштористної
вартості проекту, за рахунок зменшення матеріалоємності конструкцій
без зменшення їх експлуатаційних якостей.
У зв`язку із сказаним пропонується запроектувати стінову
конструкцію блок-комірок реакторних відділів, що складається із
опалубочної та основної частини, таким чином, щоб тришарова
конструкція працювала як єдине ціле.
Пропонується при проектуванні стінової конструкції блок-комірок
реакторних
відділів
АЕС
опалубні
конструкції
виконати
з
сталефібробетону та використати всі його переваги порівняно із
ніздрюватим та звичайним бетоном, що використовується в панелях.
Розробити методику розрахунку конструкції, яка .б врахувавала сумісну
роботу основної монолітної частини та двох опалубних частин.
Проектування блок-комірок стін реакторного відділення АЕС з
використанням запропонованого конструктивного рішення дозволить
зменшити матеріалоємність конструкції, збільшити їх фізико-механічні
властивості та загальності надійності конструкції без зменшення
радіаційно-захисних якостей.
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УДК 624.012
О. М. Постернак,
аспірант
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПІДСИЛЕННИХ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ
ТА СПОРУД
Сучасна практика проектування і будівництва цивільних та
промислових будівель більшою мірою пов'язана з реконструкцією і
модернізацією існуючого фонду. Реконструкція в останні роки стала
провідним напрямом в області будівництва. Обсяги реконструкції
значно зросли і випереджають темпи розвитку нового будівництва.
Основними причинами реконструкції є завершення терміну
служби будівлі, зміна призначення будівлі, модернізація виробництва
та забезпечення сучасних вимог норм проектування. При цьому, як
правило, необхідно збільшувати несучу здатність конструкцій шляхом
підсилення або повністю їх замінювати.
В процесі відновлення несучих
залізобетонних конструкцій
застосовують різні методи підсилення. Найбільш ефективним методом
підсилення є нарощування розтягнутої або стиснутої зони бетону
композитними матеріалами.
Але треба зазначити, що як і при новому будівництві, так і при
реконструкції необхідно забезпечувати певний рівень надійності. Для
вирішення цієї задачі необхідно змоделювати сумісну роботу елементів
підсилення і конструкції та визначити їхню загальну ймовірність
відмови. При розрахунку на надійність потрібно враховувати багато
факторів, які пропонується враховувати узагальненим алгоритмом
визначення надійності підсилених залізобетонних конструкцій.
УДК 624.012.45
Т. М. Рудий,
аспірант
РОЗРАХУНОК НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ,
ПІДСИЛЕНИХ У СТИСНЕНІЙ ЗОНІ
На сьогоднішній день в умовах значного зносу основних
виробничих фондів та необхідності технічного переоснащення
виробництва актуальним є питання максимального використання
існуючих будівель та споруд при мінімізації капіталовкладень. В зв‘язку
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з цим, практично у всіх країнах світу спостерігається тенденція
збільшення обсягів робіт по реконструкції будівель та споруд, зокрема
по підсиленню їх окремих конструктивних елементів, в тому числі й
плитних.
Існуючі
нормативні
підходи
до
розрахунку
підсилених
залізобетонних конструкцій не в повній мірі відображають вплив
початкового напружено-деформованого стану на несучу здатність
підсиленої конструкції, а також не враховують характер діаграм
деформування бетону та арматури. Обґрунтовані способи врахування
початкового напружено-деформованого стану при розрахунку міцності,
а особливо деформативності та тріщиностійкості підсилених плитних
елементів, практично відсутні.
У розрахунку міцності нормальних перерізів згинальних елементів,
що підсилені в стисненій зоні використовують такі гіпотези та
допущення:
за розрахунковий приймають переріз, деформації якого
дорівнюють середнім деформаціям по довжині блоку між тріщинами,
якщо вони утворюються;
вважається справедливою гіпотеза про лінійний розподіл
деформацій по висоті перерізу (гіпотеза плоских перерізів);
зв'язок між напруженнями та деформаціями стиснутого бетону
приймають у вигляді криволінійних діаграм з додільною віткою, при
цьому допускається використання спрощеної – білінійної діаграми;
опір розтягнутої зони бетону допускається не враховувати;
опір розрахункового перерізу вважається вичерпаним, якщо
деформації крайніх стиснутих волокон бетону та деформації
розтягнутої арматури досягають граничних значень.
УДК 624.014
Д. П. Котовська,
студентка,
І. О. Скляров,
асистент
ПРОЕКТУВАННЯ ЛЕГКИХ РАМНИХ КАРКАСІВ ВЕЛИКИХ ПРОЛЬОТІВ
Великопролітні рамні конструкції знаходять застосування в
будівлях і спорудах громадського призначення - виставкових
павільйонах, театрах і видовищних залах, критих ринках та великих
універсамах, стадіонах і спортивних залах; в будівлях і спорудах
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промислового призначення - ангарах, суднобудівних елінгах,
автопарках, універсальних промислових будівлях та ін. Застосування
рамних конструкцій забезпечує високу архітектурно-планувальну
гнучкість споруди і дозволяє вирішувати практично будь-які
архітектурно-будівельні та технологічні завдання при значній економії
сталі. Взаємне розташування ригеля і стійок дає можливість
отримувати різноманітні конструктивні форми рам, що задовольняють
конкретне об'ємно-планувальне рішення.
Завдяки жорсткому сполученню ригеля і стійок в рамних
конструкціях порівняно з аналогічною поперечною рамою у вигляді
ферми або балки, шарнірно опертої на колони, досягається більш
ефективне використання металу і значно підвищується жорсткість
ригеля. Використання елементів змінної жорсткості, впровадження
сучасних
високотехнологічних
конструкцій
з
гофрованою,
перфорованою або гнучкою стінкою, використання попереднього
напруження ще більш підвищує ефективність рамних конструкцій.
На сьогодні проведено дуже широкий комплекс досліджень
роботи сталевих рамних конструкцій, але проектування рамних
конструкцій великих прольотів завжди кидає виклик інженеру – адже
слід проаналізувати можливість застосування тієї чи іншої
конструктивної форми чи методу раціоналізації для отримання
найбільш вигідного для реальних умов результату.
УДК 738.03(477)
Є. С. Лозова,
аспірантка,
Л. М. Скорук,
канд. техн. наук, доцент
КЛАСИФІКАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ ЛІНІЙЧАТИХ ПОВЕРХОНЬ
НЕГАТИВНОЇ ГАУССОВОЇ КРИВИЗНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В
ПРОЕКТУВАННІ ПЕРЕКРИТТІВ РАМП ПАРКІНГІВ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ
АВТОМОБІЛІВ
Залежно від виду аналітичної поверхні розрізняють:
 прямий гелікоїд,
 косий гелікоїд,
 псевдо-розгортаючий гелікоїд.
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Гвинтова поверхня утворюється кривою L при її гвинтовому русі.
При гвинтовому русі твірна крива L рівномірно обертається навколо осі
обертання і одночасно здійснює поступальне переміщення в напрямку
цієї ж осі, званої гвинтовою віссю.
Беручи координатну вісь Oz за вісь обертання і, задаючи плоску
утворюючу криву рівнянням, можна записати векторне рівняння
гвинтової поверхні у вигляді:
r  (r, f )  r cos i  r sin i   f (r )  a  k  re( )   f (r )  a  k .
При а = 0 гвинтова поверхня стає поверхнею обертання.
Прямим гелікоїдом називається гвинтова лінійчата поверхня,
описувана прямою, яка перетинає вісь гелікоїда під прямим кутом,
обертається з постійною кутовою швидкістю навколо цієї осі й
одночасно переміщується поступально з постійною швидкістю вздовж
цієї ж осі. Явна форма задання: z  carctg ( y / x), його можна віднести до
сімейства коноїда і називати прямим гвинтовим коноїдом.
Косим (похилим) гелікоїдом є прямий гелікоїд з поверхнею,
описуваною прямою, яка перетинає вісь гелікоїда під постійним кутом
не рівним 90°. Прямолінійні утворюючі косого гелікоїда паралельні
утворюючим його направляючому конусу. Явна форма завдання:
z  carctg  y / x   k x 2  y 2

.
Псевдо-розгортаючий гелікоїд утворюється проекціями дотичних
гвинтовій лінії постійного кроку на площину, перпендикулярну до осі
гвинтової лінії. Ця поверхня є окремим випадком конволютного
гелікоїда. Неявна форма завдання: x cos( z / b)  y sin( z / b)  a .
УДК 693.8
А. В. Дорошко,
студент
СУЧАСНІ ВИДИ ОПАЛУБКИ ДЛЯ МОНОЛІТНОГО БЕТОНУВАННЯ
Для сучасних технологій будівельного виробництва актуальним
стало виготовлення монолітних залізобетонних та бетонних конструкцій
безпосередньо на будівельних об'єктах. При цьому вибір типу опалубки
здійснюється з урахуванням технології та організації бетонних,
арматурних і опалубних робіт і визначається типом бетонованих
конструкцій і споруд, їх розмірами та конфігурацією. Можна виокремити
наступні види опалубки: розбірно-переставна опалубка (крупно щитова,
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мілко щитова); ковзна опалубка; підйомно-переставна опалубка;
об'ємно - переставна опалубка; горизонтально - переставна опалубка,
опалубка блок - форма та незнімна опалубка.
В роботі, на прикладі металевої опалубки фірми PERI, розглянуто
основні техніко-технологічні характеристики опалубки, особливості її
роботи, терміни експлуатації та хімічну взаємодію з бетонною сумішшю.
Зроблено висновок, що металева опалубка фірми PERI
відрізняється більшою міцністю порівняно з іншими видами даного
обладнання. Оборотність сталевих каркасів може складати більше
тисячі циклів. Пофарбований металевий каркас має відмінну адгезію
(зчеплення) з бетоном і легко чиститься. При з'єднанні панелей між
собою клиновими або іншими видами сталевих замків не відбувається
місцевих деформацій на бічних ребрах щитів. Несучі елементи
опалубки виготовляються з оцинкованої сталі, на яку наноситься
порошкове покриття, що захищає від корозії і дозволяє проводити
швидке очищення. Як недолік слід зазначити, що металева опалубка
має високу теплопровідність і тому передає на бетон температуру
навколишнього середовища, що негативно позначається на його
тужавінні. Через це в холодну пору року опалубку доводиться
додатково утеплювати. Крім того, металева опалубка має значну вагу,
тому опалубні системи також доцільно виготовляти зі сплаву алюмінію і
кремнію.
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Секція 4. Основи і фундаменти
УДК 624.15: 624.042.7
В. О. Сахаров,
доцент
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЗУСИЛЬ В ПАЛЯХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ
НАВАНТАЖЕННЯХ З УРАХУВАННЯМ ЗГАСАННЯ КОЛИВАНЬ
Складність
архітектурних
рішень
конструкцій
вимагає
використовувати найсучасніші засоби проектування, особливо, якщо
будівлі зводяться або реконструюються в сейсмічнонебезпечних
районах. Останні результати по сейсморайонуванню, що відображені в
нормах призводять до підвищення сейсмічності територій та існуючих
будівель і споруд.
На етапі проектування та розрахунку конструкцій в значній мірі має
прийняття адекватної розрахункової схеми, моделей середовища та
відповідних вихідних даних. У випадку сейсмічно-небезпечних районів
особливе значення має розрахункове сейсмічне навантаження, яке в
більшості випадків приймається не за результатами геофізичних
досліджень будівельного майданчика, а за рекомендаціями норм у
вигляді синтезованих акселерограм. Слід зауважити, що для задач
даного класу складність узгодження прийнятої розрахункової схеми,
сейсмічного навантаження, моделей середовищ із відповідними
параметрами та використаної методики розрахунку може призводити
до серйозних «прорахунків» проектного рішення, особливо у
фундаментних конструкціях.
В роботі представлені результати аналізу розподілу напруженодеформованого стану фундаментних конструкцій багатоповерхової
будівлі під впливом статичних та сейсмічних навантажень, як системи
«основа – фундамент – надземні конструкції». Для забезпечення
проведення детального аналізу результатів розрахунки проводились
АСНД «VESNA» за методом скінченних елементів у тривимірній
постановці. Представлено порівняння результатів отриманих за
інженерними та науковими методами розрахунку. На базі чисельних
експериментів, показаний вплив довжини паль на характер розподілу
зусиль в елементах фундаменту, розташованих в багатошаровій
ґрунтовій основі. При цьому максимальні зусилля в палях можуть
виникати нижче голови паль.
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УДК 624.15
О. О. Арешкович,
доцент
СТАБІЛІЗАЦІЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОЇ ТЕРИТОРІЇ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦІЇ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» ДО ЄВРО 2012 У М. КИЄВІ
НСК «Олімпійський» розташований біля підніжжя Черепанової гори
з перепадом висот більше 50 м, що створювало ряд проблемних
геотехнічних задач. За проектом реконструкції до проведення
ЄВРО 2012 було передбачено влаштування утримувальних конструкцій
з метою розширення зони його обслуговування.
Ґрунтовий масив має неоднорідну будову, а в деяких місцях
залишки стародавнього яру. За результатами проведених спеціальних
досліджень виявлено, що бурі глини знаходяться у перевідкладеному
стані, а під впливом гідрогеологічної ситуації та звітрювання відбулася
зміна структурних зв‘язків цієї глини. В умовах водонасичення
відбувалося лавинне руйнування структури бурої глини. На цій ділянці
проявлялися активні зсувні процеси в період реконструкції стадіону
кілька разів.
Для стабілізації схилу було запропоновано виконати його
терасування шляхом влаштування підпірних стін з буронабивних паль з
анкерною системою та тяжами у верхній частині.
Досліджено зміну напружено-деформованого стану ґрунтового
середовища на різних етапах навантаження схилу, пов‘язаного зі
зміною гідрогеологічної ситуації. Визначено розподіл зусиль між
анкерною системою та підпірною стіною.
Розроблені інженерні захисні заходи забезпечили стабілізацію
ґрунтових мас проблемної ділянки зсувонебезпечної території.
Ключові слова: зсувонебезпечний схил, бура глина, структурні
зв‘язки, підпірна стіна, анкер, дренаж, напружено-деформований стан,
ґрунтовий масив
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УДК 624.131
В. С. Носенко,
асистент
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПАЛЬОВО-ПЛИТНИХ
ФУНДАМЕНТІВ СЕКЦІЙНИХ ВИСОТНИХ БУДИНКІВ
Зростання обсягів капітального будівництва у великих містах
України супроводжується комплексним освоєнням територій із
спорудженням на них сучасних багатоповерхових комплексів. З
інженерної точки зору проектування таких об‘єктів вимагає прийняття
рішення про типи та розміри фундаментів споруд, врахування
взаємного впливу сусідніх частин комплексу, як у процесі будівництва,
так і в стадії експлуатації. Перед інженерами постає питання
врахування не тільки ситуації у межах майданчика забудови, а і на
оточуючих територіях із існуючими поряд спорудами. Головним
завданням стає моделювання поведінки елементів системи "основа –
фундаменти - надземні конструкції" на всіх етапах будівництва від
влаштування захисних конструкцій котловану до введення в
експлуатацію з метою прогнозування напружено-деформованого стану
(НДС) в елементах системи.
Приведено результати досліджень НДС пальових фундаментів
висотних секційних будинків із використанням різних моделей ґрунту.
Показано особливості перерозподілу зусиль в фундаментах при
розрахунках із врахуванням сусідніх фундаментів та без врахування їх
взаємовпливу. Досліджено вплив послідовності будівництва окремих
секцій на формування НДС системи ―основа-фундаменти-надземні
конструкції‖. Показано перерозподіл зусиль у пальових фундаментах і
надземних конструкціях при зміні умов примикання суміжних
фундаментів.
Запропоновано алгоритм проектування фундаментів висотних
секційних будинків в умовах щільної міської забудови, якого
рекомендовано дотримуватись у практиці проектування.
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УДК 624.15
О. В. Малишев,
наук. співроб.
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПАЛЬ РІЗНОЇ ФОРМИ
Метою даної роботи є експериментальні дослідження несучої
здатності моделей паль різної форми поперечного перерізу в глинистих
ґрунтах та виявлення резерву питомої несучої здатності паль таврового
поперечного перерізу порівняно з призматичними палями суцільного
квадратного перерізу. Для цього було проведено комплекс
експериментальних досліджень по спеціально розробленій методиці. В
якості моделей паль використовувалися палі-штампи квадратної та
таврової форми поперечного перерізу, матеріалом яких було дерево.
Габаритні розміри поперечного перерізу були прийняті 60х60 мм для
квадратної палі, для таврової палі висота ребра складала 40 мм,
ширина полиці 60 мм, товщина полиці та ребра 20 мм, довжина паль
становила 830 мм.
Оскільки глинисті ґрунти є складними мінерально-дисперсними
утвореннями, які змінюють свій склад, стан та властивості в часі і в
процесі деформацій, змоделювати такими ґрунтами основу паль в
лабораторних умовах є досить складним та трудомістким завданням, а
тому було прийнято рішення проводити дослідження в польових
умовах. В якості ґрунту основи був використаний суглинок
м‘якопластичний знаступними характеристиками:  = 1.83 т/м3,
W = 0.23, е = 0.8, ІР = 0.09, IL = 0.56, с = 9 кПа,  = 30°, Е = 16 МПа (у
природньому стані). Всього було проведено 36 основних випробувань, з
яких 12 для суцільних паль, 12 для вістря та 12 для бічної поверхні,
тобто по 6 випробувань для кожного елементу квадратної та таврової
палі.
В результаті проведених досліджень було встановлено, що в
даних ґрунтових умовах резерв питомої несучої здатності таврової палі
порівняно з призматичною суцільного квадратного поперечного
перерізу складає 30-46%, що досягається за рахунок включення в
роботу таврових паль додатково ущільненого ґрунту розміщеного між
полицею та ребром.
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УДК 624.131.5
В. В. Жук,
асистент
МОДЕЛЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ КАРКАСНОЇ БУДІВЛІ НА
ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТАХ З ҐРУНТОВОЮ ОСНОВОЮ ПРИ
МОЖЛИВОМУ ПІДТОПЛЕННІ
При проектуванні фундаментів під багатоповерхові будинки в
умовах щільної забудови віддається перевага пальовим фундаментам.
Як показує практика, влаштування фундаментів з буронабивних паль у
обсадних трубах, не завжди дозволяє повністю усунути вплив на
оточуючі будинки та споруди. В той же час, перехід на варіант плитного
фундаменту може дати суттєву економію. За досвідом прямі витрати на
влаштування паль складають близько 15’30% від загальної вартості
багатоповерхової каркасної будівлі.
У роботі наведені результати застосування сучасних підходів до
розв‘язання задач даного класу. На прикладі реального об‘єкту в м.
Києві для обґрунтування варіанту плитного фундаменту було виконано
чисельне моделювання спільної роботи багатоповерхової каркасної
будівлі каскадного типу з ґрунтовою основою в умовах щільної міської
забудови при можливому підтопленні. Розрахунки виконувались з
використанням АСНД «VESNA», при цьому була застосована модель
лесового ґрунту та модель, що враховує структурну міцність ґрунту.
Аналіз результатів чисельного моделювання показав, що на
прикладі даного конструктивного рішення (за рахунок каскадного типу
каркасу) вплив на сусідній будинок зменшується за рахунок
переміщення центру ваги новобудови в напрямку «від» існуючого
будинку. Наявність захисних конструкцій по периметру котловану
підсилює позитивний ефект. Привантаження крайнього ряду паль
існуючого будинку за результатами чисельного моделювання склало
7,1 мм, що підтверджено розрахунками за методикою норм. Таким
негативним тертям, що може передаватись на палі крайнього ряду
можна знехтувати. Осідання та відносна різниця осідань фундаментної
плити новобудови не перевищує допустимих нормами значень.
Отже, можливість чисельної оцінки взаємовпливу новобудови з
ґрунтовим масивом та оточуючими спорудами дозволяє обґрунтувати
надійність варіанту плитного фундаменту, вартість якого набагато
нижча від пальових.
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УДК 624.15: 004.94
О. І. Стапаненко,
магістр,
В. О. Сахаров,
доцент
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В ГЕОТЕХНІЦІ
В процесі проведення геотехнічних вишукувань виникає
необхідність у здійсненні моніторингу, лабораторних та польових
досліджень, у зв‘язку із чим важливого значення набуває збір та
обробка експериментальних даних. Для більш повного та всебічного
дослідження НДС при взаємодії елементів
системи «основа –
фундамент – надземні конструкції» має проводитись реєстрація
багатьох параметрів протягом тривалого часу. Як результат виникає
потреба у використанні електронних систем збору, реєстрації та
обробки даних вимірювань.
На сьогоднішній день існують комерційні зразки таких систем
(наприклад, HBM, PowerLab, NI, PMI та ін.), які є надійними та зручними
у використанні, але вони мають високу вартість, у зв‘язку з чим їх
використання в умовах дослідницьких робіт в Україні обмежене. Проте
для вирішення деяких задач можуть бути використані більш прості
системи із набагато меншою вартістю, створені власними силами на
базі мікропроцесорних контролерів (AVR, PIC, STM). За точністю
вимірювань, межами застосування та складністю супроводу вони
поступаються комерційним зразкам, але їх характеристики в деяких
випадках є прийнятними.
В роботі розглянуто приклад побудови системи збору та реєстрації
даних
для
експериментальних
досліджень
при
статичних
навантаженнях на базі мікроконтролерної плати Arduino Mega. Було
реалізовано наступні функції: збір даних вимірювань з датчиків різного
виду та їх реєстрацію на носій, можливість керування електричною
гідравлічною насосною станцією та автоматичної підтримки заданого
навантаження (тиску), підключення пристрою до комп‘ютера та
контроль даних в реальному часі за допомогою спеціалізованого
програмного забезпечення, розробленого на базі комплексу LabVIEW.
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УДК 624.15
Д. М. Кіперман,
аспірант
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ОСНОВ З ПРОШАРКОМ
ҐРУНТІВ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІ ВЛАСТИВОСТІ
Розвиток будівництва в Україні і взагалі у світі, яке пов`язане зі
спорудженням будівель та споруд на несприятливих територіях все
більше потребує нових методів дослідження ґрунтових основ з
особливими властивостями. При будівництві на основах, які включають
прошарки слабкого ґрунту можуть виникати великі і нерівномірні
осадки.
Одним зі шляхів рішення даної проблеми є урахування
специфічних властивостей основ, таких, як функціональної залежності
деформацій від напружень, також показники процесів дилатансії та
контрактансії. При розгляді напружено-деформованого стану прошарку
слабкого ґрунту потрібно враховувати їх деформативні особливості.
Моделями нелінійного деформування ґрунтів при розрахунку основ
дозволяє більш точно визначити напружено-деформований стан і тим
самим забезпечує кращий прогноз осадок і граничних значень
навантажень на фундамент.
УДК 624.15
Т. В. Рудь,
студентка
МЕТОДИКА ВИПРОБУВАНЬ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ ПІДВИЩЕНОЇ
НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗА МЕТОДОМ ОСТЕРБЕРГА
У зв‘язку з появою нових технологій і видів паль, а також
підвищеними вимогами до збільшення їх несучої здатності, особливо у
висотному будівництві, з‘явилась необхідність застосовувати нові
методи їх випробування, що дозволяє влаштування паль підвищеної
несучої здатності із використанням їх несучої здатності по ґрунту
повністю. Проведення випробувань палі за допомогою гідравлічних
домкратів і розділенням її на сегменти доцільно для паль та барет з
підвищеною несучою здатністю, коли класичні методи випробування,
що передбачаються існуючою нормативною базою, технічно неможливі,
коли необхідно використовувати громіздкі анкерні конструкції і тому
проведення випробувань недоцільно з економічної точки зору.
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Такі методи випробувань все частіше починають застосовувати
при спеціальному гідротехнічному будівництві, а також при будівництві
мостів та портів. Тобто у таких випадках, коли палі повинні
виготовлятися в акваторіях чи в умовах, коли майбутній майданчик
будівництва оточений водою і влаштувати анкерні палі технічно важко.
Крім того, подібний вид випробувань також доцільно проводити при
будівництві у стиснених умовах.
Принцип випробувань буронабивних паль підвищеної несучої
здатності за методом Остерберга зводиться до того, що одна частина
палі вдавлюється домкратом, встановленим попередньо у тіло палі, а
друга у цей час є анкером. При цьому влаштування будь-якої іншої
анкерної конструкції, як при класичному статичному випробуванні паль,
не потрібно.
За
результатами
випробування
отримують
графіки
«навантаження-осідання» нижньої частини палі та «навантаженняпереміщення» верхньої частини палі, що дає змогу визначити
фактичний опір під п‘ятою паль та тертя по бічній поверхні.
УДК 624.131.5:539.3
В. Л. Підлуцький,
асистент
ВИБІР ДОВЖИНИ ПАЛЬ В ХАРАКТЕРНИХ ЗОНАХ ФУНДАМЕНТУ В
УМОВАХ ВИСОТНОГО БУДІВНИЦТВА
Влаштування пальових фундаментів під висотні будинки вимагає
встановлення раціональної довжини паль. Адже, довжину паль
визначають не тільки ґрунтові умови та відповідна їх несуча здатність, а
й особливості роботи пальового фундаменту в системі ―основа – палі –
ростверк‖. В практиці проектування виділяють два типи фундаментів з
паль: 1) пальова основа; 2) пальовий фундамент. Поділ на дані типи
фундаментів визначається саме довжиною паль, що дозволяє
приймати надійні рішення при проектуванні фундаментних конструкцій
на практиці.
З
розвитком
потужних
електронно-обчислюваних
машин
дослідження зміни напружено деформованого стану (НДС) системи
„ґрунтовий масив
пальовий фундамент
надземні конструкції‖
дозволяє
оцінювати
методика
чисельного
моделювання
з
використанням методу скінченних елементів, що застосовуються у
багатьох сучасних програмних комплексах.
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Дослідження проводяться на реальних об‘єктах м. Києва з
одночасним порівнянням результатів на контрольних задачах.
Встановлено, що у випадку пальової основи ростверк приймає 30-40%
навантаження від загального, а у випадку пальового фундаменту – 1520%. Все інше навантаження приймається палями.
Досліджено, що при зміні довжини паль в характерних зонах
фундаменту змінюється і навантаження на них. Зменшення довжини
найбільш навантажених паль (кутових) призводить до зменшення
зусиль в них, що призводить до рівномірного розподілу навантажень
між палями, а при збільшенні довжини вказаних паль зусилля у них
також збільшуються. Зміну довжини найбільш навантажених паль
(кутових) відчувають тільки сусідні палі (20%), а у паль, що знаходяться
на значній відстані, навантаження практично не змінюються (до 1%).
Таким чином, на прийняту довжину паль у фундаментах висотних
будинків впливає багато чинників: ґрунтові умови, архітектурнопланувальні рішення будинку, габарити паль, а також їх місце
розташування в характерних зонах фундаменту, що необхідно
враховувати при проектуванні.
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Секція 5. Будівельні машини та обладнання
УДК 621.221
М. А. Давиденко,
аспірант
КОНСТРУЮВАННЯ ГІДРОЦИЛІНДРА З ПІДПРУЖИНЕНИМ ПОРШНЕМ
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, не складним виготовленням та
просто неймовірними робочими зусиллями. Однак під час експлуатації
в складних умовах з великим навантаженням виникають негативні
фактори. Часто на гідроциліндри в дуеті з сервоприводами покладають
задачі позиціонування, а це в свою чергу вимагає чіткої і точної роботи.
Під дією зовнішніх опорів робота гідроциліндра може виявитись
нестабільною, а саме динаміка.
На кафедрі будівельних машин було запропоновано конструкцію
гідроциліндра, який завдяки своїй будові значно зменшить негативний
динамічний ефект на виконавчому органі. Особливістю конструкції є
поршень, що встановлений на штоці між двох пружин, які стискають
його з обох боків.

П
орш
ень
змон
това
ний на штоці з можливістю пересування. Завдяки цій особливості під
час висування чи втягування штока всі динамічні навантаження від
робочого середовища будуть компенсовані пружинами та рухомим
поршнем.
Таким чином, запропонований пристрій, завдяки своїй конструкції
та виконанню дозволить досягнути точної та необхідної динаміки руху
штока в незалежності від динамічних навантажень від робочого
середовища.
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УДК 621.91
Ю. С. Козінський,
аспірант
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА
ЗМІННОМУ УДАРНОМУ РОБОЧОМУ ОРГАНІ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ
МАШИНИ
В технологічному процесі земляних робіт часто потрібно
виконувати попереднє руйнування верхнього шару робочого
середовища через його значну міцність в порівнянні з основним
масивом. Для цього, як правило, використовують змінні робочі органи
ударного типу. Проте, відомо, що такі робочі органи працюють в
режимах утворення високої енергії удару (до 400 Дж) та низької частоти
(до 20 Гц), що може призвести до утворення втомлювальних
деформацій в елементах базової машини.
Мета роботи – аналіз формування зовнішнього навантаження на
змінному ударному робочому органі землерийної машини.
При використанні змінного робочого обладнання ударного типу на
навісне обладнання діє навантаження, яке формується, в основному,
від сили опору грунту руйнування. Теоретично максимальні значення
цієї сили можна визначити за теорією динамічного руйнування грунту
В.Л. Баладінського. При цьому, для захисту від низькочастотного
коливання в елементах навісного обладнання використовують ряд
конструктивних рішень для зварних та рухомих з‘єднань.
Проте, найбільш ефективним є встановлення гасників коливань в
місцях максимальних напружень. При цьому аналізується напрям
утворення максимальних внутрішніх зусиль в кожному конкретному
випадку для створення направлених коливань в протилежному
напряму.
То ж, для ефективного використання змінного обладнання
ударного типу необхідно розробити систему гасіння коливань зі
зворотним зв‘язком, вхідний сигнал якої враховував би: характер сили
опору грунту руйнуванню, місце максимального напруження в найбільш
відповідальних
елементах
навісного
обладнання,
напрям
максимальних зусиль в цих елементах.
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УДК 624.132
Б. М. Мельниченко,
аспірант
РОЗРОБКА І РОЗРАХУНОК ГІДРОПРИВОДУ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ
РЕЖИМУ ЗАГЛИБЛЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНА РОЗПУШНИКА
Основною причиною високої вартості та енергоємності розробки
міцних ґрунтів 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.
Метою роботи є розробка та розрахунок гідроприводу для
імпульсної подачі робочого органа розпушника під час заглиблення та
виглиблення його з масиву, а також розрахунок параметрів динамічного
руйнування ґрунту.
Ударні робочі органи використовуються при розпушуванні
мерзлих ґрунтів у вигляді активних розпушників для промислових
тракторів різної потужності. Ударний 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.
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.
Збільшення робочих швидкостей машин традиційної дії і
створення машин з динамічними робочими органами вимагає вивчення
процесів динамічного руйнування ґрунтів, визначення їх фізикомеханічних властивостей при різних динамічних діях.
Таким чином, вирішення проблеми ударного руйнування ґрунтів
достатньо складний процес. Проте енергетичний підхід до аналізу
процесу динамічного руйнування ґрунту дозволяє в деякій мірі
спростити задачу, а також дає можливість оцінити вплив основних
параметрів середовища та робочого органа на процес руйнування
ґрунту.
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УДК 624.132
Б. М. Мельниченко,
аспірант
РОЗРОБКА ГІДРОПРИВОДУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ
КОЛИВАНЬ РОБОЧОГО ОРГАНА
Одним із високовартісним видом будівельних робіт є земляні, на
долю яких припадає більше як 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 роки.
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. Проте в
конструкціях навісок розпушників гідроциліндри зміни кута розпушення
знаходяться безпосередньо близько до робочого органа та сприймають
значні динамічні навантаження у процесі розпушення, що негативно
впливає на їх працездатність та довговічність.
Мета роботи – підвищення продуктивності розпушника за рахунок
забезпечення імпульсної подачі робочого органу та зменшення
навантажень на ланки навіски.
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.
Для зменшення енергоємності розпушення ґрунту, а також для
зменшення навантажень на ланки навіски, розроблено гідропривід для
імпульсної подачі зуба розпушника, при цьому ґрунт руйнується
відривом елементів стружки від масиву, що майже на 30% менш
енергоємний процес ніж руйнування різанням.
Використання такої гідросхеми дає можливість збільшення зусиль
на ріжучій кромці робочого органа в значно більшій степені, ніж
зусилля, які розвиває базова машина за рахунок своїх тягових
характеристик. Крім того, дозволяє зменшити вплив на базову машину
активних сил, які виникають на робочому органі, таким чином
забезпечуючи надійність та довговічність її роботи.

