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УДК 621.91.01 1.  Технічні науки 

 

ВИЗНАЧЕННЯ CКЛАДОВИХ СИЛИ РІЗАННЯ ДЛЯ ЛЕЗОВОГО 

ОБРOБЛЕННЯ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ 

 

Біланенко В.Г., 

канд. техн. наук, доцент кафедри технології машинобудування 

Семеренко В.С., 

студент механіко-машинобудівного інституту 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Відновлення машинобудівного виробництва України повинно базуватись  

на переважному використанні верстатів з ЧПК та багатоцільових верстатів на їх 

основі. Застосування верстатів з ЧПК обумовлює необхідність проектування 

переважно одиничних операційних технологічних процесів виготовлення дета-

лей машин незалежно від типу виробництва. Проектування операційного тех-

нологічного процесу оброблення є комплексним завданням і передбачає послі-

довне вирішення наступних типових технологічних завдань: 

 проектування змісту технологічних операцій (послідовності виконан-

ня технологічних переходів); 

 визначення загальних припусків для кожної обробної поверхні  та 

припусків для виконання кожного технологічного переходу оброб-

лення всіх обробних поверхонь деталі; 

 визначення режимів різання для виконання кожного технологічного 

переходу. 

Сучасне машинобудівне виробництво, яке використовує багатоцільові 

вeрстати з ЧПУ  вимагає визначення оптимальних умов оброблення за критері-

єм найбільшої продуктивності оброблення, або найменшої собівартості вигото-

влення. Дослідженнями процесів механічного оброблення різанням встановле-

но, що зменшення витрат на різальні інструменти на 30% зменшує витрати на 

oброблення лише на 1%.  Збільшення стійкості різального інструменту на 50% 

зменшує витрати на оброблення також на 1%. А зростання продуктивності 
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oброблення на 20% (зменшення основного часу оброблення) забезпечує змен-

шення витрат на оброблення на 15%. Тому при визначенні режимів різання для 

верстатів з ЧПК, критерієм оптимізації є найбільша продуктивність оброблен-

ня, при забезпеченні якої будуть одночасно досягатись і мінімальні витрати. За 

результатами  досліджень технічних спеціалістів фірми Sandvik Coromant вста-

новлено, що оптимальні значення продуктивності оброблення та витрат на 

oброблення при використанні верстатів з ЧПУ розміщені достатньо близько і  

зoна оптимальних швидкостей різання буде забезпечувати практично одночас-

ний мінімум двох функцій (рис.1).  

 

Рис.1. Вплив швидкості різання на час та витрати на оброблення 

Для ефективного використання сучасних верстатів з ЧПУ актуальним є 

використання розрахункових алгоритмів визначення режимів різання. Розраху-

нково-аналітичний метод визначення режимів різання передбачає послідовне 

визначення глибини різання h, мм, подачі S, мм/об та швидкості різання  V, 

м/хв. Необхідно приймати до уваги, що визначення величини кожного елементу 

режиму різання потребує аналізу особливостей виду оброблення різанням та 

його кінематичної схеми.  Відповідно, найбільша продуктивність лезового об-

роблення досягається за умови використання найбільшої глибини різання h, по-

дачі S, мм/об та швидкості різання V,м/ хв..  

Загальний алгоритм визначення режимів різання для лезових видів обро-

блення обумовлює формування системи обмежень, що визначає особливості 
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умов їх реалізації, яка включає визначення допустимих сил різання за міцністю 

та жорсткістю конструкції оброблюваної деталі, за міцністю державки та плас-

тини різального інструменту, за механізмом подачі верстату та конструкцією 

задньої бабки при її використанні в процесі токарного оброблення. 

З визначеної системи обмежень для подальших розрахунків приймають 

найменше значення допустимої сили різання       і за її величиною розрахову-

ють величину допустимої подачі різального інструменту. Для її розрахунку не-

обхідно мати структуру математичної моделі для визначення головної складо-

вої сили різання     . Традиційно для умов оброблення лезовими різальними 

інструментами використовують степеневі математичні моделі, для визначення 

параметрів яких необхідні експериментальні дослідження. Так, за результатами 

експериментальних досліджень титанового сплаву ВТ6 [1] отримали степеневу 

модель для визначення головної складової сили різання     . 

                           (1) 

Відповідно, використання такої моделі є правомірним тільки для умов 

тoкарного оброблення титанового сплаву ВТ6. Враховуючи, що в машинобуду-

ванні використовується велика кількість конструкційних матеріалів та різні ви-

ди лезового оброблення, це створює значні труднощі в формуванні таких моде-

лей для різних видів оброблення титанових сплавів.  В технологічних довідни-

ках [2] наведені степеневі моделі для окремих груп конструкційних матеріалів, 

які не охоплюють сучасні титанові сплави. Тому створення універсального 

aлгоритму визначення складових сили різання для лезових видів оброблення 

титанових сплавів є актуальним технологічним завданням, яке забезпечить 

створення надійного алгоритму розрахунку режимів різання. 

Основою такого універсального алгоритму є визначення впливу фізико-

механічних характеристик конструкційних матеріалів на силу різання, який ви-

значається питомою силою різання     та заданими умовами оброблення: 

bapfpP ccz   (2) 
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де   - питома сила різання, H/мм
2;
  а-товщина шару, що зрізується, мм/об; 

b- ширина шару, що зрізується, мм. 

Величину питомої сили різання використовують для визначення фізичних 

характеристик всіх видів лезового оброблення практично всі передові  інстру-

ментальні фірми, наприклад,  SECO, Sandvik Coromant, Hoffman Group фірма 

GARANT. Питома сила оброблення заданих конструкційних матеріалів,  в свою 

чергу, залежить від переднього кута та товщини шару, що зрізується: 

cm
p

a
p 




max

01,01 
 (3) 

де  - передній кут інструменту, град;  cp - одинична питома сила для да-

ної групи конструкційних матеріалів, H/мм
2
; a - товщина шару, що зрізується, 

мм. m -показник степеню, який враховує вплив товщини шару, що зрізується на 

величину загальної питомої сили різання. 

Найбільш складним та універсальним видом оброблення різанням є фре-

зерування. Для реалізації оброблення фрезеруванням використовуються різні 

конструкції багатолезових різальних інструментів, які здійснюють видалення 

припуску за схемою периферійного або торцевого фрезерування. Необхідно 

приймати до уваги, що для оброблення фрезеруванням при незмінних техноло-

гічних параметрах шару, що зрізується, глибині різання  h   та подачі на зубець 

фрези   zS , товщина шару, що зрізується  є змінною величиною (рис.2.). 

  

Рис.2. Переріз шару, 

що зрізує зубець фре-

зи 

Величина кута контакту зубця фрези з оброблю-

ваним матеріалом залежить від глибини різання та діа-

метра фрези і визначається за співвідношенням: 

фф

ф

D

h

R

hR 2
1cos 


  відповідно 
















фD

h2
1arccos  

(4) 

 

В залежності від кінематичної схеми оброблення розрізняють зустрічне 

(рис.3,а) та побіжне (попутне) фрезерування (рис.3,б).   
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а) б) 

Рис. 3. Зустрічне а)  і побіжне б) фрезерування 

Ці дві кінематичні схеми фрезерування мають свої переваги та недоліки. 

Найчастіше зустрічне фрезерування титанових сплавів рекомендують викорис-

товувати  для умов чорнового оброблення, а побіжне фрезерування для умов 

чистового оброблення. При обробленні складних контурів на верстатах з ЧПК 

узагальненими рекомендаціями є використання криволінійних траєкторій здій-

снення рухів подачі та забезпечення мінімальної товщини шару, що зрізується 

при виході зубця фрези з зони оброблення.   

За умов зустрічного фрезерування вектор швидкості подачі направлений 

зустрічно вектору швидкості головного руху різання, а при побіжному фрезе-

руванні ці вектори за напрямом співпадають. Важливою характеристикою цих 

схем оброблення є характер зміни товщини шару, що зрізується зубцем фрези 

на куту контакту зубця фрези ( ) з оброблюваною поверхнею.  

Зустрічне фрезерування розпочинається з товщини шару, що зрізується 

      та завершується         Побіжне фрезерування розпочинається з 

товщини шару, що зрізується          та завершується      . Товщина 

шару, що зрізується для миттєвого положення зубця фрези (кута η) та величини 

подачі на зубець    визначається за формулою:            . Відповідно, 

найбільша товщина шару, що зрізується зубцем фрези буде дорівнювати:        

           . Найбільшу товщину шару, що зрізується зубцем фрези визна-

чається за формулою:  

2

max 2















фф

z
D

h

D

h
Sa  (5) 

де  -глибина різання, мм;   -діаметр фрези, мм. 
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Найбільша площа шару, що зрізується при фрезеруванні одним зубцем 

фрези визначається за формулою: 

maxmax abf   (6) 

Найбільшу площу шару, що зрізується одним зубцем фрези визначають за 

умовами процесу оброблення та діаметром фрези за формулою: 

2

maxmax 2















фф

z
D

h

D

h
Sbabf  (7) 

Необхідно приймати до уваги, що ширина шару, що зрізується  буде за-

лежати від геометричних параметрів різального інструменту та кута нахилу рі-

зальної кромки і визначається за формулою:  

sin cosb b     (8) 

де b - ширина фрезерування, м.  

За умов оброблення фрезеруванням, необхідно приймати до уваги, що ді-

аметр фрези (  ) є обмеженим конструктивним елементом, оскільки при обро-

бленні лезовими різальними інструментами, мінімальна товщина шару, що мо-

же зрізуватись буде обмежуватись радіусом округлення різальних кромок. При 

товщині шару, що зрізується наближеної до радіуса округлення різальних кро-

мок процес різання може переходити в процес поверхневого пластичного дефо-

рмування (ППД). За результатами досліджень процесів оброблення лезовими 

різальними інструментами встановлено, що за ефективних умов оброблення 

величина округлення різальних кромок складає  6040  мкм. Відповідно, то-

вщина шару, що зрізується при фрезеруванні не може бути менше 

 06,004,0min a мм. Так, при чорновому обробленні площини з глибиною різан-

ня 5h мм та подачею на зубець 15,0zS мм/зуб, максимальний діаметр фрези 

буде складати не більше Ø
фD =200мм. 

Кількість зубців, що одночасно здійснюють оброблення поверхні визна-

чають за формулою: 

k    (9) 

де ψ- кут контакту зубця фрези з оброблюваною поверхнею, град;  - 

центральний кут між зубцями фрези, який визначається за формулою: 360 z  , 

де z- кількість зубців фрези.  
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Відповідно, конструкція фрези, а саме кількість зубців повинна визнача-

тись за умов забезпечення сприятливих  умов оброблення. За рекомендаціями 

світових інструментальних фірм, які пропонують конструкції фрез для оброб-

лення титанових сплавів число зубців кінцевих фрез складає        ), а кут 

нахилу різальних кромок знаходиться в діапазоні           . 

Процес оброблення фрезеруванням буде близьким до стаціонарного при 

забезпеченні незмінності з часом площі шару що зрізується 

Елементарна площа перерізу шару, що зрізується визначається за форму-

лою (рис.4.): 

 df a dl , (10) 

 

 
Рис. 4. Визначення загальної площі шару, що зрізується 

 

Площа перерізу шару, що зрізується одним зубцем в будь який момент 

часу визначається за формулою: 

1 sin
 

2sin

b

b

zS D
f d










 
  , (11) 

Інтегруючи цей вираз по всій довжині різальної кромки, що приймає 

участь в роботі, враховуючи, що подача на зубець фрези zS , діаметр фрези D і 

кут нахилу зубців   є постійними величинами, b , 1b – миттєві кути контакту 
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початкової b1 і кінцевої b точок різальної кромки зубця фрези із заготовкою, 

отримують сумарну площу перерізу шару, що зрізується всіма зубцями, що од-

ночасно знаходяться в роботі і визначається за формулою: 

1 1

1

(cos cos )
2sin

k
z

i

D S
f  




  , (12) 

де 
і , 1і – відповідають миттєвим кутам контакту із заготовкою початко-

вої і кінцевої точок різальних кромок, k – кількість зубців, що одночасно знахо-

дяться в роботі. 

Якщо площа шару, що зрізується змінюється з часом f const

 , то процес 

фрезерування буде нерівномірним. У формулі (12) параметри zS , D і ω  для за-

даних умов оброблення є постійними величинами, тому рівномірність процесу 

буде визначатися тільки різницею косинусів кутів і матиме вигляд: 

1 1 min max 1

1

(cos cos ) 2(cos cos ) (cos cos )
k

i c a          , (13) 

За умов оброблення фрезеруванням титанових сплавів визначають найбі-

льшу величину головної складової сили різання    за формулою: 

          , Н (14) 

Головна складова сили різання       визначає енергетичні витрати на 

процес оброблення, роботу різання та кількість теплоти, яка буде утворюватися 

в процесі оброблення. Потужність різання при фрезеруванні визначається за 

формулою:  

               (15) 

де      -найбільша величина головної складової сили різання, Н;  -

швидкість головного руху різання, м/с.      

Величину радіальної складової сили різання    для оброблення титанових 

сплавів можна визначати за такими співвідношеннями [3]:  

 для умов побіжного фрезерування     =(0,7-0,9)          

 для умов зустрічного фрезерування    =(0,2-0,3)      . 
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Величину осьової складової сили різання     для оброблення титанових 

сплавів можна визначати за такими співвідношеннями [3]:  

 для умов побіжного фрезерування     =(0,8-0,9)          

 для умов зустрічного фрезерування    =(1,0-1,2)      . 

Висновки: 

1. Для проектування технологічних операцій лезового оброблення ти-

танових сплавів доцільно використовувати розрахунок складових сили рі-

зання за величиною питомої сили різання, яка є визначеною величиною за 

результатами експериментальних даних та наводиться в довідникових даних 

фірм SECO, Sandvik Coromant, GARANT та інших.  