80

УДК 621.9.0255
А. Г. Поліщук,
аспірант
УСТАНОВКА ДЛЯ РІЗАННЯ КАМЕНЯ АБРАЗИВНИМ І АЛМАЗНИМ
ІНСТРУМЕНТОМ
При 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 масова конструктивна 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.
У процесі досліджень, які були спільно виконані НДІ
Мехмонтажом і КНУБА, на підставі проведених 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, колову
швидкість що являються основними параметрами при виконанні даного
процесу, а також регулювати подачу води в зону різання.
Таблиця 1

Параметри
Діаметр, мм:
алмазних відрізних кругів
абразивних армованих кругів
Частота обертання, об / хв:
алмазних відрізних кругів
абразивних армованих кругів
Колова швидкість м / с:
алмазних відрізних кругів
абразивних армованих кругів
Найбільша глибина різання, мм:
алмазних відрізних кругів
абразивних армованих кругів
Потужність електродвигуна, кВт
Ємність системи охолодження, л
Габарити, мм
Маса, кг

Значення
500
500
1500
3000
40
80
150
150
7,5
50
2500х1450х2000
1820
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Таким чином, пристрій дозволить розширити гаму розрізаємих
матеріалів і підвищити експлуатаційні показники абразивного і
алмазного інструментів.
УДК 621.87
Д. О. Міщук,
асистент
ОПТИМІЗАЦІЯ
РЕЖИМУ
РУХУ
ГІДРОМАНІПУЛЯТОРА
ЗА
КОМПЛЕКСНИМ КРИТЕРІЄМ
Для зменшення динамічних навантажень, які виникають в
стріловій системі гідроманіпулятора під час його роботи пропонується
виконувати рух привідних механізмів за програмними режимами, що
синтезовані на основі оптимізації. Зокрема для найбільшої швидкодії на
ділянці усталеного руху привідного механізму необхідно реалізовувати
режим руху, що побудований на основі інтегрального критерію з
підінтегральною функцією у вигляді кінетичної енергії, а на перехідних
ділянках його роботи – режими, що побудовані на основі вищих
похідних від енергетичних характеристик. Проте аналіз оптимальних
режимів руху за окремими критеріями показує, що збільшення порядку
диференціювання узагальненої координати в підінтегральному виразі
критерію оптимізації призводить до підвищення енерговитрат на
реалізацію оптимального режиму руху, хоча при цьому істотно
поліпшуються динамічні характеристики руху.
Отож постає задача розробки оптимального режиму руху
гідроманіпулятора за комплексним критерієм, який би враховував
енерговитрати у вигляді кінетичної енергії, динамічну складову
потужності та швидкість зміни динамічної складової потужності, що
зводить до мінімуму коливання в ланках стрілової системи та механізму
приводу гідроманіпулятора. Для розглянутих факторів комплексний
критерій оцінки режиму рух стрілової системи гідроманіпулятора буде:
t1

t1

 Tdt

t1

 Vdt

 Wdt

K  1 t 0
 2 t 0
 (1  1   2 ) t 0
,
1
1
t
 Toп.dt
 Voп.dt
 Woп.dt
0

0

0

де 1 ,  2 - безрозмірні вагові коефіцієнти, що враховують доля кожного
з критеріїв; T , V , W - функції дійсної зміни відповідно кінетичної енергії,
динамічної складової потужності та швидкості зміни динамічної
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складової потужності ланок гідроманіпулятора; Tоп. , Vоп. , Wоп. - аналогічні
функції але за оптимальними режимами руху; t1 - час.
УДК 621.878:629.3.032
М. М. Балака,
асистент
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОЛІСНИХ ЗЕМЛЕРИЙНО-ТРАНСПОРТНИХ
МАШИН
Сучасні колісні землерийно-транспортні машини (ЗТМ) повинні
відповідати головній вимозі – володіти високою ефективністю.
Основними напрямками підвищення ефективності колісних ЗТМ
являються: створення колісних самохідних машин великої одиничної
потужності
та
продуктивності;
створення
та
впровадження
високопродуктивних машин безперервної дії; автоматизація керування
машини на всіх стадіях робочого циклу; впровадження робочих органів
інтенсифікуючої дії; використання методів і засобів автоматизованого
проектування та дослідження машин; застосування прогресивної
технології та організації виробництва земляних робіт; застосування
модульного принципу створення систем машин; підвищення надійності
машин; скорочення частки ручної праці шляхом створення
багатоцільових міні-машин; зниження питомої енергоємності та питомої
витрати палива.
Значні об‘єми земляних робіт виконуються різними будівельними і
дорожніми машинами, насамперед, це – автогрейдери, бульдозери,
екскаватори, скрепери і навантажувачі. Серед них помітне місце в
парку ЗТМ займають колісні машини, що відрізняються високою
мобільністю, низькою металоємністю і простотою конструкції.
Характерно, що якщо в парку бульдозерів колісні машини складають
4,7%, то в парку навантажувачів – 56,3%, а такі машини як
автогрейдери та скрепери виробляються тільки з колісним ходовим
обладнанням.
Аналіз характеристик колісних ЗТМ показує, що мінімальні
розміри шин обмежуються розміром 12,00-20, а максимальні – 37,5-39
(наприклад, скрепер ДЗ-107, навантажувач ТО-23), вертикальне
навантаження, що діє на колеса ЗТМ, змінюється в межах від 15 кН до
250 кН.
Застосування
великогабаритних
пневматичних
шин
позашляхового типу на сучасних колісних ЗТМ в значній мірі визначає
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техніко-економічні показники цих машин. Потреба в таких шинах
постійно зростає. Найбільш питому вагу 91...92% у використанні шин
позашляхового типу займають сільськогосподарські шини, однак, за
темпами росту використання переважають великогабаритні будівельні
та дорожні шини.
Все це свідчить про актуальність питань, пов‘язаних з
дослідженням роботи колісного рушія з великогабаритними
пневматичними шинами, які, в підсумку, спрямовані на підвищення
ефективності колісних ЗТМ.
УДК 624.879
І. О. Коцар,
студентка
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОЗПУШНИКІВ
Одним з найбільш ефективних і економічно вигідних способів
розробки міцних (скельних і мерзлих) ґрунтів є їх пошарове руйнування
навісними розпушниками на базі потужних гусеничних тракторів. Цей
спосіб вигідно відрізняється від інших високою продуктивністю,
незначними величинами енергоємності і собівартості розробки ґрунту.
Розпушники як машини до підготовчих робіт забезпечують
використання землерийних і землерийно-транспортних машин в будьяких ґрунтах і кліматичних зонах.
Як показав огляд літературних джерел, основними негативними
факторами, що впливають на роботу розпушників є наступні. По-перше,
внаслідок великої міцності і абразивності скельних і мерзлих ґрунтів
зношування різального інструменту робочих органів розпушників
(наконечників) відбувається з великою інтенсивністю. В особливо
міцних ґрунтах час роботи наконечників складає кілька годин ―чистої‖
роботи. Застосування зношених наконечників призводить до зростання
опорів ґрунту різанню, збільшення навантажень на робочий орган і
базову машину, підвищення енергоємності розробки ґрунту і зниження
продуктивності розпушників і, як наслідок, до підвищення собівартості
розробки ґрунту, тобто до збільшення витрат. По-друге, при роботі
розпушників можлива самовільна зміна глибини різання внаслідок
затягування зуба в ґрунт при гострому наконечнику чи його
виштовхуванню із ґрунту при зношеному наконечнику. При цьому
розпушник вивішується відносно тої чи іншої крайньої точки його бази.
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Це призводить до погіршення зчеплення гусениць базового трактора з
ґрунтом, порушення стійкості машини і ускладнення керування нею.
Виходячи із наведеного, передбачається вирішення в
магістерській роботі таких задач:
обґрунтування і розробку наконечників підвищеної довговічності;
розробку методики визначення оптимального терміну заміни зношених
наконечників;
обґрунтування і розробку конструкції навіски розпушника, що
забезпечує сталу глибину різання ґрунту.
УДК 621.923
Г. М. Мачишин,
асистент
ДИНАМІКА КОЛИВАННЯ ПОЛІМЕРНО-АБРАЗИВНОГО ВОЛОКНА У
ВИПАДКУ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ ДИСКУ ЩІТКИ
Полімерно-абразивні щітки (ПАЩ) застосовуються для очищення
металевих і неметалевих поверхонь від лакофарбових покриттів, іржі
та забруднень при виконанні будівельно-монтажних робі. Зачищають
друковані плати в приладобудуванні, деталі будівельних і гірських
машин при діагностиці, в автосервісі та інших галузях. Це пояснюється
їх універсальністю, здатністю обробляти складні по профілю
геометричні поверхні, високою експлуатаційною стійкістю. ПАЩ
безпечні в роботі, а для їх приводу використовуються малопотужні
ручні машини, що мають невелику масу.
Продовжуючи процес подальшого вдосконалення, як самого
інструменту, так і визначення оптимальних параметрів його
експлуатації було поставлено завдання дослідження коливання
волокна щітки у випадку її горизонтального розташування.
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УДК 621.873
Г. М. Мачишин,
асистент,
В. В. Ковальчук,
студент
КРАН ШТАБЕЛЕР
Важливу роль в механізації навантажувально-розвантажувальних
робіт складського господарства виконують крани - штабелери. Ці
вантажопідйомні машини призначені для механізованих складів з
багатоярусними стелажами, висота яких досягає 25 метрів і більше.
Крани - штабелери поєднують в собі властивості мостових кранів і
вилкових навантажувачів.
У загальному випадку. Кран - штабелер складається з моста, що
переміщається по рейках, укладених на підкранові балки або
безпосередньо на стелажах, або по навісних шляхах.
По мосту крану переміщається вантажний візок з вертикальною
колоною, що має можливість повороту відносно вертикальної осі. По
колонні пересувається вантажна каретка з вилковим захватом, що
забезпечує зручність захоплення вантажів, укладених на піддони або в
ящики і вкладання їх в штабель або на інші транспортні засоби.
Крани - штабелери можуть мати управління з підлоги, з кабіни,
дистанційне або автоматичне.
По конструкції крани - штабелери діляться на бруківні і стелажні. У
мостових кранів - штабелерів візок виконується поворотним, міст крану
дозволяє обслуговувати групи стелажів і навіть увесь склад. У
стелажних кранів захоплення виконується висувним захоплювачем, а
сам кран переміщається по рейках, укладених на стелажах.
За способом кранового шлях крану крани - штабелери діляться на
опорні та підвісні.
Особливістю кранів - штабелерів являється точна зупинка усіх
механізмів. Тому в механізмах, окрім високих робочих швидкостей рухів,
мають бути знижені (доводкові) швидкості.
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УДК 621.873
Г. М. Мачишин,
асистент
О. А. Макаренко,
студент
МЕЛІОРАТИВНА МАШИНА
Водна ерозія ґрунтів завдає величезного збитку їх якості . В
результаті
водної
ерозії
руйнуються
значні
площі
цінних
сільськогосподарських
угідь,
різко
знижується
їх
родючість,
відбувається замулювання річок і інших водних джерел, збільшується
розчленована території щорічно зростаючими ярами, погіршується
гідрологічний режим місцевості.
Данні показують, що по усій території України щорічно змивається
до 0,1 млрд. т ґрунту.
Для виконання ряду прийомів по захисту ґрунтів від водної ерозії
загалом існує дуже мало засобів механізації. Для їх створення
потребується проведення спеціальних досліджень по обґрунтуванню
параметрів робочих органів.
Проте, деякі спроби розробки спеціальних машин для боротьби з
водною ерозією вже зроблені. Так, в ОПКБ АНііЗіС кілька років тому
створений щілеріз-заповнювач ЩЗН-1,5.
На жаль він не позбавлений недоліків - мала продуктивність,
незадовільна якість заповнення щілини мульчуючим матеріалом та
інше.
Метою цієї роботи є підвищення продуктивності і якості роботи
щілеріза-заповнювача шляхом вдосконалення його конструкції.
УДК 621.873
Г. М. Мачишин,
асистент,
О. В. Мацько,
студент
КРАН МАНІПУЛЯТОР
Підвищення
вантажообігу
портів
можливе
тільки
при
впровадженні повної комплексної механізації і автоматизації
виробничих
процесів,
ліквідації
ручних
навантажувальнорозвантажувальних робіт і виключення важкої ручної праці при
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виконанні основних і допоміжних виробничих операцій на основі
сучасного високопродуктивного перевантажувального устаткування.
Основні напрями розвитку основних галузей промисловості і
транспорту викликають необхідність застосування прогресивних
засобів
механізації
підйомно-транспортних,
навантажувальнорозвантажувальних
і
складських
робіт,
у
тому
числі
високопродуктивних, надійних і безпечних вантажопідйомних машин з
програмним управлінням.
Підйомно-транспортне устаткування нині усе більш перестає
грати допоміжну роль у виробничому процесі і перетворюється на один
з вирішальних чинників, що визначають ефективність сучасного
виробництва.
Насиченість
виробництва
засобами
механізації
трудомістких і важких робіт, рівень механізації технологічного процесу
визначають міру досконалості технологічного процесу і продуктивність
підприємства. Економічна самостійність портів примушує активно
освоювати і впроваджувати нові схеми механізації перевантажувальних
робіт, використовувати сучасну високопродуктивну техніку і принципово
нові типи перевантажувальних машин.
Тому таке актуальне завдання створення і впровадження
перевантажувальних машин, сконструйованих на основі самих останніх
досягнень науки і техніки, що відповідають вимогам, що постійно
посилюються, по продуктивності, економічній ефективності, охороні
праці і охороні довкілля.
УДК 624. 879
М. О. Пристайло,
асистент
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ РОБОЧОГО
ОРГАНА РОЗПУШНИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ КОНСОЛЬНО ВСТАНОВЛЕНОЇ РІЖУЧОЇ
КРОМКИ НАКОНЕЧНИКА НА ПРОЦЕС РІЗАННЯ ГРУНТУ
Фізичне моделювання дає змогу з мінімальними затратами
провести дослідження нових конструктивних рішень робочих органів i
оптимізувати його параметри. Методологія моделювання робочих
процесів розпушування грунтів базується на теорії подібності.
Задача по проведенню експерименту для встановлення
раціональних геометричних параметрів РО з урахуванням широких меж
міцнісних властивостей природних грунтів може бути зпрощена. В ролі
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основного параметра, що визначає подібність грунту по міцності, цілком
допустимо
використати
деякий
умовний
показник,
що
є
функціональною залежністю від основних параметрів i відповідає даній
дії на грунт. В pолі такого умовного показника можна використати число
ударів динамічного щільноміра ДорІІ Суд . Показник такого типу може
бути використаний замість параметра τ у відповідних критеріях
подібності. В цьому випадку для решти характеристик грунту ( γгр, ρ, δ,
Cω ) нема необхідності у точному їx дотриманні для моделі. Достатньо,
щоб вказані параметри моделі не виходили за межі розльоту, що має
місце для грунтів заданого типу в природному стані. Задоволення вимог
подібності до такого узагальнюючого показника, як Суд, забезпечує
близьку подібність в натурі i в моделі.
Для порівняння чисельних значень силових i енергетичних
показників робочого процесу моделей РО, визначених по
експериментальних залежностях, i цих же значень, обчислених по
теоретичних формулах, треба підставити в останні чисельні значення
параметрів грунту γгр, ρ, δ, і Cω . A у разі, коли властивості
моделюючого грунту в експериментальних залежностях можуть бути
представлені узагальнюючим показником Суд , то необхідно для
співставлення
теоретичних
i
експериментальних
досліджень
встановити залежності між Суд i параметрами грунту γгр, ρ, δ, Cω.
УДК 621.923
В. І. Волошин,
студент
МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЛІМЕРНО-АБРАЗИВНИМИ ЩІТКАМИ
Машина для очистки полімерно-абразивними щітками призначена
для очистки поверхонь від лакофарбових покриттів, іржі та
різноманітних видів забруднень.
При невеликих обсягах очистки використовують одиночні
полімерно-абразивні
щітки
в
сполученні
з
портативними
шліфувальними машинами. При очистці поверхонь значної площі
КНУБА розроблено машину, показано на рисунку.
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Рисунок: Машина для очистки полімерно-абразивними щітками
Машина складається з: нерухомої рами - 1;рухомої рами - 2; рами
3, на якій встановлено щітковий вал 8 ; робочого столу - 4.
Рама 1 являє собою зварену конструкцію, на якій закріплена
опора, вона представляє собою трубу з фланцями, в якій запресована
втулка з трапецеїдальною різьбою.
Рухома рама 2 має конічну передачу, за допомогою якої
регулюється переміщення щіткового валу відносно оброблюваної
деталі.
На рамі 3 встановлені дві підшипникові опори, між якими
знаходиться щітковий вал 8 довжиною 400мм. Він складається з 34
одиночних полімерно-абразивних щіток. Одна опора рухома 5, а інша
нерухома 6. Рухома опора необхідна для зняття щіткового валу при
зношуванні полімерних волокон.
Конструкція стола 4 складається з двох взаємно розсувних плит,
які встановлені в направляючих рухомої рами 2.
Машина працює таким чином: за допомогою штурвала
вертикального переміщення столу, встановлюється необхідне
перевищення ворсу щітки над столом по мірі його зношування
(2…3мм).
УДК 378.007.2
Т. Ф. Щербина,
асистент
ОСОБИСТІСНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ
Однією з основних задач системи національної освіти є
підготовка фахівців інженерного профілю, зокрема інженерів-механіків.
Показником
підготовки
являється
професіоналізм,
який
виражається у набутих нових знаннях, умінні використовувати їх на
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практиці; здатності приймати рішення у різних ситуаціях, формуванні
всебічно розвиненої особистості.
Існує думка, що модель фахівця складається з двох частин:
моделі особистості (якості фахівця) і моделі підготовки (кваліфікаційна
характеристика, зміст і технологія підготовки).
Професійне становлення майбутнього фахівця є поетапним
моментом індивідуально-особистісного розвитку. Професійний шлях
людини і його основні етапи нерозривно пов'язані з віковим розвитком і
загальним становленням особистості.
Формування особистості людини триває все життя, втім період
навчання у вищий школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме
в цей час у студента закладаються основи тих якостей спеціаліста, з
якими він ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, де
відбуватиметься його подальший розвиток як особистості.
Більша частина проблем у навчанні студента вищої школи
викликана несвідомим вибором спеціальності.
Професійне становлення сьогодні виходить за рамки навчання у
ВНЗ, що дозволяє не припиняти навчання на протязі всього життя. Цим
задачам відповідає концепція неперервної освіти, за якою особистість
не повинна зупинятися в розвитку, має слідкувати за технологічними
новинками та ідеями в професійній сфері.
Особисте становлення майбутніх інженерів-механіків можливе
лише в тому випадку, коли для професійної діяльності є позитивна
мотивація, а сама робота викликає почуття задоволення.
УДК 624.132.3
О. А. Тетерятник,
асистент
ЗАКОНОМІРНОСТІ НАВАНТАЖЕНЬ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА В
РОБОЧОМУ ПРОЦЕСІ КОНУСНОЇ ФРЕЗИ
Автоколивальний характер процесу різання ґрунту призводить до
того, що за збільшення швидкості різання (швидкісне динамічне
руйнування) робоче середовище в області, прилеглої до зони різання,
перебуває під багатократною дією хвиль напружень (деформацій).
Аналітичний опис робочого процесу в цьому випадку повинен
враховувати динамічні параметри процесу руйнування, а також явища
накопичення втомлювальних деформацій в робочому середовищі.
Конструктивні параметри робочих органів формуються з врахуванням
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як параметрів процесу руйнування робочого середовища, так і умов
екскавації розроблених матеріалів.
Невирішеною проблемою є врахування втомлювальних явищ, що
відбувається в робочому середовищі при швидкісному руйнуванні,
зв‘язок їх з параметрами робочого процесу і вплив їх на вимоги до
конструкцій робочих органів ґрунторозробних машин.
Формування конструктивних параметрів залежить від параметрів
різання і екскавації ґрунту. Швидкісне різання створює умови
втомлювального руйнування, що значно зменшує межу міцності
матеріалу. Відстань між різальними елементами в лінії різання повинна
відповідати умовам втомлювального руйнування. При руйнуванні ґрунт
піддається розпушуванню і ущільненню. Цей факт враховується
коефіцієнтом сипучості, який визначає умови екскавації ґрунту із забою.
Отримані залежності дозволяють формувати конструктивні параметри
по розмірах і розташуванню різальних елементів на робочому органі.
Перспективними в подальших дослідженнях є визначення
закономірностей розташування різальних елементів на робочому органі
і форми різальних елементів.
УДК 624.132.3
М. М. Красновський,
студент;
О. А. Тетерятник,
асистент
УНІВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТВОРЕННЯ ОТВОРІВ У
БЕТОННИХ І ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ
Для утворення отворів в будівельних конструкціях з бетону і
залізобетону існує низка способів (механічно-ударний, обертовий і
ударно-обертовий).
Ударний спосіб реалізується ударними молотками, що
здійснюють зворотно-поступальні рухи. При обертовому способі
алмазний чи твердосплавний інструмент обертається навколо своєї осі,
що співпадає з віссю отвору і подається вздовж цієї осі у напрямку
свердління. При ударно-обертовому до обертання додаються додаткові
удари.
Найбільш ефективним способом утворення отворів в будівельних
конструкціях є спосіб свердління алмазними кільцевими робочими
органами.
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На кафедрі будівельних машин КНУБА розроблено універсальне
обладнання і кільцеві робочі органи до нього для утворення отворів в
бетонних і залізобетонних будівельних конструкціях.
Алмазні різальні елементи кільцевого свердлильного робочого
органа мають просторову орієнтацію, що дозволяє розчленувати зону
різання на окремі складові, що зменшує нетехнологічні динамічні
навантаження на робочий орган. Крім того, руйнування відбувається не
по всьому поперечному перерізі зрізу, а на значно меншій його частині.
Просторове розміщення алмазних різальних елементів значно
підвищує курсову стійкість робочого органа при свердлінні, тобто
збільшує його динамічну жорсткість.
Застосування даного алмазного робочого органа зменшує
енергоємність свердління на 25-30%, знос алмазів 40-45%, значно
підвищує ресурс свердлильного устаткування і якість робіт.
УДК 621.979
В. П. Рашківський,
доцент,
М. О. Барилюк,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ
ДОРОЖНЬОГО ПОЛОТНА ВІД СНІГОЛЬОДОВИХ УТВОРЕНЬ
В зимовий період особливою проблемою є ефективне та
своєчасне утримання дорожнього полотна в належному стані.
Мета роботи – дослідження робочих органів різних типів для
прибирання дорожнього полотна в зимовий період.
Технологія прибирання дорожнього полотна в зимовий період
передбачає використання в основному машин з плужно-щітковими
робочими органами. Недоліком при цьому є те, що такі машини
ефективно працюють лише тоді, коли сніг не утворив з дорожнім
полотном міцного з‘єднання. При цьому, коли щітка або ніж відвалу
контактує з верхнім шаром снігольодового утворення вони лише
ущільнюють його, залишаючи на дорозі.
Окремо слід підкреслити те, що щіткові та відвальні робочі органи
добре працюють лише з досить рівним дорожнім полотном, а в місцях
його западин винос снігу та льоду не відбувається, що являється
найбільш небезпечним при подальшій експлуатації дороги.
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Пропонується поєднати плужний робочий орган, який би
працював з значними об‘ємами снігових утворень та щітковий робочий
орган, який би виносив залишки льоду з робочої зони.
Таке поєднання дозволить мобілізувати снігоприбиральну
машину, збільшивши її швидкість прибирання. Проте, поєднання таких
робочих органів потребує дослідження їх синхронної або автономної
роботи, стійкості машини та визначення ефективної потужності базової
машини.
УДК 624.879
Ю. С. Воронков,
студент
ДИСКОВИЙ РОБОЧИЙ ОРГАН З АКТИВНИМИ ГРУНТОРУЙНIВНИМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ
У сучасному будівництві одне з найбільш значущих місць
займають земляні роботи – виробничі процеси по створенню земляних
споруд і видобуванню корисних копалин. Велика трудомісткість
виконання земляних робіт викликає необхідність у їх максимальної
механізації, інтенсифікації рішень і оптимізації умов роботи.
Однією із задач по створенню земляних споруд є відривання
траншей в важких ґрунтових умовах. До таких умов можна віднести
ґрунти, що характеризуються великою міцністю при руйнуванні, мерзлі
ґрунти та ґрунти, що містять надвелику кількість кореневої системи. Цю
задачу найдоцільніше вирішувати за допомогою землерийних машин
безперервної дії, так як у порівнянні з іншою технікою, яка може
виконувати аналогічні роботи, вони мають більшу питому
продуктивність і, відповідно, меншу собівартість робіт. До таких машин
можна віднести багатоківшеві ланцюгові екскаватори, роторні
траншейні екскаватори, машини з навісним дисковим обладнанням, а
також машини з обладнанням динамічної дії. Маючи високу питому
продуктивність вони мають також і недолік - це неможливість розробки
міцних ґрунтів і ґрунтів з великим вмістом кореневої системи.
Існує відома конструкція робочого органа диференціальної дії, яка
дає можливість знизити енергоємність розробки ґрунту, а також
дозволяє працювати в ґрунтах з включенням кореневих систем. Але
цей робочий орган був розроблений для умов В‘єтнаму і розраховано
на розробку визначених типів ґрунтів і тому має обмеження по міцності
розроблюємих ґрунтів.
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В основу магістерської роботи покладено задачу створення
робочого органа для розробки міцних ґрунтів. Цю задачу, виходячи із
огляду існуючого обладнання, доцільніше вирішувати на основі
конструкції робочого органа, яка представлена в деклараційному
патенті ғ39344 ―Дисковий робочий орган землерийної машини з
руйнуючими елементами активної дії‖, так як ідея, що там
запропонована, є найбільш близьким рішенням для вирішення задачі
такого типу. Робочий орган становить диск, на робочій поверхні якого
розміщено різальні елементи у вигляді конусів з лезами. Різальні
елементи мають свій привід, що дозволяє розроблювати більш міцні
ґрунти.
УДК 621.979
Д. М. Корендович,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ
Для землерийних машин і будівельної техніки в цілому важливою
задачею є покращення їх показників маневрування в ході роботи.
Класичний підхід передбачає дослідження стійкості машини в
критичних моментах робочого циклу. Проте, збільшення стійкості при
цьому в ряді випадків призводить до збільшення геометричних та
масових показників машини і, як наслідок, збільшення енерговитрат та
зменшення маневреності.
Мета роботи – дослідження напрямів збільшення стійкості
землерийних машин без збільшення їх маси та габаритів.
Аналіз було проведено для одноківшевого екскаватора на
пневмоколісному ходу. При цьому було виявлено декілька напрямів
збільшення стійкості екскаватора в ході роботи. Перший напрямок –
розробка слідкуючої автоматизованої системи зі зворотнім зв‘язком, яка
б реагувала на зміну положення центру мас машини. При цьому ця
система повинна бути зв‘язана з механізмом, що приводить в рух
рухому противагу. Тоді, при необхідності, система примусово зміщує
центр мас машини в положення, яке відповідатиме кращій стійкості.
Другий напрямок – розробка слідкуючої системи зі зворотнім
зв‘язком, яка б реагувала на поперечні зусилля, що призводять до
нахилу пневматичний коліс машини. В цьому випадку система буде
примусово повертати колесо машини у вертикальне положення.
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Третій напрямок – зменшення динамічних коливань від робочого
органу шляхом встановлення гасників коливань. Такий підхід окрім
зменшення моменту прикидання машини призводить ще й до
покращення ергономічних показників.
Отже, в ході проведеного дослідження виявлено, що створення
слідкуючих систем, які з‘єднуються з різними виконавчими механізмами
машини дозволяє поетапно адаптувати її робочий орган до варіативних
навантажень, що виникають в ході роботи.
УДК 624.134
М. В. Маренич,
студент
РОБОЧІ ОРГАНИ ДЛЯ РОЗРОБКИ МІЦНИХ ҐРУНТІВ
Для розробки скельних і напівскельних ґрунтів в будівництві
застосовують алмазні робочі органи. Основними видами робіт є
різання, свердління, шліфування та художня об‘ємна обробка робочих
середовищ.
Для різання міцних робочих середовищ застосовуються алмазні
відрізні круги (фрези). На кафедрі будівельних машин розроблені
конструкції алмазних фрез з двошаровим корпусом. У порівнянні з
серійним інструментом двошарові алмазні диски мають нижчу на 30 %
енергоємність розробки робочого середовища, на 35% більший ресурс і
на 20 Дб нижчий звуковий тиск на робочому місці оператора. Це
відбувається за рахунок того, що окремі шари корпуса робочого органа
є динамічними гасниками коливань один для одного.
Свердління робочого середовища відбуваються кільцевими
алмазними свердлами. Зниження енергоємності робіт досягається за
рахунок просторової орієнтації алмазних різальних елементів.
Шліфувальні роботи проводяться алмазними шліфувальними
головками з повним набором зернистості алмазоносних шарів. Тобто
повну фактурну обробку будівельного матеріалу та інших поверхонь
можна проводити одним робочим органом.
Художня об‘ємна обробка будівельних матеріалів і конструкцій
проводиться інструментом (матрицею) певної форми, якій надається
кругове обертання і рух подачі в бік оброблюваного матеріалу.
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УДК 624. 134. 16
С. І. Лисак,
аспірант
ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАНЦЮГОВОГО
РОБОЧОГО ОРГАНА ТРАНШЕЄКОПАЧА
При руйнуванні ґрунту ланцюговими траншеєкопачами тяговий
робочий орган здійснює коливання від нерівномірності свого руху,
ударів по граням блоків, неоднорідності робочого середовища, що
розробляється тощо.
Під час роботи спостерігається періодичне провисання ланцюгів
або їх надмірне натягування, в результаті чого частина колового
зусилля витрачається на подолання додаткових опорів. Це виникає
внаслідок того, що співвідношення чисел граней ведучого і веденого
блоків не є оптимальним. Для відносно коротких робочих ланцюгів та
не великого провисання ланцюгову лінію можна замінити параболою.
Провисання ланцюга можна визначити співвідношенням
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Натяг ланцюгів спричинюється також опором в шарнірах ланцюгів,
динамічними навантаженнями, нерівномірністю руху ланцюгів, опором
ґрунту руйнуванню та ін. Розрахунки показують, що використання 5-ти
граного приводного та 8-и граного натяжних блоків дає менше
провисання ланцюгів у порівнянні з 4-ри граним приводним та 6-ти
граним натяжним блоком. При відстані між осям блоків 5 м
максимальне провисання в першому випадку складає 5…8 см, а в
другому біля 15 см.
Отже, в подальшому отримані залежності можуть бути використані
для дослідження та оптимізації цих геометричних параметрів.
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УДК 624. 134. 16
Р.Ю. Новіков,
аспірант
РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПЛАСТИЧНОГО РІЗАННЯ
ҐРУНТУ
Зазвичай в моделях щілинного різання розглядаються варіанти
деформації ґрунту перед лобовою гранню ножа, коли при кутах різання,
що перевищують певну величину, на його лобовий поверхні виникає
ядро ущільнення. Ця величина залежить від фізико-механічних
властивостей ґрунтового середовища, геометричних параметрів ножа,
тягового зусилля на робочому органі землерийної машини. У такому
випадку різання ґрунту відбувається ядром ущільнення на ножі. Кут
повороту ножа в плані, як правило, не перевищує значення 45°, хоча з
меншою точністю може бути визначений і для великих кутів.
В даній роботі запропоновано модель різання ґрунту широким
плоским ножем в умовах, коли перед його лобовою гранню
утворюється пластична зона деформації, що виступає вперед. Для
вирішення завдання визначено умови розвитку процесу за цим типом і
кути різання, в межах якого він реалізується.
Складено систему основних рівнянь під час різання ґрунту масою,
що пластично деформується, без ядра ущільнення. Отримано також
залежності, що зв'язують фізико-механічні властивості ґрунтового
середовища і геометричні параметри ріжучого ножа.
УДК 624.132
С. В.Солоний,
студент
СПОСІБ ДИНАМІЧНОГО РУЙНУВАННЯ ГРУНТІВ
Руйнування зв‘язних ґрунтів динамічними (ударними) способами
має ту особистість, що в ударі беруть участь не тільки ударна кромка
руйнуючого елемента, а і його бокові стінки. Таким чином значно
зростає енергія руйнування ґрунтів за рахунок того, що на бокових
гранях ударника непродуктивно витрачається енергія. Раціональному
перерозподіленню потоків енергії
відповідає спосіб динамічного
руйнування ґрунтів зі складним рухом ударника.
За цього способу ударне зусилля, спрямоване по прямолінійній
траєкторії в бік забою передається на клиноподібний робочий орган,
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який заглиблюється в ґрунт на деяку глибину. В момент закінчення
удару робочий орган обертається відносно ударної кромки в один бік, а
потім в інший. При цьому бокові грані клиноподібного робочого органа
зминають ґрунт в бокових стінках зонах руйнування по обидва боки
відносно прямолінійної траєкторії. Внаслідок того, що при русі робочого
органа по коловій траєкторії відсутній ударний рух зминання грунту
відбувається за рахунок руху бокових стінок робочого органа практично
перпендикулярно до бокових площин зони руйнування, тобто
відбувається прямокутне зминання ґрунту при відсутності тертя. Коли
робочий орган зробить повне коливання, наноситься удар по
прямолінійній траєкторії і завдяки тому, що робочий орган в значній мірі
не контактує своїми боковими стінками з ґрунтом, значно зменшуються
витрати енергії на косий ударний контакт з ґрунтом і тертя бокових
граней об ґрунт.
УДК 624.132
Д. В. Старовойтенко,
студент
ДИНАМІЧНІ ТРАНШЕЄКОПАЧІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Динамічне руйнування робочих середовищ відбувається за
рахунок удару, вібрації, високих швидкостей та певних поєднань цих
процесів. На кафедрі будівельних машин КНУБА розроблені конструкції
високошвидкісних динамічних траншеєкопачів безперервної дії, а саме,
дискових, роторних, кільцевих і конусних грунторуйнуючих машин.
Дисковий траншеєкопач формує забій таким чином, що грунт
знаходиться над робочим органом і невеликий об'єм грунту постійно
перебуває під дією хвиль напружень(деформацій) прямих, відбитих і
переломлених, що значно зменшує межу міцності грунту. Крім того сила
тяжіння, що діє на частки грунту направлена в бік відокремлення часток
грунту від забою. Треба відмітити, що цей орган поєднує в собі, як
руйнування робочого середовища, так і транспортування його з забою.
Роторний робочий орган застосовується для великих об'ємів робіт.
Кільцевий робочий орган розробляє грунт, прорізаючи в забої
концентричні прорізи. Незруйнований між прорізами руйнується
сколювачами. Конусний робочий орган поєднує в собі переваги
роторного і кільцевого робочих органів.
Розроблені динамічні траншеєкопачі мають знижену енергоємність
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розробки робочих середовищ і підвищену продуктивність роботи.
УДК 624.879
О. М. Мина,
студент
РОЗПУШНИК АКТИВНОЇ ДІЇ
Механічне руйнування міцних ґрунтів частіше всього
виконується розпушниками на базі потужних гусеничних тракторів
тягового класу 25 і вище. Однак їх потужність і сила тяги повністю не
реалізуються внаслідок відносно низьких зчіпних властивостей
гусеничних рушіїв на міцних ґрунтах. Одним із факторів, спрямованих
на більш повне використання потужності двигунів машини, є передача
частини енергії руйнуванню безпосередньо на робочий орган минаючи
рушій. Це можливо досягнути застосуванням механізмів, які створюють
додаткові руйнівні зусилля динамічної дії. Приклад такого рішення
наводиться далі на рисунку

Рисунок. Конструктивна схема розпушника активної дії
Обладнання складається із двох опорних кронштейнів 1;
нижньої тяги 2; двох пар гідроциліндрів: регулювання кута
розпушування 3 і підйому-опускання робочого органа 10, робочої балки
4; зуба, який складається із стояка 5, наконечника 6 і ковадла 7; гідро
молота 8; стяжки 9, призначеної для регулювання співудару бойка
гідромолота з ковадлом; гідрообладнання приводу молота 11. Між
стояком зуба і робочою балкою встановлено амортизатор, оснащений
пружними прокладками, які зменшують пікові навантаження при
найбільшому відхилення зуба. Гідромолот перетворює безперервний
потік енергії, що створюється робочою рідиною від шестеренного
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насоса, в дискретну послідовність силових ударних імпульсів, які
формуються на бойку і передаються через пружний хвилевід-зуб
одночасно з реалізацією тягового зусилля трактора.
УДК 624.879
М. О. Антонков,
студент
АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ РОБОЧИХ
ОРГАНІВ МЗР
Ефективність роботи МЗР багато в чому залежить від конструкції
різального інструменту їх робочих органів. Форма, розміри та інші
характеристики різального інструменту повинні обгрунтовуватись
закономірностями різання грунту і взаємодії з ним інструменту.
Критеріями раціональності інструменту є забезпечення мінімально
можливих опорів грунту різанню гострим і зношеним інструментом,
збільшення його зносостійкості і довговічності, зменшення динамічних
навантажень на робочий орган. Далі наведено приклади такого
інструменту, розробленого кафедрою будівельних машин і НДІ БДІТ.
Наконечник зуба розпушника з гребенями на передній і задній
гранях при розробці скельних і мерзлих грунтів забезпечує зменшення
опорів грунту завдяки тому, що його передня грань контактує з грунтом
тільки по гребеню. Але наявність гребеня на задній грані спричиняє
збільшення розмірів площадки зносу. Цього недоліку не має наконечник
з виїмкою на задній грані. Наконечник з гребенем на передній і з
виїмкою на задній гранях є універсальним.
Для
збільшення
зносостійкості
різального
інструменту
використовується наплавка передньої грані твердими сплавами. Така
конструкція ефективна при абразивному зношуванні в дисперсних
грунтах, але не може працювати при динамічних навантаженнях в
скельних грунтах. В конструкції наконечника з гребенем на передній
грані наплавка виконується в канавках між гребенем і виступами уздовж
грані. Завдяки цьому наплавка захищена від контакту з уламками.
В конструкції зуба розпушника із пружиною між наконечником і
стояком забезпечується зменшення динамічних навантажень на
робочий орган і додаткові руйнівні зусилля.
Наконечник, встановлений на робочому органі (ковші екскаватора
чи зубі розпушника) шарнірно із можливість поворота і плоскими
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пружинами між ним і посадковим пристроєм, забезпечує зменшення
динамічних навантажень при контакті із твердими включеннями.
Наведений аналіз може бути використаним для вибору типу
різального інструменту МЗР для роботи в конкретних грунтових умовах.
УДК 621.863
М. В. Маренич,
студент

МОБІЛЬНІ БЕТОННІ ЗАВОДИ
Cemen Tech – найбільша та найвідоміша в світі компанія, що
виробляє мобільні бетонні системи об‘ємного дозування і послідовного
змішування. Особливістю цих заводів є те, що вони повністю заміняють
стаціонарний бетонний завод і автоміксери.
У всьому світі дана технологія зарекомендувала себе як
економічно ефективна порівняно з системою «стаціонарний завод +
автоміксер». На автомобільному шасі даного бетонного заводу
розташовані бункери для інертних наповнювачів, силос для цементу,
бак для води і електроніка. Установка, залежно від розміру, може за
одну загрузку виробити від 1,5 до 8 кубів бетону. Змішування
компонентів проводиться за допомогою спеціального шнека. Дані
установки можуть виробляти бетон різних рецептур, фібробетон,
пінобетон, цементно-пісчаний розчин. Якість бетонів відповідає
високим американським, європейським та вітчизняним стандартам.
Заводи можуть бути змонтованими на рамі, на автомобільному шасі, а
також на спеціальному причепі.
Серед переваг мобільних бетонних заводів можна відмітити:
- економічність (вартість крупного заводу на автомобільному шасі
складає приблизно 370 000 доларів, за ці гроші можна купити
лише 2 звичайних барабанних автоміксери);
- якість (ми отримуємо виключно свіжий бетон високої якості, яку
ми самі контролюємо);
- мобільність (ми можемо отримати готовий бетон в будь-який
час доби);
- гнучкість поставок (за одну загрузку наповнювачами завод може
під‘їхати на декілька місць вигрузки);
- стабільність (завод, встановлений на раму, при безперервній
подачі компонентів для виробництва бетону може працювати
безперервно).
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Р. М. Делембовський,
студент

УДК 666.97

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЕРЕДОВИЩА З
РОБОЧИМ ОРГАНОМ УДАРНО-ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ
Доповідь присвячена експериментальним дослідженням
взаємодії середовища з робочим органом електромагнітної ударновібраційної площадки для ущільнення будівельних сумішей.
Проблема дослідження системи ―машина - середовище‖
залишається актуальною на сьогоднішній день, оскільки не існує чітких
теоретичних положень, що давали б можливість отримати вичерпні
відповіді на виникаючі запитання в дослідженні складних нелінійних
вібросистем.
У роботі проведено аналіз основних методів досліджень:
амплітудно-частотний, динамічної петлі гістерезису, резонансний,
контактного тиску. Проведено аналіз умов підбору апаратної бази
досліджень.
У доповіді розкривається методика створення дослідноекспериментального комплексу, підбору датчиків та апаратури,
опираючись на сучасні досягнення інформаційних технологій.
Далі
розкрито
методику
планування
експериментів,
проведення досліджень, реєстрацію та запис даних, обробку даних і
розрахунок основних параметрів процесу ущільнення (с, Е,  ,  ,  , є ).
Наступний етап досліджень розкриває методику проведення
комп‘ютерної обробки даних з використанням пакета прикладних
програм (дослідження циклу ущільнення, спектральний аналіз сигналу і
т. ін.).
На завершення в роботі наведено огляд світового досвіду
подібних досліджень, а також окреслені перспективи подальшого
розвитку.
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УДК 621.647.4

Є. О. Міщук,
асистент

ОЦІНКА ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПРОЦЕСУ ПОДРІБНЕННЯ
Питомі витрати енергії на одиницю отримуваної продукції є
основним техніко-економічним показником дробильних машин.
Вирішення проблеми, пов'язаної з визначенням затрат енергії на
подрібнення, представляє доволі складну задачу, так як затрати енергії
залежать від цілого ряду факторів (неоднорідності кусків матеріалу,
міцності порід, різності форм, точка прикладення руйнуючого зусилля,
положення породи в момент удару і т. д.), які змінюються в процесі
роботи і важко піддаються рахунку.
Великий вплив на процес подрібнення мають сили, що діють між
частинками (міжкристалічні сили), оскільки руйнування відбувається у
найбільш слабких місцях - площинах спайності.
Також при визначенні енергетичних затрат слід враховувати
поведінку матеріалу при взаємодії з робочими поверхнями дробильної
машини.
При аналізі факторів, що впливають на процес подрібнення
матеріалів, необхідно розглянути енергетику процесу.
Для виявлення характеру зміни загальної енергоємності процесу
дроблення в залежності від міцності f і величини енергії одиничного
удару
, були розглянуті графіки залежності сумарної роботи
руйнування від об‘єму і площі новоутвореної поверхні. Були
проаналізовані данні по дробленню матеріалів різної міцності і з різною
енергією одиничного удару, а також криві залежності загальної енергії
дроблення
від одиничної енергії удару, та відносні співвідношення
коефіцієнтів
і
.
Із їх аналізу слідує, що характер зміни загальної енергоємності
процесу дроблення в залежності від розглянутих нами параметрів
(V,S,f) для різних установок ударної дії підкоряється одній і тій же
закономірності, що дозволяє при кількісній оцінці енергозатрат процесу
дроблення гірських порід застосовувати одну і ту ж методику
розрахунку.
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УДК 621.928.23
М. В. Терещенко,
студент
МЕТОДИКА ІНЖЕНЕРНОГО РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ
ВІБРОМАШИН ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФУНДАМЕНТНИХ БЛОКІВ
На основі проведених теоретичних та експериментальних
досліджень розроблена методика розрахунку основних параметрів
вібромашин для формування фундаментних блоків з пустотами.
Особливість методики полягає в тому, що її можна застосовувати для
розрахунків і інших типів виробів, які мають значну висоту h0,3 м,
оскільки дослідження велися в широкому діапазоні зміни висот стовпа
бетонної суміші і найбільш вживаних їх жорсткостей. Універсальність
методики підтверджується і тим, що віброударний режим за
результатами і інших досліджень рекомендується для висот h0,3 м.
Ідея методики полягає у використанні при розрахунках ефекту
підсилення коливань форми з блоками завдяки наявності обмежників
коливань, а достовірність руху забезпечується достатньо характерним
врахуванням впливу бетонної суміші на рух вібромашини.
Вихідними даними для розрахунку є геометричні розміри виробу,
характеристика суміші (щільність і жорсткість) та динамічні параметри
коливань (напіврозмах та частота коливань). Методикою передбачено
для більшої універсальності по таблиці, вибір напіврозмаху і частоти в
залежності від складу суміші та габаритних параметрів виробу.
Розрахунковими параметрами являються:
- масові характеристики суміші і машини, котрі впливають на
загальний рух вібросистеми;
- пружні елементи вібромашини (коефіцієнти жорсткості опор і
обмежників коливань);
- амплітуда змушуючої сили віброударників;
- статичний момент маси віброзбудників коливань;
- потужність приводу.
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УДК 624.132.002.51.001.24
М. М. Делембовський,
аспірант
ОЦІНКА МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВІБРОМАШИН
БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
Надійність – це властивість вібромашин зберігати в часі
встановлених межах всі параметри, забезпечуючи виконання
відповідних функцій в заданих умовах експлуатації.
Вібраційні машини широко використовуються в будівельній
індустрії при виготовленні бетонних та залізобетонних виробів.
Ефективність їх роботи в значній мірі залежить від достатньо
конкретного врахування діючих сил системи та надійності роботи
елементів вібромашин. На даний момент часу практично відсутні
роботи по розробці методів оцінки надійності вібромашин в різних
режимах їх роботи. Однак практика експлуатації вібромашин
будіндустрії засвідчує частий вихід із ладу деталей та вузлів цих
машин, що значно знижує їх роботоздатність в передбачених
технологією режимів роботи. В результаті такого положення
відформовані вироби можуть бути бракованими. Тому актуальною є
проблема методів надійності, визначення її критеріїв та вдосконалення
конструкції елементів вібромашин.
Проблема підвищення надійності чітко переплітається з
проблемою їх якості.
Важливою особливістю сучасних вібромашин є широкий розвиток
уніфікації і стандартизації виробів. В результаті цього, підприємства, які
займаються виготовленням вібромашин, мають кооперативні зв'язки з
сотнями підприємств, постачаючи матеріали, комплектуючі вироби,
необхідні для організації виробництва технологічного обладнання,
оснащення, засоби контролю і т. д.
Таким чином, якість і надійність вібромашин в значній мірі
залежить від якості продукції підприємств-постачальників. Наприклад,
за даними спеціалістів Волжського автозаводу, якість автомобілів, що
випускаються більш ніж на 50% залежить від якості комплектуючих
виробів та матеріалів.
Методи забезпечення надійності вібромашин можна розподілити
на конструктивні й експлуатаційні групи. Удосконалення методів
експлуатації і забезпечення обладнання запасними частинами поряд з
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поліпшенням його конструкції вважається найважливішим резервом
підвищення ефективності вібромашин.
Д. Я. Свиридюк,
аспірант

УДК 693.242.523

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗМІШУВАЧІВ З КОМБІНОВАНИМИ
РОБОЧИМИ ОРГАНАМИ
Якість
бетонної
суміші,
значною
мірою,
визначається
рівномірністю розподілу компонентів між собою по всьому об‘єму
суміші.
Перемішування компонентів можна здійснювати в гравітаційних
змішувачах або в змішувачах примусової дії.
Гравітаційні
змішувачі
застосовують,
як
правило,
для
приготування рухомих бетонних сумішей і розчинів.
До безперечних переваг гравітаційних змішувачів можна віднести:
простота і надійність обладнання; можливість роботи з великим
заповнювачем (до 150 мм); оптимальне відношення власної маси
змішувача до корисного об'єму ємкості; невисока встановлена
потужність обладнання; швидкість вивантаження готового матеріалу.
Істотні недоліки гравітаційних змішувачів це: можливість
приготування тільки рухомого будівельного розчину і бетону; невисока
якість змішування і, як наслідок, підвищена витрата цементу при
виробництві бетону заданої марки; труднощі в роботі з в'язкими,
пластичними матеріалами - налипає на стінках ємності.
Змішувачі примусової дії мають суттєву відмінність
від
гравітаційних, яка полягає в наявності лопатевого механізму,
розміщеного в корпусі машини.
До переваг змішувачів примусової дії слід віднести: відмінну
якість перемішування; високу універсальність - можливість виготовляти
як рухомі, так і жорсткі бетони; скорочену тривалість циклу
перемішування.
Недоліками змішувачів примусової дії є: підвищена потужність
приводу; складність конструкції змішувального механізму; необхідність
частого і якісного обслуговування приводного механізму.
Мета даної роботи полягає у дослідженні та створенні
ефективного бетонозмішувального обладнання з комбінованими
робочими органами для приготування будівельних сумішей різного
призначення.
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І. Ю. Мартинюк,
аспірант

УДК 666.97.033.16

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛАБОРАТОРНОГО
ВІБРОМАЙДАНЧИКА
Вібраційні машини широко використовуються в будівельній галузі
для ущільнення бетонних сумішей. В умовах сучасного будівництва
велику увагу приділяють якості бетонної суміші, адже від неї залежить
міцність та довговічність майбутньої споруди, тому контроль бетонної
суміші є обов‘язковою складовою процесу зведення монолітнокаркасних будинків.
На теперішній час назріла проблема у створенні машини, яка
могла б ущільнювати контрольні зразки безпосередньо на
будівельному майданчику, при вхідному контролі бетонної суміші. Це
дало б змогу в умовах будівельного майданчика перевіряти якість
контрольних зразків, що в свою чергу вплинуло б на достовірність
результатів і на якість бетону в цілому.
Існуючі конструкції вібраційних машин, що представлені на ринку
є морально застарілими і не в повній мірі задовольняють потреби
сучасного будівництва.
Проблема може бути вирішена на основі ідентифікації режимів
роботи лабораторної віброустановки діючим методам ущільнення:
горизонтальним,
вертикальним,
вертикально-гармонійним,
віброударним та ударним з різним діапазоном робочих частот.
Для створення ефективної вібраційної машини необхідно
дослідити вплив конструктивних параметрів системи на її режими
роботи.
Проектування лабораторної віброустановки для ущільнення
контрольних зразків бетону включає в себе декілька основних етапів:
підбір принципової конструктивної схеми машини, розрахунок основних
параметрів машини та вибір ефективного віброзбуджувача коливань,
який буде реалізовувати потрібні технологічні режими ущільнення.
Для виконання поставленої задачі в роботі
розроблено
дебалансний віброзбуджувач з регульованим статичним моментом та
виконаний
розрахунок
основних
параметрів
лабораторного
вібромайданчика.
Наступним етапом дослідження являється визначення робочих
параметрів лабораторного вібромайданчика за різних умов
навантаження, режимів руху його робочого органу.
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УДК 339.03:621.86
М. С. Смірнов,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ КРАНА
На будівельних майданчиках України почали використовувати
крани закордонного виробництва таких фірм, як Liebherr (Німеччина),
San Marco (Італія), Jaso (Іспанія), Potain (Франція), Shandong one star
group (КНР) та інших країн, що також потребує відповідної оцінки. Їх
придбання потребує відповідного техніко-економічного обґрунтування.
В процесі експлуатації крана здійснюється діагностика, яка
ґрунтується на таких основних положеннях: визначення параметрів, що
характеризують технічний стан крана, кількісний зв'язок між
параметром, що підлягає діагностуванню, технічним станом крана. Для
визначення ресурсу крана встановлюють зв'язок між напрацюванням
крана на відмову і значенням діагностичного параметра. У підсумку
встановлюється загальна потреба у виконанні певних операцій
технологічного обслуговування та в способах забезпечення технічного
стану під час ремонту кранів. Діагностування дає змогу встановлення
індивідуального контролю як за станом складальних одиниць, так і
кранів в цілому, підтримувати високій рівень надійності в процесі
експлуатації кранів. Це дає можливість удосконалити систему
управління технічним обслуговуванням й ремонтом, виконуючи операції
не з періодичністю, а відповідно до стану крана.
УДК 339.03
Т. С. Шаляпіна,
аспірантка
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
На рівні моделювання процесів комплексної механізації
виробництва розглянута і обґрунтована структурна схема оптимізації
працездатності будівельних машин.
Вхід системи характеризує сукупність трудових, матеріальних і
енергетичних ресурсів, необхідних для виробництва продукції. Ресурси,
які організовані в певній послідовності з метою створення кінцевого
продукту (кінцевого об‘єкта), складають будівельний процес, що являє
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собою сукупність елементарних будівельних процесів (операцій).
Виходом системи є економічні показники, за якими здійснюється вибір
варіантів. За допомогою зворотного зв‘язку відбувається регулювання
ресурсами на вході, а отже, регулювання самого будівельного процесу.
На модельовану систему накладається ряд обмежень, що зв'язують
можливі способи дії із зовнішніми обмежуючими факторами. Розробка
структурної схеми дозволяє визначити взаємозв'язок ресурсів процесу,
кінцевого об'єкта, випадкових факторів, пристрою, що регулюються.
Крім того, аналіз структурної схеми дає можливість до розробки
математичної моделі виключити
розгляду фактори, які роблять
незначний вплив на систему.
Трудові ресурси характеризують трудомісткість процесу
будівельно-монтажних робіт. Матеріальні ресурси – це бетонні суміші
та матеріали, необхідні для монтажу будівель у вартісному вираженні,
а також машини і устаткування у вигляді капітальних вкладень.
Енергетичні ресурси характеризують потенціал потужності машин і
механізмів, що використовуються в комплекті із будівельними
машинами. Фінансові ресурси являють собою додатковий ресурс, що
забезпечує нормальне функціонування всієї системи при впливі на неї
зовнішніх випадкових факторів. Наявність фінансових ресурсів
забезпечує можливість вибору технологічного процесу за критерієм
оптимальності – мінімуму трудомісткості, тому, що при використанні
цього критерію можливе збільшення кошторисної вартості будівництва.
У цьому випадку за рахунок фінансових ресурсів покривається різниця
в кошторисних вартостях технологій, обраних по мінімуму наведених
витрат і мінімуму трудомісткості.
УДК 621.86
В. В. Сліпецький,
магістр
ВИБІР ТИПУ КРАНА ТА ОЦІНКА ЙОГО ТЕХНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Критерії вибору визначаються цілями, досягнення котрих
забезпечить високу якість крана, під котрим розуміється «сукупність
властивостей продукції, що обумовлюють її придатність задовольняти
певні потреби у відповідності із її значенням». Критерії можуть бути
кількісними (наприклад, вартість, маса, міцність, надійність тощо) та
якісними, котрі не можна або важко змінити (умови праці, маневреність,
універсальність тощо). Вибір ведеться на основі досвіду, інтуїції,
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аналогій із існуючими конструкціями у поєднанні із об‘єктивним
математичним аналізом, що забезпечує оптимальне рішення. Цьому
служить і постановка спеціальних наукових досліджень.
Математичне вирішення при наявності якісних критеріїв складне,
тому бажано їх заміняти кількісними, підшукуючи еквіваленти,
наприклад, оцінювати поліпшення умов праці через підвищення її
продуктивності, або застосовуючи експертні оцінки у балах. Існують
різні методи встановлення експертної оцінки, що у більшій або меншій
мірі згладжують їх суб‘єктивність. Об‘єктивний, математично
обґрунтований вибір значень параметрів потребує побудови залежності
критерію від факторів, що впливають на нього. Оптимізація полягає у
визначенні тих значень шуканих факторів, котрі приводять функцію до
мінімального
(наприклад,
вартість,
витрати
ресурсів)
або
максимального (продуктивність, надійність) значення в області
обмежень, що задаються. Процес оптимізації може бути здійснений
перебором та порівнянням варіантів, застосуванням методів
математичного програмування або використанням електроннообчислювальних машин, наприклад, у процедурі імітаційного
моделювання.
Для виконання будівельно-монтажних робіт при обґрунтуванні
вибору типу крана найчастіше використовується його основний
параметр – вантажопідйомність, який і застосований в роботі.
УДК666.97.052.3
С. В. Орищенко,
асистент
ЙМОВІРНІСТЬ ПРОХОДЖЕННЯ ЗЕРЕН МАТЕРІАЛУ КРІЗЬ СИТО
ВІБРОРЕЗОНАНСНОГО ГРОХОТА
Для вдосконалення існуючої або створення нового
вібраційного грохота необхідно оцінити його технологічні параметри.
Продуктивність даної машини залежить від ймовірності проходження
зерен верхнього класу в підрешітний продукт та кількості кидків шару
матеріалу на поверхні грохота.
Визначивши поведінку матеріалу на ситі, а саме кількість
кидків матеріалу на робочій поверхні грохота nк max , отримано
залежність р  f (d гр ) , де р - ймовірність проходження зерен, d гр зерна матеріалу розмір яких має граничне значення. За допомогою цієї
залежності побудовано графіки. На основі гіпотези про закономірність
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сортування зерен були побудовані криві, які є результатом теоретичних
та експериментальних значень. Після
проведення
досліджень
отримано
залежність
Рсор  К с (l  К п d ) 2 /(l  d ) 2  ймовірності





сортування граничних зерен матеріалу.
Аналіз експериментальних даних про кількість кидків матеріалу
nк max по ситу сортованого матеріалу, і їхній вплив на основні
технологічні параметри засвідчив таке: на кількість кидків матеріалу,
який підлягає сортуванню, впливають час транспортування t зерен по
поверхні сита й величина віброзбудження на цей матеріал, обумовлена
величиною змушених коливань вібросистеми. При цьому збільшення
кількості кидків матеріалу nк max збільшує час знаходження матеріалу на
поверхні сита, швидкість його проходження й продуктивність грохота.
Встановлено, що на ефективність процесу сортування Е також впливає
nк max . Так, із збільшенням nк max зростає ефективність просіювання, що
пояснюється збільшенням часу вібраційної дії на матеріал.
Отримані результати слугують вихідною інформацією для
подальших досліджень, так як стало очевидно, що ймовірність
проходження зерен матеріалу та число кидків
досить суттєво
впливають на технологічні показники вібраційного грохота.
УДК666.97.052.3
А. І. Чичур,
студент
ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧІВ
Актуальність даної теми має велике значення незважаючи на
досить усталену конструкцію АБЗ, як машин для транспортування
бетонних сумішей. Їх розвиток за останні 10 років переживає значні
зміни. Це пов‘язано з переважно економічними чинниками, особливо в
Україні.
В ході дослідження ринку було проаналізовано більш ніж 100
моделей різних виробників. Серед них є ―Stetter―, ―Sifa‖, ―Liebher ‖, ООО
―ТЗА‖, АТ ―Бецема‖, ―Бетонмаш‖ та інші.
Конструкції переважної більшості АБЗ можна розділити на три
групи: машини із об‘ємом готової суміші до 6 м3, 6-9 м3, 9 м3.
Проаналізувавши показники енергоємності і металоємності всіх
машин, були зроблені висновки, що в середньому найменші вони в
машин І-ї групи, які й набули такого високого поширення в світовій
будівельній індустрії.
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Також машини розглядалися й з точки зору інших факторів: спосіб
вивантаження, привод барабана, базова машина.
Щодо
приводу
барабана
–
на
сьогоднішній
день
використовуються три схеми: механічний привод від окремого двигуна
внутрішнього згоряння, від окремого двигуна внутрішнього згоряння
через гідропривід і від двигуна базової машини через коробку відбору
потужності та гідропривід. Перший з методів практично повністю
витісняється двома останніми. Використання окремого двигуна приводу
дещо ускладнює конструкцію АБЗ і збільшує його масу, але збільшує
надійність у випадку відмови двигуна базової машини. Осторонь від цих
конструкцій знаходиться виконання привода від електродвигунів, що є
доцільним під час роботи в замкнених просторах (тунелі, тощо).
Аналізуючи конструкції АБЗ можна зробити висновок, що вони
спрямовані, переважно, для транспортування готової бетонної суміші
або перемішування на кінцевому етапі шляху сировинних компонентів
від дозованих на бетонних заводах.
УДК 666.97.052.3
С. В. Сахно,
студент
ОЦІНКА КОНСТРУКЦІЙ ГРАВІТАЦІЙНИХ БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ
Конструкції гравітаційних змішувачів можна розділити на три типи:
перекидні, неперекидні реверсивні і неперекидні з вивантажувальним
лотком.
Змішувальний барабан перекидних змішувачів може займати три
положення: завантаження, змішування і вивантаження. Ці змішувачі
поділяються на змішувачі з грушоподібним барабаном, у яких
завантаження складових і вивантаження готової суміші виконується з
одного відкритого торця, і змішувачі з двоконусним барабаном, у яких
завантаження і вивантаження можуть виконуватись з одного чи двох
протилежних торців барабана.
У процесі завантаження, змішування і вивантаження барабан
неперекидних з вивантажувальним лотком змішувачів постійно
обертається в одну сторону. Перед вивантаженням готової суміші
всередину барабана вводить розвантажувальний лоток. Піднята
лопатями барабана суміш під дією сили ваги падає вниз і попадає на
лоток, по якому вивантажується зі змішувача.
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Варто зазначити, що в гравітаційних змішувачах з циліндричним
барабаном змішування матеріалів відбувається тільки за рахунок
вільного падіння матеріалів з лопатей, у той час як у бетонозмішувачах
з конічною формою барабана цей процес підсилюється за рахунок
сповзання матеріалів по похилій площині від периферії до центра.
Конічний і грушоподібний перекидні барабани розвантажуються
швидше, ніж циліндричний реверсивний чи з введеним лотком. Тому в
більшості країн відмовились від виробництва гравітаційних змішувачів
із введеним лотком.
Реверсивні гравітаційні змішувачі по конструкції простіші, проте
вони мають свої недоліки: більш тривале розвантаження, недостатньо
повне спорожнювання барабана і велика енергоємність, оскільки
двигуну змішувача необхідно подолати великі пускові моменти, що
виникають при зміні напрямку обертання.
УДК 539.379.4
К. К. Білиць,
студент
ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ МОБІЛЬНОГО АГРЕГАТУ ДЛЯ
КРУПНОГО ПОДРІБНЕННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД
Мобільне дробильне обладнання може не тільки замінити
стаціонарні системи, але може також усунути необхідність у самоскидах
та знизити потреби в робочій силі.
В даний час спостерігається тенденція в області відкритих
розробок до широкого використання мобільних систем та технологічних
рішень таких систем.
Metso Minerals є першим виробником, який запровадив
революційну технологію Smart Screen на останньому поколінні
мобільних дробарок, грохотів і ін. (Locotrack ST171, ST348,
ST352,ST358). За допомогою інтелектуального контролера система
Smart Screen автоматично контролює і управляє установками для
досягнення оптимальних і стабільних результатів.
Дана автоматизована технологія дозволяє клієнту збільшити
ефективність і надійність, підвищити продуктивність, полегшити
експлуатацію і знизити потребу в робочій силі, що означає отримання
великих прибутків.
Автором роботи на основі аналізу різних агрегатів здійснена
оцінка використання стаціонарних, напівмобільних і мобільних агрегатів
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і показано, що найкращі показники мають мобільні агрегати.
Розроблено також конструкцію щокової дробарки з гідравлічним
приводом і досліджено розподіл руху щоки по її висоті залежно від кута
нахилу розпірної плити.
УДК 539.379.4
Д. В. Бойко,
студент
СТВОРЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ МОБІЛЬНОГО БЕТОНОЗМІШУВАЧА
НЕВЕЛИКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
В роботі проаналізовані конструктивні особливості низки
зарубіжних змішувачів: італійська модель JZF – 350, мобільні бетонні
диспенсери МСД10 – 150, машини Fiori та інші. В останній час на ринку
з‘явилась когорта порівняно невеликих і скромних за ціною та
експлуатаційними витратами бетонозмішувачів з самозавантаженням
які створюють конкуренцію по продуктивності бетонним заводам. А за
умови застосування двох і більше машин продуктивність збільшується
кратно при одночасному зниженні витрат на закупівлю та утримання
техніки аналогічного за обсягом виробництва бетонного заводу.
Найкращі технічні показники має серія автобетонозмішувачів з
само-завантаженням провідного італійського виробника Fiori, який з
1942 року виробляє ефективну будівельну техніку різного призначення.
Ці неперевершені за якістю машини серії ДВ з максимальною
продуктивністю від 5 до 20 м3 на годину дозволяють відмовитися від
зайвих витрат, виключити простої і оптимізувати весь цикл виробництва
і укладання бетону безпосередньо на буд. майданчику.
Автором цієї роботи досліджена і розроблена модель
бетонозмішувача невеликої продуктивності на причепі автомобіля з
приводом на чотири колеса з гідравлічним двошвидкісним приводом
барабана. Максимальна швидкість – 20 км/год.
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УДК 539.379.4
А. О. Яковенко,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ КАСЕТНИХ УСТАНОВОК
Аналіз роботи касетних установок для виробництва перегородок
житлових будівель, проведений на ДБК-3 (Київміськбуд) показав, щo на
характер ущільнення бетонних сумішей найбільше впливають згинаючі
коливання роздільних листів.
Зумовлюється це тим, що роздільний лист являє собою пластину
зі складними умовами закріплення, притому, що фіксуючі елементи
(арматурні каркаси, закладні деталі, розпірні конуси та ін.) розподілені
по всій поверхні листа нерівномірно і в різній мірі впливають на
інтенсивність вібраційного режиму.
Заміри амплітуди коливань робили в різних точках площини листа
при присутності кожного впливаючого фактора окремо. Заміри
амплітуди виконували за допомогою спеціального вібраційного щупа.
Вивчення впливу коливань одного роздільного листа на інший
показав, що коливання передаються не тільки на збуджуючі коливання
та роздільні листи, а й на усі вузли установки, що веде до втрат енергії і
отримання малоінтенсивних коливань.
Автором роботи
розроблено конструкцію установки, в якій
відсутні недоліки в порівнянні з прототипом, що досліджувався.
УДК 534
М. Г. Кобижський,
аспірант
СТАБІЛІЗАЦІЯ РЕЖИМУ РОБОТИ РЕЗОНАНСНИХ ВІБРОМАШИН
ДЛЯ ПІДТРИМУВАННЯ ЗАДАНОГО РІВНЯ РУХУ
Проведений аналіз режиму роботи лінійних резонансних
віброплощадок в процесі всього циклу ущільнення виробів показав, що
зміна режиму їх роботи так само, як вібромолотів і віброконвеєрів,
відбуваються зі швидкістю, при якій машини практично не виходять з
стаціонарного режиму. Таким чином, швидкість регулюючого впливу
при якій підтримується заданий режим роботи, може бути малою за
величиною.
При розробці системи регулювання необхідно обґрунтувати вибір
регулюючого впливу та регулюючого параметру. У якості останнього
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може бути обрана амплітуда переміщень, швидкості або прискорення
робочого органа машини.
Як об'єкт автоматизації при розробці системи регулювання, що
забезпечує підтримку заданого рівня переміщень, швидкостей або
прискорень, використовуємо лінійну резонансну віброплощадку.
Із питання, від чого залежить ступінь ущільнення бетонних
сумішей, існує багато точок зору. Деякі вважають, що ефективність
ущільнень залежить від амплітуди коливань форми з бетонною
сумішшю  2 при фіксованій частоті, від прискорення коливань, від
різкості  2 