2. Використання питомої сили різання забезпечує достатньо простий 

та універсальний алгоритм визначення фізичних характеристик процесу 

оброблення та розрахунок режимів різання для  лезового оброблення тита-

нових сплавів. 

Література: 
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С .15-17. 

2. Справочник технолога машиностроителя. В 2-х т. Т.1 / Под ред. А.Г. 

Косиловой и Р.К. Мещерякова.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиностроение, 

1986.-656с. 

3. Короп А.Д. Повышение эффективности изготовления деталей из тита-

новых сплавов // Дис. на соиск. канд.техн.наук. Белгород.-2011.-170с.    
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Важливою умовою успішного розвитку економіки на сьогодні є виробни-

цтво конкурентних продукції та послуг, що є можливим тільки за умов підви-

щення стандартів якості. Прискорення науково-технічного прогресу, глобаліза-

ція економіки, загострення конкуренції виробників актуалізує дану проблему. 

Аналіз світового досвіду впровадження систем менеджменту якості показує, що 

методи та інструменти управління якістю активно розвиваються та поширю-

ються на різні галузі. 

Аналітичні та графічні методи для встановлення залежності між ознаками 

якості шляхом статистичного моделюванню та оптимізації представлено в [1–

3]. Методологічні принципи статистичного моделювання та прогнозування со-

ціально-економічних явищ процесів, різні модифікації моделей динаміки, стру-

ктури і взаємозв'язків, умови адаптації їх до специфіки об'єктів моделювання 

наведено в [4].  

Праці [5, 6] присвячені реінжинірингу бізнес-процесів, тобто включають 

проведення робіт щодо вдосконалення якості продукції та послуг, які надають-
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ся клієнтам. Особлива увага приділяється обґрунтуванню новітніх концепцій 

менеджменту якості та впровадженню їх на підприємства. Питання стратегіч-

ного розвитку якості управління на підприємстві висвітлено в [7, 8], проведено 

аналіз можливих перспективних напрямків стратегічного розвитку в управлінні 

якістю перевезення, з урахуванням виробничо-управлінських змін з підвищення 

ефективності діяльності.  

Дослідження якості управління ланцюгами постачань проведено в [9, 10], 

розглянуто етапи управління ланцюгами постачання та можливості підвищення 

його ефективності та якості.  

Таким чином, ідентифікація проблем в діяльності транспортно-

логістичних підприємств, визначення напрямків покращення процесів шляхом 

моделювання ознак якості є актуальним завданням. 

Діяльність транспортно-логістичних підприємств має забезпечити поєд-

нання транспортних каналів різних видів транспорту, складських систем, пере-

вантажувальних пунктів, що є складним завданням, яке потребує системного 

аналізу та впровадження процесів визначення якості. Стабільний розвиток яко-

сті обслуговування перевезень є однією із важливих задач підприємства для пі-

двищення конкурентоспроможності на ринку надання логістичних послуг. Для 

збільшення темпів розвитку необхідно акцентувати увагу, перш за все, на лан-

цюгах постачання. Потреба організації в побудові ефективного ланцюга поста-

чання обумовлена необхідністю доставки товару кінцевому споживачеві краще, 

швидше й дешевше конкурентів. Впровадження наукових основ управління 

якістю дозволяє об‘єктивно оцінювати вимоги споживачів, застосувати їх до 

створення продукції відповідної якості, виявляти слабкі місця, які заважають 

досягненню необхідної якості товарів та послуг та правильно обирати попере-

джуючі дії. 

     Удосконалення діяльності транспортно-логістичного підприємства пропону-

ється шляхом статистичного управління якістю процесів поставок для забезпе-

чення їх стабільності. Для вирішення задачі пропонується наступний алгоритм: 

1) ідентифікувати основні причини, що стримують розвиток компанії; 
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2) визначити бізнес-процеси, що є ключовими для успіху транспортно-

логістичного підприємства; 

3) визначити механізм покращення процесів, який впливає на розвиток моделі 

управління підприємством; 

4) на основні застосування методів статистичного управління показниками яко-

сті шляхом моделювання виявити нестабільні процеси транспортно-

логістичного підприємства. При застосуванні найпоширеніших способів стати-

стичного моделювання звертають увагу на зміну центру розташування та варіа-

ції процесу під дією надзвичайних причин варіації; 

5) сформувати практичні рекомендації для підтримки процесу прийняття 

управлінських рішень, які стануть ключовими для успіху підприємства та мо-

жуть використовуватись для вдосконалення якості процесів транспортно-

логістичних підприємств. 

Для вирішення проблеми поточного моніторингу якості продукції чи 

процесів поставок на транспортно-логістичних підприємствах в умовах сучас-

ного стану ринку надання логістичних послуг менеджери для контролю якості 

використовують методики та процедури, засновані на статистичному аналізі 

характеристик виробів та процесів. Одним з таких інструментів є незамінні при 

потоковому моніторингу якості контрольні карти Шухарта, які візуалізують 

статистичні характеристики досліджуваного логістичного процесу. В даному 

дослідженні проаналізовано статистичні дані логістичного підприємства, які 

характеризують якість виконання замовлень клієнтів на доставку товарів. Мо-

делювання з застосуванням контрольних карт дозволило виявити порушення 

стабільності процесів за контрольні межі. В результаті моделювання та побудо-

ви карти середніх розмахів, багатовимірного потоку       і   карти, виявлено 

причини нестабільності процесів. Проведений аналіз дозволив запропонувати 

шляхи вдосконалення роботи логістичного підприємства на основі стабілізації 

даних процесів. 

Отже в результаті при застосуванні статистичного моделювання для дос-

лідження параметрів процесів треба приділяти увагу нестабільним процесам та 
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способам усунення причин надзвичайної варіації. Статистичне управління про-

цесами – заснована на статистичному оцінюванні і теорії варіабельності мето-

дологія постійного вдосконалення процесів, що використовує відповідний  ста-

тистичний інструментарій збору, обробки, оцінки та аналізу даних [11].  

На основі аналізу процесу, розробляються певні рекомендації, а саме: 

– рекомендації щодо зменшення або вилучення, усунення причин особли-

вої варіації; 

– рекомендації щодо зменшення загальної варіації, властивої процесу на 

поточному рівні його виконання. 

Проблема забезпечення якісного процесу поставок транспортно-

логістичних підприємств потребує впровадження сучасних та дієвих методів 

моделювання, які здатні виявляти закономірності та перспективи нестабільних 

процесів, враховуючи множину факторів, які безпосередньо впливають на їх 

якість. Аналіз на основі контрольних карт Шухарта, з урахуванням кількості і 

якості вихідної інформації, дозволить оцінити рівень стабільності процесу. 

Комплексне обґрунтування шляхом статистичного моделювання якості дозво-

лить усунути проблеми, що виникають в умовах нестабільних процесів.  
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Electrical diodes (a diode is an electronic element with different conductivity 

depending on the direction of the electric current) are one of the main types of elec-

tronic components. In most cases, diodes are used in the ―core‖ of any electronic chip 

or device that cannot function without these devices. Scientists were able to develop 

analogs of diodes that implement one-way conductivity for sound waves, heat, and 

even light, and recently physicists from the University of Innsbruck and the Institute 

of Quantum Optics and Quantum Information have tested the magnetic diode they 

created in the laboratory! 

―Our device allows you to transmit a magnetic field from a magnet or inductor 

to the second element. But when these two elements are reversed, the transmission of 

the magnetic field stops, or rather blocks up, ‖comments Jordi Prat Lagers, lead re-

https://kpi.ua/en/iee
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searcher. On the technical side, this means that the mutual coupling of magnetic forc-

es between two elements, which under normal conditions is absolutely symmetric, 

becomes radically asymmetric. 

 
The key component of this diode is an electrical conductor moving at a con-

stant speed in a certain direction, through which an electric current flows. ―When the 

conductor is located close to the magnetic elements and moves at a given speed, the 

inductive coupling between the elements becomes unidirectional and a magnetic ana-

logue of the diode arises,‖ - Jordi Prat Lagers. 

 

 
 

Fig. 1 

The left part of Fig. 1 shows a sketch of magnetic dipoles, between which 

magnetic reciprocity is estimated (m1 in blue and m2 in red). For translation-
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symmetric systems, this is equivalent to considering one dipole. The right part of 

Fig. 1presents the evaluation of the field components parallel to the dipole at p+ as 

well as p-. 

Systems of two or more magnetic elements are now used in a variety of key 

technologies, such as electric motors, transformers, magnetic storage devices and 

magnetic resonance devices. But all these technologies use elements with a symmet-

ric magnetic coupling. ―The presence of a new magnetic component, a diode, can 

open up a whole range of new opportunities for existing technologies,‖ says Gerhard 

Kirchmayr. "For example, this way you can increase the efficiency of wireless 

chargers, whose energy will"flow"only in one direction, from the charging station to 

the charger, but not vice versa." 
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Після проектування та створення установки для досліджень динамічних 

навантажень канатах були проведенні відповідні до розробленого регламенту 

дослідження, які показали наступні результати. 

1y

Т 



21 
 

 

Розраховуємо тарувальний коефіцієнт пропорційності: 
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Максимальна амплітуда осцилограми, яка відповідає динамічному зусил-

лю 2y =8 мм Звідси динамічне зусилля у канатах: .34085,42111 НyКSд   

Коефіцієнт динамічності: 33,1
1,255

340

1

1 
S

S
К д

д ; 

Розраховуємо швидкості обертання двигуна на початку процесу: 
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Розраховуємо швидкості обертання барабана: 
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Данні дослідження було проведено без використання частотного перетво-

рювача. Нижче наведенні данні дослідів з частотним перетворювачем при час-

тоті струму 30 Гц. 
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Розраховуємо кутове прискорення двигуна: 
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Розраховуємо швидкості обертання барабана: 
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Розраховуємо лінійні швидкості вантажу на початку процесу: 
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Розраховуємо прискорення вантажу: 
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Згідно з наведеними даними видно зменшення динамічних навантажень в 

канатах установки, що служить доказом того що використання частотних пере-

творювачів доцільно. 
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В ході наукової роботи нами було спроектовано та створено стенд для до-

слідження динамічних навантажень в канатах електроталі. Стенд для визначен-
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ня динамічних навантажень в канатах являє собою механізм підйому, інтегро-

ваний у візок електроталі, що рухається по двутавровій балці. Також для вимі-

рювання динамічних наван-

тажень було додано кільце 

для вимірювання динаміч-

них навантажень, на якому 

наклеєно тензодатчики що 

потім під‘єднуються до тен-

зопідсилювача та через 

АЦП до персонального 

комп‘ютеру. Також було 

спроектовано засоби подо-

лання наводок для поліп-

шення записів. Нижче наве-

дено основні характеристи-

ки установки:  

загальні 

вантажність електроталі т; 

швидкість підйому вантажу м/хв.; 

довжина канату поліспаста м; 

довжина головної балки м; 

висота підйому м; 

двигун ФДПТ 22-4 

потужність кВт; 

частота обертання ротора об/хв; 

номінальний крутний момент ; 

момент інерції ротора ; 

максимальний пусковий момент ; 

момент інерції пружньої муфти ; 

25,0Q

8V

3,13l

1L

6H

5,0N

1400n

мНM н  5,3
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редуктор  

передатне число редуктора ; 

ККД редуктора ; 

радіус барабану ; 

площа перерізу канату ; 

модуль пружності . 

Також було досліджено можливості використання частотного перетворю-

вача для досліджень динамічних навантажень при різних частотах вхідної на-

пруги. Ця можливість дозволила дослідити та довести важливість частотних 

перетворювачів для підйомно – транспортної техніки в особливості для кранів. 

Важливість в тому що частотний перетворювач дозволяє суттєво зменшити ди-

намічні навантаження в канатах гакової підвіски кранів, що в свою чергу при-

водить до зменшення зносу рухомих елементів приводу крану. 

Також було розроблено методичні вказівки до проведення експеримен-

тів з даним стендом. Вони наведені нижче. 

 Ознайомлення з технікою безпеки при виконанні дослідницької роботи. 

4.2. Підготовка необхідної для роботи апаратури. 

4.3. Тарирування тензометричного моста та осцилографа. Для цього ро-

биться запис нульової лінії за умови ненавантаження та лінії навантаження, яка 

відповідає масі вантажу. 

4.4. Проведення запису динамічних навантажень при підійманні вантажу 

" з підхопленням ". 

Вантаж знаходиться на основі; канати послаблені. Увімкнення запису ос-

цилограми. Проведення пуску механізму та підйому вантажу. Відключення за-

пису. Вантаж привести в початкову позицію. 

4.5. Проведення запису динамічних навантажень при підійманні вантажу 

"з ваги".  

Вантаж висить в повітрі, увімкнення запису осциллограмми. Проведення 

пуску механізму та підйому вантажу. Відключення запису осцилограми. 

2,29рU

85,0

мRб 0055,0

261018,10 мFк



МПаЕк
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4.6. Проведення запису динамічних навантажень під час спуску вантажу. 

Вантаж у верхньому крайньому положенні. Увімкнення запису осцилог-

рами. Проведення спускання вантажу. Вимкнення запису осцилограми. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ EXHAUST GAS RECIRCULATION В 
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Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адм. 

Макарова м. Херсон, Україна 

Вплив шкідливих викидів суднових дизелів на глобальний екологічний 

стан повітряного басейну є обмеженим і оцінюється в 5-7 % від загальної 

кількості викидів шкідливих речовин стаціонарними енергетичними 

установками і сухопутними транспортними засобами. Однак, через відносно 

велику агрегатну потужність суднові дизелі можуть бути основним джерелами 

забруднення атмосфери в таких локальних зонах як порти, акваторії річок, 

особливо на території міст. Викиди шкідливих речовин в атмосферу з 

відпрацьованими газами суднових дизелів є одним з головних забруднювачів 

повітряного басейну, прилеглого до судноплавних акваторій річок. При цьому 

основна увага фахівців, які займаються проблемами підвищення екологічної 

безпеки суднових дизелів, направлена на питання, що стосуються очищення 

відпрацьованих газів дизелів від оксидів азоту NOx. Вирішення проблеми 

токсичності випускних газів судновими двигунами регламентується вимогами 

Міжнародної Морської Організації (ІМО).  