3

та від інтенсивності коливань  2  . Як видно, усі ці
2

3

критерії ефективності ущільнення бетонної суміші включають амплітуду
коливань робочих органів (форми з бетонною сумішшю) і частоту їх
коливань.
Таким чином, як регулюючий параметр ущільнюючих машин може
бути прийнята амплітуда коливань їх робочих органів.
УДК 622.833
М. М. Забродський,
аспірант
СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ РОЗРАХУНКІВ
МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Системний підхід є загально-науковим методом вивчення, будьякого процесу або об'єкта об'єднаного в систему. Інформація, отримана
на основі системного підходу, має дві принципово важливі властивості:
по-перше, дослідник отримує лише необхідну інформацію, по-друге інформацію, що достатня для рішення поставленого завдання.
Механічне обладнання як об'єкт (ціле) може бути розділена на
окремі частини (елементи). Ці частини можна у свою чергу розглядати
як об'єкти або процеси. Для виконання системних представлень їх
потрібно сортувати за трьома ознаками: «вхід» (U) - процес причина,
«стан» (Х), і процес «наслідок» - вихід (Y).
Якщо основні принципи системного підходу застосовувати до
завдань розрахунку й проектування машин і зокрема механічного
обладнання, то сам процес проектування, буде включати множину
етапів, одним із яких є проектні розрахунки. За період розвитку
основних видів механічного обладнання накопичилась досить велика
кількість експериментально і аналітично знайденого матеріалу та
методик проектування, кожна з яких має свої особливості, але, з
погляду системного підходу всі методики можна організувати в певній
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послідовності. Відповідно до принципів системного моделювання
процесу «причина» вхідні дані, у якості «стану» виступають принципові і
кінематичні схеми та математична модель розрахунку,
процесу
«наслідок» - результати розрахунків
(основні проектні розміри,
раціональний режим роботи, навантаження на конструкцію, потужність
привода).
Аналізуючи методики розрахунку основних видів механічного
обладнання можна зробити висновок, що ці методики, з точки зору
організації мають загальні особливості. Їх можна узагальнити
наступним чином: визначення геометричних розмірів, встановлення
раціонального режиму роботи, визначення навантажень, що діють на
конструкцію та розрахунок потужності приводу.
Системна організація проектних розрахунків дозволяє впровадити
інформаційні технології, і автоматизувати ранні стадії проектних робіт,
чим підвищити якість та швидкість виконання проектних робіт.
УДК 622.833
П. В. Орлов,
студент
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ
ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ САЕ
На сьогоднішній день розвиток промисловості призвів до
створення великої кількостей програмних продуктів, завданням яких є
динамічне моделювання машин і механізмів. Моделювання машин за
допомогою САЕ-систем дозволяє позбутися великої кількості фізичних
експериментів, необхідних для визначення різних динамічних
показників на різних режимах роботи механічної системи, а також від
оснащення дослідної площадки складним і як правило дорогим
вимірювальним та реєструючим устаткуванням.
Комп'ютерне моделювання – приваблива заміна фізичним
експериментам, оскільки не вимагає виготовлення експериментального
зразка, за допомогою комп'ютерного моделювання може бути
поставлене будь-яке число чисельних експериментів і отримані будь-які
динамічні показники, що цікавлять дослідника.
Типовий аналіз механічних систем у машинобудуванні містить у
собі, як правило, аналіз динаміки, міцності і довговічності. В ідеалі
процес проектування йде ітераційно і починається з ескізного проекту,
що визначає основні геометричні, інерційні та інші параметри системи.
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Далі будується її динамічна модель, за допомогою якої, наприклад,
виконується параметрична оптимізація та визначаються динамічні
показники системи, які в ряді галузей можуть бути обмежені різними
нормами й стандартами.
На сьогоднішній день існує досить велика кількість програм для
проведення динамічного аналізу машин, найбільш відомим є Dynamic
Designer, "Універсальний механізм" (UM), «MSC.Adams», «Pradis»,
«Simulation Basic», «20sim» ,«Фрунд».
Розглянуті
CAE-Системи
дозволяють
за
допомогою
розрахункових методів оцінити, як поведе себе комп'ютерна модель
виробу в реальних умовах експлуатації. Допомагають переконатися в
працездатності виробу, без залучення великих витрат часу та коштів.
Разом з тим незважаючи на те, що кожна із систем має універсальні
можливості для моделювання різних типів систем, все ж таки кожний з
пакетів віддає перевагу
розробці проблемно-орієнтовних модулів
спрямованих на рішення завдань у конкретних областях техніки.
УДК 622.833
О. І. Гончаров,
студент
СИСТЕМНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАШИН ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ І
ПРОЕКТУВАННЯ
У цей час при проектуванні все частіше застосовують методи
системного моделювання, вони базуються на системному підході і
вдосконаленні процесів проектування із застосуванням математичних
методів і
комп‘ютерної техніки. При цьому ставляться цілі
автоматизації трудомістких
і рутинних проектних робіт, заміна
макетування та натурного моделювання математичним моделюванням,
використанням ефективних методів різноманітного проектування і
оптимізації, а також підвищення якості керування проектуванням.
Такі роботи науково актуальні і пов'язані з вивченням
методологічних і наукових
основ моделювання основних видів
механічного обладнання як системотехнічних комплексів на етапах
їхнього розрахунку і проектування.
Складність конструкції сучасних видів механічного обладнання
призвела до того, що на ранніх стадіях проектування досліднику
проблематично визначити оптимальну конструктивну схему. Це веде
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до затягування процесу проектування і подорожчання машини за
рахунок доведення її при польових випробуваннях.
Для рішення даної проблеми необхідна розробка системи
автоматизації
проектних
розрахунків
за
допомогою
засобів
інформаційних технологій, що дозволяє досліднику вже на даній стадії
з мінімальною похибкою одержувати результати, що відповідають
реальній машині. Крім того, маючи на вході певну базу даних необхідну
для розрахунку
(вихідні дані, довідкові дані), можна легко
відслідковувати, які значення найбільш оптимальні для створення
раціональної конструкції машини.
Системні методи моделювання дозволяють застосовувати різні
методи оптимізації проектних рішень для вдосконалювання проектних
розрахунків будівельних машин і механічного обладнання, а також
автоматизувати даний процес.
Необхідно відзначити, що системний підхід дозволяє знайти
оптимальне
рішення задачі проектування за рахунок всебічного,
цілісного розгляду, як проектованого виробу, так і самого процесу
проектування, крім того, застосування системного підходу в
розрахунках основних видів механічного обладнання, дозволяє
використовувати комп'ютерні технології для створення систем
автоматизації моделювання і їх проектних розрахунків.
УДК 339.03
О. М. Мина,
студент
ОЦІНКА КОНСТРУКЦІЙ І ПАРАМЕТРІВ БЕТОНОНАСОСІВ
Сучасне будівельне виробництво ставить високі вимоги до
машин і механізмів, що використовуються для механізації трудомістких
процесів будівництва. Знову проектовані машини, у тому числі і
бетононасоси, призначені для індустріальних методів будівництва,
повинні володіти необхідними техніко-економічними, технологічними і
експлуатаційними показниками. Машини повинні забезпечувати
продуктивність, необхідну для заданих темпів робіт на будівельному
майданчику. Продуктивність бетононасоса повинна бути регульованою
з урахуванням різної інтенсивності доставки бетонної суміші на об‘єкт
будівництва і подачі її до місця укладання. Необхідно передбачити
можливість реверсування подачі бетонної суміші з метою запобігання
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пробкоутворення в бетонопроводі і полегшення його очищення в кінці
роботи.
Бетононасос повинен забезпечувати тиск бетонної суміші,
достатній для улаштування фундаментів по різних технологічних
схемах, зокрема з використанням методу напірного бетонування.
Бетононасоси, що є групою обладнання для трубопроводів
транспортування бетонної суміші, по характеру роботи підрозділяють
на дві підгрупи: з циклічною і безперервною подачею суміші в
бетоновід.
Базуючись на проведеному аналізі, слід вважати обґрунтованим
розробку і створення поршневих бетононасосів з гідроприводом, які
далеко не вичерпали своїх можливостей вдосконалення, являються
перспективними
і
найближчими
роками
знайдуть
ширше
розповсюдження в будівельній промисловості.
УДК. 624.138.22
Г. О. Цюцюра,
студентка
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ
ВІБРОУДАРНИХ МАШИН З ТОЧКИ ЗОРУ ОПТИМІЗАЦІЇ КРИТЕРІЇВ
ЕФЕКТИВНОСТІ
Для створення ефективного віброущільнюючого обладнання
потрібно обирати критерії, за якими здійснюється порівняння варіантів
зразків машин або режимів їх роботи й обирається оптимальний.
Ефективність процесу ущільнення повинна оцінюватись здатністю
прискореного послаблення в будівельній суміші зв‘язків між твердими
компонентами, швидкістю їх зближення та витискування повітря. При
цьому потрібне отримання ефекту передачі лише достатньої кількості
енергії
на
ущільнення.
Проведений
аналіз
існуючого
віброущільнюючого обладнання та методів розрахунку показав, що для
оцінки ефективності коливальних режимів руху ущільнюючих машин
використовуються відмінні один від одного критерії: максимальна
продуктивність, мінімальна собівартість, мінімальна енергоємність при
заданому коефіцієнті ущільнення. Для забезпечення високої
ефективності ущільнення різноманітних будівельних сумішей навісними
гідравлічними віброударними трамбівками вище перелічених критеріїв
не вистачає. Для вибору раціональних значень їх параметрів: енергії та
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частоти ударів, маси установки та ударника використовуємо інші
критерії.
Конкретний вибір енергії та частоти ударів доцільно здійснювати
за їх питомими показниками: енергією удару Ауд=А/р; питомою
частотою удару nуд=n/Q; коефіцієнтом удару kуд=Mтр/mуд; та ударним
імпульсом, який більш точно характеризує функціональні можливості
трамбівки. Цілком доцільно визначити сумарне значення ударного
імпульсу, який передається ущільнюючому середовищу за одиницю
часу. Тоді при заданій ефективній потужності та масі сумарний імпульс
буде тим більшим, чим менше швидкість ударника та вище частота
ударів.
Відповідно,
максимальне
значення
енергії
потрібно
забезпечувати від зменшення швидкості при відповідному збільшення
маси ударника. Враховуючи вищезазначені критерії, не слід
враховувати динамічний вплив на базову машину, обмеження зусилля
притискання до ущільнюючого середовища та допустиму швидкістю
удару ударника по ущільнюючій плиті (шаботу). При цьому збільшення
ефективної потужності можна досягти застосуванням гідроакумулятора.
УДК 621.875.322-82
В. І. Лесько,
доцент,
Т. О. Римар,
студент
ІМОВІРНІСНІ МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ГІДРОПРИВОДІВ
БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
Специфічними в плані формування параметричних відмов
гідроприводів екскаваторів виступають такі послідовно з‘єднані між
собою з точки зору конструкції та компонування гідроелементи, як
робочі секції гідророзподільників та гідроциліндри, які входять до
підсистем: приводу стріли приводу рукояті та приводу ковша і
утворюють так звані функціональні дільниці (ФД). Досягнення
граничного стану функціональної дільниці є загальним результатом
об‘єднаного стохастичного процесу зміни технічного стану обох
елементів, граничний стан яких виражається через загальний
граничний об‘ємний ККД. Для визначення показників безвідмовності
ФД, вона представлена як система двох безперервних випадкових
величин   гр , гц  із сумісною щільністю розподілу f  гр , гц . Загальний
технічний стан ФД виражений як функція двох випадкових аргументів:
ФД    гр , гц .
(1)
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Знайдено функцію та щільність розподілу випадкової величини
ФД =  гр   гц , як добуток двох випадкових аргументів  гр та  гц :
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На основі отриманих залежностей (2) і (3) побудовано моделі
надійності ФД для випадків, коли діагностичні параметри
гідроелементів можуть бути розподілені за гамма-розподілом,
експонентним, нормальним законом, логарифмічно-нормальним,
законом Вейбула, Релея, бета-розподілом, рівномірним та дифузійними
законами розподілу.
Отримані моделі надійності мають суттєву відмінність від усіх
існуючих на даний час та відомих за літературними джерелами
моделей надійності, що вказує на їх пріоритетність. Але в той же час
вони не вичерпують всіх можливих варіантів моделей, які можуть мати
місце при аналізі функціонування гідроприводів БДМ. Вони тільки
значно розширюють та уточнюють коло відомих моделей надійності
гідроприводів, що дасть можливість отримувати набагато реальніші та
точніші результати оцінки їх показників надійності.
УДК 621.875.322-82
В. І. Лесько,
доцент,
Б. Г. Болілий,
студент
МЕТОД ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ГІДРОПРИВОДІВ
ЕКСКАВАТОРІВ
При оцінці надійності гідроприводів (ГП) одноківшових екскаваторів
необхідно використовувати такі моделі надійності, які могли би
максимально
враховувати
всі
види
відмов,
ефективність
функціонування гідроприводу та стохастичну залежність між ними.
Пропонується метод оцінки імовірності безвідмовної роботи (ІБР) ГП
одноківшового екскаватора, який дозволяє враховувати ефективність
функціонування ГП.
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Повна формула ІБР в загальному вигляді запишеться так:
P(t)=P1{W(t)>Wгр;t/  1(t)>0,  2(t)>0,...,  n(t)>0;t}P2{  1(t)>0,  2(t)>0,...,  n(t)>0
;t}·P3(t)·P4(t),
де P1{·} - умовна імовірність збереження ефективності
функціонування ГП при заданому граничному значені ефективності W гр,
яка визначена при умові безвідмовного функціонування елементів; P 2{·}
- імовірність збереження умов функціонування і роботоздатності
підсистем та елементів; P3(t)- ІБР по параметру ‖зовнішня
негерметичність‖; P4(t)- ІБР, яка оцінена на основі моделі для раптових
відмов.
Метод базується на прогнозних параметричних імовірнісно-фізичних
та імовірнісно-статистичних моделях відмов, побудованих за
результатами досліджень закономірностей зміни технічного стану та
показників надійності ГП з використанням діагностичних засобів та
статистичної інформації про відмови. Моделі параметричних відмов
виражені через одно- та двомірні густини розподілу нестаціонарних
випадкових процесів, якими описуються реалізації об'ємного ККД
елементів ГП.
Для імовірнісної оцінки рівня функціональних можливостей ГП,
роботоздатності та надійності гідроелементів застосовано метод
імітаційного моделювання. При цьому використовувалися вищезгадані
моделі та експериментальна модель залежності тривалості робочого
циклу екскавації ГП від об'ємного ККД елементів.
Реалізація теоретичних та практичних розробок в сфері
експлуатації створює передумови для прогнозування відмов
будівельних машин та можливості їх попередження шляхом
призначання науково обґрунтованих строків проведення ремонтнопрофілактичних робіт.
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УДК 69.018
В. С. Мартинцев,
студент
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ЗМІШУВАЛЬНОГО АПАРАТУ
РОТОРНО-ПЛАНЕТАРНИХ БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ
Роторні бетонозмішувачі є одним із найпоширеніших видів машин
для приготування бетонних сумішей
На
сучасному
етапі
проектування
роторно-планетарних
бетонозмішувачів головним завданням є якісна розробка його
основного вузла – змішувального механізму. Проте, через не достатню
дослідженість режимів роботи, а також вплив різних конструктивних
параметрів на інтенсивність процесу перемішування, конструкції
сучасних змішувачів такого типу далекі від оптимальних.
Робота присвячена визначенню основних конструктивних
параметрів бетонозмішувачів, які впливають на характер та
інтенсивність процесу перемішування, а також встановлення факторів,
які є найбільш значущими при проектуванні роторно-планетарних
бетонозмішувачів.
В зв'язку з цим були проведені дослідження, в основу яких
покладений такий порядок робіт:

розрахунок і вибір оптимальних геометричних розмірів, а
також співвідношення частот ротора і планетарного механізму;

перевірка обраної конструктивної схеми, виходячи з умови
відсутності розшарування суміші;

розрахунок розмірів і кількості лопатей, які для даної
конструктивної схеми забезпечать необхідну ефективність роботи
(згідно з коефіцієнтом Корольова );

проектування конструкції планетарного редуктора, який
забезпечить роботу планетарного змішувального механізму згідно з
обраною конструктивною схемоб.
За результатами проведених досліджень для бетонозмішувача із
стандартними типорозмірами по об'єму готової суміші проведені
розрахунки і визначені оптимальні конструктивні параметри.
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УДК 69.025
Ю. О. Гончаров,
студент
КОНСТРУКЦІЇ СУЧАСНИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ БЕТОНОЗМІШУВАЧІВ
На сьогоднішній день доведена ефективність гравітаційних
змішувачів для їх використання в умовах будівельного майданчика, на
заводах товарного бетону, а також в умовах монолітно-каркасного
будівництва. До переваг таких змішувачів відносять невеликі
експлуатаційні витрати та енергоємність процесу.
Гравітаційні змішувачі поділяють на перекидні, реверсивні та із
ввідним лотком. Ці змішувачі відрізняються за формою і конструкцією
барабанів та внутрішніх змішувальних органів. Барабани поділяються
на одноконусні і двоконусні. Також слід відзначити, що провідні світові
виробники випускають барабани з опуклою формою та значним
розміром завантажувального отвору.
Сьогодні, на відміну від попередніх років, коли створення
бетонозмішувачів зі значним об'ємом барабана та центральним
приводом було неможливе, створені спеціальні підшипники, які
витримують потрібне навантаження, що дозволяє використовувати
центральний привод, як більш енерговигідний і більш простий в
конструктивному виконанні.
В роботі розглянуто більше 50 конструкцій гравітаційних
бетонозмішувачів і отримані основні емпіричні залежності щодо
конструктивних параметрів цих машин.
Виконаний аналіз технологічних та експлуатаційних параметрів і
побудовані порівняльні діаграми питомих показників даних машин.
Встановлені найбільш оптимальні бетонозмішувачі за цими
параметрами і зроблений висновок щодо конструкції їх барабанів.
Для розглянутих конструкцій визначений показник форми
барабанів та виконане порівняння із урахуванням цього параметру.
Встановлено, що для переважної більшості змішувачів найдоцільнішим
є конструкція барабана із показником форми Ф=0,6…1,1.
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УДК 629.017
М. О. Буряк,
магістр
ОЦІНКА ВІДМОВ У ГІДРОЦИЛІНДРАХ АВТОКРАНІВ
Для вирішення завдань забезпечення необхідного і достатнього
рівня надійності гідроприводу машин і його елементів як на початку
експлуатації, так і в післяремонтний період необхідна оцінка чутливості
(критичності) гідросистеми до різних типів і видів відмов. Так як в
процесі поточного ремонту на машину можуть бути встановлені
агрегати, що вже знаходилися в експлуатації, правильний їх підбір для
різних груп приводу являється справою першорядної важливості.
Відомо, що оцінка чутливості (критичності) гідросистеми до відмов
тільки по їх інтенсивності або тільки по тяжкості наслідків може
привести до серйозних технічних проблем в експлуатації, або до зайвих
економічних витрат (в разі необгрунтованої заміни агрегатів на нові).
Для більш об'єктивної оцінки наслідків відмов доцільніше ввести
деякі узагальнення критеріїв, які повинні враховувати економічний
фактор. Проте в даний час це досить важко, так як в переважній
більшості випадків відсутні єдині норми і розцінки, і підприємства
користуються договірними цінами.
Структурний аналіз гідросхем дозволяє виділити в них групи,
котрі грають різну роль у забезпеченні роботоздатності машини.
Відповідно і чутливість до відмов по кожній групі буде різна. Для
автокранів можна виділити наступні групи відмов, що розрізняються за
ступенем тяжкості наслідків:
 відмови, які практично не впливають на економічні та
екологічні показання роботи машини;
 параметричні відмови, що призводять до зняття і заміни
агрегатів в процесі обслуговування;
 відмови, що призводять до затримки в роботі машини;
 відмови, що призводять
до порушення або зміни
технологічних процесів і зупинки виробництва більш ніж на одну зміну;
 відмови, що призводять до аварійних наслідків;
 відмови, що призводять до катастрофічних
наслідків з
жертвами;
Визначенню цих критеріїв присвячена робота.
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УДК 629.3
Р. О. Глущенко,
студент
КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ СИСТЕМ
ВПРИСКУВАННЯ ПАЛИВА В ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНАХ
Один з найвідоміших
виробників паливної апаратури для
дизельних двигунів компанія БОШ до закінчення цього року планує
вивести на ринок четверте покоління системи Common Rail — CRSN4 з
тиском вприскування до 2500 бар. Конструктивною особливістю
інжектора CRSN4 є вбудований передаточний поршень (гідравлічний
підсилювач тиску), який керується додатковим (другим) соленоїдом та
забезпечує заявлений тиск вприскування в 2500 бар.
Гідравлічний підсилювач тиску скорочує зворотний хід до циклу
низького тиску, дозволяючи додатково скоротити потужність, яка
споживається приводом насосу високого тиску і відповідно збільшити
ККД системи вприсквання в цілому. Також ця технологія дозволяє
підтримувати ще більш низький та більш контрольований тиск у
трубопроводах – його необхідний максимум буде досягнений вже в
інжекторі.
Система Common Rail четвертого покоління з генерацією тиску у
два етапи (з гідравлічним підсилювачем тиску та двома
електромагнітними шлепаками) дозволяє використовувати гнучкі схеми
вприскування, а доведення числа тактів впорску до восьми за цикл
допоможе і в майбутньому покращити згоряння палива та підвищити
плавність роботи двигуна.
Зовнішня геометрія та монтажні габарити інжектора такі самі, як і
у попереднього покоління, а отже конструктори можуть адаптувати
двигуни до нових систем з ще більш високим тиском без значних
доопрацювань.
Подібні системи - один з засобів модернізації двигунів з метою
відповідності стандартам емісії Euro 6 та US 2010.
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УДК 629.3
М. В. Макуха,
студент
КОНСТРУКЦІЇ МОНОБЛОЧНИХ СТАЛЕВИХ ПОРШНІВ З
ОХОЛОДЖЕННЯМ
Інженери компанії KS Kolbenschmidt GmbH розробляють для
двигунів, які призначені для використання, як на вантажних автомобілях
так і на будівельній техніці,
моноблочний сталевий поршень з
інтегрованим в нього «холодильником».
Виходячи з дуже жорстких екологічних норм виробники двигунів
внутрішнього згоряння постійно запроваджують ноу-хау, такі як,
наприклад, поршні з різними «системами» охолодження.
Призначення «холодильника» - знизити температуру в камері
згоряння, що автоматично зменшить утворення оксиду азоту. Це
особливо актуально в переддень введення екологічних норм Euro 6.
«Холодильник» - це ніщо інше, як двошарова конструкція днища
поршня, де поміж верхніми та нижніми шарами знаходиться повітря.
В свою чергу, ця порожнина відкрита – в нижньому шарі зроблено
отвори, крізь які під час руху поршня вгору-вниз проходить повітря. Цим
і забезпечується охолодження верхнього шару днища. Нові поршні
отримують з двох штампованих деталей, які з‘єднують за допомогою
зварювання тертям.
Така конструкція має більшу жорсткість та міцність порівняно з
існуючими на сьогодні конструкціями.
Початок серійного виробництва поршнів нового типу заплановано
наприкінці 2012 року.
УДК 621.86
В. І. Бондаренко,
магістр
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КІЛЕЦЬ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО КРУГА
АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНУ
Відомо, що дефекти поверхонь бігових доріжок (ОПП) (при
подальшому використанні крану) призводять до підклинювання чи
повного заклинювання ОПП, до трудомістких процесів або до
відсутності можливості їх розкладання, порушення цілісності різьбових
з‘єднань, зростання динамічних навантажень на всі металоконструкції й
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у кінцевому випадку можуть призвести до зниження загальної стійкості
автокрану з подальшим його перекиданням.
У літературі описаний спосіб ремонту кілець ОПП автокранів за
допомогою наплавлення, проте він застосований до ОПК малих
типорозмірів, котрі не перевищують 1 м у діаметрі. Якщо вказаний
вище спосіб застосовують до ОПК більших типорозмірів ( d = 2 м і
більше), кільця котрих виконують зі сталі марки, наприклад 55Л, то
виникають незворотні локальні та загальні дефекти, які виключають
можливість їх (кілець) використання за призначенням.
Таким чином, висока складність технології ремонту і неможливість
її окремих операцій до конструкцій кілець ОПК автокранів (замкнена
кільцева балка великого діаметру й малого поперечного перерізу),
високі вимоги до геометричних параметрів й низькі значення допусків,
не дозволяють здійснювати якісний ремонт кілець ОПК автокранів
методом наплавлення поверхні бігової доріжки, а спонукають до пошуку
інших (альтернативних) шляхів вирішення цієї проблеми.
Одним із можливих напрямів підвищення надійності та ресурсу ОПК
автокранів є заміна тіл кочення (їх фізико-механічних та геометричних
параметрів), а також технологічна обробка останніх, як, до речі, і самих
доріжок кочення кілець ОПК, що і передбачається в наступних
дослідженнях.
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УДК 693. 546
К. І. Почка,
доцент
РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАКОНУ РУХУ
РОЛИКОВОЇ ФОРМУВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
В існуючих установках поверхневого ущільнення залізобетонних
виробів використовується кривошипно-повзунковий або гідравлічний
привод зворотно-поступального руху формувального візка з
укочувальними роликами. Недоліком таких установок є змінна
швидкість руху формувального візка в кожний момент часу. Це
призводить до нерівномірності ущільнення бетонної суміші, підвищення
динамічних навантажень і коливань в елементах приводного механізму,
виникнення зайвих руйнівних навантажень на рамну конструкцію і,
відповідно, до передчасного виходу установки з ладу.
Задача удосконалення конструкції приводного механізму
вирішується тим, що установка для формування виробів з бетонних
сумішей, яка складається з нерухомого порталу та формувального
пристрою, містить привід зворотно-поступального руху формувального
візка, виконаний у вигляді шарнірно встановленого на порталі
зубчастого колеса, яке входить в зачеплення з двосторонньою
зубчастою рейкою і зубці якого розташовані по одній половині
початкового кола.
На рисунку
зображено схему
приводного механізму. При
застосуванні в роликовій
формувальній
установці
наведеного
приводного
механізму спостерігається
постійне значення
Рисунок. Схема приводного механізму
швидкості руху
формувального візка. При обертанні зубчастого колеса 1 з постійною
кутовою швидкістю (   const ) його зубці поперемінно входять в
зачеплення із зубцями зубчастої рейки 2, приводячи її в зворотнопоступальний рух з постійною швидкістю, яка визначається залежністю
V    R , де R – радіус ділильного кола зубчастого колеса 1. При
цьому підвищується рівномірність ущільнення бетонної суміші,
зменшуються динамічні навантаження в елементах приводного

131

механізму, зникають зайві руйнівні навантаження на рамну конструкцію
і, відповідно, підвищується надійність та довговічність установки.
УДК 631.358
М. М. Коробко,
канд. техн. наук, доцент
(НУБіП)
ПРУТКОВІ КОНВЕЄРИ МАШИН ДЛЯ ЗБИРАННЯ
КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ З КАНАТНИМ ТЯГОВИМ ОРГАНОМ
Найбільш ефективними для транспортування коренеплодів і
додаткового доочищення матеріалу є пруткові конвеєри. Практика
експлуатації бурякозбиральних машин підтверджує, що конвеєри
деяких машин іноді не забезпечують навіть сезонного напрацювання і
потребують ремонту чи заміни під час експлуатації, що призводить до
збільшення витрат на відновлення роботоздатності машин, зниження
продуктивності агрегатів і невиправданих втрат врожайності.
Аналізуючи конструкції пруткових конвеєрів бурякозбиральних
машин стає зрозумілим основний недолік пруткового конвеєра – низька
довговічність тягових ланцюгів. Основною причиною втрати
роботоздатності пруткового полотна є швидке зношування тягових
ланцюгів конвеєра внаслідок динамічних навантажень, що виникають в
його контурі під час роботи. Значна кількість шарнірних ланок тягових
ланцюгів ускладнює конструкцію, робить її металоємкою та спричиняє
складність при монтажу конвеєра. До того ж прутки для такої
конструкції повинні виготовлятись з якісних марок сталі і мати
калібровану поверхню, оскільки вони одночасно є віссю ланцюгів, що
не досить вигідно за умови, що пруток є базисною складовою всього
конвеєра.
Покращення
експлуатаційних
показників
і
розширення
функціонально-технічних
можливостей
пруткових
конвеєрів
є
пріоритетним напрямом роботи при удосконаленні існуючих та розробці
нових машин для буряківництва. В роботі наведено конструктивні
методи, які мають на меті забезпечити просте, швидке і надійне
складання конвеєра; підвищити його експлуатаційний ресурс;
забезпечити можливість використання прутків із економічно вигідних
матеріалів без каліброваних поверхонь, та забезпечити здатність
тягового органу згладжувати динамічні навантаження, що виникають в
його контурі.
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Конструктивним удосконаленням передбачається використання
канатного тягового органу в конструкції пруткового полотна, оскільки
стальний канат має ряд істотних переваг над ланцюговим тяговим
органом, а саме: стальний канат здатний згладжувати негативну дію
динамічних навантажень, що виникають в тяговому контурі конвеєра;
компактність у поперечних розмірах та менша вага при однакових
параметрах руйнуючого навантаження; безшарнірний тяговий орган;
стальний канат надійний і довговічний.
На рисунку показано спосіб монтажу прутків до стальних канатів.
Пруток змонтований з відповідним кроком на канатному тяговому органі
за допомогою спеціальних хомутів, затиснутих гайкою загвинченої по
різьбі створеної на прутку. Прутковий конвеєр складається з пари
безкінечних паралельних тягових канатів 1, прутків 2, що мають
спеціально виготовлені, дзеркальні і симетрично розташовані проточки
на яких нарізана різьба для кріплення хомутів 3. Хомут огинаючи трос
кріпиться до прутка 2. Затискання канату 1 та фіксація прутка 2 від
зміщення вздовж вісі канатів 1 здійснюється за допомогою затяжки
гайки 5. Стійкість до вигвинчування гайки 5, забезпечується
використанням гроверної шайби 4, яка встановлюється між гайкою 5,
та зовнішньою поверхнею хомута 3.

Рисунок. Спосіб кріплення прутків до тягових ланцюгів

Таким чином, отримано конвеєр, що має суцільний, безланковий
тяговий орган, який має здатність демпфувати небажані динамічні
навантаження. Проста конструкція конвеєра з мінімальною кількістю
шарнірів, які не потребують спеціального обладнання для монтажу,
дозволить підвищити загальну ремонтопридатність та надійність.
Прутки конвеєра не вимагатимуть спеціалізованого виготовлення,
якісних марок сталей та калібрування поверхонь. Їх можна
використовувати більшого або меншого діаметра і різної форми
залежно від вимог, що ставляться до конвеєра.
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УДК 621.01
Ю. О. Ромасевич,
канд. техн. наук, докторант
(НУБіП України)
ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІВ
Підйомні крани мостового типу часто працюють при неусталених
режимах роботи. На продуктивність, надійність та енергоефективність
роботи мостового крана впливають коливання вантажу, який
закріплений на гнучкому підвісі.
Для проведення оптимізації руху крана приймемо двомасову
динамічну модель. Використавши метод динамічного програмування,
можемо виконати оптимізацію руху крана за інтегральним лінійноквадратичним критерієм. У результаті отримаємо функцію керування
(рис. 1), яке є прискоренням крана, за яким коливання вантажу
усуваються (рис. 2) до кінця перехідного процесу.

Рис. 1. Графік функції оптимального
керування динамічною системою
„кран-вантаж‖

Рис. 2. Тривимірний фазовий портрет
руху динамічної системи „кранвантаж‖

Отримане оптимальне керування є функцією фазових координат
системи „кран-вантаж‖, тому у випадку, коли фазові координати є
значними керування може приймати великі значення. Отже, недоліком
отриманого керування є те, що воно може виходити за встановлені
технологічні межі. Для врахування цих обмежень можемо використати
нелінійні елементи типу „насичення‖.
Використання методу динамічного програмування дає змогу
синтезувати оптимальне керування у вигляді зворотного зв‘язку без
врахування обмежень на величину керування. Використання нелінійних
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елементів типу „насичення‖ дозволяє отримати квазіоптимальне
керування, що у кожний момент часу задовольняє обмеження
накладені на керування.
УДК 378.1:37.017.924
В. О. Гаврилюк,
асистент
ПЕДАГОГІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ
Сучасний стан розвитку людини і суспільства вимагає від
особистості високого рівня її загальної культури, моральних якостей і
порозуміння між людьми, яке набуває значимості в загальному
глобальному процесі інтеграції й асиміляції культур. У цих умовах
встановлення меж світоглядної вседозволеності стає імперативом, а
формування толерантності – пріоритетним завданням педагогіки.
Толерантність є не просто терпимим ставленням до
інакомислення. В цьому феномені найбільш повно і послідовно
проявляється гуманістичний зміст і спрямованість на сприйняття
людиною іншого погляду як рівноцінної особистості з притаманним їй
правом мати свою, відмінну від інших точку зору. Такий погляд цієї
людини може бути помилковим, викривленим, але в ньому
відбивається неповторна людська суб‘єктивність, через що вона
заслуговує на поважне ставлення до себе.
Виховання толерантності майбутнього педагога як ознаки
культури поєднаний із процесом демократизації суспільного життя,
гуманізації суспільної свідомості, злагоди. Це є шлях вільної реалізації
людини, яка може розраховувати на висловлювання своєї особливої
думки, не побоюючись її ігнорування та негативних наслідків для себе.
Розуміння толерантності є проблематичним, але необхідним як
через обмеженість пізнавальних можливостей людини і людства, так і
через необхідність перебувати у згоді зі світом.
Дотримуючись розуміння феномена толерантності як якості
особистості та її ставлення до дійсності, що функціонує на підставі
відповідних знань, мотивів й способів дії, структуру толерантності
вчителя правомірно було представити у вигляді взаємодії трьох
провідних
компонентів:
концептуально-ціннісного,
особистісно
мотиваційного й діяльнісно-поведінкового.
Так, концептуально-ціннісний компонент толерантності вчителя
виявляється через систему принципів організації педагогічного процесу,
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серед яких домінують такі: ідея духовної свободи людини; визнання
самобутності й унікальності кожної людини; віра в невичерпні
можливості і здібності особистості; повага до людської гідності;
Особистісно-мотиваційний компонент толерантності вчителя
виявляється через характер його емоційного ставлення до учасників
педагогічної взаємодії, а саме: доброзичливість, ввічливість, щирість,
лояльність, стриманість, милосердність, емпатійність, справедливість,
терпимість.
Діяльнісно-поведінковий компонент толерантності вчителя
виявляється через систему способів його педагогічних дій щодо
організації, контролю й оцінки якості діяльності учасників навчальновиховного процесу, серед яких: сприймання особистості партнера
таким, яким він є; прийняття та розуміння індивідуальності іншої
людини; надання недоторканого права особистісної думки; оцінювання
особистості згідно Я-концепції; вміння приховувати або згладжувати
негативні почуття.
УДК 621.87
Д. А. Паламарчук,
асистент
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО КЕРУВАННЯ МЕХАНІЗМОМ ЗМІНИ
ВИЛЬОТУ
Універсальну систему керування зміною вильоту можна
застосовувати у різних конструкціях приводів, вона дозволяє
мінімізувати коливання вантажу на ділянках перехідних процесів та під
час усталеного руху.
Запропонована конструкція такої системи керування включає в
себе: бортовий комп‘ютер оператора із встановленою програмою
керування частотним перетворювачем; частотний перетворювач;
крановий електродвигун приводу механізму зміни вильоту.
В програмі керування частотним перетворювачем задається
оптимальне рівняння зміни вильоту. Програма керування кодує потрібні
сигнали в режимі реального часу та передає їх до частотного
перетворювача. Відповідно до отриманих даних, частотний
перетворювач постійно змінює частоту електричного струму, що
подається на електродвигун механізму. Зміна частоти вхідного струму
дозволяє постійно керувати кутовою швидкістю електродвигуна, а,
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відповідно, і змінювати швидкість руху стрілової системи відповідно до
оптимальних законів руху, що були передані на бортовий комп‘ютер.
Однак, приведена система керування найбільш ефективно буде
використовуватися лише при русі стрілової системи від одного
крайнього положення до іншого. Це пов‘язано з тим, що в початкове
оптимальне рівняння руху потрібно задати межі зміни вильоту або ж
значення вильоту на початку та в кінці руху. Оскільки, оператору крана
важко візуально оцінити положення стрілової системи, тому систему
керування потрібно вдосконалити таким чином, щоб визначення
положення стрілової системи в будь який момент часу відбувалося
автоматично. А визначені дані вильоту стрілової системи, щоб
передавались на бортовий комп‘ютер, і система керування корегувала
вихідні дані для керування частотним перетворювачем відповідно до
поставлених вимог, щодо початкового та кінцевого вильотів.
УДК 622.647.4
В. О. Шаленко,
асистент
АНАЛІЗ СТАНУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ СТВОРЕННЯ
БЕТОНОФОРМУВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ З ПОВЕРХНЕВИМ КОВЗНИМ
ВІБРОУЩІЛЬНЮВАЧЕМ
Аналіз сучасного стану обладнання бетоноформувальними
агрегатами (БФА) з поверхневими ковзними віброущільнювачами
свідчить, що фактори, які дозволяють суттєво підвищити їх
ефективність, значною мірою вичерпані, а галузь потребує подальшої
інтенсифікації виробництва. З огляду на це становище, варті уваги
методи
виробництва
залізобетонних
виробів
безперервним
формуванням БФА, в основу роботи яких покладені принципи
поверхневої дії.
Проведений аналіз області застосування БФА з поверхневими
ковзними віброущільнювачами, який показав, що не дивлячись на
широке застосування таких агрегатів у високорозвинених країнах світу,
розробка таких машин в Україні не проводиться. Однією з причин є
відсутність методики розрахунку робочих органів таких вібромашин.
Проведений аналіз робочого процесу і визначення основних
розрахункових параметрів при формуванні бетонних виробів, виходячи з
цього, можна сказати, що запропоновані залежності не враховують
опори при ущільненні та пересування БФА в цілому.
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Розроблена розрахунково-конструктивна схема робочого органу
БФА, яка вміщує в собі єдину конструкцію бункерного та
віброущільнюючого механізму, що дозволить узгодити режимнопараметричний зв‘язок цих механізмів.
УДК 621.867.3
В. А. Бортун,
асистент
(НУБіП України)
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ОПТИМАЛЬНИХ ЗАКОНІВ РУХУ ВЕРТИКАЛЬНОГО СТРІЧКОВОГО
КІВШОВОГО ЕЛЕВАТОРА
Отримано оптимальні закони руху вертикального стрічкового
ківшового елеватора, з підінтегральними виразами 4-го та вищих
порядків, відповідно до яких коливання, що виникають у його
елементах під час пуску, практично усуваються. Звичайно, що для
перевірки правомірності отриманих оптимальних законів руху необхідно
провести відповідні експериментальні дослідження. Для чого була
побудована натурна модель вертикального стрічкового ківшового
елеватора, оптимальні закони руху якого реалізовувались за
допомогою частотного керування електроприводом. Відправка
необхідних кодів керування частотним перетворювачем здійснювалось
з
ПК.
На
рисунку
наведено
графіки,
які
відповідають
експериментальним та теоретичним даним зміни швидкості приводного
барабана ківшового елеватора при оптимальному законі з
підінтегральним виразом 4-го порядку.
З графіків видно, що під час
пуску за оптимальними законами
приводний барабан ківшового
елеватора розганяється практично
без
коливань.
Проте
спостерігається деяка відмінність
між
теоретичними
та
експериментальними
даними,
Рис. 1. Теоретичні та експериментальні
тому була проведена оцінка їх
графіки зміни швидкості приводного
відповідності та проаналізовано
барабана ківшового
причини такої невідповідності. Для
порівняння використано дисперсійний аналіз.
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На невідповідність отриманих експериментальних та теоретичних
даних впливає багато факторів, серед яких: припущення, прийняті при
побудові математичної моделі; дискретне завдання швидкості руху
привода; недостатній крутний момент на валу привода за малих
швидкостей його руху тощо. Аналіз цих факторів показує, що зменшити
таку невідповідність можна, використавши при розрахунках більш
складну математичну модель динаміки руху елеватора та частотний
перетворювач з векторним керуванням.
УДК 631.312.021
Л. А. Дяченко,
асистент
(НУБіП України)
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІБРОПЛУГА З
ГІДРАВЛІЧНИМИ ВІБРАТОРАМИ
Зниження енерговитрат при основному обробітку ґрунту є
важливою задачею. Досягнути цього можливо застосуванням
вібраційних робочих органів, що
коливаються відповідно з
періодичними змінами опору ґрунту. В зв'язку з цим, нами розроблений
віброплуг, на підставі аналізу засобів механізації та результатів
теоретичних досліджень.
Підібрано вимірювально-реєструюче
обладнання для визначення експериментальним методом динамічних
характеристик процесу оранки ґрунту віброплугом, з гідравлічними
вібраторами.
Дослідження проводилися за методикою планування повно
факторного експерименту. Змінними факторами були швидкість руху,
частота, кут та амплітуда коливань корпуса плуга, а вихідним
параметром – тяговий опір плуга.
Відповідно до плану експериментальних досліджень проведено
вимірювання тягового опору плуга при вібраційній і звичайній оранці на
двох швидкостях руху, відповідно 1 і 2 передачі КПП трактора. При
вібраційній оранці – проводилось для трьох кутів встановлення
вібратора відносно стійки корпуса плуга (верхній –   68 28 , середній –
  65 9 , нижній –   62  ) та зі змінними дроселями (3, 5 та 7 мм), що
відповідали частоті коливань стійки корпуса плуга 24,7 Гц, 33,4Гц,
39,8Гц.
Результати дослідів оброблені у вигляді графіків, що виражають
залежність між тяговим опором агрегату та частотою коливань стійки
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корпуса плуга для кожного режиму вібрації. На рис. 1 зображені
графіки зміни тягового опору агрегату в залежності від частоти
коливань стійки корпуса плуга на другій передачі.
З приведених графіків (рисунок) видно, що тяговий опір агрегату
на другій передачі при різних кутах встановлення вібратора та трьох
частотах коливань відповідно 24,7 Гц, 33,4 Гц, 39,8 Гц стійки корпуса
плуга менший порівняно зі звичайним без вібрації. Крім того, необхідно
звернути увагу, що тяговий опір агрегату при одночасній вібрації двох
корпусів плуга більший порівняно з випадком, коли перший корпус
плуга вібрує, а другий відключений чи другий корпус плуга вібрує, а
перший відключений.
2000
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500

33,4
Частота коливань, Гц

Без вібрації
Кут встановлення вібратора 68°28'
Кут встановлення вібратора 65°9'
Кут встановлення вібратора 62°

Тяговий опір агрегату, Н

Тяговий опір агрегату, Н

Тяговий опір агрегату, Н
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0
24,7
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Кут встановлення вібратора 68°28'
Кут встановлення вібратора 65°9'
Кут встановлення вібратора 62°
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Без вібрації
Кут всановлення вібратора 68°28'
Кут встановлення вібратора 65°9'
Кут встановлення вібратора 62°

а
б
в
Рис. 1. Залежність зміни тягового опору агрегату від частоти коливань при різних
кутах встановлення вібратора відносно стійки корпуса плуга на другій передачі
за умови: два корпуси плуга вібрують (а), перший корпус плуга вібрує, другий
відключений (б), другий корпус плуга вібрує, перший відключений (в)

Аналіз наведених графіків показує, що із збільшенням частоти
коливань тяговий опір агрегату незначно зменшується. Ефективність
вібрації при частоті коливань 33,4 Гц досягає мінімального значення.
При подальшому збільшенні частоти коливань до 39,8 Гц тяговий опір
агрегату збільшується і наближається до звичайного – без вібрації.
Найменше значення тягового опору агрегату спостерігається при
середньому куті встановлення вібратора.
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УДК 631.303.7
В. П. Кулик,
асистент
(НУБіП України)
ВПЛИВ РАДІУСА КРИВОШИПІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
РОБОТИ ЗЕРНООЧИСНОЇ МАШИНИ
Мета роботи полягає у встановленні впливу радіуса кривошипів
на основі уточненого динамічного аналізу спарених кривошипноповзунних механізмів, які реалізують рекуперацію енергії зворотнопоступального руху решітних станів на енергетичні показники
зерноочисної машини.
Рівняння руху приводного механізму та робочих органів
зерноочисної машини має такий вигляд:
J пр   

 y
1 dJ пр   2
y
y
y 
d
   M дв  і   mS S  mB B  mS1 S1  mB1 B1  g ,

d
2 d


 
 

де J пр   – приведений до осі повороту кривошипа момент

кг  м2 ;  – кутова

інерції всієї системи зерноочисної машини,

швидкість приводного валу зерноочисної машини,

рад с ; M дв –

рушійний момент на валу електродвигуна, Н  м2 ; і – передаточне
відношення приводного механізму; mS , mS 1 – маси шатунів, кг; mB , mB1
– маси решітних станів, кг; yS , yS1 – ординати центрів мас шатунів, м;
2
yB , yB1 – ординати центрів мас решітних станів, м; g  9,81 м с –

прискорення вільного падіння.
Використовуючи чисельні методи, зокрема програму Wolfram
Mathematica 8.0, з даного рівняння, що являє собою нелінійне
диференціальне рівняння, визначаємо кутову швидкість обертання
приводного валу зерноочисної машини  , як функцію від кута його
повороту  .
Функція

зміни

кінетичної

енергії

зерноочисної

машини

визначається залежністю: TМ   J пр 2. Відхилення екстремального
2

значення Text
визначається

кінетичної енергії від її середнього значення Tср
залежністю

Tmax  Text  Т ср ,

а

відхилення

між

її

максимальним Tmax та мінімальним Tmin значеннями можна визначити
за допомогою виразу T  Tmax  Tmin . Відносні значення відхилень
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кінетичної

енергії

визначаються

залежностями:

1  T Tcp ;

 2  Tmax Tcp .
В результаті досліджень встановлено, що при куті зміщення
кривошипів на 180º використання кривошипів довжиною 0,01–0,04 м
призводить до різкого збільшення нерівномірності руху приводного
валу. В даному випадку доцільно використовувати кривошипи
довжиною 0–0,01 м, або більше 0,06 м. При зміщенні кривошипів на кут
90º та 98º їх довжину можна приймати на всьому проміжку дослідження.
УДК 621.87
Ю. Ю. Сердюченко,
асистент
(НУБіП України)
ПРО ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ
Існуючі проблеми лісового господарства України обумовленні
рядом чинників, а саме:
 відсутність
національної
бази
лісогосподарського
машинобудування
(протягом
багатьох
років
ця
база
створювалась в РСФСР – основному лісозаготівельному регіоні
колишнього СРСР);
 відсутність інвестицій в лісову галузь, недостатність грошових
надходжень від реалізації деревини, адже Україна є
малолісистою та лісодефіцитною країною, що задовольняє власні
потреби у деревині лише на третину;
 суттєві зміни в політиці та принципах створення та розвитку
технічної бази лісового господарства у зв‘язку з переходом
держави від планового ведення господарства до ринкових
відносин;
 відсутність наукових обґрунтувань розвитку технології і механізації
лісозаготівлі та лісовідновлення, котрі враховуватимуть тип
лісорослинної зони, екологічні, соціальні та ринкові умови.
В сучасних реаліях української лісозаготівлі на найближчі 5…7
років практично безальтернативним виглядає застосування ручного
моторного інструменту (звалювання, обрізання, розкряжування) та
колісних сільськогосподарських тракторів класу 0,9…1,4 кН
(трелювання, навантаження-розвантаження, штабелювання), які
обладнуються начіпним трелювальним обладнанням та кранами142

маніпуляторами. Проте основним недоліком подібних технологій є
використання небезпечної і важкої ручної праці.
В подальшій перспективі, виходячи з природних та виробничих
умов (за наявності невеликих роздрібнених лісосік) найбільш
раціональним є впровадження в лісозаготівлі багатоопераційних машин
(комбайнів). Це дозволить забезпечити якісно новий рівень лісозаготівлі
– поєднати виконання технологічного процесу та створення безпечних
умов
праці
із
збереженням
принципів
ощадливого
природокористування. Саме в напрямі впровадження екологічно
ощадних технологій в лісозаготівлі вже рухаються прогресивні лісові
країни.
УДК 622.647.4
Я. С. Приходько,
аспірант
ЕНЕРГЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЛИКО-ЕКСТРУЗІЙНОГО
ФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
Ролико-екструзійні агрегати використовуються для виготовлення
порожнистих залізобетонних виробів за технологією попередньонапруженого
стендового
безопалубочного
формування.
Для
проходження нормального процесу формування необхідно, щоб
потужність привода відповідала максимальним значенням, що
виникають в процесі ущільнення.
Розглядаючи більш детально технологічний процес, виділимо
етапи формування, виконана робота на яких буде становити загальну
потужність БФА. Отже, потужність буде складатися з потужності Pp на
переміщення формуючого візка за направляючими та потужності Pш
шнек-екструдерів, а саме: транспортування бетонної суміші із
основного бункера до формувальної камери Pш1 ; ущільнення матеріалу
Pш2 ; створення тиску на витках шнеках, який приводить у рух БФА Pш3 ;

тертя поверхні шнека із ущільнюючим середовищем Pш4 .
Зважаючи на незначні значення потужності, яка витрачається при
транспортуванні та ущільненні шнеками, запишемо таке:
P1ш  Pш2  K  Pш3  Pш4  ,

u f   R3  r 3  N ш n
u П
4
де K  0,10  0,15 , P  3 , Pш 
.
3  975
10
3
ш
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В наведених формулах прийняті наступні позначення:

u 

максимальні значення нормальних напружень вздовж осі шнека; П 
продуктивність БФА; f  коефіцієнт тертя бетонної суміші з поверхнею
шнека; R,r  відповідно радіус витка та вала шнека; N ш  частота
обертання шнеків; n  кількість робочих органів.
Загальний вираз для визначення енергоємності процесу роликоекструзійного
формування,
який
в
подальшому
потребує
експериментального підтвердження, матиме вигляд:
  П u f   R 3  r 3  N ш n 
  K  1 .
Pзаг  Pp   u 3 
 10

3  975



УДК 621. 87
О. Г. Шевчук,
аспірант
МЕХАНІЗМ ЗРІВНОВАЖЕННЯ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЇ
СТРІЛОВОЇ СИСТЕМИ БАШТОВОГО КРАНА
Шарнірно-зчленована стрілова система баштових кранів складається з основної та допоміжної секцій, з‘єднаних між собою шарніром.
Основна секція з‘єднана з баштою і повертається відносно неї, з іншого
боку до основної секції приєднана допоміжна секція яка знаходиться
завжди в горизонтальному положенні за рахунок приєднаного чотири
ланкового механізму. По допоміжній секції стріли рухається вантажна
каретка.
У баштових кранах з шарнірно-зчленованою стріловою системою
виліт вантажу здійснюється як за рахунок переміщення візка, так і при
повороті стрілової системи. При зміні вильоту вантажу за рахунок
повороту стрілової системи використовується значна кількість енергії,
оскільки стрілова система є досить масивною. Крім того при
переміщенні стрілової системи з крайнього ближнього в крайнє дальнє
положення перекидаючий момент змінює своє значення у великому
діапазоні, що погано впливає на стійкість крану. Для усунення таких
недоліків застосовують механізм зрівноваження з рухомою противагою.
Вона прикріплена до стрілової системи, за допомогою канату, що
проходить через систему блоків. Противага рухається по напрямних, які
забезпечують певну траєкторію руху. При такому русі противаги
забезпечується незмінність координат центру мас системи.
Для визначення траєкторії руху противаги необхідно скласти
рівняння руху всіх ланок стрілової системи. Виходячи з умови

144

незмінності координат центру мас системи, визначено рівняння руху
противаги. На їх основі виведена траєкторія руху противаги за якої
забезпечується незмінність координат центру мас всієї системи. Проте
реалізувати такий метод зрівноваження у даній системі неможливо.
Тому даний рух противаги сприймається як бажаний. А реальний
знаходиться
шляхом
визначення
оптимальних
фізичних
та
геометричних параметрів при заданій траєкторії руху противаги
механізму зрівноваження шарнірно-зчленованої стрілової системи.
Отримані графіки переміщення швидкості та прискорення противаги
при бажаному і реальному рухах, а також графіки переміщення центру
мас усієї системи.
УДК 621.87
Г. В. Шумілов,
аспірант
ВИБІР КРИТЕРІЇВ ОПТИМАЛЬНОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖУ БАШТОВОГО КРАНА
Під час роботи механізмів баштового крана виникають маятникові
коливання вантажу, що призводять до появи багатьох негативних
факторів.
Для усунення небажаних факторів при роботі кранових механізмів
пропонується мінімізувати коливання вантажу на гнучкому підвісі
шляхом вибору оптимального закону руху вантажного візка з вантажем.
Оптимізація режимів руху проводиться для тримасової динамічної
моделі механізму зміни вильоту вантажу баштового крана.
Для знаходження оптимального керування пропонується
використати варіаційні методи, головна перевага яких в тому, що за
допомогою них можна отримати режими руху візка із досить плавною
зміною кінематичних характеристик (швидкостей, прискорень, ривків
тощо) протягом перехідних процесів руху. Використання цих методів
дає змогу забезпечити неперервність зміни похідних від координат візка
будь-якого порядку. Варіаційні методи оптимізації пропонується
використовувати тоді, коли перевага надається точності виконання
технологічної операції транспортування вантажу і надійності роботи
кранового механізму. Як правило, це випадки, коли тривалість циклу
механізму визначена, а на характеристики приводу не накладено
обмежень.
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Оскільки режими руху механізму переміщення кранового візка є
функціональними залежностями переміщень, швидкостей, прискорень
ланок механізму від просторового та часового аргументів протягом
перехідних режимів руху, то критерій повинен мати вигляд
інтегрального функціоналу. Крім того, процедура порівняння
допустимих режимів руху можлива лише тоді, коли критерій має вигляд
скалярної величини і для кожного режиму набуває конкретного
значення.
Вибір того чи іншого критерію повинен бути обґрунтований
специфікою транспортних задач, які виконує візок, а також
обмеженнями, які накладаються на кінематичні характеристики його
руху.
УДК 621.8
А. В. Гудова,
аспірантка
(НУБіП України)
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГВИНТОВОГО
КОРМОЗМІШУВАЧА
При
змішуванні
сумішей
гвинтовими
кормозмішувачами
виникають такі небажані явища як утворення «мертвих зон»,
недостатня однорідність утвореної суміші. З іншого боку, під час
перехідних процесів в елементах конструкції і приводу виникають
динамічні навантаження, які знижують робочий ресурс змішувача.
Для усунення цих факторів пропонується зменшити динамічні
навантаження шляхом вибору оптимального закону руху. А для
покращення якості суміші та зменшення ударного навантаження на
початку руху застосувати дію вібрації.
Спочатку було проведено теоретичні дослідження, а саме: було
проаналізовано
існуючі
розробки
гвинтових
кормозмішувачів;
розроблено динамічну модель кормозмішувача і визначено дійсні
динамічні навантаження, що діють на гвинт і елементи приводу під час
пуску; визначено оптимальні режими руху в процесі транспортування.
Для підтвердження результатів теоретичних досліджень, а також
визначення впливу вібрації на змішування кормів та зменшення
ударного навантаження було проведено експеримент. Для здійснення
якого було розроблено лабораторну установку, підібрано вимірювальні
засоби.
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Потужність на приводному валу вимірювалась через значення
струму і напруги, які ми отримали за допомогою мультиметра. Кутова
швидкість на ведучому валу вимірювалась за допомогою датчика
кутової швидкості. Вимірювання вібрації здійснювалось за допомогою
акселерометра, який було прикріплено до кутиків жолоба. Оптимізація
режиму
руху
була
реалізована
за
допомогою
частотного
перетворювача. Результати досліджень реального режиму роботи,
ударного навантаження та оптимального режиму руху отримано у
вигляді графіків.
За результатами проведених випробувань було виявлено, що
завдяки вібрації зникає проблема утворення «мертвих зон»,
збільшується продуктивність. Плавність руху під час пуску забезпечує
зменшення динамічних навантажень, що, в свою чергу, підтверджує
ефективність впровадження оптимальних режимів руху.
УДК 621.867.13
О. Ю. Костина,
аспірант
(НУБіП України)
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ РУХУ
СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА
Попередніми теоретичними дослідженнями було встановлено, що
в процесі роботи скребкових конвеєрів у тяговому органі та елементах
приводу виникають динамічні зусилля, які спричиняють виникнення
коливальних процесів зі значною зміною швидкості та прискорення під
час пуску. Такі коливання необхідно мінімізувати шляхом проведення
оптимізації режиму руху.
Мета проведення експериментальних досліджень полягає у
перевірці адекватності теоретичних досліджень з наступним
порівнянням
отриманих
експериментальних
залежностей
з
теоретичними.
Програма експериментальних досліджень включає: розробку та
виготовлення фізичної моделі скребкового конвеєра; розробка
програмного забезпечення для реалізації оптимального закону руху
фізичної моделі; проведення експериментів для визначення параметрів
руху скребкового конвеєра при реальному режимі руху та при керуванні
за оптимальним законом.
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Відомо, що сила опору переміщенню тягового органу і вантажу
залежить від швидкості руху тягового органу, тому необхідно дослідити:
залежність коефіцієнту опору від швидкості руху тягового органу, від
фізико-механічних властивостей вантажу, що транспортується, від
матеріалу жолоба та скребків. Для зменшення тягового опору
запропоновано скребки та дно жолоба конвеєра виготовити з
високоміцного поліетилену, який має такі властивості як: низький
коефіцієнт поверхневого тертя, високу ударну міцність, стійкість до
взаємодії хімічно агресивних середовищ та корозії, наявність
«самозмащувального» ефекту, стійкість до високих динамічних
навантажень.
Для реалізації оптимального закону руху скребкового конвеєра
використано комп‘ютерне керування частотним перетворювачем.
Вихідна частота напруги живлення електродвигуна змінюється за
допомогою частотного перетворювача за певним законом руху, що
дозволяє отримати плавний пуск та гальмування скребкового конвеєра.
УДК 621.87
В. В. Мельніченко,
аспірант
(НУБіП України)
АНАЛІЗ І РОЗРАХУНОК ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕХАНІЗМІВ
ПОВОРОТУ СТРІЛОВИХ КРАНІВ
При зростаючих швидкостях робочих рухів на сучасних кранах
актуальною є проблема зменшення динамічних навантажень. Рішення
цієї задачі полягає в усуненні впливів, що перешкоджають нормальній
експлуатації, обумовлених руйнуваннями від «втоми» матеріалу або
динамічними перенавантаженнями.
Основна увага приділена коливанням вантажу, які виникають в
напрямку переміщення вантажу при повороті крана.
Метою даного дослідження є аналіз процесу повороту крана з
гнучким підвісом вантажу. Для досягнення поставленої мети необхідно
розв‘язати такі завдання: 1) обрати необхідну динамічну модель
механізму повороту крана з вантажем; 2) вибрати шляхи зменшення
коливань вантажу на гнучкому підвісі.
Некерований (на природній механічній характеристиці двигуна) пуск
механізму повороту з вантажем на гнучкому підвісі характеризується
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значними амплітудами коливань, які не затухають протягом тривалого
періоду.
Аналіз проведених досліджень показує, що усунення коливань
вантажу на стрілових кранах можливе шляхом керування природною
механічною характеристикою приводного двигуна механізму повороту.
Необхідно обирати такі режими пуску двигуна, які б супроводжувались
плавним прикладанням приводних зусиль.
При
дослідженні
результатів
чисельного
інтегрування
двохмасової та чотирьохмасової математичних моделей на реальному
крані очевидно, що неврахування жорсткості ланок реального крану
може дати похибку при розрахунку динаміки крана, використовувати
двохмасову модель можна в системах з великою жорсткістю, для більш
точної оцінки динаміки системи варто використовувати чотирьохмасову
модель.
УДК 624.879
К. І. Почка,
доцент,
О. В. Місюра,
студентка
АНАЛІЗ ЗМІННОГО РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ОДНОКІВШЕВИХ
ЕКСКАВАТОРІВ
Екскаватор – це особливий вид спецтехніки, без якої неможливо
виконати практично ніякі ремонтні або будівельні роботи. Існує багато
різновидів моделей екскаваторів з різною потужністю або конструкцією.
Залежно від типу шасі, усю подібну техніку розділяють на колісну і
гусеничну.
Універсальні екскаватори призначені для роботи з різними
видами змінного устаткування; прямою і зворотною лопатою,
драглайном, крановою стрілою із крюковою підвіскою або грейфером,
копром для забивання паль і т.д.
Пряма лопата – устаткування, призначене для розробки ґрунту
вище рівня стоянки екскаватора. Зворотна лопата - це устаткування,
призначене для розробки ґрунтів нижче рівня стоянки екскаватора при
ритті котлованів, траншей, виїмок.
Драглайн – одноківшевий екскаватор з гнучким канатним
зв'язком стріли і ковша. Довжина стріли досягає 100 м, місткість
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ковша – 168 м³. Застосовується на кар'єрах, у гідротехнічному та
меліоративному будівництві.
Копер – установка, яка підтримує і направляє палебійне
устаткування, палі. Забивання в наші дні здійснюється дизельмолотом або гідравлічним молотом, пристроєм для занурення паль у
землю ударним способом, існують також інші типи молотів застарілої
конструкції. Сам копер палі не забиває (якщо на ньому не встановлений
молот).
Кранова стріла із крюковою підвіскою або грейфером –
устаткування, що повною мірою здатне замінити вантажопідйомні крани
на будівельному майданчику.
УДК 621.87
В. В. Іщук,
студентка,
Д. А. Паламарчук,
асистент
ШЛЯХИ ЗМЕНШЕННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У СТРІЛОВІЙ
СИСТЕМІ
Для зменшення динамічних навантажень, а відповідно і для
збільшення міжремонтного циклу крана, потрібно мінімізувати ті
причини або ж явища, що викликають збільшення динамічних
навантажень при роботі стрілової системи.
Під мінімізацією швидкісних характеристик розуміють зменшення
прискорення та ривка стрілової системи під час зміни вильоту, а,
особливо, під час перехідних. Одним зі шляхів зменшення динамічних
навантажень є – збільшення тривалості процесів пуску або ж
гальмування. Однак, застосування такого способу веде до збільшення
тривалості робочого циклу крана, що суттєво знижує продуктивність
перевантажувальних робіт.
Сили інерції, що діють на ланки стрілової системи, крім
прискорення центру мас, залежать ще й від маси самої ланки. Тому для
зменшення сили та моменту інерції, що діє на ланки, стрілу і хобот
проектують таким чином, щоб центр мас кожної з ланок співпадав або
був розміщений на невеликій відстані від точки обертання ланки. Крім
того, для зменшення маси стрілової системи, в деяких кранах
застосовують стрілу та хобот виготовлені із низьколегованих сталей
або міцних алюмінієвих сплавів.
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Для запобігання ударів у кінематичних парах ланок проводять
вдосконалення конструкцій, щоб забезпечити відсутність зазорів та
люфтів у цих вузлах. Зокрема пропонується використовувати шарніри
типу «сайлент-блок». Для покращення роботи використовуються
системи примусового змащування шарнірів.
Для зменшення пружних характеристик ланок використовують
сталі зі зменшеним коефіцієнтом пружності. Для зменшення коливань у
відтяжці, вантажний канат проводять паралельно до неї, що дозволяє
запобігти розтягуванню відтяжки. Повністю мінімізувати коливання
складних форм, що виникають у стрілі неможливо, в зв‘язку із
фізичними процесами, що призводять до їх виникнення.
Аналізуючи шляхи зменшення динамічних навантажень у
стріловій системі крана видно, що більшість з них ґрунтується на зміні
конструкції стрілової системи або ж її основних вузлів. Тому найбільш
прийнятними і дієвими способами, що дозволяють суттєво зменшити
динамічні навантаження в стріловій системі є – мінімізація
розгойдування вантажу при його горизонтальному переміщенні та
забезпечення необхідних швидкісних характеристик руху самої
стрілової системи.
УДК 624.879
М. О. Жмура,
студент
РОБОЧИЙ ОРГАН РОЗПУШНИКА
При розробці дисперсних ґрунтів на задній грані наконечника
утворюється площадка зносу, орієнтована під від‘ємним кутом до
траєкторії різання. Робота наконечником з площадкою зносу
супроводжується суттєвим збільшенням опорів ґрунту різанню, так як
ґрунт площадкою зносу ущільнюється в дно прорізу. Величина опорів
ґрунту площадці зносу може досягати величині опорів передній грані.
Для зменшення опорів площадці зносу необхідно зменшувати глибину
різання, що призводить до зменшення продуктивності розпушника і
збільшення собівартості розробки ґрунту. Для виключення контакту
площадки зносу з ґрунтом необхідно забезпечити позитивне значення
кута її нахилу до траєкторії різання. У триточкових розпушників це
досягається поворотом кута за допомогою гідроциліндрів підйомуопускання зуба у напрямку, зворотному напрямку переміщення
машини. У чотирьохточкових розпушників із зміною кута різання контакт
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площадки зносу з ґрунтом досягається за допомогою гідроциліндрів
зміни кута різання. Розпушники з паралелограмною навіскою без зміни
кута різання кут нахилу площадки зносу зберігається незмінним на
будь-якій глибині різання. Для забезпечення зміни кута нахилу
площадки зносу в паралелограмній навісці пропонується можливість
зміни положення наконечника відносно зуба (як зображено на рисунку).
Поставлена мета досягається між внутрішніми поверхнями кармана
наконечника і стояком змінних
клинів, які фіксують наконечник
у
визначених
положеннях
відносно стояка. За допомогою
клинів
наконечник
може
повертатися
в
напрямку,
зворотному напрямку руху
розпушника,
завдяки
чому
виключається
контакт
площадки зносу з ґрунтом.

УДК 624.879
Т.В. Коломієць,
студент
РОБОЧИЙ ОРГАН РОЗПУШНИКА З РОЗКЛИНЮВАЛЬНИМ НОЖЕМ
Розпушники на гусеничних тракторах є основними машинами для
підготовчих земляних робіт в міцних (скельних і мерзлих ґрунтах).
Однією із проблем, які ускладнюють роботу розпушників, є
заклинювання великих уламків розробленого ґрунту між зубом
розпушника і нижньою рамою навіски. При цьому відбувається
буксування машини і навіть її зупинка. Для зменшення впливу цього
фактора застосовуються навісні пристрої, які мають розклинювальний
ніж на нижній рамі. При русі розпушника уламки ґрунту виштовхуються
із масиву і, потрапляючи на ніж, розколюються. В існуючих конструкціях
розклинювальний ніж закріплено на рамі нерухомо, що зменшує
ефективність розклинювального ножа. Цей недолік частково відсутній
при активізації розклинювального ножа, як зображено на рисунку.
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В
цій
конструкції
розклинювальний ніж в задній частині
закріплено
на
рамі
шарнірно.
Передня частина ножа прикріплена
до штоку гідроциліндра, корпус якого
закріплено на рамі. При заклинюванні
уламка, який не розклинюється при
русі
машини,
вмикається
гідроциліндр, який повертає ніж
відносно шарніра. Цим створюється
додаткове зусилля, під дією яких
відбувається розклинювання уламку.

Рисунок. Навіска розпушника з розклинювальним ножем активної дії.
УДК 621.647.4
В. І. Король
студентка
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЩОКОВИХ ДРОБАРОК
Щокові дробарки є однією з найпоширеніших машин для
дроблення матеріалів. Вони застосовуються на гірських породах будьякої міцності, шлаках, деяких металевих матеріалах. Щокові дробарки
присутні в усіх класах дроблення: великому, середньому і дрібному.
Незважаючи на більш як столітню історію головні конструктивні
риси та принцип роботи цих дробарок залишилися незмінними: він
заснований на стисканні робочими поверхнями щік матеріалу, що
призводить до виникнення великих напружень стиску і зсуву, що
руйнують матеріал. Одна з щік дробарки найчастіше робиться
нерухомою. Друга щока кріпиться на шатун, що забезпечує
переміщення верхнього краю щоки так, що вона здійснює коливальний
рух. Ексцентриковий вал приводиться в обертання через клинопасову
передачу від двигуна (електричного або дизельного). На цьому ж валу
кріпиться другий шків, який грає роль маховика і противаги для
основного шківа. Нижній край рухомої щоки має можливість
регулювання положення в горизонтальному напрямку (механічний або
гідравлічний привод), що впливає на ширину мінімальної щілини,
визначає максимальну крупність матеріалу на виході з дробарки. Щоки
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утворюють клиноподібну форму камери дроблення, в якій матеріал під
дією сили тяжіння після руйнування просувається від верхньої частини,
в яку завантажуються великі шматки, до вихідної (розвантажувальної)
щілини. Бічні стінки в процесі дроблення не беруть участь.
Поряд з цим, в останній час здійснено багато спроб для
поліпшення конструкції і підвищення ефективності їх роботи. Особливо
це стосується питання енерговитрат та металоємності. Тому в роботі
аналіз зроблений в розрізі вирішення саме цих питань. Подані графіки
та залежності для питомих енергетичних показників.
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Секція 6. Автоматизовані, електромеханічні системи та
вимірювальні комплекси
УДК 621.3
І. А. Дяченко,
студент
СТВОРЕННЯ АВТОНОМНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У БУДІВНИЦТВІ
За всю свою історію електромобіль перетворювався безліч разів.
Але основною його частиною, принципово незмінною, є електропривод,
а саме - джерело живлення, контролер-підсилювач, двигун, виконавчий
механізм. І саме перетворення пов'язані з цими комплектуючими були
своєрідною еволюцією електромобіля - від одного двигуна пов'язаного з
виконавчими механізмами (колесами) до схеми «мотор-колесо».
Як відомо, будь-які механічні передачі і елементи сприяють
падінню ККД. Зокрема саме з цього класичні ДВС-авто мають настільки
низький ККД. Тобто для створення максимально продуктивної
конструкції необхідно, по можливості, обмежувати кількість механічних
з'єднань.
У
електромобілебудуванні,
на
даний
момент,
найефективнішою конструкцією є здійсненою за схемою «моторколесо». У той же час як схема «мотор-колесо» стала об'єктивно
можливою з введенням вентильного електроприводу у виробництво.
За всю свою історію електромобілі були представлені в безлічі
різноманітних варіантів. Як щодо якості регулювання, так і
розташуванням ЕД. Одні виробники реалізовували електромобіль з
передньою ходовою частиною, інші з задньою. Декого не задовольняв
даний варіант, і робили ходовий як передній вал, так і задній, причому
виконано це було знову ж в безлічі варіантів.
Спочатку
на
електромобілях
застосовували
звичайні
електродвигуни постійного або змінного струму. Тобто електродвигуни
загальнопромислового застосування. Останнім часом все частіше
застосовуються
електродвигуни
спеціально
розроблені
для
електротранспорту.
До
них
пред'являються
вимоги
високої
економічності з збереженням тягових характеристик в широкому
діапазоні швидкостей, здатність витримувати перевантаження і
забруднення, спрощений спосіб обслуговування. Використовуються
трифазні електродвигуни змінного струму з короткозамкненим ротором,
керовані контролером шляхом зміни частоти. Вони практично не
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потребують обслуговування. ККД таких електродвигунів
залежить від обертів і може змінюватися від 82 до 97%.