Рециркуляція відпрацьованих газів - EGR (Exhaust Gas Recirculation) - 

полягає в тому, що частина цих газів з випускного колектора подається до 

продувочного ресивера. Розбавлення наддувочного повітря відхідними газами 

знижує вміст кисню у повітрі із 21 до 13 %. Це дозволяє різко скоротити викид 
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до атмосфери шкідливих речовин за рахунок мінімального погіршення 

енергетичної ефективності двигуна. 

 

Рис. 1. Обмеження на викиди NOx відповідно до вимог MARPOL 

 

Зниження NОX методом рециркуляції обумовлене наявністю у відхідних 

газах діоксиду вуглецю з високою теплоємністю, що знижує температуру в 

камері згоряння. Поряд із цим через часткове заміщення повітря відпрацьовани-

ми газами зменшується концентрація кисню у зоні горіння. У результаті чого 

через уповільнення процесу згоряння знижується максимальний пік температу-

ри. Перепуск частини відпрацьованих газів дозволяє змінити хімічний склад 

заряду, знизити вміст вільного кисню в камері згоряння. Дослідження 

показують, що введення рециркуляції зменшує вихід NOx, але відбувається 

збільшення виходу, а також димності, особливо при великих навантаженнях 

дизеля, близьких до номінальної. Питома витрата палива на номінальному 

режимі, як правило, перевищує вихідні значення витрати для дизеля без 

рециркуляції і зі збільшенням ступеня рециркуляції ще більше зростає. 

Проте враховуючи, що використання рециркуляції відпрацьованих газів 

якісно впливає на  показники екологічності варто визначити оптимальні межі та 

спосіб регулювання ступеня рециркуляції. Зважаючи на сучасний стан 

дослiджень  варто розглянути межі частки рециркуляції відхідних газів та роз-
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робити алгоритм визначення необхідного співвідношення перепускних газів до 

свіжого заряду на різних режимах роботи СЕУ. Оскільки під час прогріву дви-

гуна варто збільшити частку рециркуляції, а при досягненні двигуном оптима-

льного температурного та навантажувального режиму відповідно зменшити для 

запобігання втрати потужності. 
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В даний час в усьому світі проектування і доведення ДВЗ не мислится без 

проведення математичного моделювання та комп'ютерної оптимізації. Актуа-

льність проведення таких робіт все більше зростає з ускладненням нормативів, 

що обмежують викиди шкідливих речовин, вимог економічності і високої пи-
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томої потужності двигунів. Попередня розрахункова опрацювання питань, по-

в'язаних з удосконаленням робочих процесів ДВЗ, паливної апаратури та сис-

тем подачі повітря, дозволяє істотно скоротити обсяг дорогих експерименталь-

них робіт. При цьому програмне забезпечення, що застосовується для цих ці-

лей, має дозволяти моделювати відповідні процеси з достатньою точністю. Чим 

повніше математична модель охоплює розглянуті фізичні пропроцеси і корект-

ніше їх описує, тим точніше і надійніше може бути отриманий результат. Ще 

одним, дуже важливим, властивістю має володіти програмним забезпечення - 

можливістю вирішувати складні оптимізаційні задачі. Недостатньо отримати в 

розрахунку гарний збіг з експериментом; для вирішення практичних завдань 

необхідно знайти ефективні шляхи здійсненийудосконалення конструкції, від-

шукати оптимальні значення багатьох конструктивних чинників, по-різному 

впливають на робочий процес, і, часом, що призводять до конфліктних ситуа-

цій. Наприклад, необхідно знайти таке поєднання форми камери згоряння, 

конструкції паливної апаратури і характеристики впорскування, яке забезпе-

чить одночасне зниження і витрати палива і емісії NOх. Оптимізація одного, 

або навіть двох параметрів методом перебору часто не дозволяє отримати хо-

рошого результату для завдання з великим числом факторів, що впливають. 

Для підвищення ефективності рішення оптимізаційних задач раціонально вико-

ристовувати формальні пошукові процедури нелінійного програмування, які 

дозволяють вести оптимальний пошук в автоматичному режимі. Для реалізації 

такої можливості ядро програми, що реалізує математичну модель досліджува-

ного процесу, має володіти, крім необхідної точності, ще й високою швидкістю, 

тому що при пошуку оптимуму доводиться проводити розрахунки багатьох со-

тень варіантів конструкції. 

Математичне моделювання робочих процесів ДВЗ може бути застосовано 

для наступного переліку завдань: 

1. Прогнозування і вдосконалення характеристик двигунів: швидкісних, 

навантажувальних, гвинтових, тепловозних, висотних, характеристик зі зміною 

глибини занурення і т.д. 
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2. Удосконалення системи турбонаддува, в тому числі: 

а) Підбір компресорів і турбін до поршневий частини ДВЗ. 

б) Оптимізація параметрів приводу компресорів і відбору потужності си-

лових турбін, параметрів додаткової камери згоряння перед силовою турбіною. 

в) Оптимізація розподілу роботи стиснення між ступенями при многосту-

пенчатом наддуванні. 

г) Оптимізація алгоритмів управління пропускними пристроями і при-

строями електричного приводу ТК. 

3. Оптимізація сумішоутворення і згоряння для забезпечення заданих 

норм токсичності і мінімальної витрати палива: оптимізація величини ступеня 

стиснення, оптимізація випередження впорскування, оптимізація характеристи-

ки впорскування (включаючи стратегію багаторазового впорскування), оптимі-

зація форми камери згоряння і параметрів паливної апаратури. 

4. Удосконалення системи газообміну. Оптимізація фаз газорозподілу, 

оптимальне проектування впускних і випускних каналів і вікон, оптимальне 

проектування трубопроводів (колекторів). 

5. Удосконалення роботи ДВЗ на несталих режимах і оптимізації алгори-

тмів системи управління. 

Для вирішення такого широкого кола завдань методами математичного 

моделювання в даний час використовується програмне забезпечення, що реалі-

зує математичні моделі двох основних класів: 

1. Термодинамічні моделі ДВЗ, які розглядають двигун як зісукупність 

термодинамічних систем. (Ці програми мають найбільшого поширення). 

2. Моделі на основі рішення задач просторової гідродинаміки (в англомо-

вному середовищі звані як Computational Fluid Dynamic або CFD). Елементи 

двигуна розбиваються на велике число (сотні тисяч) тривимірних осередків, для 

кожної з яких в тривимірній постановці вирішується система рівнянь збережен-

ня енергії, маси, імпульсу і стану, (активно розвиваючий напрямок). 

Моделі і програми кожного з класів призначені для вирішення своїх спе-

цифічних завдань. 
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Результати моделювання параметрів двигуна ЯМЗ-240Н для визначення 

максимального індикаторного ККД проведеного в програмному комплексі 

«ДИЗЕЛЬ-РК» представлено на рис. 1-3. 

 

 

Рисунок 1 Результати моделювання по тиску наддуву та ступеню 

cтиснення 

 

Рисунок 2 Результати моделювання тривалості впорскування тa куту 

випeредження впорскування 
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Рисунок 3 Індикаторна діаграма двигуна ЯМЗ-240 

 

Обмеження максимального тиску в циліндрі характеризує зменшення 

динамічних навантажень на ЦПГ, при цьому індикаторний тиск не має прямої 

залежності від максимального тиску Pz. 

Висновок: за результатами моделювання можна зробити висновок, що 

оптимізація параметрів циклу дає змогу спроектувати параметри ДВЗ з певни-

ми обмеженнями. Для двигуна ЯМЗ-240 задано обмеження по величині Pz. При 

цьому, при зміні параметрів тиску наддуву, кута випередження та тривалості 

впорскування можна підвищити потужність двигуна на значення до 30%, при 

зменшенні питомої витрати палива на 1,7%. Для збільшення індикаторного 

ККД необхідно оптимізувати параметри фаз газорозподілу. 
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Більше 50% теплової енергії, одержуваної при згорянні палива, сьогодні 

перетворюється на корисну роботу (рис 1), що забезпечує рух судна. Приблизно 

половина відпрацьованого тепла представляє додатковий ресурс енергії, яку 

теоретично можна використовувати на судні для виробництва пари та електро-

енергії, необхідних для обігріву та роботи допоміжного обладнання.  

Найбільш ємною (25,5%) і привабливою залишається теплова енергія, ви-

хлопних газів. Однак у зв'язку з удосконаленням робочого процесу двигунів і 

зменшенням питомої витрати палива температурний потенціал газів неухильно 

знижується  і це створює певні труднощі в його використанні. 
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Рисунок 1 Зміна температуру вихлопних газів за ГТК 

 

Забезпечення парою або гарячою водою господарсько-побутових та ін-

ших споживачів на судах проводиться системами теплопостачання, що склада-

ються з джерел теплової енергії, трубопроводів і різних апаратів. Джерелами 

тепла на судах в ходовому режимі є утилізаційні котли, що працюють на випус-

кних газах. Якщо їх продуктивність недостатня, підключають допоміжні котли, 

що працюють на рідкому паливі. На суховантажних судах при використанні 

тепла випускних газів тільки в системах теплопостачання, теплові схеми утилі-

зації зазвичай виходять надмірними. Те ж саме має місце і на танкерах при ви-

користанні пари тільки на загальносуднові потреби. 

Температурно-тепловий потенціал головного двигуна дозволяє викорис-

товувати частину теплоти відпрацьованих газів та інших вторинних енергоре-

сурсів (надувного повітря, води зарубашкового простору та охолоджуючого 

масла) для виробництва додаткової механічної потужності. Таке виробництво 

можливо здійснювати у водо парових енергетичних установках, де робочим ті-

лом є вода та водяний пар. При цьому теплоту пропонується використовувати 

для продукування пару в утилізаційному котлі, потім направляти пар в парову 

турбіну, де його енергія перетворюється в механічну роботу, яку можна напра-

вити на гребний гвинт через спеціалізований редуктор, або для роботи електри-

чного генератора, що дозволить мати додаткове джерело електричної енергії на 

судні (коли в цьому є необхідність). 
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Також, розглянуте падіння тиску в байпасі вихлопних газів, що входить 

до складу ВТУ, може бути використане для виробництва електроенергії за до-

помогою силової турбіни. Основна схема та елементи ВТУ показані на рис. 2. 

Водопарова теплоутилізуюча установка складається з різних компонентів, 

в ній може бути використана як самостійна так і комбінована схеми. Вибір типу 

системи залежить від попиту на електроенергію на борту судна (електричне на-

вантаження на морі), рівномірності навантаження судна (години при різних на-

вантаженнях основного двигуна на морі), прийнятного часу окупності пропо-

нованого рішення ВТУ і простору, доступного на судні та деяких інших 

фaкторів. 

Дуже важливою частиною вибору найбільш раціонального проекту ВТУ 

для судна є вибір оптимальної потужності головного двигуна і обертів на судні 

гребного гвинта, щоб забезпечити мінімально можливе споживання палива при 

найбільш використовуваних режимах роботи судна.  

 

Рисунок 2 Основна схема та елементи водопарової теплоутилізуючої 

установки 
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Зв'язок між основним двигуном та ВТУ можна побачити на рис. 3, де 

пoказано також потік вихлопних газів між двигуном, турбокомпресором та ути-

лізаційним котлом.  

Для пристроїв ВТУ необхідні два з'єднання вихлопного каналу. Основою 

для цієї схеми з'єднань між двигуном та компонентами ВТУ є двосторонній 

зв‘язок, оскільки спочатку керування повинно захищати двигун від неприйнят-

них умов, а по-друге – забезпечити максимальну доступну потужність для ВТУ. 

Таке управління відбувається за допомогою контролю параметрів обвідного 

потоку вихлопного газу, зберігаючи його у прийнятних межах. 

Тип судна, розмір, діапазон швидкості, тип головного двигуна, його особ-

ливості, робочі параметри, електрична потужність, необхідна у морі, потреба в 

електричній потужності на судні (PTI) та/або зняття потужності (PTO), наміри 

щодо використання відновленої енергії відпрацьованих газів, використання 

електричної потужності при різних режимах роботи валогенератора, необхідна 

кількість пари на морі, умови плавання (тропічні, ISO та арктичні) та деякі інші 

фактори. 

 

Рисунок 3 Схема системи контролю судів, яка зазвичай знаходиться на 

борту великого судна 
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Рисунок 4 Кількість відновленої потужності  

(Головний двигун MAN 10S90ME-C9.2, потужність 48510 кВт, 

бaйпасoвано 11,6% відпрацьованих газів, доля відновленої потужності 8,6% при 

90% SMCR, витрата пари: 1.0 тона/год) 

 

Висновок: 

Виробництво додаткової потужності 8-10 % від потужності головного 

двигуна еквівалентно зниженню питомої витрати палива суднової енергетичної 

установки до: 
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Заниження  питомої витрати палива дозволить досягти підвищення 

eфективності експлуатації енергетичної установки судна. 
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Вивчення статистики відмов елементів головного двигуна показала, що 

найбільшу інтенсивність відмов мають турбокомпресор, циліндро-поршнева 

група, шийки валу і підшипники валу, паливна апаратура та антаблемент і 

aнкерні болти. Серед них особливу увагу привертають несправності ПА, 

http://www.mandieselturbo.com/
http://www.mandieselturbo.com/
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oскільки їх кількість з часом тільки зростає, незважаючи на розвиток науково- 

технічного потенціалу світового двигунобудування. 