сильно

УДК 621.31
А. В. Влад,
студент
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНТИЛЬНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В
БУДІВНИЦТВІ
Вентильний електропривод має великі перспективи у галузі
будівництва при створенні мобільної техніки, коли йдеться про фактори
пов‘язані з економічністю, продуктивністю та екологічними показниками.
Ефективність електродвигунів постійного струму збільшується
при заміні статорної обмотки збудження на постійні магніти. Найбільше
поширення вони отримали після винаходу неодімових магнітів.
Застосування постійних магнітів в електродвигунах викликало появу
безколлекторних електродвигунів. Постійні магніти розташовуються на
роторі. Статор забезпечується декількома секціями обмотки. Це
звичайно три або чотири обмотки. Електронний комутатор підключає
живлення до однієї з обмоток, виходить, що біжить електричне поле.
Ротор забезпечується датчиками положення для визначення його
положення і, відповідно, своєчасного перемикання статорних обмоток.
Такий електродвигун простіше, але ускладнення контролера робить
його в цілому дорожче звичайних колекторних. Найчастіше його
застосовують для розміщення в колесі (мотор-колесо). При цьому
магніти розташовуються на ободі, обмотки на нерухомій частині.
Останнім часом за такими двигунами закріпилася назва вентильних
(ВД). Це в тому числі і синхронні електродвигуни змінного струму з
електромагнітним збудженням від вентильного джерела струму з
контролем
положення
ротора
спеціальними
датчиками.
Застосовуються найчастіше все для швидкісного транспорту,
спортивних електромобілів, обертання тягового гвинта літальних
апаратів та снігоходів. ККД досягає величини 90% і вище. У той час як
колекторні електродвигуни можуть мати ККД менше 80%, а серійні
асинхронні електродвигуни мають максимум 87,5%. Таким чином
вентильні електродвигуни мають дві модифікації: живляться змінним
струмом і постійним струмом. І являються самою прогресивною
технологією в електромобілебудуванні.
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УДК 681.513
О. А. Карнасюк,
інженер
ОГЛЯД АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ І ДІАГНОСТИКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ В БУДІВЕЛЬНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ
Необхідність створення автоматизованих систем контролю і
діагностики електротехнічного обладнання обумовлені широкою
сферою застосування його в народному господарстві та нагальною
потребою і зацікавленістю користувачів електричних машин у високій їх
надійності на протязі всього терміну їхньої експлуатації.
Значною мірою підвищенню надійності, безпечній експлуатації
технічних об'єктів сприяє використання різних систем контролю і
діагностики цих об'єктів. Відомих методів і засобів діагностики для
визначення стану вузлів технічних систем і обладнання (у тому числі і
електротехнічного) часто виявляється недостатньо, щоб оцінити стан
всього об‘єкту в цілому, а деколи їх застосування виявляється
неможливим.
Переважна більшість сучасних методів та засобів діагностування
електротехнічного обладнання орієнтовано на вимір реалізацій
фізичних
процесів
(вібраційних,
теплових,
електромагнітних,
акустоемісійних та ін.), що супроводжують роботу окремих їх вузлів,
шляхом розміщення сенсорів на нерухомих частинах цього
обладнання. Разом з тим, на сьогодні існує проблема реєстрації,
передачі та обробки вказаних процесів, що вимірюються на рухомих
частинах (ротори електричних машин та окремі їх елементи, рухомі
частини вітроагрегатів та ін.) електротехнічного обладнання.
На даний час рівень розвитку існуючих електронних засобів
вимірювання і обробки інформації дозволяє побудувати технічні
пристрої, які забезпечують вимір, попередню обробку та передачу
інформаційних сигналів різної фізичної природи з рухомих частин
енергетичних машин.
Найчастіше використовується метод вібраційної діагностики.
Відомі різні підходи до побудови автоматизованої системи
вібродіагностики (АСВД). В основному вони ґрунтуються на тому, яка
модель (детермінована чи імовірнісна) досліджуваного процесу,
покладена в основу АСВД, що розробляється.
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УДК 519.68
О. В. Стецька,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНОЇ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ДЛЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛА
В останні роки великі надії, в сенсі вирішення глобальної
енергетичної проблеми, покладають на альтернативні джерела енергії.
Сонячні електростанції стали символом альтернативної і «екологічної
енергетики».
Задачею було дослідження енергетичної і економічної
ефективності індивідуальних сонячних електрогенераторів малої
потужності для індивідуального житла в умовах сонячного Криму
методами статистичного моделювання. Враховувалися добові і сезонні
зміни інсоляції, випадкові і періодичні варіації хмарності і
електроспоживання.
Досліджувався
проект
з
використанням
тонкоплівкових
фотоелектричних панелей з аморфного кременю, площею 38 м2 (з
встановленням на даху), акумуляторної батареї енергоємністю 20
кВт/год (добовий запас електроенергії) і масою 500 кг, резервного
бензогенератора на 2,5 кВт, інвертора на 4,5 кВт.
Така установка забезпечить середнє споживання електроенергії
390 кВт/год на місяць ціною 5,73 Гр за кВт/год.
Використання сонячної електростанції може бути виправдане
тільки неможливістю підключення до електромережі. Вартість сонячної
електроенергії виявляється на порядок більшою, ніж при живленні від
електромережі. Повної енергетичної автономності досягнути однаково
не вдасться, бо (навіть без урахування поставок запчастин) потрібні
поставки палива для резервного генератора.
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УДК 681.5.015
К. О. Нездолій,
студент
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Актуальність випробувань нових розробок автоматизованих
систем управління технологічними процесами (АСУТП) ще до інсталяції
системи на реальному об‘єкті не викликає питань, такі випробування
дешевші та більш зручні для команди розробників. Традиційно це
робиться за допомогою імітаційного моделювання. Для реалізації
імітаційного моделювання використовуються системи комп‘ютерної
математики (СКМ). Характерною особливістю цього методу є акцент на
моделюванні технологічного об‘єкта управління (ТОУ) і відсутність
реалізації в повному обсязі задач супервізорної автоматизації.
До імітаційного моделювання удаються, коли дорого або
неможливо експериментувати на реальному об'єкті; неможливо
побудувати аналітичну модель, тому що в системі є час, причинні
зв'язки, наслідки, нелінійності, стохастичні (випадкові) змінні; необхідно
зімітувати поведінку системи в часі. Імітаційне моделювання може
застосовуватися у різних сферах діяльності, але найефективніше воно
при вирішенні таких задач: проектування та аналіз виробничих систем;
оцінка різних систем озброєнь; визначення вимог до устаткування та
протоколів мереж зв'язку; модернізація різних процесів у діловій сфері;
аналіз фінансових і економічних систем.
Вирізняють два методи імітаційного моделювання: Hardware in the
loop (HIL) і Software in the Loop (SIL). Полігони HIL і SIL відрізняються
способом реалізації задач контролерної автоматизації. В полігоні HIL
використовується реальний програмований логічний контролер
(хардПЛК), а в SIL використовується програмно реалізований
контролер (реальний софтПЛК або програмний симулятор хардПЛК).
Всі інші задачі імітаційного моделювання HIL і SIL реалізовані виключно
програмними засобами. Полігон HIL є більш наближеним до реального
автоматизованого технологічного комплексу (АТК), в той же час полігон
SIL є мобільним і може бути використаний для імітаційного
моделювання АТК будь-якої складності виключно на комп‘ютерах і без
застосування хардПЛК, тобто в лабораторних умовах і навчальному
процесі.
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Імітаційне SIL моделювання є дієвим інструментом імітаційного
моделювання АТК, оскільки SIL моделювання дозволяє як
змоделювати промисловий ТОУ будь-якої складності, так і випробувати
на змодельованому ТОУ повну функціональність розробленої
дворівневої АСУТП. Ефективність SIL моделювання досягається
використанням сучасних програмних засобів – СКМ (наприклад,
SimuLink), софтПЛК чи симулятору хардПЛК, HMI/SCADA-системи
(наприклад, Wonderware InTouch).
Імітаційне моделювання адекватно відтворює (імітує) реальний
АТК і може бути використаний для полігонних випробувань АТК ще до
інсталяції АСУТП на реальному ТОУ.
УДК 681
В. В. Забіла,
студентка
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНОЮ СТАНЦІЄЮ
У наш час автоматизація підприємств відіграє найважливішу роль
у розвитку суспільства та забезпеченні людей швидкими і якісними
послугами з найменшими витратами енергії, робочої сили і
забрудненням навколишнього середовища. Саме в цьому випадку
розглядається система управління фільтрувальною станцією або
автоматизована система збору інформації, метою якої є перехід від
застарілих технологій, які відпрацювали свій термін до сучасних
програмних і технічних засобів. Нова автоматизована система повинна
надавати можливість диспетчеру керувати параметрами роботи і
забезпечувати аналіз інформації в реальному часі з можливістю
архівації. Перевага системи в тому, що вона розділена на два основних
типи і три підсистеми, - це допомагає мінімізувати сумарну довжину
лінії зв'язку. Автоматизована система управління технологічним
процесом роботи фільтрувальної станції призначена для організації
контролю і управління процесом очищення води на швидких фільтрах.
Для швидкого і якісного збору інформації важливу роль відіграє і
вибір контролерів. В нашому випадку це WinPAC-8000, який працює на
процесорі PXA270. Серія контролерів WinPAC-8000 має чудові апаратні
характеристики, вони працюють під управлінням багатозадачної ОС
реального часу Windows CE. Додатки можуть створюватися як
засобами Windows, так і за допомогою SoftLogic систем.
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В основі системи лежить програмний пакет SCADA (абр. від англ.
Supervisory Control And Data Acquisition - Диспетчерське управління та
збір даних), призначений для розробки або забезпечення роботи в
реальному часі систем збору, обробки, відображення та архівування
інформації про об'єкт моніторингу або управління. Дане програмне
забезпечення встановлюється на комп'ютери, для зв'язку з об'єктом,
використовує драйвери введення-виведення або OPC/DDE сервери.
Програмний код може бути як написаний мовою програмування
(наприклад на C + +), так і згенерований в середовищі проектування.
Всі вище представлені пропозиції автоматизації вже у наш час
користуються великим попитом і дивлячись у майбутнє надійно лягають
в основу більшості процесів, що допомагає розвитку індустрії в країні.
УДК 681.5
О. В. Чернявський,
студент
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОНОМНОГО
АВТОМАТИЗОВАНОГО ВІТРОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛА
Методами статистичного моделювання досліджують енергетичну
ефективність автономного автоматизованого вітроелектрогенератора
малої потужності для індивідуального житла в умовах Криму.
Глобальні потреби в енергії безперервно зростають, але в
недалекому майбутньому будуть вичерпані світові запаси нафти, що
може спричинити енергетичну кризу. В останні роки великі надії
покладають на альтернативні джерела енергії та новітні технології.
Відкритим залишається питання енергетичної та економічної
ефективності вітроелектрогенератора порівняно з традиційними
джерелами енергії.
У зв‘язку з лібералізацією економіки та індивідуалізацією соціуму,
останнім часом зросла цікавість до автономного автоматизованого
вітроелектрогенератора (ААВ), що не зв‘язаний з електромережею і
обслуговує індивідуальне житло.
Актуальною задачею є дослідження енергетичної та економічної
ефективності автономного автоматизованого вітроелектрогенератора
малої потужності методами статистичного моделювання.
Ідея використання «безкоштовної» енергії вітру для отримання
електроенергії у власному будинку на перший погляд дуже приваблива.
Однак в результаті моделювання виявилос, що електроенергія від

161

домашнього (ААВ) виявляється парадоксально дорогою, що доводить
досить низьку енергетичну та економічну ефективність (ААВ) для
індивідуального житла.
УДК 681.513
Л. Г. Соболевська,
асистент
ВИКОРИСТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛУ ЗМІНИ МОМЕНТУ
НА ВАЛУ РОТОРА ВІТРОЕЛЕКТРИЧНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ
ДІАГНОСТИКИ
Проблеми діагностики технічного стану вузлів вітроелектричних
агрегатів (ВЕА) пов'язані з вирішенням цілого ряду завдань як
теоретичного, так і практичного плану. Використовуючи інформацію,
яка реєструється на роторі і на нерухомих вузлах ВЕА і обробляється
за допомогою інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) діагностики,
визначається технічний стан досліджуваної машини. У свою чергу,
достовірність діагностики при використанні сучасних ІВС можна
підвищити, враховуючи інформацію, яка міститься в параметрах
діагностичного сигналу, що знаходиться у функціональній залежності
від кута повороту ВЕА, що діагностується. У цьому випадку в якості
діагностичних ознак можна використовувати девіацію кутової швидкості
вала або величину крутного моменту на ньому. Необхідно відзначити,
що ці діагностичні ознаки носять випадковий характер.
Враховуючи випадковість фізичних процесів, які супроводжують
роботу ВЕА, доцільніше використовувати статистичні методи при
проведенні діагностики. Серед цих методів слід передусім виділити
методи аналізу розподілу нерівномірності кутової швидкості вала ВЕА.
Вибір для дослідження процесу нерівномірності кутової швидкості вала
обумовлений тим, що саме вал механічно пов'язаний з ротором
генератора за допомогою редуктора (вітроелектричні агрегати) або
муфти (дизель-електричні агрегати) і тому процес нерівномірності
кутової швидкості є найбільш інформативним з точки зору діагностики.
Для аналізу і обробки інформаційних сигналів, представлених у
вигляді кутових спостережень, статистичні методи повинні мати деякі
особливості. Необхідно запровадити визначення функції розподілу,
характеристичної функції і моментів, узгоджених з періодичністю, що
виникає при розгляді на колі. Один з методів представлення даних
кутових вимірів - діаграма "троянди" спостережень, що складається з
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секторів із загальною вершиною, кути яких при вершині відповідають
обраним клас-інтервалам, а радіуси пропорційні частотам попадання у
відповідні клас-інтервали. Зручним представленням гістограми кутових
спостережень є графік лінійної гістограми, який являє собою розгорнуту
на інтервал [0; 2 ) кругову гістограму. Подальшим розвитком цього
методу, з урахуванням циклічності досліджуваних процесів є
представлення та подальший статистичний аналіз виміряних
експериментальних даних у вигляді так званих  - серій.
УДК 681.5
О. С. Шульга,
студент
КЕРУВАННЯ ЕНЕРГООБ’ЄКТАМИ НА БАЗІ SCADA-СИСТЕМ
В Україні в останні роки активно ведеться розробка і
удосконалення готових програмних продуктів, які б спрощували
підтримку складних енергетичних процесів на заданому рівні та
підвищували надійність системи автоматизації.
Для цього завдання реалізовані програмно-технічні комплекси
(ПТК) на базі SCADA-систем, які дозволяють поєднати системи
контролю і керування технологічними операціями на енергооб‘єктах в
одну систему. Ці ПТК дозволяють:
 своєчасно отримувати достовірну інформацію про хід
технологічного процесу;
 надійне управління процесом в нормальних, аварійних та після
аварійних режимах;
 знизити кількість аварійних ситуацій в результаті помилкових
дій персоналу;
 покращити
умови
праці
експлуатаційного
персоналу
енергооб‘єкта;
 забезпечити
персонал
ретроспективною
технологічною
інформацією (реєстрація подій, параметрів технологічного процесу) для
аналізу, оптимізації і планування роботи обладнання.
Застосування в SCADA-системах нових технологій, розробка
інструментальних засобів комплексної автоматизації підприємства
свідчить про прагнення і можливості розробників постійно
удосконалювати свої продукти. Тому, можна впевнено сказати, що
SCADA-системи збору, обробки, відображення і архівування даних про
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об‘єкт моніторингу або регулювання – це новий крок в автоматизації
енергетичних та інших технологічних процесів.
УДК 681.621.398
В. В. Жабуровський,
студент
СУЧАСНА ТЕЛЕМЕТРІЯ ТА ОБЛІК ГАЗУ НА ГРП
На будь-якому виробництві в певний момент виникає необхідність
модернізації, однак модернізація самої технології потрібна далеко не
завжди. Часом досить забезпечити безвідмовність і безаварійність
функціонування вже наявного обладнання, щоб підняти технологію на
більш високий рівень якості та забезпечити необхідний економічний
ефект. Як приклад, надійне і стійке функціонування системи
газопостачання населенного пункту і підключених до неї споживачів
безпосередньо залежить від надійності функціонування всіх ланок
системи постачання і, зокрема, від безвідмовної та безаварійної роботи
газорозподільних
(газо-регуляторних)
пунктів
(ГРП)
і
самих
газопроводів.
Призначенням таких газорозподільних пунктів є: зниження
вхідного тиску газу до заданого рівня й підтримання вихідного тиску в
заданих межах; контроль поточної температури, механічна очистка,
облік витрат газу; захист від можливого підвищення або зниження тиску
газу. ГРП Ғ одні з найбільш відповідальних елементів системи
газопостачання, від них залежить безпека і економічність спалювання
газового палива. Останнє, до речі, з урахуванням нинішньої економічної
ситуації з газом в Україні, визначає необхідність використання сучасних
засобів автоматизованого контролю та обліку для забезпечення
максимальної економії з підвищенням рівня надійності та безпеки
експлуатації системи газопостачання. Для досягнення даної мети
доцільно використовувати системи телеметрії.
Система телеметрії сприймає і ретранслює електричні сигнали
від багатьох датчиків одночасно завдяки процесу ущільнення даних Ғ
мультиплексуванню. Ця система перетворить результат кожного
вимірювання, виражений аналоговим значенням напруги, в прийнятне
для комп'ютера цифрове значення, (похибка, зазвичай, менше 0,25%
для будь-якого вимірювання). Для збору даних використовуються
GSM/GPRS термінали, вони можуть встановлюватися на віддалених
важкодоступних об'єктах, які вимагають регулярного збору даних.
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Таким чином, установка GSM терміналу на об'єкті, віддаленому
від основних комунікацій, дозволяє знімати показання дистанційно і
зменшити число відвідувань об'єкта. Система телеметрії включає в
себе такі об'єкти: промисловий пункт обліку газу (ППОГ), центральний
сервер
БД
(ЦСБД),
операторський
центр.
GSM-термінал
встановлюється на кожному пункті обліку газу і підключається до
вимірювальної апаратури. З ЦСБД інформація через web-інтерфейс по
мережі
Інтернет
передається
безпосередньо
підприємствамспоживачам газу для подальшого аналізу і контролю. У разі виникнення
гранично допустимих значень термінал ініціює позаплановий сеанс
зв'язку і передає інформацію про те, що трапилося на ЦСБД.
Дублювання каналів забезпечує високу надійність зв'язку між пунктом
обліку газу та ЦСБД.
Впровадження системи телеметрії ставить за мету, перш за все,
підвищити надійність функціонування об'єкта, дати можливість
обслуговуючому персоналу побачити заздалегідь наближення
параметрів до межі штатного режиму (в режимі «online»). Вартість такої
системи дуже мала порівняно з витратами, викликаними можливим
аварійним відключенням цілих районів міст.
УДК 681.5.004
К. О. Старіков,
студент
ОГЛЯД ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ
В наш час ринок систем диспетчерського управління стрімко
розвивається. На кожному підприємстві, в кожному бізнесі, задіяні
системи управління базами даних (СУБД). На сьогоднішній день відомо
багато СУБД, та найбільш росповсюджені та використовувані такі
системи як Oracle та Microsoft SQL Server.
Суть роботи СУБД досить проста. Ви під‘єднуєте бази даних та
оперуєте ними. На підприємствах з автоматизованими системами
управління технологічними процесами (АСУТП) такі системи
дозволяють аналізувати процес виготовлення продукціїї, виявляти
недоліки роботи та миттєво реагувати та них.
Програмне
забезпечення
Oracle
містить
найновіші
та
найрозвинутіші функції для роботи з мовою JAVA. В ньому втілені всі
найновіші розробки. Єдиними недоліками є складне адміністрування та
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затрати на встановлення. Однак всі затрати виправдовують її
ефективність та надійність роботи.
Пакет Microsoft SQL Server відрізняється своєю простотою та
меншими затратами. В основному використовуються на малих
підприємствах, де немає необхідності працювати з величезними
об‘ємами інформації.
Ці системи створені для обробки даних, однак, дуже часто на
підприємстві необхідно мати доступ до інформації, яка була записана
досить давно. Тобто необхідно мати обладнання, яке могло б зберігати
і оперувати величезними об‘ємами інформації.
Такі системи називаються системами архівації даних. Сучасним
рішенням такої проблеми є продукт компанії Iconics - HyperHistorian. В
цьому продукті розвинута технологія збереження даних та їх архівації
комбінуються зі стандартним механізмом інтерфейсу запитів, що
гарантує відкритий і простий доступ до збережених в хронологічній
послідовності даних, що забезпечує можливість аналізу та прийняття
рішень в реальному часі.
Іншим типом систем збереження даних є «хмарні» системи
збереження даних. Цей тип досить стрімко розвивається останнім
часом. Суть «хмарних» сховищ полягає в тому, що деяка компанія має
велику кількість серверів, під'єднаних до мережі Інтернет. Ви, як
користувач, підписуєтесь на цей сервер і зберігаєте на ньому свою
інформацію та в будь-який момент завантажуєте її. «Хмарні» технології
є ще досить новими, але стрімко розвиваються і в подальшому мають
перспективу стати технологіями масового використання.
УДК 681.518.5
А. О. Вольтерс,
асистент
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ РОТОРНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ
МАШИН
На сьогоднішній день розроблено та використовується велике
різноманіття засобів та методів діагностування. Це пояснюється
пошуком, що триває більш ніж 35 років, кращих засобів, що визначають
створення раціональних, швидкодіючих, надійних та довговічних систем
технічного діагностування. Але в методичному плані сучасні засоби
діагностики суттєво не відрізняються від засобів 20-річної давнини.
Закордонний досвід вказує нам напрямки використання та розвитку, як
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окремо вбудованих датчиків, так і інформаційних систем, що
забезпечують періодичний чи постійний контроль технічного стану
основних складових агрегату. Також широке розповсюдження отримали
мобільні системи діагностування. Ведуться роботи з комплексної оцінки
стану електроенергетичних машин, але остаточного рішення, якою
повинна бути система діагностування - бортовою, стаціонарною або
комбінованою Ғ ще немає. Кількість контрольованих параметрів, за
якими здійснюються розрахунки із застосуванням ЕОМ, коливається в
межах 100-150. Складності теоретичних досліджень й практичних
рішень привели до того, що існуючі автоматизовані системи діагностики
є унікальними.
Розробкою й створенням систем діагностування для транспорту
займаються провідні фірми Швеції, Данії, Норвегії, Швейцарії та інших
країн. Однак, незважаючи на значний досвід, не вироблено єдиного
підходу щодо вибору методів діагностування, кількості параметрів (від
150 до 600), способів подання матеріалів (осцилоскоп, дисплей і т.п.).
В спеціалізованих галузях пошуки ведуться по шляху зниження
трудових витрат і забезпечення надійної оцінки відхилень параметрів.
Автоматизовані системи діагностики, незважаючи на їхнє
різноманіття й унікальність, ґрунтуються на більш-менш глибокому
діагностуванні тільки найважливіших елементів. Найбільш поширеним
методом є параметричний метод, бо його застосовують до широкого
спектру груп, вузлів та систем. Потім ідуть методи віброакустичний,
―метал в середовищі‖ та інші.
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Секція 7. Інформаційні технології
УДК 681.31
О. О. Васильєв,
аспірант
АРХІТЕКТУРА КОНФІГУРАТОРА PMB ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В
БУДІВНИЦТВІ
PMB (the Patterns-maker of Building) - англійська назва
конфігуратора інформаційних технологій у будівництві. Основне
укрупнене завдання PMB – це конфігурування програмної системи
замовника для забезпечення необхідної конфігурації інформаційних
систем підготовки і управління будівництвом. PMB складається з PMBсервера, PMB–клієнта і додаткових складових. PMB-сервер - це
менеджмент компонентів (база компонентів), менеджмент конфігурацій,
менеджмент біллінга, менеджмент статистики, менеджмент контролю
якості (QA), менеджмент службових і загальних сервісів тощо. База
компонентів розділена по класифікаторах: напрям компонента, версія
продукту і версія цільової машини. Напрям компонента - базовий
класифікатор. Визначені різні області підготовки і управління
будівництвом, які поділяються на підкатегорії, що задає ієрархічний
метод класифікації. Проте, компоненти PMB можуть одночасно
виконувати декілька напрямів, що задає підтримку фасетного методу
класифікації. Версія продукту - класифікатор являє собою чисту
ієрархічну систему, яка в деяких компонентах може вироджуватися у
плоску (одинична глибина ієрархії). Версія цільової машини класифікатор визначає типи цільової машини, як правило, це
операційна система і її розрядність, наприклад, Windows XP 64. В базі
повинні зберігатися такі складові частини компонента: опис (верхівка)
компонента, програмний компонент, драйвер. Найважливіша складова
PMB - менеджмент конфігурацій, основною функцією якого є
створення, модифікація і підбір найбільш відповідних конфігурацій,
розрахунок показників конфігурації. PMB однією з ключових частин
визначає укладення домовленостей з постачальниками програмних
компонент на комерційній основі. В подібній співпраці зацікавлені всі
сторони (Постачальник ПЗ, PMB, Замовник). Модулі біллінга мають
бути вбудовані в драйвера компонентів, як і детальна система звітності,
яка дозволяє аналізувати статистику експлуатації компонентів і грошові
вливання. Менеджмент статистики - є важливим через велику
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кількість використовуваних компонентів і конфігурацій, та є ключовим
елементом для систем біллінга і фінансових звітів.
УДК 658
Н. О. Чорна,
аспірант
ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНО-ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ЛІТАКОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В наш час високих технологій одна з таких галузей, як
літакобудування, перебуває в досить скрутному становищі.
Незважаючи на складність робіт з проектування та будівництва літаків,
в компаніях, які займаються цим питанням, досі не використовуються
принципи управління проектами.
Інтенсифікація і глобалізація
економіки призводить до загострення конкуренції між компаніями за
сфери впливу на світових ринках. Виграють ті, які своєчасно
відреагували на стан ринку, перебудувалися на випуск продукції, що
користується попитом, і організували цей випуск більш організовано і з
меншими витратами, ніж інші компанії. У сучасних умовах реалізація
такої стратегії діяльності можлива тільки із застосуванням сучасних
методологій управління.
Складність будь-якої системи зростає в геометричній прогресії по
відношенню до кількості її елементів. Це пов'язано зі збільшенням
кількості взаємодій між елементами «більшої» системи. Ефективно
управляти складними системами можна лише в тому випадку, коли ці
взаємодії класифіковані і згруповані таким чином, щоб кількість типів
взаємодій була мінімально. Для цього необхідно впорядкувати систему.
Частина діяльності літакобудівних компаній носить проектний,
частина – операційних характер. Діяльність з розвитку компаній, щодо
створення нового бізнесу традиційно відноситься до проектної, на
противагу операційній діяльності, яка характеризується циклічним
характером всіх процесів. Проект - унікальна одноразова сукупність дій
і завдань, що функціонує в умовах обмежених ресурсів і часу. Компанії,
які в процесі своєї діяльності реалізують проекти, називаються
проектно-орієнтованими. А компанії, які створюються під реалізацію
деякого великого проекту, називаються «компаніями під проект». Крім
того, існує ще один термін, що характеризує компанії, які
використовують методологію управління проектами у своїй діяльності.
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Це проектно-керовані компанії, в яких управління деякими видами
діяльності здійснюється через проекти.
Таким чином, при управлінні літакобудівної компанії ми бачимо
комбінування проектної та операційної діяльності.
УДК 004.91
Є. Є. Шабала,
аспірант
МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСІВ НА ОДИНИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Ефективність
подальшого
вдосконалення
управління
будівництвом в значній мірі залежить від того, наскільки якісно
розроблена нормативна база, які для цього потрібні витрати.
Для вирішення задачі створення сучасної системи ведення
нормативної бази в будівництві, потрібне спеціальне програмне
забезпечення - система моделювання. Специфіка такої системи
визначається технологією роботи, набором мовних засобів, сервісних
програм і прийомів моделювання. Імітаційне моделювання - це
високорівнева інформаційна технологія, яка забезпечує роботу зі
створення або модифікації імітаційної моделі, а також експлуатацію
імітаційної моделі та інтерпретацію результатів.
Однією із задач створення моделей будівельних процесів є
задача оптимального розподілу ресурсів у проекті пов'язана з
розподілом обмежених ресурсів за операціями проекту. Проект,
зазвичай представляють як деякий комплекс операцій. Операція - це
процес, що вимагає витрат часу і ресурсів. Для вирішення задачі
оптимального розподілу ресурсів використовується підхід, заснований
на ідеї агрегування, тобто зменшення числа операцій проекту шляхом
заміни декількох операцій однією операцією.
Як правило, ресурси беруть участь в операції в певних
співвідношеннях, які називаються набором ресурсів.
В якості величини інтенсивності набору береться вид ресурсу,
який є основним (визначальним). Наприклад, кількість людей, що
виконують роботу, визначає необхідну кількість матеріалів, інструменту,
робочого одягу і т.д.
Задача оптимального розподілу ресурсів полягає у визначенні
такого розподілу ресурсів, що всі операції комплексу виконані за
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мінімальний час або втрати, пов'язані з затримкою часу реалізації
комплексу або ряду його операцій, мінімальні.
Отже, агрегування не тільки ефективний метод розв'язання задач
великої розмірності, але чи не єдиний підхід до прийняття рішень на
вищих рівнях управління.
УДК 004.09
С. І. Банюк,
студент
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРИКЛАДНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ
ПОБУДОВИ БАЗИ ЗНАНЬ
Існує багато рішень для побудови баз знань, але всі вони мають
деякі недоліки. Задача узгодженості термінологій завжди була
актуальною. Спробу вирішення проблеми узгодженості термінологій в
базах знань реалізовано в експериментальній прикладній програмі
«Tezarus».
Досліджуючи матеріали статті В.Б. Задорова, В.В. Демченка, В.Т.
Шпирного, І.В. Бондаренка «Формування ієрархічних інформаційних
моделей об‘єктів і процесів з використанням онтологій предметних
областей», створено експериментальну розробку програмного продукту
«Tezarus».
Мета розробки: реалізація бази знань з використанням
мереологічних і таксономічних ієрархічних зв‘язків. Таксономія дозволяє
працювати з класами. Мереологічні зв‘язки забезпечують цілісність
даних без втрати інформації про концепт.
Для
вирішення
цієї
проблеми
необхідно
здійснювати
експериментальні
дослідження.
Розробка
експериментального
програмного продукту повинна допомогти поліпшити технологію
створення сучасних баз знань. Складовою частиною баз знань є
тезауруси понять та довідні словники.
Реалізовано елементи інформаційної технології для побудови
тезаурусів та довідних словників, що можуть містити багато різних
тлумачень одного і того ж поняття. Тезаурус – це ієрархічний словник
сукупності концептів (термінів), описаних з необхідними атрибутами та
характеристиками. Тезаурус має таку структуру:<термін>, <опис
концепту>. Основною перевагою порівняно з іншими базами знань є
реалізація мереологічних та таксономічних ієрархічних зв‘язків.
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Програмний продукт було реалізовано мовою С++ з
використанням бібліотеки Qt 4.5. База даних реалізована за допомогою
СУБД SQLite 3.0.
Реалізація даного програмного продукту буде корисною для
подальших розробок інформаційного моделювання об‘єктів та
вирішення проблем семантичної неузгодженості різнофункціональних
програмних продуктів.
На даний момент розроблена експериментальна програма
використовується в предметній галузі «будівництво».
УДК 004.5
М. В. Клименко,
Ю. В. Лактіна,
студенти
ПРОЕКТУВАННЯ ЖЕСТОВИХ ІНТЕРФЕЙСІВ
Сенсорні інтерфейси практично заполонили розвинуті ринки, що
призвело до змін очікувань користувачів і поглядів UX- спеціалістів на
людино-машинну взаємодію. Тепер вслід за сенсорними інтерфейсами
в індустрію проникають технології безконтактних жестових інтерфейсів
та природно-мовних взаємодій. Розповсюдження цих технологій обіцяє
зміни в області UX.
Модель взаємодії людини з технікою за допомогою жестів набула
популярність завдяки сенсорам Kinect, які були створені корпорацією
Microsoft для ігрової платформи Xbox. Ці ж сенсори були адаптовані і з
приладами Samsung Smart TV. Таким чином безконтактні жестові
інтерфейси зробили крок із комп‘ютерних ігор прямо у повсякденне
життя.
В Kinect для Windows входить функція, котра називається Near
Mode. У режимі Near Mode користувачі можуть використовувати
безконтактні жести для роботи з ПК, сидячи за ним, без необхідності
вставати в повний зріст. Технологія безконтактної жестової взаємодії
дозволяє зменшити кількість елементів інтерфейсу в виробничих
програмах, завдяки тому що з відображуваними на екрані об‘єктами
можна взаємодіяти практично як з реальними фізичними об‘єктами.
Також дана технологія дозволяє використовувати комп‘ютер в умовах,
коли торкатися до об‘єкту через будь-які причини неможливо.
З повсякденним розповсюдженням сенсорних інтерфейсів
з‘явилися бібліотеки жестів в допомогу дизайнерам, які працюють над
методами сенсорної взаємодії. Не обмежені двома вимірами плоского
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екрану, безконтактні жестові інтерфейси дозволяють дизайнерам
ефективно використовувати третій вимір – глибину, а також рухи тіла.
На початку сенсор Kinect розпізнавав рухи, які виконувалися всім
тілом, але тепер завдяки наявності режиму Near Mode в новій версії
його функціонал значно поширився: зсув, розтягування і стиснення,
тягни-штовхай, захват та відпускання, поворот, кидок.
Завдяки
безконтактним
жестовим
і
природно-мовним
інтерфейсам спілкування людини з комп‘ютером стає набагато
ефективнішим і зручним для застосування.
УДК 620.179.680
А. О. Григор’єва,
А. О. Андрощук,
студентки
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РІДИН У
СУЧАСНІЙ КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ
У сучасному світі безліч галузей промисловості мають потребу у
якісній візуалізації рідин, однак найбільш широко можливостями 3D
моделювання користується індустрія розваг. Кіно, реклама, відеоігри –
всі вони використовують у якості матеріалів 3D моделі, котрі
створюються за допомогою різноманітних програмних засобів. Сьогодні
існує безліч професійних програм 3D моделювання, котрі мають досить
широкий спектр інструментів для створення реалістичних зображень
різноманітних об‘єктів оточуючого світу. Однак питання
якісної
візуалізації рідин залишається однією з найбільш актуальних проблем
сучасної комп‘ютерної графіки. Рухомі об‘єкти завжди складніші в
питаннях реалістичної візуалізації ніж нерухомі. Але складність
отримання зображення рідини необхідної якості не тільки в її
надзвичайній рухомості. Через свою з фізичної точки зору складну
природу та практично непередбачувану поведінку внутрішніх
турбулентних течій, рідини не мають того еталонного методу
візуалізації, який дозволив би отримати їх реалістичне зображення.
Проблема якісного прорахунку світлових променів, що пронизують
товщу рідини та правильного їх відбивання до цього часу повністю не
вирішена в 3D-пакетах. Окрім цього, ситуацію ускладнює те, що хоча
рідини є прозорими, вони мають певну в‘язкість та густину, що також
впливає на проникнення світла. Зараз на ринку комп‘ютерної графіки
кожна задача з моделювання та візуалізації рідин вирішується кожним
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окремим спеціалістом відповідно до наявності у нього необхідних
знань, певного досвіду та достатньої фантазії. Тобто, в комп‘ютерній
графіці не існує загальноприйнятого методу візуалізації, котрий
дозволяє отримувати зображення, ідентичні реальним об‘єктам, що
знаходяться в рідкому стані. Однак існують способи, котрі допомагають
отримати задовільний результат. Серед них: використання системи
частинок пакета 3DS MAX компанії Autodesk, 3D-редактора Blender та
програми RealFlow; моделювання з використанням NURBS-сплайнів, а
також моделювання за допомогою вбудованих засобів 3D-пакетів з
використанням фізичних особливостей рідин. В основі кожного способу
– свій математичний метод, і вони цілком відрізняються один від
одного. Кожний із даних способів візуалізації рідин має свої переваги та
недоліки, а також унікальні особливості, що обумовлюють його
використання у певній сфері комп‘ютерної графіки та мультимедійних
технологій. Робота присвячена аналізу існуючих методів та засобів
візуалізації рідин, а також порівнянню їх швидкості та якісних
характеристик.
УДК 004.4
В. О. Гавриленко,
А. М. Дарієнко,
студенти
ЕЛЕКТРОННА ЧЕРГА АБІТУРІЄНТІВ
Електронна черга – це організований за зростанням нумерований
список. Автоматизована система управління чергою допомагає
уникнути великого скупчення людей в місцях прийому відвідувачів.
Дана проблема є актуальною, про що говорить велика кількість
різноманітних програмних реалізацій, які широко застосовуються в
різноманітних організаціях та установах, зокрема у вищих навчальних
закладах.
Рішення даної проблеми полягає в розробці клієнт-серверного
застосування, де серверна частина програми підключена до бази
даних, що зберігає інформацію про вступника (ПІБ та номер в черзі), а
програма-клієнт підключається до сервера за допомогою комп‘ютерної
мережі (локальної або мережі Інтернет). Оператор (реєстратор)
вводить дані про абітурієнта; програма-клієнт передає їх на сервер,
який заносить інформацію до бази даних. Абітурієнт автоматично
займає певну позицію в черзі. Програма аналізує швидкість просування
черги і робить прогнози щодо часу обслуговування відвідувачів.
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Додатково зберігається інформація про роботу системи з
функціями контролю і підрахунку статистики, що в багатьох випадках
дозволяє мати повну картину щодо завантаженості пункту
обслуговування клієнтів, роботи окремих операторів.
Система реалізована мовою РНР з використанням MySQL.
Можливе підключення до університетської бази даних абітурієнтів.
Впровадження даної системи в рамках вступної кампанії
спростить подачу документів, зекономить час абітурієнтів та в цілому
підвищить ефективність роботи приймальної комісії.
УДК 004.421
Я. С. Зданович,
студент
МЕТОД ЕЛІПТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОШУКУ ОБЛАСТІ
ОБЛИЧЧЯ НА ЗОБРАЖЕННІ
Серед задач розпізнавання образів зображень актуальною є
задача пошуку обличчя. Часто вона є «першим кроком» у процесі
вирішення задач більш високого рівня (наприклад, впізнавання особи).
Однак і сама інформація про присутність і, можливо, кількості осіб на
зображенні може бути корисна, наприклад, для таких додатків, як
охоронні системи та змістовна індексація бази даних зображень і т. д.
Одним зі способів вирішення даної задачі є метод виділення
обличчя за допомогою деформованих еліптичних моделей.
Запропонований метод має більш високу стійкість та точність
розпізнавання,
простоту
реалізації,
порівняно
з
методами
розпізнавання «з верху-донизу»,колірної сегментації, опорних векторів.
Метод полягає у виділенні еліптичних областей максимального
розміру, всередині яких щільність змісту кількості пікселів кольору шкіри
максимальна, в той час як на кордоні кількість пікселів мінімальна.
Вздовж кордону моделі розташовані сенсорні області, в яких
відбувається оцінка щільності пікселів з високою ймовірністю. Залежно
від цієї щільності сенсорні області деформують модель таким чином,
щоб включити всередину моделі як можна більше пікселів близьких за
кольором до шкіри, уникаючи пікселів з малою ймовірністю. Модель
ініціалізується поблизу очікуваного положення особи на зображенні.
Деформація моделі проводиться по кроках. Для кожної сенсорної
області проводиться розрахунок щільності пікселів шкіри у внутрішній і
зовнішній околиці кордону моделі :
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де
- внутрішня область сенсорної області,
- зовнішня область
сенсорної області, S - площа сенсорної області,
- ймовірність
належності кольору пікселях до кольору шкіри.
Виходячи з розрахованих величин, обчислюється вектор
переміщення сенсорної області.
Поведінку
моделі
можна
варіювати
і
налаштовувати,
модифікуючи наступні параметри:
• кількість, розташування і розмір сенсорних областей;
• порогові величини
і
;
• додаткові обмеження на форму, розмір, орієнтацію і положення
еліпса.
УДК 004.421
І. Ю. Корлюк,
студентка
ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ
Останнім часом фрактали набули популярності у трейдерів для
аналізу стану біржових ринків. Так як біржовий ринок є хаотичною
структурою,
поведінку
якої
неможливо
описати
лінійними
математичними методами і достовірно спрогнозувати, спираючись на
класичний фундаментальний і технічний аналіз, саме тому і з‘явились
фрактали на ринку.
Фрактальний аналіз ринків, на відміну від теорії ефективних
ринків, постулює залежність майбутніх цін від їх минулих змін. Таким
чином, процес ціноутворення на ринках глобально детермінований,
залежний від "початкових умов", тобто минулих значень. Локально ж
процес ціноутворення випадковий, тобто в кожному конкретному
випадку ціна має два варіанти розвитку. Фрактальний аналіз ринків
безпосередньо виходить з фрактальної теорії і запозичує властивості
фракталів для отримання прогнозів.
В процесі дослідження фрактального ринку використовуються
нові методи дослідження ринку капіталів, засновані на нелінійності
динамічних систем. Кращим показником волатильності є фрактальна
розмірність, на підставі якої можна скласти уявлення про акції. Для

176

обчислення фрактальної розмірності використовується формула:

,
де N — кількість самоподібних частин, які виникають у разі
збільшення лінійних розмірів вихідної фігури в y разів.
Основні властивості фракталів на ринку:
1. Ринкові діаграми мають фрактальну розмірність. Фрактальна
розмірність ринкової діаграми завжди 1 <D <2;
2. Ринкові діаграми мають властивість масштабної інваріантності або
скейлінга;
3. Ринкові діаграми завжди утворюють певну структуру, що має
унікальні властивості;
4. Ринкові фрактали мають «пам'ять» про свої «початкові умови».
Отже, за допомогою фракталів можна спрогнозувати поведінку
акцій на біржовому ринку. За допомогою нових комп‘ютерних технологій
стало набагато легше застосувати фрактальний аналіз.
УДК 004.021:004.92
Х. М. Гоц,
аспірантка
ВИКОРИСТАННЯ IFC ФОРМАТУ ДЛЯ ОБМІНУ ДАНИМИ МІЖ BIM
BIM (Building Information Model) - iнформаційна модель будівлі –
це новий підхід до проектування і створення документації будівельних
об‘єктів.
Підхід до проектування будівель через їх інформаційне
моделювання направлений, перш за все, на збір і комплексну обробку в
процесі
проектування
всієї
архітектурно-конструкторської,
технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю з усіма її
взаємозв‘язками і залежностями, коли будівля і все, що має до неї
відношення розглядається як один об‘єкт.
Інформаційне моделювання будівлі (BIM) – процес, під час якого
створюється єдина модель будівлі, яка складається з різних
проектувальних частин і містить усю необхідну інформацію. Така
модель може бути використана для управління будівлею на всіх етапах
її життєвого циклу (побудова, оснащення, експлуатація, ремонт,
демонтаж).
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Особливістю інформаційної моделі є те, що всі її складові частини
можуть бути виконані в різних BIM-програмах, обмін даними між якими
здійснюється з допомогою формату IFC.
Формат IFC (Industry Foundation Classes) був розроблений
Міжнародним альянсом по забезпеченню сумісності будівельних САПР
(International Alliance for Interoperability) в 1997 р. і представляє собою
міжнародний стандарт опису об‘єктів будівельної індустрії для
архітектурних і будівельних САПР.
Формат IFC підтримується великою кількістю розробників
програмного забезпечення, зокрема Graphisoft, Autodesk, Nemetschek,
Robobat, Tekla, Bentley і SCIA.
Принципова відмінність формату IFC від інших форматів обміну
даними (наприклад, DWG/DXF) полягає в тому, що він передбачає не
лише повний геометричний опис об‘єкта в 2D і 3D, але й зберігає його
взаємозв‘язки з іншими об‘єктами. І також містить всі функціональні
параметри, ретельно пропрацьовані для кожного типу об‘єктів
(наприклад, вага, опис матеріалів, температурні характеристики, ціна і
т.д.).
Вже з архітектурної під моделі дані в форматі IFC можна
передавати у спеціалізовані FM-програми,
створені для задач
управління і експлуатації будівлі.
УДК 005.22: 005.8: 681.3
М. І. Цюцюра,
асистент
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ
Постановка проблеми. Формування системи ключових
показників ефективності KPI не є новою і складається з груп ключових
показників діяльності за окремо взятими функціональними напрямами
діяльності (стратегія і тактика організації, бізнес-процеси, економічна
діяльність, кадрова політика, тощо), всі вони повинні характеризувати
стан справ у бюджетній сфері та сприяти прийняттю ефективних рішень
у майбутньому.
Аналізувати значення таких показників можна шляхом порівняння
їх: із показниками середньостатистичними в галузі; із абсолютними
стандартами; з власними результатами динамічного розвитку (дані за
звітний період).
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Мета роботи. Метою роботи є визначення ролі ключових
показників при аналізі діяльності бюджетної сфери та створення
механізму, що дозволяє об‘єктивно та в комплексі оцінити якість
управління, виявити найбільш вузькі місця діяльності
Аналіз
досліджень
і
публікацій.
Ключові
показники
ефективності (англ. Key Performance Indicators, KPI) – система оцінки,
яка допомагає організації визначити досягнення стратегічної і тактичної
(операційної) цілей. Їх використання дає організації можливість оцінити
свій стан і допомагає в оцінці реалізації стратегії. KPI дозволяє
проводити контроль ділової активності співпрацівників і організації в
цілому в реальному часі. Для терміну KPI на сьогоднішній день
використовується одне поняття – ключові індикатори виконання
поставленої цілі і задач.
KPI – це інструмент вимірювання поставленої цілі. Якщо
показник, який виведено не пов'язаний з метою, тобто не відповідає її
змісту, то такий термін не можна використовувати. Технології
постановки, перегляду і контролю цілі та задач лягли в основу
концепції, яка стала основою сучасного управління проектами і
називається управлінням за цілями.
Управління за цілями – метод управлінської діяльності, який
передбачає оптимальний результат із можливих результатів діяльності
і планування шляхів їх досягнення. KPI і мотивація персоналу стали
нерозривними поняттями, оскільки за допомогою даних показників
можна створити найдосконалішу і ефективну систему мотивації і
стимулювання працівників організації.
Залежно від стратегії організації розрізняють різні KPI. В
основному їх застосовують для визначення результативності роботи
адміністративно-управлінського персоналу. KPI це ключові індикатори
успіху. Ключові показники можна, зокрема, розділити на випереджаючі і
ті, що запізнюються. Показники, що запізнюються, відображають
результати діяльності після закінчення періоду. Випереджаючі ж дають
можливість управляти ситуацією в межах звітного періоду з метою
досягнення заданих результатів по його закінченні.
Ключові показники є частиною системи збалансованих показників
(Balanced Scorecard), в якій встановлюються причинно-наслідкові
зв'язки між метою і показниками для того, щоб бачити закономірності і
взаємні чинники впливу в бізнесі - залежність одних показників
(результатів діяльності) від інших.
Вирішення проблеми
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Стратегія і тактика організації. Стратегія організації,
визначення її цілей і задач є привілеєм і обов'язком вищої управлінської
ланки організації, тоді як реалізовувати стратегію доводиться
працівникам організації на рівні структурних підрозділів. Значну
небезпеку для розвитку організації представляє недостатній обмін
інформацією між її керівництвом і працівниками. Обумовлено це перш
за все інформаційною перевантаженістю керівництва, що не дає
можливості адекватно оцінювати інформацію і, як наслідок, робить
неможливим контроль за виконанням персоналом поставлених
стратегічних задач.
Але, відсутність конкретної стратегічної цілі у персоналу та
відповідної системи мотивації призводять до того, що виконавці не
координують свої дії з глобальною метою організації і не мають нагоди
орієнтуватися в стратегічних настановах. Така "дезорієнтація" часто
призводить до витрати ресурсів організації на виконання другорядних
задач. Дана проблема характерна для багатьох великих державних
організацій із складною структурою як в Україні, так і за кодоном.
Стратегія організації не є самодостатньою. Керівництво прагне
досягнення стратегічної цілі і досягає цього шляхом поставлення задач
перед персоналом і контролю за їх виконанням. Ланцюг відносин при
реалізації стратегії складається з двох елементів взаємодії керівництва
і персоналу організації, що є циклом управління:
Вертикаль
"керівництво – персонал".
Тут
відбувається
визначення керівництвом задачі, доведеної до персоналу у вигляді
конкретних настанов, і контроль за виконанням на основі постійно
поновлюваної інформації від співробітників. Потім здійснюється
коректування задачі і, як подальша стадія, доведення до персоналу
уточненої задачі.
Вертикаль "персонал – керівництво". Персонал одержує задачу,
проводить роботу з її реалізації та інформує керівництво про
результати. За принципом зворотного зв'язку, наступною стадією є
отримання у відповідь реакції керівництва і коректування власних дій.
Найслабшою ланкою в даній системі є інформаційні канали
зв'язку між керівництвом і персоналом. Якщо вони не працюють, то
прийняття управлінського рішення буде засновано на неповноцінній
інформації. Багато керівників вважають, що, отримавши максимальний
об'єм даних, вони застерігають себе від прийняття неправильного
рішення. Саме в цьому випадку "більше" не означає "краще", оскільки
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збільшується час на підготовку інформації і прийняття рішення, отже,
затягується прийняття рішення, знижується його якість і своєчасність.
ВИСНОВКИ
На
даний
момент
використання
ключових
показників
ефективності у ряді міністерств і відомств і є одним з можливих
ефективних варіантів оцінки роботи державних службовців. Оцінка
діяльності служби персоналу державних структур базується на
визначенні того, наскільки кадрова складова сприяє досягненню цілі
організації і виконанню відповідних задач. Результати оцінки служать
підсумковими індикаторами, що фокусують увагу на основних
проблемах роботи з персоналом і допомагають вчасно скоригувати
виявлені невідповідності.
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Секція 8. Використання водних, теплових та енергетичних ресурсів
УДК 628.515
І. С. Кузьмич,
аспірант
ПЕРВИННА ОЧИСТКА ВОДИ ВІД ФІТОПЛАНКТОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПЛАВАЮЧИХ ЗАВАНТАЖЕНЬ
За останні десятиліття ефтрофікація водойм, а саме "цвітіння‖ води за
рахунок масового розмноження фітопланктону набула глобальних масштабів.
‖Цвітіння‖, яке розповсюдилось особливо широко і зареєстровано в багатьох
країнах світу. В різних екологічних умовах ―цвітіння‖ обумовлено розвитком
окремих родів фітопланктонних водоростей. Найчастіше всього особливо в
водосховищах різних річок Європи це водорості трьох окремих родів синьозелених водоростей – Microcystis, Aphanizomenon, i Anabenna. Їх масовий
розвиток наносить значну шкоду господарству і спричиняє порушення режиму
водопостачання населених пунктів, виникнення заморів риби, погіршення
якості води, надає характерну зміну смаку і запаху води.
Слід зазначити, що більшість існуючих способів захисту водозаборів із
забезпечення їх безперервної роботи не повною мірою відповідають вимогам,
викладеним у відповідних нормативно-правових документах, що зумовлює
необхідність розгляду питань щодо раціонального компонування та захисту
водозабірних споруд, які або знаходяться на стадії проектування, або для
діючих нині споруд.
Незначною мірою вивчені практичні аспекти роботи водозабірних споруд
при наявності фіпланктону. Спостерігається занадто спрощений, іноді
помилковий підхід до вирішення питання, а саме вилучення фітопланктону із
води при водоприйомі і обробці води на станціях водоочистки. Немає чітких
критеріїв оцінки технологічних властивостей води, що включає фітопланктон.
Немає ясності про найбільш доцільні типи і конструкції фільтрів водоприймачів
(крупності, напрямку водовідбору, величини Vвх, товщини фільтрів, способів їх
промивки та ін.) при відборі води із водоростями. Зокрема, питання щодо
частки і межі впливу фітопланктону на загальні характеристики води (мутність,
колірність, сухий залишок та ін.) досі не отримали повного узгодженого
висвітлення.
Були проведені дослідження затримання фітопланктону за допомогою
плаваючих загрузок. В якості завантаження використовувався вспінений
пінополістирол розміром гранул 1…6 мм. В результаті досліджень
установлено ефективність затримання фітопланктону при різних параметрах:
розмірах гранул, висоті фільтруючого шару, швидкості фільтрування. Отримані
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результати дають підставу на те, що таке завантаження можна
використовувати для фільтруючих оголовків, касетних вікон водозаборів,
попередніх (І ступінь) в схемах очищення води для питного водопостачання.
УДК 628.477
Д. М. Самченко,
провідний інженер
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ МІСТЯТЬ
СПОЛУКИ НІКЕЛЮ
На промислових підприємствах України утворюються стічні води, які
містять сполуки важких металів і, зокрема, нікелю. Ці рідкі промислові відходи
становлять велику загрозу для навколишнього середовища в зв‘язку з їх
високою токсичністю.
В сучасній літературі відомо декілька методів очищення стічних вод, які
містять сполуки нікелю. Перспективним для обробки цих стічних вод, як
розбавлених (промивних), так і концентрованих (відпрацьованих електролітів
нікелювання, розчинів обробки друкованих плат, елюатів іонообмінних
фільтрів) є метод феритизації.
Використання феритного методу дозволяє отримати нерозчинний осад
з внаслідок співосадження іонів Ni2+ та Fe2+ розчином лугу. При цьому
досягається тісний контакт частинок гідроксидів, що значно прискорює
утворення упорядкованої кристалічної структури фериту нікелю при
наступному окисленні Fe (II) в (III). Цей метод дозволяє легко виділити
нерозчинні та хімічно інертні осади з щільною феритною структурою, а
отже - з підвищеною екологічною безпечністю:
xNi 2  (3 - x) Fe 2  6 OH -  0,5O 2  Ni x Fe3-x O 4  3H 2 O
Наші дослідження показали, що після відстоювання протягом 1 год об‘єм
утворених осадів складає для традиційного (реагентного) і феритного методів
очищення відповідно 93 і 38 %.
Технологія забезпечує високий ступінь очищення води, що дозволяє
використовувати очищену воду в системі оборотного водопостачання, а також
подальшу екологічно безпечну утилізацію отриманих осадів очищення води у
вигляді: феромагнітних речовин, реагентів для виробництва металічного
нікелю, емалевих покриттів сталевих виробів.
На основі проведених досліджень розроблена технологічна схема
утилізації стічних вод, які містять іони нікелю, яка не потребує значних
капітальних та експлуатаційних затрат.
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УДК 658.336.8
О. О. Бойко,
студент
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ І ПРОГРАМАМИ НА ОСНОВІ
СИСТЕМИ ЗНАНЬ P2M
Ще в 2000 р. Україна оголосила про інноваційний шлях розвитку. І,
очевидно, що реалізація цієї стратегії розвитку потребує переносу кращого
досвіду країн-лідерів в даній області і використання відповідних систем знань,
накопичених в Японії та інших країнах, що реалізують подібні стратегії. І
однією з основних є система знань P2M.
Основною особливістю даної системи є досягнення максимальної цінності
в результаті реалізації проекту. У ній передбачені 2 необхідні умови, які
гарантують її створення. Перша – практична спроможність проектного
менеджера виконати проект відповідно до плану, друга – знаходження
способу гармонізувати цінність проекту для всіх зацікавлених сторін через
властивості продукту проекту. Проект, який відповідає цим умовам, може
збільшити цінність активів організації, створить інтелектуальну цінність і
цінність інновацій в результаті своєї реалізації, оскільки його продукт створює
нову соціальну цінність для суспільства і цінність для власників, так звану
цінність збалансованих інтересів зацікавлених сторін. А це важливо, адже
інноваційний проект являє собою складну систему взаємообумовлених і
взаємопов'язаних за ресурсами, термінами і виконавцям заходів, спрямованих
на досягнення конкретних цілей і завдань на пріоритетних напрямах розвитку
науки і техніки. І чим більше цінностей, сформованих системою P2M, буде
забезпечено, тим якісніший буде проект, а, отже, і інноваційна програма, яка є
комплексом взаємопов'язаних інноваційних проектів та проектів підтримки
інноваційної діяльності. Також дана система знань дозволяє об‘єднати в
одному стандарті Управління проектами і Управління програмами, що значно
спрощує завдання поставлене перед проектним менеджером.
Р2М робить основний акцент на вироблення і підтримання інновацій.
Модель управління формується на основі місії програми чи проекту. Описання
принципів проектного менеджменту формалізує типову структуру уявлення,
планування, створення і впровадження програми, а також моделі управління
вартістю програми в рамках управління інтеграцією програми і управлінням
суспільством програми. Вона описує сфери управління проектами, які
підтримують застосування як програмного, так і проектного менеджменту.
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УДК 621.313.33
Мохсен Аббасиан
аспірант
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ В ПОВІТРЯНОМУ
ЗАЗОРІ КОАКСІАЛЬНО-ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА З
АКСІАЛЬНИМ І РАДІАЛЬНИМ РОЗТАШУВАННЯМ ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ
НА ЯКОРІ (КЛСД-ПМ-А )(ПМ-Р))
Існуючі віброзбуджувачі на постійних магнітах (ПМ), які розроблені на
кафедрі електротехніки та електроприводу КЛСД-ПМ-А(ПМ-Р) були
недостатньо досліджені (рис. 1).
У даній роботі були проведені експериментальні і теоретичні дослідження
КЛСД-ПМ-А(ПМ-Р) з використанням комп'ютерного моделювання COMSL
Multiphysics (Рис. 1, 2, 3).

Рис. 1. Модель КЛСД-ПМ-А в програмі COMSL Multiphysics
1 - Корпус статора, 2 – обмотка статора, 3 - магнітопровід статора, 4- бігун,
5- металічний стрижень, 6 - постійні магніти(ПМ), 7 - концентратори
магнітних силових ліній

Рис. 2. Схематичне зображення
коаксіально-лінійного cинхронного
двигуна
з
аксіальним
розташуванням ПМ на бігуні та
графік розподілу магнітноі индукції

Рис. 3. Схематичне зображення
коаксіально-лінійного синхронного
двигуна
з
радіальним
розташуванням ПМ на бігуне та
графік розподілу магнітноі индукції
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В
результаті
проведених
досліджень
КЛСД-ПМ-А(ПМ-Р)
з'ясувалося, що при радіальних розташуваннях постійних магнітів на
бігуні, середнє значення індукції більше, ніж у випадку з аксіальним
розташуванням ПМ на 40%.
УДК 621.313
А. В. Веремієнко,
інженер
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ТЯГОВИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЛІНІЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З
ФАЗНИМ ВТОРИННИМ ЕЛЕМЕНТОМ (БІГУНОМ)
Аналізуючи існуючі види лінійних асинхронних двигунів, потрібно
відмітити, що практично не досліджені коаксіально-лінійні асинхронні
електродвигуни з фазним вторинним елементом (бігуном) КЛАД-Ф-ВЄ.
Для вдосконалення математичної моделі роботи ЛАД і методики
випробування двигуна в якості об‘єкта випробування пропонується
коаксіально-лінійний асинхронний електродвигун з фазним бігуном,
конструктивні властивості якого дозволяють змінювати додатковий опір
у вторинному контурі в широкому діапазоні і регулювати фазний струм
в ньому.
Запропонована математична модель, яка відображає роботу
двигуна в заторможеному режимі, та розроблений стенд для
випробування КЛАД-Ф-ВЄ дозволили вперше отримати графіки
електромеханічних характеристик, як зображено на рисунку.
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Рисунок. Електромеханічна тягова характеристика
s=f(F*) КЛАДФ-ВЭ.
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Де s=R2'/( R2'+ Rд') - ковзання; F*=Fэм/Fc(н) – тягове зусилля в
відносних одиницях.
Внаслідок
теоретичних
і
експериментальних
даних,
запропонованих в даній роботі, отримані електромеханічні тягові
характеристики, східність яких складає 4.28%.
Запропонований коаксіально-лінійний асинхронний електродвигун
може бути застосований в якості привода будівельних машин та
механізмів ударної дії.
УДК 69.002.5-868
О. О. Бойко,
студент
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОАКСІАЛЬНО-ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА (КЛСД)
ЗВОРОТНО-ПОСТУПОВОГО РУХУ ЯК ПРИСТРОЮ ДЛЯ
БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ
Існуючий віброзанурювач на постійних магнітах (ПМ), який
розроблений на кафедрі електротехніки та електроприводу КЛСД-ПМ
був недостатньо досліджений.
Метою дослідження було дослідження електромеханічних
характеристик (рисунок.). Дослідження проводились при різних
струмах.

В результаті експериментальних досліджень (рисунок) отримані
електромеханічні тягові характеристики дозволяють використовувати
КЛСД в якості приводу будівельних машин і механізмів зворотно
поступового руху.
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УДК 621.313.323 + 69.002.5-868
Д. І. Пархоменко,
інженер
РОЗПОДІЛ МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ ЛІНІЙНОГО СИНХРОННОГО
ДВИГУНА З МАГНІТНИМ
ПІДВІСОМ
Коаксіально-лінійний
синхронний двигун з магнітним
підвісом
(КЛСД-МП)
використовується
у
якості
електромагнітного
вібратора
зі
змінною резонансною частотою.
Загальний
вигляд
КЛСД-МП
Рисунок. Загальний вигляд коаксіально-лінійного
зображено
на
рисунку.
Такі
двигуна с магнітним підвісом:
МП
–
магнітний
ВЗ – віброзбуджувач, 1
вібратори можуть застосовуватись – корпус КЛСД-МП,підвіс,
2 – підшипникові щити, 3 –
при зануренні у ґрунт паль, шпунтів вал бігуна, 4 – постійні магніти МП, 5 – магнітні
концентратори МП, 6 – магнітопровід статора
та інших будівельних елементів, а МП, 7 – обмотка МП, 8 – магнітні концентратори
9 – постійні магніти ВЗ, 10 – магнітопровід
також
для
віброущільнення ВЗ,
статора ВЗ, 11 – обмотка ВЗ, 12 – пружини, 13 –
додаткова маса.
бетонних сумішей, ґрунтів тощо.
За принципом дії КЛСД-МП
складається з двох частин: віброзбуджувача (ВЗ) та магнітного підвісу
(МП) (див. рис1). Віброзбуджувач забезпечує вимушені механічні
коливання бігуна. Магнітний підвіс
використовується у якості
«електромагнітної пружини» зі змінною жорсткістю.
Коливальний рух, який здійснює бігун, визначається силами
Fем( ВЗ ) I ВЗ  та Fем( МП ) I МП  , що створюються електромагнітними полями
ВЗ та МП, масою коливальної частини m , жорсткістю пружного
елементу kпр. , коефіцієнтом в'язкого демпфування b та силою сухого

d 2x
dx
dx
тертя F f : m 2  kпр. x  b
 Ff sign
 Fем( ВЗ ) I ВЗ   Fем( МП ) I МП  .
dt
dt
dt