Зниження надійності паливної системи малообертового дизеля (ПС МОД) 

констатують також вчені-дослідники. Зокрема, В. Г. Івановський, Ю. Я. Фомін 

та інші відзначають, що «до теперішнього часу паливна апаратура високого ти-

ску суднових дизелів залишається найбільш уразливим в експлуатаційному ві-

дношенні вузлом дизеля: більшість вимушених зупинок суден у морі відбува-

ється через несправності в ПА. Для головних малообертових дизелів за 10000 

годин експлуатації число вимушених зупинок становить 22-26%». 

Огляд літератури, присвяченій впливу сучасних тенденцій в двигунобуду-

ванні на принципи функціонування ПА, що представлений роботами І.В.Возни-

цького, Є.В.Білоусова, В.Г.Івановського, Ю.А.Пахомова, Е.М.Половинки, 

С.А.Ханмамедова та інших, дозволив установити, що більше половини всіх 

нeсправностей ПА пов‘язана з роботою сучасних дизелів на важких сортах 

пaлива. Складний склад і дисперсна структура важких палив призводить до 

тaких дефектів, як заїдання плунжера паливного насосу високого тиску, 

руйнoвання посадкових поверхонь його клапанів, ерозійне руйнування, попере-

чні розриви паливопроводів, прихоплювання і зависання голки розпилювача 

форсунок, закоксовування та зношування їх соплових отворів, а також погір-

шення якості розпилювання палива. 

З метою підвищення надійності паливних систем високого тиску МОД, не 

виводячи їх з експлуатації, було розроблено наступне: процедура безпечного 

управління малообертовим дизелем на часткових режимах роботи, автоматизо-

ваний пристрій запобігання розривів паливопроводів високого тиску малообер-

тових дизелів та активний демпфер критичної вібрації. Пристрій запобігання 

розривів паливопроводів використовує принцип зміни власної частоти коли-

вань ю трубопроводу при збільшені його маси т (рис. 1 а), а активний демпфер 

критичної вібрації змінює резонансну частоту для трубопроводу юр (рис. 1 б) 

шляхом збільшення коефіцієнту згасання в, що в обох випадках забезпечує 

зменшення амплітуди коливань А. 
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Представлені вище організаційно-технічні заходи забезпечують удоскона-

лення програми забезпечення надійності паливної системи високого тиску 

МОД на всіх етапах її життєвого циклу: від стадії проектування до експлуатації. 

Показано, що відповідно до статистики відмов ПА, впровадження результатів 

магістреського дослідження забезпечить зменшення інтенсивності відмов Х(ї) 

на 8,3%. Абсолютний коефіцієнт виграшу надійності по Х(і) при цьому буде 

дорівнювати G(t) = 1,1, а відносний коефіцієнт виграшу надійності по X(t) буде 

G(t) = 0,093. Також згідно інформації The Swedish Club про збитки судновлас-

ників за період 1998-2004 рр. коефіцієнт економічності можна оцінити у Ke = 

0,09. Отримані результати дали можливість сформулювати наукове положення, 

згідно з яким підвищення надійності трубопроводів паливної системи високого 

тиску МОД забезпечується механізмами протидії частотному і параметричного 

резонансам в системі «трубопровід - важке паливо» за рахунок зміни частоти 

власних коливань трубопроводу шляхом конструктивної зміни його маси, зме-

ншення величини зсувів у важкому паливі шляхом підвищення його температу-

ри вище 130 °С і/або відведення енергії з поверхні трубопроводу шляхом 

в‘язкого тертя та теплообміну. 
 

 

Рисунок 1. Амплітудно-частотні характеристики коливань трубопроводів 

при застосуванні технічних засобів боротьби з резонансом: 

а) трубопровід, обладнаний автоматизованим пристроєм запобігання 

рoзривів; б) трубопровід, обладнаний активним демпфером критичної вібрації 
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Наукову значимість магістерської роботи являє собою аналітичний опис 

явища розриву трубопроводу унаслідок частотного і параметричного резонан-

сів і механізму протидії їм. 

Проаналізовано технічні засоби і організаційні заходи із запобігання появі 

або придушення резонансу в трубопроводах високого тиску ПС МОД представ-

ляють собою практичну цінність роботи. 

Висновок: При проектуванні паливної системи малообертового дизельно-

го двигуна кожному виробнику пропонується виконати аналіз надійності ПС 

способом, представленим в роботі. Для того щоб уникнути негативного впливу 

коливань у паливі, необхідно вибирати геометричні параметри (довжину і спів-

відношення внутрішнього і зовнішнього діаметрів) паливних труб високого ти-

ску, виходячи з розрахунків на стійкість. Перспективним напрямом є збільшен-

ня модуля пружності за рахунок застосування останніх досягнень у виробницт-

ві композитних матеріалів на основі вуглецевих нанотрубок і графена. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЕУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ 

МEТАЛОГІДРИДНИХ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Гриза М.А., Хітрук А.В., Щербина М.С., 

магістранти енерготехнічного факультету 

Херсонська філія Національного університету  

кораблебудування ім. адм. Макарова  

м. Херсон, Україна 

Водень Н2 - безкольоровий нетоксичний газ без смаку та запаху, молеку-

лярна маса 2,016; маса 1 м
3
 - 0,09 кг. Водень - найбільш легкий газ, він у 14,5 

разів легше повітря. Вища теплота згоряння молекулярного водню - 141700 

кДж/кг або 12750 кДж/м
3
. 

Вища теплота згоряння на 18% перевищує нижчу, внаслідок чого під час 

спалювання безсірчастих газів з високим вмістом водню та глибокого (нижче 

точки роси) охолодження продуктів згоряння з використанням теплоти конден-

сації водяної пари, яка входить до складу продуктів згоряння, можна досягти 

досить високих коефіцієнтів корисної дії теплотехнічного устаткування. 

Жарoпродуктивність молекулярного водню майже на 200 °С вища за жаропро-

дуктивність метану і дорівнює 2235 °С. Водень відзначається високою реакцій-

ною здатністю. 

Гази, які містять велику кількість водню, мають велику швидкість 

рoзповсюдження полум'я, що може приводити до проникнення зони горіння у 

змішувальний газопровід, тобто до проскоку полум'я. У зв'язку з цим для попе-
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редження подібного явища необхідно забезпечити високу швидкість виходу 

суміші з пальника. 

При використанні газу з високим вмістом водню необхідно ретельно за-

безпечувати герметичність комунікацій для запобігання витоку газу. 

Водень сорбується поверхнею металів і здатен вступати з ними у нестійкі 

сполуки з утворенням гідридів. 

Водень досить широко застосовується для виробництва синтетичного 

аміаку, метанолу, гідрогенізації важких нафтопродуктів та смол з метою 

oтримання моторного палива, а також в інших технологічних процесах. 

Як моторне паливо водень володіє поряд специфічних властивостей, які 

необхідно враховувати при розробці паливних систем двигунів і організації їх 

робочих процесів [5]. 

При високою масою теплоті згоранні (120,1 МДж/кг) об'ємна теплота 

згoрання газоподібного водню складає всього 10,8 МДж/м
3
, а зрідженого 

8,4 МДж/л. Це затрудняє зберігання водню, особливо на установках наземного 

транспорта. 

Основним недоліком отримання водню з природного газу є залежність від 

поставок сировини, запаси якого розподілені всього між кількома регіонами 

світу (Близький Схід - 40,8%, Росія - 26,7%, Іран - 15,2%, Катар - 14,7% ). 

Сeрйозну проблему становлять і викиди в атмосферу великих кількостей С02, 

утилізація котрого вимагає значних капітальних витрат і експлуатаційних ви-

трат, що істотно підвищує вартість кінцевого продукту. Крім цього, метод 

пaрової конверсії метану погано адаптується для малої продуктивності для 

дeцентралізованого виробництва водню (наприклад, заправочних станцій, авто-

номних енергосистем і т.п.). Ще одним недоліком методу є наявність у водні 

домішок оксидів вуглецю, що висуває додаткові вимоги до його очищення. 

Слід зазначити, що з точки зору екології стратегія виробництва водню з 

природного палива мало чим відрізняється від їх безпосереднього спалювання. 

Якщо в останньому випадку шкідливі викиди в атмосферу з'являються на стадії 

використання палива, то в першому ми маємо практично ті ж викиди, але на 
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стадії отримання водню. Тому основними компонентами нових технологій ви-

рoбництва водню з вуглеводнів є процеси уловлювання супутніх газів, в першу 

чергу СО2. В якості прикладу можна навести останні розробки по парової кон-

версії вугілля. Крім цього, важливим непрямим фактором тут є підвищення 

ефективності використання палива. Водневі енергетичні технології володіють в 

цьому відношенні рядом переваг у порівнянні зі спалюванням копалин гoрючих. 

Оскільки різниця питомої витрати палива на номінальному експлуатацій-

ному режимі та режимах відмінних від нього суттєва (досягає 18 г/(кВт год), 

доцільно експлуатувати двигун на найбільш економних режимах. Коли виникає 

потреба в зменшенні потужності головного двигуна, його доцільно довантажи-

ти валогенератором, електричну потужність якого пропонується направити на 

отримання водню шляхом електролізу води. Водень, що продукується 

прoпонуються зберігати у металогідридних акумуляторах і використовувати 

для продукування електричної енергії на борту судна. Для підвищення ефекти-

вності продукування енергії, пропонується використовувати паливні комірки. 

Електролізери «NEL» фільтрпресного типу (рис. 1) для роботи при атмо-

сферному тиску випускаються різної продуктивності - від 2 до 500 м
3
/год вод-

ню. У залежності від необхідної потужності кількість комірок в електролізері 

може змінюватися від 5 до 140. 

Електролізери малої потужності працюють без зовнішньої циркуляції 

електроліту. Охолодження електролізера здійснюється за рахунок віддачі тепла 

його зовнішньою поверхнею. Для підвищення коефіцієнта тепловіддачі від по-

верхні апарату електролізери укладені в кожух, через який продувається повіт-

ря. У електролізерах великої потужності організована примусова циркуляція 

електроліту через холодильник за допомогою насоса. 

У електролізерах великої потужності є середня камера для охолодження 

електроліту і пристрої для його примусової циркуляції і фільтрації. У електро-

лізерах меншої потужності камера для охолодження електроліту може розта-

шовуватися також на кінці – електролізера. 
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З комірок гази по нахиленим трубкам відводяться в газовіддільник. Луж-

на частина з газовіддільника надходить в бак, звідки через фільтр за допомогою 

насоса, виконаного без сальникових ущільнень, по трубопроводу подається до 

осередку електролізера. Газовіддільник служить також для вирівнювання тиску 

газів в анодному і катодному відділеннях комірок. В електролізері може підт-

римуватися надлишковий тиск до 500 мм вод. ст. (0,05 МПа) Електролізер пра-

цює на 25% розчині КОН при 75 °С, напруга на комірці одно 2,1…2,3 в, при 

цьому витрата електроенергії постійного струму складає 4,1…4,6 кВт·год/м
3
 Н2. 

 

Рисунок 1 Електролізер фірми «Ерлікон» 

 

Характеристики декількох моделей біполярних електролізерів «NEL» ти-

пу A різної продуктивності наведені у табл. 1 

Таблиця 1 Технічні показники електролізерів «NEL» 

Тип електролізера A150 A300 A500 

Максимальна кількість комірок 20 40 50 

Продуктивність по водню, м
3
/год 150 300 500 

Габарити, мм 

   довжина 

2000 

1500 

2500 

1500 

3000 

1500 
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   ширина 

   висота 

2000 2500 3000 

Маса, кг 5000 80000 10000 

 

Навантаження на електролізери може бути підвищена на 10% у порівнян-

ні з номінальним. В залежності від потреби в водні, кількість комірок в елект-

ролізерах може бути змінена для забезпечення продуктивності агрегату в межах 

2…500 м
3
/год Н2. 

Охолодження, промивка і часткова сушка газів проводяться в колоні з на-

садкою, нижня частина якої служить приймачем живильної води. Живильна 

вода за допомогою насоса безперервно циркулює через колони і холодильник, а 

частина її подається на живлення електролізера. Охолоджуюча вода з теплооб-

мінника надходить на попереднє охолодження газів в газовіддільник. 

Висновок: використання водневих паливних елементів дозволяє підви-

щити ефективність СЕУ на 5…7% за допомогою трансформації енергії відхід-

них газів в електричну енергію, а також забезпечити додаткове навантаження 

на електромережу судна під час зменшення потреби мережі.  
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Існує близько десяти мікрологістичних систем (де одним з головних 

eлементів є) в складову кожної входить процес доставки вантажу, а саме MRP, 

MRP-1, MRP-2, DRP, ERP, ОPT, JIT, КАНБАН, Lean Production. 

Найпоширенішою у світі логістичною концепцією є концепція “точно у 

строк”(just-in-time, JIT). 

Концепція ―точно у строк‖ – це сучасна концепція побудови логістичної 

системи у виробництві (операційному менеджменті), постачанні та дистрибуції, 

заснована на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів і готової 

продукції у необхідній кількості на той час, коли ланки логістичної системи їх 

потребують, з метою мінімізації витрат, пов‘язаних із створенням запасів. 

Концепція ―точно у строк‖ тісно пов‘язана із логістичним циклом та його 

складовими. В ідеальному випадку матеріальні ресурси або готова продукція 
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мають бути доставлені у певну точку логістичного ланцюга (каналу) саме в той 

момент, коли в них є потреба (не раніше і не пізніше), що виключає надмірні 

запаси як у виробництві, так і в дистрибуції. Багато сучасних логістичних сис-

тем, заснованих на даному підході, орієнтовані на короткі складові логістичних 

циклів, що вимагає швидкої реакції ланок логістичної системи на зміну попиту 

і відповідно виробничої програми. 