Сили Fем( ВЗ ) I ВЗ  та Fем( МП ) I МП  можуть бути визначені через

індукцію F  pmx

dB
dB
dB
 pmy
 pmz
, де pmx , pmy
dx
dx
dx

та pmz - проекції вектору магнітного моменту контуру зі струмом на
вісі декартової системи координат, dB - вектор магнітної індукції.
В роботі представлені результати комп‘ютерного моделювання і
експериментального дослідження магнітної індукції КЛСД-МП.
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УДК 624.138
І. С. Чеботарун,
студентка
МОДЕЛЮВАННЯ КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ ВІБРОПЛОЩАДКИ НА
МАГНІТНИХ ПРУЖИНАХ
В роботі досліджуються коливальні електромеханічні процеси в
системі «джерело живлення – лінійний вібратор з постійними магнітами
– вібраційна площадка на магнітних пружинах». Такі віброплощадки, що
не мають механічного зв‘язку із нерухомою основою, а мають лише
магнітний зв'язок, доцільно використовувати у будівництві при розробці
нових технологій ущільнення бетонної суміші та виробів із цієї суміші. В
роботі на першому етапі розглянута конструкція магнітної пружини, що
містить постійні магніти із зустрічним намагнічуванням, та проведено
розрахунок магнітної сили між цими магнітами в залежності від відстані
між ними. Це дозволило одержати механічну характеристику магнітної
пружини. За результатами проведених розрахунків показано, що при
малій відстані між магнітами ця характеристика є суттєво нелінійною.
На другому етапі роботи було розроблено Simulink-модель всієї
системи із використанням одержаної механічної характеристики
магнітної пружини та проведено дослідження при роботі даної системи
у двох режимах – вібраційному та віброударному. Визначено
оптимальне значення навантаження із умов одержання максимальної
електричної потужності.
При дослідженні віброударного режиму коливань віброплощадки
показано, що в системі не існує як такої резонансної частоти, але існує
характерна частота зриву коливань, при який швидкість та прискорення
якоря набувають максимального значення. Значення цієї характерної
частоти залежить від режиму, а не тільки від параметрів системи, що є
характерною ознакою складних нелінійних систем.
Результати роботи можуть бути застосовані в будівництві при
виготовленні бетонних блоків із використанням їх вібраційної обробки.
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УДК 628.3
О. В. Поліщук,
канд. техн. наук, доцент
ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК ФОСФОРУ В ПРОЦЕСІ ОЧИЩЕННЯ МІСЬКИХ
СТІЧНИХ ВОД
Фосфор стимулює ріст водоростей (евтрофікацію) в струмках,
озерах, ріках, морях та океанах. Значна частина фосфору, що
міститься в природних водоймах, потрапляє в них зі стічними водами. У
зв`язку з глобалізацією проблеми евтрофікації, зростає необхідність
видалення фосфору зі стічних вод.
Зазначена проблема вирішується частково або навіть повністю
шляхом застосування біологічного методу видалення фосфору. Однак
досить часто для досягнення стабільно високого ефекту видалення,
даний процес необхідно комбінувати з хімічним осадженням із
застосуванням реагентів.
Хоча ступінь видалення фосфору і зустрічається на вітчизняних
очисних спорудах, але не масово і в основному заснована тільки на
біологічному методі. Зважаючи на це, виникає необхідність в науковому
обґрунтуванні комбінованого методу очистки стічних вод від фосфору.
Для реалізації зазначеної задачі була складена математична
модель біологічного видалення фосфору зі стічних вод в системах з
активним мулом, яка включає в себе рівняння матеріального балансу,
кінетики споживання ацетату в анаеробних умовах та кінетики
споживання фосфату в аеробних та аноксидних умовах. Математична
модель враховує вплив основних чинників та речовин.
Відмічено, що процес біологічного видалення фосфору значною
мірою лімітується концентраціями ацетату, поліфосфатів. Також процес
значно залежить від температури, рН, концетрації кисню та ін.
Записано, що для здійснення процесу акумуляції фосфору важливо
виконання двох вимог: чергування анаеробних та аеробних зон та
відсутність нітрату в анаеробній зоні.
Проаналізовані точки вводу реагенту для видалення фосфору на
міських очисних спорудах. Записані основні реагенти, що
використовуються в процесі очистки стічних вод від фосфору, а також
їх дози.
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УДК 628. 353
О. А. Колпакова,
аспірантка
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ І ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ
НА КРАПЛИННИХ БІОФІЛЬТРАХ
На основі розробленої математичної моделі запропоновані
інженерні методи розрахунку параметрів біологічної очистки стічних вод
на краплинних фільтрах (біофільтрах).
Запропоновані методи розрахунку дозволяють визначити основні
параметри очистки, а саме зміну концентрації по висоті біофільтра, в
тому числі на виході із фільтра при заданих параметрах очистки і
біофільтра (витрата, площа поверхні завантаження біоценозу,
конструктивні розміри фільтра).
Для зручності їх використання побудовані розрахункові графіки.
Частково результати опубліковані в статтях.
Розрахунки
також
дозволяють
визначити
конструктивні
характеристики біофільтра (розміри фільтра в плані і по висоті, робочу
площу завантаження та ін.) при заданих вихідних даних очистки.
Для проведення розрахунку на основі аналізу літературних
джерел зроблено вибір вихідних коефіцієнтів та параметрів, які входять
в запропоновані моделі і залежності. На підставі проведення
порівняльних розрахунків проведена оцінка різних факторів і
параметрів, які впливають на процес очистки стічних вод.
УДК 69.003
М. В. Микитась,
аспірант
СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ
В Україні частка будівельних робіт, що виконується державними
будівельними компаніями є незначною. В той же час розвиток
будівельних компаній державної форми власності є одним із способів
регулювання державою будівельного ринку шляхом створення здорової
конкуренції. Широке залучення державних будівельних компаній до
реалізації державних програм розвитку будівництва, зокрема щодо
будівництва соціального та доступного житла, реконструкції існуючого
житлового фонду створює умови для більш ефективного управління
проектами, що реалізуються, підвищення їх ефективності, зокрема,
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шляхом зменшення вартості будівельної продукції за умови
забезпечення її високої якості. За таких умов зростання (розвиток)
будівельних компаній державної форми власності має бути одним із
пріоритетних напрямів державної політики. З цією метою держава має
здійснювати як фінансову, так і організаційно-методичну підтримку
суб‘єктів будівельної діяльності.
В залежності від напрямів зростання виділяють такі основні
види стратегій:
- інтенсивного зростання (зростання відбувається в рамках
існуючого базового ринку – шляхом нарощування обсягів виконуваних
робіт);
- зростання шляхом диверсифікації (територіальної чи товарної
– розширюється спеціалізація виконуваних робіт та збільшується
кількість регіонів, в яких представлена організація);
- інтегративне зростання (в рамках індустріального ланцюжка –
додавання до видів діяльності організації інших робіт з будівельноінвестиційного циклу – проектування, виконання функцій замовника,
проектний менеджмент, виробництво будівельних конструкцій тощо).
Вибір необхідної стратегії зростання залежить від цілей та
задач, які стоять перед організацією, вихідного стану, в якому вона
знаходиться – частки ринку, наявності постійних замовників,
фінансового стану підприємства, забезпеченості основними засобами,
в тому числі прогресивною будівельною технікою та обладнанням,
забезпеченості висококваліфікованими управлінськими та робітничими
кадрами тощо.
УДК 696.42
Д. П. Гламаздін,
аспірант
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЕЛЕНЬ
Системи централізованого теплопостачання міст України
потребують термінової модернізації. Аналіз можливих напрямів цієї
роботи показує, що найбільш короткий термін окупності характерний
для модернізації саме джерел теплоти – опалювальних котелень. При
цьому можливі два шляхи модернізації – заміна обладнання, яке не
відповідає сьогоднішнім вимогам до нього з точки зору
енергоефективності або його модернізація. Якщо для деяких
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допоміжних елементів котелень заміна обладнання може бути
фінансово прийнятною, то заміна котлів, особливо великої та середньої
потужностей, для більшості теплопостачаючих організацій фінансово
нездійсненна. Єдиний вихід – модернізація котлів. З точки зору терміну
окупності всі можливі напрями модернізації котлів можливо ранжувати
наступним чином. Найбільш швидко окупається оснащення
тягодуттєвих машин частотними регуляторами. Термін окупності цього
заходу не перевищує одного року. При цьому, при збільшенні
потужності тягодуттєвих машин термін окупності скорочується. До цього
ж напряму можна віднести і улаштування частотного регулювання
рециркуляційних насосів. Швидшим за окупністю напрямом є
улаштування систем глибокої утилізації теплоти димових газів. За
об‘ємом монтажних робіт цей напрям більший, ніж перший, але і він має
дуже короткий термін окупності – від одного до двох років. Далі йде
блок пов‘язаних між собою робіт, що пов‘язані із заміною пальників на
сучасні з високими теплотехнічними і екологічними характеристиками.
Це дозволить розширити діапазон регулювання потужності котла,
підвищити точність регулювання співвідношення паливо-повітря у
всьому діапазоні регулювання потужності, а також забезпечить
регулювання потужності котла у відповідності з температурою
зовнішнього повітря. Блок заходів цього напряму також включає в себе
модернізацію системи газопостачання котла та розширення і
поглиблення процесів регулювання роботи котлів до повної
автоматизації з автоматичним пуском та зупинкою. При правильному
виборі пальників на заміну існуючим штатним, ці роботи не потребують
великого обсягу монтажних робіт і окупаються протягом двох - двох з
половиною років в залежності від потужності котла зі зниженням
терміну окупності при збільшенні потужності котла.
Ще один блок пов‘язаних між собою заходів, що включає
улаштування газощільних екранів в топках котлів та заміну існуючої
обмурівки на обмурівку з волокнистих матеріалів. Цей блок вимагає для
своєї реалізації великого обсягу монтажних робіт, але і він має термін
окупності не більше трьох років.
Всі заходи можна використовувати як разом, так і по черзі, по мірі
накопичення фінансів для їх реалізації.
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УДК 631
І. Кобець,
студент
ОСОБЛИВІ МОЖЛИВОСТІ АЛЮМІНІЄВИХ ОПАЛЮВАЛЬНИХ
ПРИЛАДІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ ЕКСТРУЗІЇ
Опалювальні
прилади,
розміщені
на
огороджувальних
конструкціях, найчастіше під вікнами, породжують проблему появи
«теплової плями» напроти місця їх розміщення. До останнього часу
проблему намагалися вирішити шляхом улаштування на стіні напроти
опалювального приладу теплових екранів. Але повністю в такий спосіб
проблема не вирішується і погіршується естетика ніші
під
опалювальним приладом.
Зі зростанням вимог до енергоефективності будівель і споруд,
зокрема з появою стандарту «Пасивний будинок», з‘явилися особливі
конструкції опалювальних приладів, що призначені для вирішення цієї
проблеми. В таких конструкціях теплоносій спочатку проходить вздовж
стінки приладу, що повернена до приміщення і після свого охолодження
з меншою температурою проходить вздовж стінки приладу поверненою
до огороджувальної конструкції. Але при збільшенні вартості така
конструкція вирішує проблему тільки частково.
Повністю вирішити проблему можна тільки алюмінієвими
опалювальними приладами, встановленими за технологією екструзії.
Такі прилади мають секційну конструкцію. Кожна секція включає в себе
центральний клапан і пов‘язані з ним ребра, що утворюють замкнені
простори на сторону внутрішнього приміщення з плоскою
випромінюючою стінкою. На стороні зовнішнього огородження
випромінююча стінка відсутня. Замість неї натягнута стінка з
теплоізолюючого матеріалу. В результаті на зовнішню стіну будівлі
відсутній радіаційний тепловий потік, як і конвективний рух повітря.
Через це «теплова пляма» зникає. Загальні тепловтрати будівлі через
огороджувальні непрозорі конструкції зменшуються приблизно на 5%.
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УДК 697.4:536.2
К. О. Цикал,
асистент
ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКОСТІ ВОДИ ТА ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЕФІРІВ
ЖИРНИХ КИСЛОТ ПІД ДІЄЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
Відомо, що поміж інших ефектів омагнічування води,
спостерігається і зміна її теплофізичних властивостей, в тому числі
в‘язкості. В науковій літературі відомості про вплив магнітного поля на
в‘язкість водних розчинів ефірів жирних кислот відсутні.
На кафедрі теплотехніки КНУБА проводилися дослідження
в‘язкості води та водних розчинів ефірів жирних кислот після
перебування їх у магнітному полі. Експерименти проводились на
капілярному віскозиметрі ВПЖ-2
з розчинами трьох різних
концентрацій: 0,5%, 1% та 2%, а також з водопровідною водою. Згідно
методики рідина перебувала у полі протягом 7-21 секунди. Збільшення
часу омагнічення досягалось дво- чи трикратним протіканням через
магнітний пристрій у замкнутому циклі. Досліджувана рідина рухалась
за допомогою помпи зі швидкістю 0,21 м/с. Для омагнічення
використовувався пристрій з постійними магнітами напруженістю поля
0,1 Тл.
В ході експериментів була виявлена залежність в‘язкості від
температури в діапазоні 20-90°С та часу омагнічення. Дослідження
показали однозначне зростання в‘язкості рідин після їх перебування у
магнітному полі для всіх концентрацій у межах досліджених. В‘язкість
при омагнічуванні збільшується при всіх концентраціях до 10-20%. Зі
збільшенням концентрації розчину ефект стає більш значущим.
Підвищення температури веде до зменшення ефекту омагнічування
незалежно від концентрації. Такі ж результати виявлені і при
дослідженні води.
Вплив часу перебування у магнітному полі виявився
неоднозначним. Його збільшення понад деяку границю зменшує ефект
омагнічування, і більше того по проходженні цієї границі в‘язкість
зменшується, але все одно залишається вищою за в‘язкість розчину,
що не підлягав впливу магнітного поля.
Для з‘ясування причин цього явища експериментальні дослідження
будуть продовжені.
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УДК 696.463.677:67.658.264
Н. О.Коваленко,
аспірант
ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ПАРОКОНДЕНСАЦІЙНИХ ЦИКЛІВ В СИСТЕМАХ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ МАГНІТНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ.
ТЕОРЕТИЧНІ ПРИПУЩЕННЯ, ЩО ПОЯСНЮЮТЬ МЕХАНІЗМ ЗМІНИ
СТРУКТУРИ ВОДИ ПРИ ЇЇ МАГНІТНІЙ ОБРОБЦІ
Механізм впливу магнітного поля на воду на сьогодні до кінця не
визначений. Існують ряд гіпотез, які можна класифікувати на три групи.
Перша – пов'язує дію магнітного поля на іони солей, присутніх у воді.
Під впливом магнітного поля відбувається поляризація іонів і їх
деформація, яка супроводжується зменшенням їх сольватації, що
збільшує вірогідність їх зближення і утворення центрів кристалізації.
Друга група припускає дію магнітного поля на домішки у воді, що
знаходяться в колоїдному стані. Третя - об'єднує уявлення про
можливий вплив магнітного поля на структуру води. Цей вплив, з
одного боку, може викликати зміни в агрегації молекул води, а з іншої –
порушити орієнтацію ядрових спінів водню у молекулах води. З третьою
групою гіпотез пов'язані і інші припущення. Необхідною умовою
омагнічування являється рух води. В літературних джерелах вказано,
що оптимальних результатів можна досягти, коли режим руху рідини є
граничним між ламінарним і перехідним (Re = 2450, Vводи = 0,1-2,0 м/с,
оптимальна швидкість 0,49 м/с, при напруженості електромагнітного
поля 800 - 1000 і 3800 - 4000 ерстед). На межі труба-вода і між
окремими шарами води виникають сили, що гальмують потік. За
рахунок тертя виникає тепло, яке може призвести до ослаблення і
навіть розриву водневих зв‘язків у молекулі. Є ще одна версія. Магнітне
поле може ініціювати насичення води киснем (газами) і процес кавітації,
розчинених у воді нанобульбашок, так званих «баб стонів», який у свою
чергу здатний зруйнувати водневі зв‘язки і наситити потік активними
атомарними частинами О и Н (досягнувши поверхні перешкоди,
бульбашка може швидко лопнути, створивши мікроударну хвилю, яка
призведе до удару води по поверхні). Концентрація цих бульбашок
може бути різною і саме цим може пояснюватись проблема
неповторюваності результатів лабораторних досліджень.
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УДК 697.278
Є. О. Кулінко,
магістр
ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПЕРЕПАДІВ ТА
ДОЦІЛЬНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПЛАСТІВ ДЛЯ ГЕОТЕПЛОНАСОСНИХ
СИСТЕМ ТЕПЛОХОЛОДОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ
ПРИРОДНИХ ВОДЯНИХ АКУМУЛЯТОРІВ ТЕПЛОТИ
На даний момент існує ряд теплохолодонасосних геотермальних
установок представлених основними чотирма видами, такими як:
горизонтальна, вертикальна і водовмісна, які відносяться до замкнених
систем, та з відкритим циклом відповідно - відкрита. Кожна з цих систем
має свої переваги і недоліки. Але жодна з них не задовольняє
комплексні потреби споживачів в теплий і холодний період року.
Вважаємо, що для забезпечення теплохолодопостачанням об‘єктів
доцільно використовувати системи із акумуляцією теплоти.
Аналіз технічних і гідрогеологічних параметрів водоносних
горизонтів Київської області до глибини 380 м, дозволяє рекомендувати
для використання в якості джерел теплоти та колекторів для створення
підземних акумуляторів в Лівобережжі Київської області водоносний
горизонт верхнього та середнього неоплейстоцену. Для Правобережжя
Київської області найбільш доцільно використовувати водоносний
горизонт у відкладах межигірської, берекської та новопетрівської світ,
але у тих районах, де він не є основним для водопостачання. В окремих
випадках, як додатковий, може використовуватися водоносний горизонт
у відкладах канівської і бучацької світ еоцену.
Спираючись на створену Інститутом відновлюваної енергетики
НАН України електронну базу даних окремих геотермальних об‘єктів
України, в якій крім фактичних відомостей щодо гідрогеотермічних
характеристик свердловин, створено прогнозовані показники теплової
потужності та кількості традиційного палива, що може бути заощаджено
за рахунок використання геотермальних джерел енергії.
На підставі досліджень геотермальних об'єктів було встановлено
максимально допустиму амплітуду коливань температури водяного
пласта відносно початкового значення не більше 5-7 оС, для
збереження мікроорганізмів, що мешкають в підземних водах. Такого
перепаду
температур
достатньо
для
нормальної
роботи
геотеплонасосних систем теплохолодопостачання з акумуляцією в
геотермальних пластах.
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УДК 697.278
О. В. Лисак,
аспірант
АНАЛІЗ ВЕНТИЛЯТОРІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ В ОБЛАДНАННІ НА
БАЗІ ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО АКУМУЛЮВАННЯ
Перш за все необхідно зазначити, що вентилятори не завжди
застосовуються в обладнанні на базі твердотільного електричного
високотемпературного
акумулювання
(ТЕВА),
але
наявність
вентилятора приводить до менших витрат акумуляційного матеріалу
(за рахунок інтенсифікації процесу тепловіддачі) та кращого
регулювання роботи приладу. Серед недоліків застосування
вентилятора: витрати електроенергії на роботу вентилятора та
наявність шуму.
Як правило, при механічному (примусовому) зніманні теплоти в
обладнанні на базі ТЕВА застосовуються радіальні, осьові та
діаметральні (тангенціальні) вентилятори. Вибір вентилятора, в першу
чергу визначається конструктивними особливостями обладнання на
базі ТЕВА.
Наприклад, в обладнанні на базі ТЕВА для систем опалення
(динамічних теплонакопичувачах), як правило, застосовуються
діаметральні вентилятори (в деяких динамічних теплонакопичувачах
застосовуються радіальні вентилятори). В даних приладах вентилятор
розміщується або під акумуляційним блоком уздовж, або в одному з
нижніх кутів акумулятора поперек. В обох випадках принцип руху
повітря однаковий: повітря потрапляє до каналів акумуляційного блоку,
проходить їх (при цьому знімається основна частина теплоти), далі
нагріте повітря виходить з каналів і динамічного теплонакопичувача (за
необхідності до нагрітого повітря підмішується холодне). В центральних
теплонакопичувачах для рідинних систем опалення також можуть
застосовуватись як радіальні, так і діаметральні вентилятори. Осьові
вентилятори використовуються в обладнанні на базі ТЕВА досить
рідко. Наприклад, були пропозиції використовувати осьові вентилятори
в конструкції теплової повітряної завіси з акумулятором.
За сучасних тенденцій виробництва обладнання на базі ТЕВА
найбільш розповсюджено застосування діаметральних вентиляторів. Їх
перевагами є низький рівень шуму та рівномірний повітряний потік
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вздовж усієї ширини вентилятора. Водночас недоліками є порівняно
низький ККД та складний процес виробництва.
Був виконаний аналіз ефективності роботи вентилятора в
залежності від конструкції та місця розташування в обладнанні на базі
ТЕВА. Також була запропонована методика вибору конструкційних
матеріалів та конструкції вентилятора.
УДК 697.381
П. О. Пасічник,
аспірант
ГЕЛІОСИСТЕМА ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
В Україні гостро стоїть питання енергозбереження, одним з
напрямів якого є використання альтернативних джерел енергії. Серед
таких джерел найбільшої уваги заслуговує сонячна енергія, адже її
ресурс є незмірно великим, а її використання не має масштабних
обмежень, пов‘язаних з порушенням теплового балансу планети.
Використання сонячної енергії має ряд завдань, пов‘язаних з
перетворенням сонячної енергії та із застосуванням її в різних галузях
діяльності людини. Важливою задачею є використання сонячної енергії
для систем теплохолодопостачання будівель та споруд різного
призначення. Відносна простота та низька вартість системи
перетворення сонячної радіації у низько потенціальну теплову енергію
дозволяє широко використовувати її у містах та сільській місцевості.
Встановлено, що в основному для геліосистем теплопостачання
використовують рідинний теплоносій, але в ряді випадків доцільно
використовувати в якості теплоносія повітря. Геліосистеми повітряного
теплопостачання мають такі переваги над рідинними: більш високий
коефіцієнт використання сонячної енергії; відсутність можливості
розмерзання системи і затоплення обладнання; більш простим
управлінням та більшій антикорозійній стійкості. Крім того
ексергетичний ККД геліосистеми з повітряним теплоносієм вище ніж з
рідинним.
Більшість розробок, що стосуються повітряних геліосистем,
мають принцип дії, оснований на природній конвекції повітря (так звані
«пасивні системи»), але через те, що існує необхідність спорудження
геліосистем повітряного теплопостачання на існуючих об‘єктах, де
відсутня можливість застосування пасивних систем, постає
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необхідність досліджувати геліосистеми з механічним спонуканням
циркуляції повітря.
В наш час у світі майже серійно не випускаються моделі
повітряних колекторів сонячної енергії. Основними виробниками є
німецька компанія Grammer (модель Jumbosolar); італійська G-teK
(модель TermoFlow); деякі моделі американських брендів геліотехніки
та штучні малотиражні партії від російських НДІ; в Україні єдиним
виробником є «Solar Wind», однак їх конструкції є досить металоємними
(до речі метал використовується і чорний, і кольоровий, тобто вартість
цих колекторів на рівні з рідинними) і не досить ефективними.
Вочевидь, що без випуску ефективних повітряних колекторів сонячної
енергії не можливе масштабне впровадження геліосистем повітряного
теплопостачання. Крім того, для проектування таких систем необхідно
мати точну методику їх інженерного розрахунку.
УДК 621.311.22
О. Г. Погосов,
аспірант
ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ПАРИ НА ККД ПАРОВОЇ ТУРБІНИ МАЛОЇ
ПОТУЖНОСТІ В СИСТЕМАХ РЕДУЦІЮВАННЯ ПАРИ З
ВИРОБЛЕННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
Неухильне зростання цін на енергоносії, очікуване в недалекому
майбутньому підвищення вартості природного газу, перевищення
енерговитрат в нашій країні на одиницю валового продукту більш ніж в
2-3 рази в порівнянні з витратами у розвинених країнах робить дуже
актуальним завдання їх економії на всіх етапах виробництва і
споживання. Для вирішення цих завдань можуть успішно
використовуватися електрогенеруючі енергетичні установки малої
потужності, що створюються на базі: двигунів внутрішнього згоряння,
парових машин, осьових і радіальних парових і газових турбін,
гвинтових турбін і іншої техніки.
Завдання енергозбереження, пов'язані з установкою турбін малої
потужності (далі ПТМ), можуть бути класифіковані наступним чином:
заміна процесу дроселювання пари в редукційно-охолоджувальній
установці на процес розширення пари в турбіні; використання
надлишків встановлених парогенеруючих потужностей промислових
ТЕЦ; зниження параметрів теплоносіїв з надмірно високим
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потенціалом, що відправляються на вироблення теплоти; використання
надлишків пари на підприємстві шляхом збирання їх у споживачів
(використання струменевих компресорів, скидання надлишків пари в
парову турбіну з регульованим відбором); перетворення котелень у
міні-ТЕЦ; поліпшення техніко-економічних показників функціонування
ТЕЦ малої потужності, особливо в літній період. Важливим бачиться
вирішення проблеми вхідних параметрів енергоносія в ПТМ, оскільки
вище наведені варіанти передбачають використання пари низьких
параметрів.
На рисунку показана залежність ККД ПТМ від вологості вхідної та
вихідної пари, отримана за аналітичними даними.
Суттєвого перегляду потребують схеми паропостачання
промислових підприємств. З огляду на вище викладене та на те, що
перепад тисків пари не використовується, а місце мають процеси
дроселювання пари, доцільним буде застосування сучасних парових
турбін малої потужності. Крім цього для загального покращення роботи
систем паропостачання і підвищення ефективності окремих її елементів
доцільним буде використання установок сепарації та перегріву пари,
інтенсифікація отримання пари вторинного скипання. Комплексна
енергоефективна система паропостачання буде представляти собою
безпаливну когенераційну установку, яка замінить собою поширені
редукційні та редукційно-охолоджувальні установки.

Рисунок. Залежність відносної ефективності турбіни вологої пари від
вхідної вологості для процесів, характерних системам "паровий
котел - технологічний споживач"
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Питанням вивчення відцентрових сепараторів присвячено значну
кількість теоретичних і експериментальних робіт, однак вони, як
правило, спрямовані на вивчення окремих процесів в конкретному
апараті. Тобто багато важливих питань розрахунку і конструювання
відцентрових сепараторів не знайшли поки систематизованого підходу.
Існуючі методи розрахунку застосовні, більшою мірою, до певного
апарату і засновані на експериментальних залежностях, тобто
працюють у вузькому діапазоні параметрів. Таким чином, дослідження,
спрямоване на розгляд гідродинаміки процесів розділу двохфазних
середовищ у відцентрових сепараційних апаратах, розробка нової
методики розрахунку процесу відцентрового поділу поряд із
комплексними розробками і дослідженням систем паропостачання є
актуальними завданнями.
Розробка ефективної системи теплопостачання промислових
підприємств шляхом застосування пристроїв динамічного зниження
тиску, а також підвищення їх експлуатаційних ККД, дослідження
циклонних сепараторів для видалення супутнього конденсату та
інтенсифікації отримання пари з технологічного конденсату є
актуальним і не дослідженим питанням, та дозволить вирішити
комплексне питання модернізації систем паропостачання підприємств.
УДК 504.067.2.001.18
А. В. Ребренюк,
аспірант
ПРИРОДНІ МІНЕРАЛИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ
Основними процесами вливу мінералів на структуру води є
процеси сорбції, іонообміну і фільтрації. До мінералів, які ефективно
використовуються для корегування властивостей води відносяться:
шунгіт, цеоліт, кремінь, граніт, кварц.
В статті розглянуто структуру кожного мінералу, наведений перелік
основних процесів впливу природних мінералів на швидкопливні
динамічні процеси структурування води. Здійснено критичний аналіз
наукової літератури з визначенням особливостей кожного мінералу, які
притаманні тільки йому, тобто його переваги перед іншими мінералами.
Основними перевагами для шунгіту є насичення води фулеренами, які
змінюють склад неорганічних речовин в області ГДК і механізм цих
процесів на сьогодні чітко невизначений, а для кременю основними
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процесами, які впливають на воду є збагачення води хімічним
елементом кремнієм. Для граніту збагачення води радіоактивним газом
– радоном, діючим фактором якого є альфа-випромінювання.
Ефективність впливу на структуру води змінюється в ряду: шунгіт,
цеоліт і кварц. Процеси, які протікають при контакті цих мінералів з
водою зв‘язані з пористістю цих мінералів у випадку цеоліту і високими
гідродинамічними характеристиками, а однією з переваг кварцу є
спроможність використовувати його в поєднанні з іншими мінералами.
Цікавим є питання впливу мінеральної води з використанням цих
мінералів, на організм людини, як для лікувальних цілей, так і для
загально-зміцнюючих, а також впливу радону в межах від 185,0 до
925,0 Бк/дм3.
Аналіз джерел літератури показує, що основними проблемами і
питаннями є системний і всесторонній розгляд процесів в системі
мінерал-вода, з точки зору впливу на воду і мінеральну, зокрема.
УДК 697.92
В. О. Мілейковський,
канд. техн. наук, доцент
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОФЕСОРА А. Я. ТКАЧУКА ДЛЯ
ТУРБУЛЕНТНИХ ПРИМЕЖОВИХ ШАРІВ З ВЕЛИКОМАСШТАБНОЮ
ВИХРОВОЮ СТРУКТУРОЮ
У
системах
теплогазопостачання
і
вентиляції
широко
використовуються течії з великомасштабною вихровою структурою.
Припливні вентиляційні струмини та факели горіння газу в топках
мають струминний примежовий шар, який містить великомасштабні
вихори — клуби. При обтіканні вітром будівель також формуються
великомасштабні вихори. У нижніх підводках приладових вузлів
однотрубних вертикальних систем водяного опалення можлива поява
зустрічних потоків теплоносія при перекритій верхній підводці, що
призводить до залишкової теплопередачі опалювального приладу. Між
ними утворюється примежовий шар з великомасштабною структурою.
Для розрахунку таких потоків використовують запропонований
американським метеорологом Джозефом Смагорінскі у 1963 році метод
великих вихорів. Він передбачає низькочастотну фільтрацію
чисельного розв‘язку рівняння Нав‘є-Стокса, а отже, його можливо
застосовувати тільки для чисельного моделювання на комп‘ютері.
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На
відміну
від
таких
підходів,
професор
кафедри
теплогазопостачання і вентиляції КНУБА А. Я.Ткачук запропонував
розгляд турбулентного потоку як рух ідеальної рідини, викликаний
системою вихрових шнурів, які моделюють примежові шари. Отримані
залежності для турбулентних потоків з дрібномасштабною вихровою
структурою та найбільш простої вільної ізотермічної затопленої
струмини.
Продовженням цих досліджень є розгляд примежових шарів з
великомасштабною структурою. Виконується геометричний аналіз
структури, що розглянута як сукупність щільно розташованих
великомасштабних вихорів. Таке подання структури підтверджено
візуальними дослідженнями затоплених струмин надслабкого розчину
ураніну у фіолетовому та низькочастотному ультрафіолетовому світлі.
На сьогодні отримані залежності для вільних затоплених струмин,
струмин, що настилаються на поверхні різної кривини, а також, для
теплообміну між зустрічними потоками в трубопроводі. Результати
добре збігаються з експериментальними даними.
УДК 658.336.8
Ю. М. Євдокименко,
студент
ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ КОНДЕНСАЦІЇ ХОЛОДИЛЬНИХ
УСТАНОВОК В ЦЕНТРАЛЬНИХ СИСТЕМАХ КП
Було проведено розрахунки для визначення можливості
використання теплоти конденсації холодильних машин ЦСКП для
другого підігріву повітря.
Для розрахунків було використано
холодильне обладнання українського підприємства «Рефма».
Розрахунки показали, що при невисокому значенні температури
конденсації (30 оС) для хладону R22 підігріти припливне повітря до
необхідної температури неможливо. При більших значеннях
температури конденсації хладону R22 тепловий потік достатній для
забезпечення підігріву припливного повітря до температури робочої
зони. Але для цього потрібно збільшити поверхню нагріву
повітронагрівачів майже вдвічі. Для гарантованого забезпечення
підігріву припливного повітря в теплий період року теплотою, яка
відібрана від конденсатора холодильної машини потрібно підвищувати
температуру конденсації холодильної установки майже до критичної,
що стосується фреону R22. Проте використання вказаного обладнання
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при високих значеннях
температури конденсації небажано за
технічними умовами виробника. Використанням теплоти конденсації в
холодильних установках для вказаних потреб можливо повністю
виключити споживання теплоти з теплових мереж. Вказана можливість
використання теплоти конденсації для потреб нагрівання повітря
підігрівачами другого підігріву в ЦСКП є раціональною і перспективною,
але для цього необхідно підбирати необхідне устаткування і
холодоагенти, щоб уникнути надмірного підвищення тиску конденсації в
холодильних установках в кожному конкретному випадку.
УДК 697
О. Ю. Шуваєва,
аспірант
СОНЯЧНИЙ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД
Проблеми
раціонального
використання
та
збереження
енергоресурсів є актуальними для України, як і для всього світу. Одним
із напрямів збереження вичерпних енергоресурсів є використання
поновлюваних енергоресурсів, в тому числі і сонячної енергетики. Але
висока вартість сучасних сонячних колекторів обмежує широке
впровадження їх в районах з нестабільним надходженням сонячної
енергії та в умовах економічної кризи й невисоких доходів більшості
людей. Тому розробка ефективних систем сонячного теплопостачання,
що поєднує високу ефективність з низькою вартістю, є актуальною на
сьогодні. Одним з напрямів використання сонячної енергії є пасивні
сонячні системи опалення. Такі системи не знайшли широкого
застосування в регіонах, де в холодний період року температура
досягає -20 оС і нижче. На сьогодні найпоширеніше застосування
набули: суцільне засклення південних фасадів будинків і споруд,
суцільні скляні сонячні теплиці, стіни Тромба та стельові сонячні
повітронагрівачі. Основним недоліком таких систем є низький опір
теплопередачі. При низьких зовнішніх температурах повітря і тривалій
хмарній погоді через такі конструкції приміщення має підвищені
тепловтрати. Температурний перепад на внутрішніх поверхнях таких
конструкцій стає недопустимим за ДБН В.2.6.31-2006. Підвищене
освітлення приміщення сонцем у холодний період року заважає
використанню дисплеїв комп‘ютерів та телевізорів, а також наявність у
приміщенні суцільної прозорої зовнішньої стіни створює відчуття
«незахищеності» і пов'язаний з цим психологічний дискомфорт. Пасивні
сонячні системи, які поєднані з природною вентиляцією (стіни Тромба,
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стельові пасивні сонячні повітронагрівачі) перегрівають верхню зону
приміщення. Існують системи, що не мають таких недоліків, але в них
використовується теплоізоляційна засипка, яка засипається і
вилучається за допомогою пневматичної системи. Це призводить до
невиправданих високих капіталовкладень. Для таких кліматичних умов
запропоновані ефективні конструкції сонячних пасивних опалювальних
приладів, термічний опір яких досягає термічного опору зовнішніх стін,
й спосіб передачі теплоти до приміщення в них радіаційний або
радіаційно-конвекційний. Підготовлена заявка на патент України на
винахід.
УДК 672
І. В. Шадура,
аспірант
АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АПАРАТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ В СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Забезпечення
оптимальних
тепловологісних
умов
при
переміщенні музейних експонатів є складною задачею, яка вимагає
створення легких контактних апаратів, які б могли забезпечити
оптимальні параметри для невеликих об‘ємів при малих затратах
електроенергії. Дослідження стану витворів мистецтва в музейних
установах показали присутність дуже високого рівня забруднень
повітря, яке відбувається при неякісному зберіганні експонатів. Тому
апарати повинні не тільки забезпечувати оптимальні тепловологісні
параметри для зберігання експонатів, але й видаляти забруднюючі
речовини.
Був проведений аналіз існуючих апаратів визначені вимоги до
конструкції нового комбінованого контактного апарату і досліджені
процеси, що в ньому протікають.
Аналіз досліджень контактних апаратів, показав, що найбільш
інтенсивно процес тепло- і масообміну відбувається в пінних апаратах.
Був розглянутий принцип дії та будова пінних комбінованих
теплообмінних апаратів в яких контур випарного теплообмінника
розміщений в шарі піни. Недоліками даних апаратів є підвищена
витрата електроенергії та наявність складного контуру з холодоносієм,
що потребує стаціонарного встановлення і зменшує область їх
застосування.
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На основі дослідження та аналізу існуючих апаратів,
запропоновано новий вдосконалений компактний пінний апарат з
блоком термоелектричних модулів. Інтенсифікація процесу тепло- і
масообміну в апараті, здійснюється за рахунок турбулізації
водоповітряних пінних потоків. Використання термоелектричних
модулів дозволяє зменшити габаритні розміри апарату, підвищити
плавність та точність регулювання тепловологісного режиму. Попередні
досліди показали, що при об‘ємі води в апараті V=600-725 мл та висоті
піни Нпін=7,5-14 мм витрата апарату складає V=24-40 м3/год,
холодопродуктивність – Q=272-682 Вт, перепад температур – ∆t=5,513,5 оС. Це дозволяє отримати: оптимальні параметри повітряного
середовища, спрощення конструкції, покращення вагових та габаритних
характеристик апарату, зниження експлуатаційних затрат, що
підтверджує правильність вибраного напряму роботи.
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