На актуальність роботи вказує зростання вимог щодо здійснення зовніш-

ньоекономічної діяльності, в тому числі необхідність дотримання терміну «то-

чно в строк» стосовно всіх ланок логістичного ланцюга, що потребує усунення 

невизначеностей на багатьох етапах доставки вантажів, підвищення вимог що-

до необхідності забезпечення вчасної доставки вантажів / переміщення пасажи-

рів згідно договірних зобов‘язань в умовах посиленої конкуренції. 

Відомими аналогами запропонованої методики є праці С.І. Бондарева, 

«Вдосконалекння методики розрахунку часу доставки вантажів при міжнарод-

них автоперевезеннях» 2013 р. [1] та Н. В. Пономарьова, І. А. Бабич, «Аналіз 

впливу режимів праці і відпочинку водіїв (РПВВ) на ефективність доставки ва-

нтажів у міжнародному сполученні» 2011 р. [2]. 

Але слід зазначити, що в роботі [1] метою досліджень є обґрунтування 

функціональної моделі, що дозволяє ефективно узгоджувати роботу автотранс-

портних і навантажувально-розвантажувальних засобів у заданих часових об-

меженнях. В роботі добре розібрано етап проведення навантажувально-

розвантажувальних робіт, за рахунок чого автор і прагне вдосконалити методи-

ку розрахунку часу доставки вантажів. Проте недоліком являється вузька спря-

мованість методу, лише на один з етапів транспортування. 

Науковою новизною у роботі є аналіз методів визначення термінів доста-

вки вантажів у міжнародному сполученні. Встановлено, що визначення термі-

нів доставки вантажів заснованих на основі використанні методів математично-

го моделювання дозволяє з високою точністю прогнозувати тривалість вико-

нання як окремих елементів процесу, так і тривалість виконання всієї ЗЕО. 

В даній роботі проводиться дослідження параметрів всього транспортно-
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го процесу з виокремленням основних елементів (операцій). По результатам 

аналізу проводиться визначення найбільш вагомих факторів за рахунок викори-

стання методів математичної статистики та проводиться їх коригування або/та 

«приведення» до необхідного, бажаного стану. 

В даному дослідженні використані дані про тривалість операцій, що 

отримані і зафіксовані під час аналізу виконання перевезень у міжнародному 

сполученні, під час проходження практики на АТП. В роботі запропоновано 

методику підвищення ефективності транспортного процесу за рахунок досяг-

нення уточнених даних, щодо тривалості транспортного процесу за рахунок за-

стосування методів математичної статистики. 

При аналізі тривалості кожної операції транспортного процесу встанов-

люємо тривалість кожного етапу транспортного процесу, що періодично повто-

рюються при відносно одна кокових умовах  та перевіряємо за допомогою за-

конів розподілу.  

Таблиця 1 – Характеристика елементів транспортного процесу на основі 

вихідних даних  

Назва етапу 

Характеристика ета-

пу; перелік робіт, що 

виконуються на 

ньому 

Закон розподілу тривалості процедури 

що описує даний етап; загальна характе-

ристика закону розподілу 

Проведення 

НРР; оформ-

лення доку-

ментів 

Навантаження ван-

тажу, заповнення 

товаро-

транспортних доку-

ментів, оформлення 

ВМД 
D(x) = 1/µ

-2
 

σ(х) = 1/µ = 24,19М(х) = 1/µ = 24,19 

Експоненціальний закон розподілу випа-

дкової величини 
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Процес тран-

спортування 

від митниці 

відправлення 

Початок руху з мит-

ниці відправлення; 

перевезення ванта-

жу, прибуття до 

державного кордону 

 

 

М(х) =  х = 32,15 

D(x) =     ; 

σ(x) =       

Нормальний закон розподілу випадкової 

величини 

Перетин кор-

дону 

Виконання митного 

контролю та завер-

шення процесу мит-

ного оформлення; 

проведення митного 

огляду 

 

  (
 ̅

  
)        

  
  

 

 ̅
       

M(x)=2,19; 

D(x)=61,34; 

σ(x)= 1,011; ̅=2,19 

Гамма-розподіл 
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Митний кон-

троль 

Процес проведення 

митного оформлен-

ня та митного конт-

ролю  

M(x) = βГ ( 1 + 1/α )=20,92 

D(x) = β
2
 (Г(1+2/α)-Г

2
 (1+1/α)) 

σ(х) = 20,92 

Закон розподілу випадкової величини 

Вейбула 

 

В результаті проведених розрахунків, на прикладі перевезення вантажів 

за маршрутом м. Фрідек-Містек (Чехія) – м. Київ (Україна) , було встановлено, 

що сумарний час доставки вантажів  становить Tдост = Σ tcр.±Σ σ(х) = 79,45 ±36,8, 

год. 

Згідно проведених розрахунків, завдяки можливого використання органі-

заційних та управлінських рішень, необхідно звести значення неперервних ве-

личин тривалості кожного з елементів транспортного процесу до нормального 

закону розподілу[3], що дасть можливість більш раціонально здійснювати пла-

нування і організацію доставки вантажів.  

Припущено, що завдяки вказаним заходам, розподіл всіх неперервних ве-

личин елементів транспортного процесу підпорядковується нормальному зако-

ну розподілу, для коректності експерименту, мінімальне та максимальне зна-

чення тривалості виконання даних операцій було взято відповідно до вихідних 

значень. 

При розрахунку тривалості доставки вантажів, у випадку застосування 

методу заснованому на співпадінні законів, отримано сумарний час доставки у 
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розмірі: 

Tдост = Σ tcр.±Σ σ(х) = 76,57 ±22,8, год. 

Згідно проведених розрахунків встановлено, що тривалість доставки зме-

ншується в межах  14,8 %.  

Дані розрахунки та методика удосконалення тривалості доставки ванта-

жів може бути використана на транспортних підприємствах будь-якої форми 

власності.  

Висновки: застосування методу заснованого на співпадінні законів роз-

поділу, який реалізується за рахунок прийняття раціональних управлінських 

рішень, дозволяє з більшою точністю планувати терміни доставки вантажів та 

терміни виконання всіх його елементів. Дана методика може ефективно засто-

совуватися при дослідженні транспортного процесу за критерієм ефективності 

– мінімізація часу доставки при дотриманні вимоги «доставка точно в термін». 
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к.х.н, доцент Тимошук Світлана Василівна 

Кріогенна технологія або кріогеніка - наука про одержання та викорис-

тання низьких температур. Об‘єктом дослідження цієї науки є кріогенні систе-

ми, що представляють собою групу компонентів, які взаємодіють між собою та 

перебувають при кріогенних температурах (від 120 до 0,7 К) [1].  

Проблеми, які вирішує кріогеніка: розроблення та вдосконалення низько-

температурних технологій, процесів та обладнання, зокрема холодильних ма-

шин, що створюють і підтримують низькі температури; зрідження газів, їх збе-

рігання та транспортування у рідкому агрегатному стані, тощо. 

За призначенням усі кріогенні установки поділяють на чотири головні 

групи: рефрижераторні, зріджувальні, комбіновані та газорозподільні [2]. 

Рефрижераторні установки використовують для вирішення таких за-

вдань як охолодження і термостатування. Об‘єкт охолоджують до певного тем-

пературного рівня і підтримують у цьому стані компенсацією припливу теплоти 

за допомогою того чи іншого процесу охолодження. 

Зріджувальні установки використовуються  для переведення речовини в 

рідкий стан, а іноді й у тверду фазу. Найширше кріогенні зріджувальні системи 

застосовують для зрідження природного газу (метану), кисню, азоту, водню, 

гелію. 

Комбіновані установки дають змогу одночасно (або послідовно) зріджу-

вати газ і проводити термостатування у рефрижераторному режимі. Найпоши-

ренішими є гелієві зріджувальні рефрижератори.  
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Газорозподільні установки призначені  для поділу газових сумішей на 

складові компоненти. У процесі розділення найчастіше газову суміш охоло-

джують до температури конденсації. 

Кріогенні технології знайшли широке застосування в електроніці та 

комп‘ютерній техніці, авіації, ракето-космічній техніці, медицині, біології, сіль-

ському господарстві, харчовій промисловості, утилізації відходів, а також у фі-

зичних дослідженнях. Одним із наукових закладів, який займається кріогенікою 

є Інститут низькотемпературних досліджень Львівського Національного Уні-

верситету імені Івана Франка.  

Основними агрегатами кріогенної газової машини Інституту низьких те-

мператур ЛНУ, що забезпечує отримання низьких температур є: компресор, ге-

лієвий холодильник, регенератор, витіснювач і зріджувач, які виконані у вигля-

ді одного герметичного агрегата, заповненого кріогеном - гелієм і змонтованого 

разом з електродвигуном на загальній плиті. 

Процес зрідження газів здійснюється в зріджувачі у результаті безпосере-

днього контакту зріджуваного газу із холодною поверхнею стінок корпусу теп-

лообмінника. Холод, необхідний для зрідження газів, отримується у верхній 

частині компресора, що дотикається до теплообмінника зріджувача, за рахунок 

періодичного розширення гелію у цьому об‘ємі.  

Процес «отримання холоду» побудований на принципі зниження темпе-

ратури попередньо стисненого і охолодженого в холодильнику і регенераторі 

гелію при його розширенні. Шляхом багаторазового повторення циклу стис-

кання і розширення, температура гелію досягає близько мінус 200ºС. Стисне-

ний газ віддає тепло кріогенту (гелію) через стінки корпусу теплообмінника і 

після конденсації стікає трубопроводом зріджувача.  

Робота машини автоматично контролюється приладами керування за та-

кими параметрами: 

 − розхід охолоджуваної рідини в системі охолодження; 

 − тиск масла в системі змащування; 

 − робочий тиск гелію у машині. 
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При виході будь-якого із цих параметрів за допустимі межі машина авто-

матично зупиняється. Цей факт безумовно підвищує рівень безпеки персоналу 

при роботі з даною технікою.   

При використанні кріогенної техніки можливі виникнення наступних не-

безпек: опіків у результаті попадання кріогенних рідин на відкриті ділянки шкі-

ри та очі; обмороження у результаті глибокого охолодження ділянок тіла у ви-

падку контакту з кріогенними продуктами; руйнування обладнання внаслідок 

термічних деформацій; вплив на працівників витоків кріогенних продуктів (і 

вторинних проявів витоків) у результаті розгерметизації обладнання через не-

однакові термічні деформації деталей; вибухового руйнування через підвищен-

ня тиску [3]. 

Враховуючи вище наведені фактори можливих небезпек під час роботи з 

кріогенною технікою, потрібно забезпечити захист працівників від шкідливих 

наслідків.  

Отож, персонал, що обслуговує кріогенні системи, повинен працювати у 

відповідному спецодязі, рукавицях і протигазах, оскільки у забрудненій киснем 

атмосфері, одяг насичується киснем і легко спалахує. У приміщенні, де встано-

влена кріогенна техніка забороняється користуватися відкритим вогнем або ку-

рити. Персонал має бути ознайомлений з правилами пожежної безпеки, що 

охоплюють як нормальний хід експлуатації, так і можливі аварійні ситуації. 

 Також необхідно вжити певних заходів, які забезпечують виключення 

прямого контакту працівників з кріогенними продуктами і поверхнями, що пе-

ребувають при низьких температурах. Відповідно до ГОСТ 12.2.052-81 [4] за-

стосовується теплоізоляція, герметизація обладнання, попереджувальні написи 

і фарбування. Кріогенні системи допускаються до експлуатації тільки у тому 

випадку, якщо на них встановлені справні і опломбовані манометри і мановаку-

умметри. Ці прилади обов‘язково перевіряються один раз на рік, а також після 

кожного ремонту. Два рази на рік перевіряють справність запобіжних клапанів. 
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м. Київ, Україна  

Розвиток суспільства на сьогодні не можливий без, так званих, інтелекту-

альних технологій. Не стала винятком і транспортна сфера. Інтелектуальні тра-

нспортні системи є актуальною темою дослідження та розробки. На сьогодні, 

інтелектуальні транспортні системи існують лише як окремі телематичні 

рoзробки, що направлені на вирішення вузьких задач у сфері транспорту [1,  

c.44].  Недоліком усіх напрацювань транспортної телематики, є те, що основний 
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елемент транспортного процесу – вантаж (пасажир) – не є об‘єктом управління 

у жодній із підсистем. Але взаємодіяти елементи такої системи починають ли-

ше у випадку, коли присутній вантаж (пасажир), як вихідний елемент. У той же 

час, логістика, розглядає саме переміщення матеріального потоку і процеси, 

пов‘язані з цим, без координації між собою матеріальних потоків, якщо вони не 

взаємодіють напряму (рис.1).  

 

 

 

 

 

Рисунок - 1 Взаємодія елементів логістичної системи 

 

Інформаційна взаємодія цих елементів уже визначатиме логістичну інфо-

рмаційну систему (ЛІС).   

Цей підхід до опису взаємодії логістики і телематики розглядається 

В.І.Сергєєвим. Під інформаційними системами та інформаційними технологія-

ми у логістиці розуміють комплекс програмно-технічних засобів і методів ви-

робництва, передачі, обробки та споживання інформації у логістичних систе-

мах. Домінуючим напрямком у розвитку інформаційних систем та інформацій-

них технологій є інформаційна інтеграція на основі сучасних методів обробки 

та передачі даних, що визначається таким новим поняттям як телематика. По-

нятійний апарат у цьому новому напрямку у більшій мірі запозичений із сучас-

ної програмотехніки і теорії комунікаційних мереж. [2, с.675] Тобто, логістика і 

телематика розглядаються як загальне і чaсткове. 

При цьому, телематика, як і логістика, може застосовуватись у різних фу-

нкціональних областях. 

Як і будь-яку логістичну інформаційну систему, кожен елемент транспор-

тної телематики можна представити як взаємодію підсистем: 

1) збору та обробки даних; 

Вантаж (пасажир) 

Термінали, транспортні вузли Транспортні засоби 

Шляхи сполучення 
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2) розробки та прийняття управлінських рішень; 

3) розрахунку ефекту; 

4) статистики. 

І відповідно, функціонування цих підсистем забезпечується: технічною, 

технологічною та інформаційною складовою.  

Якщо включити матеріальний потік, у загальну схему телематичної сис-

теми представленої у [3, c.42], то маємо наступний варіант схеми транспортної 

телематики (рис.2.). 

 
Рисунок 2 - Схема транспортної телематики (удосконалена авторами)  

 

При цьому, технічні системи організації перевезень як правило 

об‘єднують усі технічні системи телематики, тому представлені системою 

інформаційного забезпечення, що координує їх взаємодію. Причому, технічні 

системи транспортних шляхів  представлені в системі опосередковано. 

Насправді, вже існує багато доробок у цьому напрямку саме технічних 

систем організації перевезень. Проблема полягає у тому, що як правило, вони 
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не уніфіковані і розробляються транспортними підприємствами самотужки, для 

власних потреб. Зокрема, це електронний документообіг на підприємстві, 

автоматизація типових процесів, маршрутизація тощо. Слід звернути увагу, в 

осоновному це стосується вантажних перевезень. Управління  пасажиропото-

ком має свої особливості і можливо, пасажиропотік слід виділити як окремий 

об‘єкт управління. 

 При міжнародних первезеннях до об‘єкту управління слід віднести ще 

митні органи, що є невід‘ємним елементом при переміщення вантажів та 

пасажирів. Насьогодні вже зроблено багато кроків до модернізації митної 

системи, що дозволяє не лише контролювати процес, а і управляти ним у деякій 

мірі. Насамперед, це електронне декларування, електронне попереднє 

інформування та різні системи моніторингу ситуацій в митних підрозділах, що 

активно розробляються. 

Розглянемо, як взаємодіють суб‘єкти транспортного процесу при 

вантажних перевзеннях  (рис.3)  

 

Рисунок 3 - Схема взаємодії інформаційних потоків у системі інформа-

ційного забезпечення учасників  процесу перевезення вантажів 

Зв‘язки у представленій схемі доволі складні і поєднують, як правило, 

лише двох учасників процесу перевезення. Тому не існує єдиної системи інфо-

рмаційного забезпечення, а лише окремі підсистеми для підвищення ефектив-
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ності взаємодії учасників процесу. Саме таку систему представляє собою тран-

спортна біржа (рис.4) 

 

Рисунок - Схема взаємодії інформаційних потоків учасників  процесу 

перевезення вантажів за допомогою транспортних бірж 
 

На сьогодні транспортні біржі, або транспортні агрегатори, є важливим 

елементом транспортної системи, що виконуюють роль координатора процесу 

перевезень. На вітчизняному ринку представлено близько двох десятків як 

вітчизняних, так і зарубіжних транспорних бірж, що представлені відповідними 

онлайн ресурсами. Найбільш відомими серед них є LardiTrans.com, Della.ua.  

Переваги транспортної біржі: 

- зменшення порожніх пробігів,  

- скорочення часу на пошук потрібних пропозицій по транспорту та ва-

нтажам, завдяки простим навігаційним програмам і точним можливостям філь-

трів транспортної біржі; 

- можливість вантажовласникам підібрати для себе перевізника з кра-

щими умовами; 

- можливість співпраці лише з перевіреними компаніями завдяки служ-

бам безпеки бірж; 

- оцінка потенційних клієнтів за системами відгуків та рейтингів; 

- забезпечення перевезення для замовлень у «високий» сезон. 

Недоліки транспортної біржі: 

- перевізники конкурують між собою, пропонуючи найнижчі ставки, 
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що збільшує загальний ціновий тиск у цьому секторі; 

- випадки шахрайської злочинної діяльності, що включають викорис-

тання підроблених або недійсних документів, несплату транспортних послуг, 

крадіжку транспорту або вантажу. 

З появою транспортних бірж вже неможливо уявити собі планування пе-

ревезення без їх використання. Для експедиторів транспортні біржі є одним з 

основних джерел заробітку та місцем збирання та накопичення інформації. Але 

визнання вдається завоювати лише тим біржам, що запропонували значно бі-

льше рішень, які допомагають уникнути безлічі проблем, пов‘язаних з надійні-

стю компаній-учасників біржі і достовірністю наданої ними інформації. Пода-

льший розвиток транспортних бірж має бути направлений на агрегування мак-

симуму послуг в одному місці та підвищення надійності використання таких 

телематичних систем. 
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молодший науковий співробітник 

Сучасний розвиток техніки тісно пов'язаний з прогресом в області розро-

бки якісно нових машин та механізмів. В останні роки в якості таких матеріалів 

широкого застосування набули полімерні композиційні матеріали (ПКМ), в то-

му числі металополімери (МП), використання яких дає ряд істотних переваг по 

відношенню з традиційними конструкційними матеріалами [1]. Так, при одно-

часному зменшенні маси виробу, підвищенні його довговічності та надійності, 

спостерігається значний техніко-економічний ефект при виготовлені деталей 

складної конфігурації (оскільки деталі з ПКМ можуть бути отримані за один 

цикл гарячого пресування з мінімальними відходами матеріалу, не більше 

10’30%, в той час як у аналогічних деталей з високоміцних сплавів алюмінію і 

титану, що застосовують в багатьох галузях промисловості, відходи можуть в 

4’12 рази перевищувати масу виробу) [2,3]. 

ПКМ на основі ароматичних поліамідів відносяться до числа найбільш 

перспективних полімерних матеріалів, які поєднують високий рівень фізико-

механічних і теплофізичних властивостей. У зв‘язку з цим в якості в‘яжучого 

був обраний ароматичний поліамід фенілон марки С-2 (ТУ 6-05-221-226-72) – 

дрібнодисперсний порошок білого кольору з насипною густиною 0,2 – 0,4 г/см
3
, 

який у ряді випадків виявився єдиним матеріалом, що зберігає працездатність 

вyзлів пневмо- і гідроавтоматики, які експлуатуються у важких умовах. 
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В якості наповнювача використовували дисперсний порошок (з середнім 

розміром часток 40-100 мкм) самофлюсуючого аморфного сплаву ПР-

Н65Х25С3Р3 (ТУ 14-22-33-90) на основі нікелю, (хімічний склад –

Ni64,6Cr25C1,2Si2,7B2,5Mn0,2Fe3,8). 

Приготування композицій з фенілону С-2, що містять 10 – 40 мас.% [4] 

наповнювача, здійснювали методом сухого змішування в обертальному елект-

ромагнітному полі. Виготовлені зразки (діаметром 10 і висотою 15 мм) дослі-

джували на стиснення за допомогою універсальної розривної машини FP-100. 

 

Рисунок 1 – Криві σ – ε фенілону С-2 (1), та металополімерів, армованих  

10(2); 20(3); 30(4); 40(5) мас.% аморфного сплаву 

На рис. 1 приведена залежність «міцність при стисненні (σ) – відносна 

деформація (ε)». Криві фенілону С-2 та МП на його основі, відповідно до кла-

сифікації Херцберга [5], відносяться до V типу, який характеризує пружну ге-

терогенно – пластичну поведінку матеріалів. На ділянці кривих до 150 МПа, 

спостерігається повністю пружна поведінка, матеріалу. Далі форма кривих яв-

ляє собою результат конкурентного розвитку двох процесів: перший – руйну-

вання вихідної структури полімеру, пов‘язане з пластичним плином, результа-

том чого, зазвичай, є падіння навантаження. Другий процес характеризується 

перебудовою зруйнованої структури в нову, за рахунок накопичених деформа-

ційних напружень. Такій структурі притаманні високі ступінь орієнтованості і 

міцність. Саме за рахунок конкурування даних процесів і спостерігається зміна 

кута нахилу кривих σ – ε. Подальше підняття кута нахилу свідчить про стадії 
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деформаційного зміцнення: більша кількість ділянок полімеру набуває нової 

структуру, що веде до зростання опору матеріалу. 

Таблиця 1 

Фізико – механічні властивості металополімерів на основі фенілону С – 2 

                Вміст наповнювача, мас.% 

Показники 
0 10 20 30 40 

Модуль пружності, Е МПа 2750 3070 3090 3240 3260 

Межа плинності, σпл МПа 212 229 235 232 228 

Напруження при 25% деформації, МПа 225 243 243,5 249 251 

 

Виходячи з наведених у табл. 1 даних видно, що наповнення вихідного 

полімеру самофлюсуючим сплавом позитивно впливає на його міцнісні харак-

теристики: підвищує модуль пружності, межу плинності та напруження при 

25% деформації на 11-19, 8-11 та 8-12% відповідно. 

Щодо межи плинності, то вона сягає свого максимального значення при 

вмісті наповнювача 20 мас.%, при збільшенні кількості аморфного сплаву до 30 

мас.% і більше, вона падає. Це пояснюється тим, що чим більше ступінь напов-

нення, тим складніше домогтися рівномірності розподілу наповнювача. Як на-

слідок, в об‘ємі матеріалу зустрічаються агломерати часток, всередині яких 

утворюються пори, які сприяють розриву зв‘язків макромолекул послаблюючи 

міцність полімеру. 
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Підприємницька діяльність, надання послуг, логістика, вироблення про-

дукції – тісно пов‘язані із прийняттям ризиків в процесі діяльності. Для змен-

шення ризиків в реальних умовах, та враховуючи інформаційний, цифровий 

прогрес, хорошою практикою впровадження превентивних мір від небажаних 

наслідків є побудова системи моделювання та тестування технологічних проце-

сів, які існують у підприємницькій діяльності, на програмній плaтформі.  

Спеціальне програмне забезпечення загалом складається із декількох 

мoдулів: конфігурації вхідних параметрів, умов для визначення оперативних 

даних технологічного процесу, історичні дані для формування статистичної 
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моделі діяльності, моделювання можливих сценаріїв, базуючись на поточних 

даних та тестування режимів за різних умов. Важливою складовою таких 

cистем є візуальна репрезентація результатів тестування для зручності аналізу 

та впровадження нових процесів, удосконалень, відповідно до набутих знань. 

Реалізація конфігуратора передбачає зручний інтерфейс управління пара-

метрами моделей технологічним обладнанням для імітації реальних технологі-

чних процесів. 

Важливим етапом побудови програмного забезпечення є моделювання. 

Моделювання дозволяє: наочно продемонструвати бажану структуру і поведін-

ку системи,  здійснювати візуалізації та керування її архітектурою, забезпечити 

краще розуміння створюваної системи, що найчастіше призводить до її спро-

щення й забезпечує можливість повторного використання та мінімізувати 

pизики [1, с.5].   

Сценарій — це затверджений алгоритм або набір алгоритмів технологіч-

ного процесу для досягнення результату у вигляді продукту, сервісу та ін. За 

допомогою моделювання можна переглянути та оптимізувати складові алгори-

тму, процесу задля покращення реальної технологічної реалізації. 

Тестування технологічного процесу передбачає імітацію сценаріїв у 

рiзних режимах, базуючись на історичних або оперативних даних, та застосову-

ється для визначення відповідності предмета випробування заданим специфіка-

ціям [2, с.330]. Кінцевим продуктом тестування є набір спостережень, аналізу, 

нових технічних даних, за результатами яких цілком можливо вжити необхід-

них заходів, щодо удосконалення системи в цілому. 

Література: 
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методичний посібник / М.Р. Петрик, О.Ю. Петрик – Тернопіль: Вид-во ТНТУ 

імені Івана Пулюя, 2015. – 200 с  

2. Якобсон, А., Уніфікований процес розробки програмного забезпечення. 

Текст / А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо – СПб.: Питер, 2002. – 496 с. 
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Транспорт є однією з базових галузей національної  економіки, ефективне 

функціонування якої є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності,   

захистуекономічних інтересів держави, підвищення рівня життя наcелення. 

На сьогодні  галузь  транспорту  в цілому задовольняє потреби націона-

льної економіки та населення у перевезеннях,  проте  рівень безпеки,  показни-

ки  якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів,   енергоефективно-

сті,   техногенного   навантаження   на навколишнє природне середовище не 

відповідають сучасним вимогам. 

Темою дослідження є удосконалення процесу доставки вантажів у міжна-

родному сполученні. 

Виготовлення соняшникової олії росте з кожним роком, так як рівень 

вживання олії збільшується. Україна посідає перше місце по виготовленню со-

няшникової олії в світі. Більшість виготовленої олії йде на експорт, що призво-

дить до того, що продаж соняшникової олії займає одну з провідних ролей в 

економіці України. На рис . 1 зображено основні країни-покупці олії соняшни-

кової за даними підприємства обраного для дослідження. 

На актуальність роботи вказує Концепція розвитку транспортно-

дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року , та 

Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських те-
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риторій на 2015-2020 роки ( Відповідає пункту 8. Доступ до міжнародних рин-

ків , торговельна політика та просування експорту) тому метою роботи є визна-

чення раціональних шляхів доставки вантажів у міжнародному сполученні [1]. 

Дослідження було проведене на прикладі ТОВ «УКРОЛІЯ».  

 

Рисунок 1 – Основні країни-покупці соняшникової олії підприємства 

«УКРОЛІЯ» 

Об‘єктом дослідження є  процес доставки соняшникової  олії у міжнарод-

ному сполученні. 

Основними задачами дослідження є аналіз теоретичних засад щодо під-

вищення ефективності процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні;  

аналіз процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні; дослідження 

процесу доставки вантажів з урахуванням мінімізації витрат; ефективність нау-

ково-дослідницьких рішень. 

 Діяльності ТОВ «УКРОЛІЯ»  свідчить про наявні можливості щодо збі-

льшення обсягу виробництва та підвищення існуючого потенціалу щодо транс-

портування соняшникової олії у внутрішньому та міжнародному сполученні, як 

наявним власним парком транспортних засобів, так і при залученні залізнично-

го транспорту. Також наявний потенціал перевізних спроможностей та існуючі 

ресурси на підприємстві вказують на можливість впровадження передових 
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тeхнологій доставки олії до споживачів та необхідність пошуку технологій, які 

дають змогу економити ресурси та зменшувати витрати під час доставки [2].  

Було проведено аналіз вибірки витрат на доставку соняшникової олії ав-

томобільним транспортом. Він вказує, що витрати на доставку описуються но-

рмальним законом розподілу. 

Транспортно-технологічна  схема  (ТТСХ)  –  являє  собою  графічне зо-

браження  технологічного  процесу  доставки  вантажів,  що  включає  всі тран-

спортні,  навантажувально-розвантажувальні  та  інші  пов‘язані  з  ним опера-

ції,  у  встановленому  технологією  порядку  їх  виконання  із  зазначенням те-

хнічних засобів, що використовуються. 

Існуюча ТТСХ доставки соняшникової олії – з заводу в автомобільних 

цистернах в порт Одеса. 

Запропоновано наступні ТТСХ: 

- ТТСХ (1) доставки соняшникової олії – з заводу в контейнерах-

цистернах в  порт м. Одеса автомобільним транспортом; 

- ТТСХ (2) доставки соняшникової олії – контейнер-цистерна автомобіль-

но-залізничним сполучення в порт м. Одеса; 

- ТТСХ (3) доставки соняшникової олії – напівпричіп-цистерна автомобі-

льно-залізничним сполученням. 

Проведено розрахунок  показників ефективності застосування   запропо-

нованих ТТС, одними з яких є  час та собівартість доставки вантажу. Результа-

ти розрахунків наведено в табл.1. 

Таблиця 1 – Порівняння ефективності застосування запропонованих ТТСХ 
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Проаналізувавши всі запропоновані ТТСХ можливо зробити висновок, 

що найкращою є ТТСХ №2, так як в ній найменші витрати на доставку. При 

цьому тривалість доставки більша лише на 5,91 год в порівнянні з найшвидшим 

варіантом. Порівняння існуючої та обраної ТТСХ зображено на рис. 2-3. 

 
Рисунок 2 – Порівняння існуючої та обраної ТТСХ за критерієм 

вaртоcті дoставки 

 
Рисунок  3 – Порівняння існуючої та обраної ТТСХ за критерієм 

тpивалoсті доставки   

          Результати даного дослідження вказують на  необхідність врахування 

oбраного критерію доставки при виборі виду сполучення [3]. Також дані показ-

ники вказують на існування «протиріч» при виборі технології доставки, в 

зaлежності від обраного критерію ефективності. 

Висновки: В сучасних умовах господарювання  використання різних те-

хнологій доставки вантажів може значно збільшити ефективність від перевізно-

го процесу в різних ситуаціях. Подальшим завданням даного дослідження є ви-

значення областей ефективного застосування кожної з технологій. 

Література: 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОКАЗНИКІВ СУДНОВИХ СОД 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДНЮ В ЯКОСТІ ПАЛИВА 

 

Крупенко О.С, Слободенюк А.В., Федько Д.Ю., 

магістранти енерготехнічного факультету 

Херсонська філія Національного університету 

 кораблебудування ім. адм. Макарова  

м. Херсон, Україна 

Під час енергетичної кризи 70-х років минулого століття вперше було по-

рушено питання обмеженості запасів нафти і пов'язані з ними перспективи роз-

витку поршневих двигунів, як основних споживачів вуглеводневого палива. 

Саме в той час вперше зайшла мова про поршневих двигунах, що працюють на 

альтернативних паливах. 

Очевидно, що саме водень є найбільш перспективним з альтернативних 

видів палива. Людство має безмежні запаси елемента номер 1 періодичної таб-

лиці Менделєєва. Переклад поршневих двигунів на водень - це  вірний шлях до 

ліквідації парникового ефекту і вирішення проблеми забруднення повітряного 

басейну планети. 

З кожним роком інтерес до досліджень в області альтернативних палив 

тільки зростає. В основному це відбувається з двох причин: 

- стрімке скорочення запасів розвіданих нафтових ресурсів в результаті 

активного споживання вуглеводнів; 

- погіршити екологічна обстановка в зв'язку з постійним збільшенням кі-

лькості використовуваних поршневих двигунів у всьому світі. 

http://minagro.gov.ua/node/16025
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Але, незважаючи на всю привабливість застосування розглянутого палива, 

не варто забувати про його недоліки. Варто відзначити, що, на сьогоднішній 

день, отримання водню є непростим завданням, і вимагає окремого пророблення. 

Наприклад, найпростішим способом отримання водню є електроліз води. 

Результатом такого процесу є суміш водню і кисню. Недолік способу - висока 

енергоємність. Для отримання 1 м
3
 водню необхідно витратити 4 кВт енергії, 

коли 1 м
3
 водню може віддати лише 1,8 кВт в паливному елементі. Незважаючи 

на це, електроліз є перспективним напрямком. 

Також існує думка, що в відпрацьованих газах (ВГ) двигуна, що працює 

на водні, присутній тільки вода, і такий двигун абсолютно нешкідливий з еко-

логічної точки зору. Це не так. Водень дійсно є найбільш екологічним з відомих 

видів палива, але разом з цим відбувається істотне збільшення емісії оксидів 

азоту термічного походження в ВГ. Причиною такого збільшення служить під-

вищення температури циклу і швидкості згоряння. 

Водень як моторне паливо відрізняється від більшості використовуваних 

сьогодні видів палив як рідких так і газоподібних. Водень володіє найвищим 

значенням нижчої питомої теплоти згорання на одиницю маси (120 МДж/кг), 

але при зовнішньому сумішоутворення поступається бензоповітряній або 

мeтано-повітряній суміші в теплоті згоряння на одиницю об'єму. У випадку з 

вoднем існує можливість якісно регулювати робочий процес у всьому діапазоні 

тeмператур завдяки широким меж значень температури займання. Перевагою 

водню є його здатність горіти в складі гомогенної суміші з повітрям при коефі-

цієнті надлишку повітря α = 10, споживаючи при цьому менше енергії для 

зaймання. Як недолік водню варто відзначити його порівняно високу темпера-

туру самозаймання, що ускладнює його використання у вигляді моторного 

пaлива в дизелях.  

При використанні водню в якості палива для газодизельного циклу важ-

ливу роль відіграє організація процесу згоряння та підбір коефіцієнтів. Для на-

лаштування математичної моделі в середовищі Дизель-Рк показники водню 
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уточнюються у показнику згоряння м, критерії Вібе та Вошні, а також коефіці-

єнті надлишку повітря. 

На сьогоднішній день важливу роль відіграють наявність системи рецир-

куляції відпрацьованих газів для зниження викидів оксидів азоту NOx.  

При використанны водню в дизельних двигунах типу 6L16/24 необхідно 

коригувати значення коефіцієнта надлишку повітря та кута випередження запа-

лення для організації процесу згоряння водню, заданих значень потужності та 

не перевищення викидів NOx. 

На рис. 1-3 приведено індикаторні діаграми при використанні дизельного 

палива (рис. 1), при використанні водню без налаштування паливної апаратури 

(рис. 2) та індикаторної діаграми при роботі на водні зі зміною α та кута випе-

редження впорскування палива (рис. 3).  

На рис. 5 приведено результати моделювання роботи двигуна при вико-

ристанні водню з коригуванням значень кута випередження впорскування та 

коефіцієнта надлишку повітря α. 

 

 

Рисунок 1 Індикаторна діаграма при роботі на дизельному паливіі 

 

Рисунок 2. Індикаторна діаграма при роботі на водні  
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Рисунок 3. Індикаторна діаграма при роботі на водні після оптимізації 

 

Рисунок 4. Результати моделювання параметрів α та φвип щодо викидів 

NOx 

Висновок  

Проведено моделювання роботи двигуна при використанні водню, отри-

мано значення параметрів робочого процесу ДВЗ та визначено раціональні зна-

чення коефіцієнта надлишку повітря α та кута випередження впорскування φвип. 

Так значення α лежать в межах 1,5…2,0, φвип = 1…5 п.к.в. 

Література: 

1. Галышев Ю.В. Конвертирование рабочего процесса транспортных ДВС 

на природный газ и водород: дис. … д-ра тех. наук. СПб.: СПбГПУ, 2010. 364 с.  

2. Кавтарадзе З.Р., Кавтарадзе Р.З. Перспективы применения поршневых 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СЕУ ЗАСТОСУВАННЯМ СПИРТОВИХ 

ПАЛИВ В ДВЗ 

 

Куцевич В.С, Москаленко Є.В., Свербич Д.А., 

магістранти енерготехнічного факультету 

Херсонська філія Національного університету  

кораблебудування ім. адм. Макарова  

м. Херсон, Україна 

Метанол і етанол за своїми фізико-хімічними властивостями близькі до 

бензинів. Зокрема, вони мають підвищену випаровуваність, порівняно невисокі 

щільність і в'язкість, прийнятні для двигунів з примусовим займанням октанові 

числа (91-92 одиниці по моторному методу).  

Позитивною властивістю спиртів є наявність в їх молекулах атомів кис-

ню. Тому спирти використовуються в якості оксигенатів (кисневмісних компо-

нентів), що підвищують детонаційну стійкість бензинів і сприяють зниженню 

викидів сажі і монооксиду вуглецю як в бензинових двигунах, так і в дизелях. 

Одним з найбільш перспективних спиртових палив для дизелів є метанол. 

Його виробництво можливо практично з будь-якої сировини, що містить вуг-

лець. Для виробництва метанолу є великі сировинні ресурси, його вартість в 

порівнянні з іншими альтернативними паливами порівняно невисока. Крім то-

го, метанол як паливо для дизелів дозволяє вирішити проблему зниження вики-

дів оксидів азоту і, особливо, твердих. Це пояснюється тим, що при згорянні 

метанолу не виділяються проміжні продукти, з яких потім утворюються арома-
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тичні і ацетиленові вуглеводні, які сприяють зародженню і росту часток сажі. У 

продуктах згоряння метанолу практично немає і сірчистих сполук. 

Метанол може змішуватися з бензином в будь-яких пропорціях і служити 

основою для ефірної добавки – метилтретбутиловий ефіру (МТБЕ). Досліджен-

ню роботи бензинових двигунів на сумішах бензину з метанолом (М15 – 15 % 

метанолу, М85 – 85 % метанолу та ін.), а також на чистому метанолі (М100) 

проведенні найбільшими американськими і європейськими двигунобудівними 

фірмами - Ford, General Motors, Pontiac, Chrysler , Mercedes-Benz Volkswagen, 

Fiat, Chevrolet, Volvo. В Японії роботи в даному напрямку проведено фірмами 

Mitsubishi, Honda, Toyota, Hyundai, Hino Motors. Позитивні якості метанолу – 

можливість його отримання з будь-якого вуглеводневої сировини (природний 

газ, вугілля, відходи міського сміття, біомаса і ін.), низька пожежонебезпека, а 

недолік – його висока токсичність. Паливо для двигуна ME-LGI класифікується 

за типом пари при 60 °С. Впорскування палива здійснюється за допомогою па-

ливної форсунки (Booster Fuel Injection Valve (BFIV)) з використанням гідрав-

лічного тиску 30 МПа для підняття тиску палива до тиску впорскування, роботу 

такої форсунки показаного на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Принцип роботи паливної форсунки (BFIV) для метанолу 
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У той же час сторона охолоджуваного масляного насоса буде переключе-

на на очищене системне масло, а контур масла буде промитий чистим маслом. 

Потім, чисте масло буде зібрано разом із забрудненим в резервуарі для охоло-

дження масла, і система зможе продовжувати працювати лише тоді, коли в баку 

не буде виявлено метанолу. Метанол має температуру спалаху 11 °С, що не ві-

дповідає безпеці мореплавства на морі (SOLAS). Однак, використовується по-

двійна конструкція стін всіх метанольних компонентів, і всі витоки контролю-

ються і збираються в подвійному бар'єрі. Обробляти метанол у процесі паливо-

підготовки набагато легше, ніж LNG. 

 

Рисунок 2 Кришка циліндрів, оснащена інжекторами паливних підсилювачів 

та блоком керування LGI (всі труби паливного блоку  є двостінними) 

 
Рисунок 3. Форсунка для впорскування метанолу (інжектор з маслом 

охoлодження (нижній канал) і герметезуюче масло (верхній канал)) 
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Щоб забезпечити правильну температуру BFIV, масло охолоджується в 

теплообміннику, який з'єднаний, наприклад, з низькотемпературною системою 

охолодження. Коли вводять паливо, стан згорання контролюється за допомогою 

датчиків середнього тиску (pressure mean indicator (PMI)), що знаходяться в ко-

жній кришці циліндра. Тиск нагнітання становить приблизно 50 МПа. Три ре-

жими згоряння контролюються.  

 

Рисунок 4. Залежність змісту в відпрацьованих газах оксидів азоту CNOx, моно-

оксиду CCO і діоксиду CCO2 вуглецю, вуглеводнів CСHх, димності Kх від наван-

тажувального режиму (середнього ефективного тиску рe) дизеля Д21А1, що 

працює на дизельному паливі (1) і на метанолі з запальний дозою дизельного 

палива (2) на режимі з п = 1800 хв
-1 

 

Висновок: для покращення екологічних показників сучасних МОД є 

мoжливість використовувати альтернативні палива. Серед них метанол, для ви-

користання даного виду палива існує підготовлена база у вигляді існуючих дви-

гунів MAN LGI. Одночасно, використання метанолу дає можливість покращити 

екологічні характеристики ДВЗ, а також слугує альтернативою нафтовим пали-

вам. 
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Ionistors, supercapacitors, ultracapacitors – the history of the creation and 

development of technology. 

On June 7, 1962, Robert Reitmaer, chemist of the American compa-

ny Standard Oil Company (SOHIO), located in the city of Cleveland, Ohio, applied 

for a patent, which described in detail the mechanism for the conservation of electri-

cal energy in a capacitor with a "double electric layer." 

If ina conventional capacitoraluminum plates, traditionally, were insulated with 

a dielectric layer, in the embodiment proposed by the inventor, the emphasis was 

placed directly on the material of the plates. Electrodes should have different conduc-

tivities: one electrode should have ionic conductivity, and the other – electronic one. 

Thus, in the process of charging the capacitor, there would be a separation of 

electrons and positive centers in the electron conductor, and the separation of cations 

and anions in the ionic conductor. 

The electronic conductor was proposed to be made of porous carbon; the ionic 

conductor could be an aqueous solution of sulfuric acid. The charge would then re-

main at the interface of these special conductors (that same double layer). The poten-

tial difference of these first ionistors could reach a value of 1 Volt, and the capaci-

tance – units of Farads, because that time the distance between the plates was less 

than 5 nanometers. 

In 1971, the license was transferred to the Japanese company NEC, which was 

engaged in all areas of electronic communication at that moment. The Japanese man-

aged to successfully advance the technology called"Supercapacitor"to the electronics 

market. 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=ru&tl=en&u=http://electrik.info/main/fakty/781-kondensatory-v-elektricheskih-i-elektronnyh-shemah.html
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10 years later, in 1992, Maxwell Laboratories (later – Maxwell Technologies, 

San Diego, California, USA) began development of PRI technology called 

"Boost Caps". The goal now is to create high-capacity capacitors with low resistance 

in order to be able to power high-power electrical equipment. 

 In 1999, the Taiwanese company UltraCap Technologies Corp. also began co-

operation with PRI, which had developed an extremely large area of electrode ceram-

ics by that time. By 2001, the first high-capacitance ultracapacitor from Taiwan 

had entered the market. From that moment, the active development of technology in 

many scientific research institutes of the worldbegan. 

Application ionistor 

Ionistors Farad units have received deserved application as backup power 

sources in a variety of devices. Starting from powering TV timers and microwave 

ovens and ending with complex medical devices. On memory cards, as a rule, ionis-

torsare installed. 

When changing the battery in a video or camera, ionistor supports the power of 

memory circuits, which are responsible for settings, the same applies to stereos, com-

puters and other similar equipment. Phones,electronic electricity meters,   security 

alarm systems, electronic measuring instruments and devices for medical use – su-

percapacitorshave found application everywhere. 

Small ionistorsbased on organic electrolytes have a maximum voltage of about 

2.5 Volts. For higher allowable stresses, ionistors connect to the battery, always using 

shunt resistors. 

To the benefits of ionistor relate: high charge-discharge rate, resistance to hun-

dreds of thousands of recharge cycles compared to batteries, low weight compared to 

electrolytic capacitors, low toxicity level, discharge tolerance to zero. 

Perspectives 

When developing ionistor, their specific capacity is increasing more and more, 

and in all likelihood, sooner or later it will lead to a complete replacement of batteries 

with supercapacitors in many technical areas. 
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A recent study by a group of scientists at the University of California Riverside 

showed that the new type of ionistor, based on a porous structure where ruthenium 

oxide particles are deposited ongraphene, surpasses the best analogues by almost two 

times. 

The researchers found that the pores of "graphene foam"possess nano-sized 

suitable for holding particles of transition metal oxides. Supercapacitors based on ru-

thenium oxide are now the most promising of the options. Safely working on aqueous 

electrolyte, they provide an increase in stored energy and increase the allowable am-

perage by half compared to the majority of the best ionistoravailable on the market. 

They store more energy per cubic centimeter of their volume, so it would be 

advisable to replace batteries with them. First of all, we are talking about wearable 

and implantable electronics, but in the long term the novelty can settle on a personal 

electric vehicle. 

On the particles of Nickel upset graphene, the speaker supports carbon nano-

tube which together with graphene forms a porous carbon structure. Received na-

nopores particles of ruthenium oxide with a diameter of less than 5 nm penetrate the 

latter from an aqueous solution. Specific capacity of ionistor on the basis of the struc-

ture obtainedamounts to 503 Farads per gram, which corresponds to a specific power 

of 128 kW/kg. 

The ability to scale this structure has already laid the foundations for the crea-

tion of an ideal means of energystoring. Ionistors based on graphenefoam successful-

ly passed the first tests during which they showed the ability to recharge more than 

eight thousand times without degrading performance. 
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Транспортне господарство – це одна із підсистем логістики яка забезпе-

чує процес товароруху між суб'єктами господарювання (постачальниками і 

споживачами) в макрологістичних ланцюгах. Крім того, внутрішньовиробни-

чий транспорт здійснює переміщення складових матеріального потоку всереди-

ні підприємств (рівень мікрологістики). 

Виділяють такі функції транспортної логістики  [1, ст. 53]: 

- системоутворююча функція. Логістика є системою ефективних техно-

логій забезпечення процесу управління ресурсами. Логістика утворює систему 

управління товарорухом, тобто формуванням господарських зв‘язків, ор-

ганізацією пересування продукції через місця складування, формування і регу-

лювання запасів продукції, розвиток та організація складського господарства.  

- інтегруюча функція. Логістика забезпечує синхронізацію процесів збу-

ту, зберігання і доставки продукції з орієнтацією їх на ринок засобів виробниц-

тва і надання посередницьких послуг споживачам. Забезпечує узгодження інте-

ресів логістичних посередників у логістичній системі.  

- регулююча функція. Логістичне управління матеріальними потоками 

спрямоване на економію всіх видів ресурсів, скорочення витрат живої й упред-

метненої праці на стику різних організаційно-економічних рівнів і галузей. 

Управлінський вплив полягає в підтримці відповідності поведінки частини 

лoгістичної системи інтересам цілого.  

- результуюча функція. Логістична діяльність спрямована на постачання 
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продукції в необхідній кількості, у зазначений час і місце з заданою якістю, за 

мінімальних витрат. Логістика прагне охопити всі етапи взаємодії ланцюга «по-

стачання-виробництво-розподіл-споживання», вона є алгоритмом перетворення 

ресурсів у постачання готової продукції відповідно до існуючого попиту. 

По своїй суті транспорт є провідником матеріального потоку. Транспорт-

на логістика повинна особливо близько взаємодіяти з закупівельною, збутовою 

та розподільчою логістикою та інформаційною системою логістики [2, ст. 95]. 

Вітчизняні підприємства транспорту, особливо ті, які пов'язані з міжнаро-

дними перевезеннями, одними з перших відчули необхідність впровадження 

інформаційних технологій в управління виробничими процесами. Очевидним 

стало те, що ефективна діяльність транспортних компаній вже неможлива без 

широкого використання інформаційних технологій. 

Великі закордонні транспортні та товаророзподільчі компанії в даний час 

орієнтуються на застосування складних інтегрованих інформаційних систем. На 

їх розробці спеціалізуються окремі фірми. У Західній Європі існують фірми, що 

розробляють і спеціальне програмне забезпечення для управління транспорт-

ними компаніями. 

Формування та організація функціонування сучасної логістичної системи 

не можлива без інформаційних технологій. Саме завдяки розвитку інформацій-

них систем та технологій, який забезпечує автоматизацію технологічних опера-

цій та прийняття раціональних управлінських рішень в режимі реального часу, 

логістика стала домінуючою формою організації товароруху на ринках еконо-

мічно розвинутих країн.  

Протягом останніх років бурхливо розвиваються засновані на інформати-

ці нові логістичні технології, без яких складно здійснювати діяльність будь-

якому підприємству. 

Будь-якe виробниче підприємство є відкритою системою, яка 

мaтеріальним і інформаційним потоками зв'язана з постачальниками, спожива-

чами, експедиторами і транспортними організаціями. Такі зв'язки, визначають 

деякі збої в здійсненні діяльності кожним з учасників у загальній системі спів-

http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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робітництва (партнерства). Тому інформаційне забезпечення логістичного 

управління є одним з найбільш важливих та актуальних напрямків. Завдяки ус-

пішному управлінню інформаційними потоками можна скоротити складування 

(краще керування запасами, погодженість дій постачальника і споживача, замі-

на складування готової продукції складуванням напівфабрикатів чи сировини), 

а так само за рахунок обміну інформації вдається також прискорити транспор-

тування (погодженість усіх ланок транспортного ланцюжка).  

Використання комп'ютерної техніки та сучасного програмного забезпе-

чення дозволяє значно поліпшити швидкість і якість управлінських рішень. Су-

часний стан логістики та її розвиток багато в чому сформувалося завдяки бурх-

ливому розвитку і впровадженню в усі сфери бізнесу інформаційно-

комп'ютерних технологій. 
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Глобалізація виробництва та торгівлі є однією з визначних характеристик 

нашої ери. Масштаб економічної діяльності настільки ж вражає, як і швидкість 

технологічного розвитку, і зниження виробничих витрат і підвищення продук-

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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тивності сприяли створенню стількох багатств сьогодні, ніж будь-коли раніше. 

Безперечно, транспорт є невід'ємною частиною цього процесу. Це забезпечує 

важливу роль,  розподіл для виробництва, а також необхідну особисту мобіль-

ність, що безпосередньо пов'язує між собою бізнес у світі. Перевезення - є 

oдним з аспектів, коли економічний прогрес зробив себе найбільш відчут-

ним [1]. 

Основний вид транспортної послуги - це перевезення вантажів, але, як 

правило, вона супроводжується наданням цілого комплексу додаткових послуг. 

Всі види матеріальних послуг можуть виконуватися тільки при забезпе-

ченні нематеріальних послуг, які супроводжують фізичному розподілу. До них 

можна віднести маркетингові, комерційні, інформаційні послуги, послуги стра-

хування та інші. Основні послуги транспорту зазначені на Рисунку 1.1. 

Аналіз транспортно-логістичних процесів підприємства на сучасному 

етапі засвідчив низку проблем, які виходять зі специфіки функціонування цеху 

та організації роботи всього заводу, адже використання автомобільaого 

трaнспорту досить складно спрогнозувати через нерівномірність потреб, тому 

зростає важливість оптимального та швидкого оперативного планування  

[2, c. 63-68]. 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Основні транспортні послуги 
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Тож при плануванні роботи транспорту найбільш складною ділянкою є 

оперативне планування. Його функції заключаються у встановленні погодже-

них обсягів роботи транспорту та їх підрозділів на найближчий час, маршрути-

зації перевезень, організації узгодженої роботи транспортного та структурних 

підрозділів підприємства.   

Наразі процес оперативного планування розподілу транспортних засобів є 

досить незручним, забирає багато часових та людських ресурсів, а перевірити 

та проаналізувати остаточні фактичні дані немає можливості.  

В умовах автоматизації транспортних процесів виникає необхідність об-

робки даних за допомогою комплексу спеціально розроблених програм, які до-

зволяють проводити збір, облік інформації у реальному часі та проводити ана-

ліз даних з подальшим формуванням звітності.  

Виникає необхідність впровадження програмного забезпечення, в якому 

будуть щоденно подаватися заявки на надання автотранспорту, що дозволить 

оптимально та швидко розподілити автотранспорт по структурним підрозділам, 

а також буде можливість відмічати фактичний час їх роботи. 

Оскільки якість планування підвищується разом з зростом повноти інфо-

рмації і швидкості обробки даних, всі підрозділи підприємства повинні осна-

щуватися сучасним програмним забезпеченням, що утворить єдину мережу, що 

безсумнівно значно спростить процес прийому й обробки даних, як вихідних, 

так і вхідних. 

Зараз на підприємстві не виконуються такі вимоги логістичних систем: 

- швидкий і надійний, переважно автоматизований збір інформації і даних 

про транспортні засоби і виробників товарної продукції; 

- структурування внутрішньої інформаційної системи прийняття рішень, 

що у кожен момент містить актуальну інформацію про хід транспортних проце-

сів [3, c.239-244]. 

Проаналізувавши процес планування підприємства можна визначити такі 

недоліки даної системи: 

Використання значних часових ресурсів – оперативне планування 
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пoвинне бути швидким, адже наразі щодоби витрачається багато часу;  

Трудоємкість даного процесу; 

Неузгодженість інформаційних потоків – в процесі подання заявок та ро-

зподілу транспорту беруть участь багато персоналу, при цьому їх дії можуть 

бути неузгоджені; 

Недостатня гнучкість – через велику кількість задіяних людей при зміні 

однієї заявки доводиться переглядати всю систему з великими часовими витра-

тами; 

Велика кількість паперового документообігу та дублювання інформації – 

інформація з паперових носіїв дублюється в електронні таблиці та навпаки, при 

цьому підсумкова вноситься до системи SAР; 

Складність проведення контролю та аналізу – плануванням  та фактични-

ми даними займаються різні люди, тож не завжди видно, для чого та коли вико-

ристовувався транспортний засіб, і для чого його планували використати; 

Повнота інформації – в систему SAP вносять вже підсумкові цифри, при 

цьому перевірити їх досить складно. 

Рішенням для оптимізації процесу є єдина систему для подання заявок, в 

якій буде відмічатись щодобова фактично виконана робота. Одразу ж можна 

буде в системі побачити  скільки годин кумулятивно витратив один цех (струк-

турний підрозділ) та на виконання  яких робіт, а також провести аналіз викори-

станих автомобіле-годин. За бажанням в систему можна вносити також планові 

маршрути  [4, c.122-125]. 

При цьому вирішуються питання інформаційної логістики: 

- зростає швидкість обміну інформацією; 

- зменшується кількість помилок в обліку; 

- зменшується обсяг непродуктивної, "паперової" роботи; 

- поєднуються раніше розрізнені інформаційні блоки.  

Глобалізація виробництва та торгівлі є однією з визначних характеристик 

нашої ери. Масштаб економічної діяльності настільки ж вражає, як і швидкість 

технологічного розвитку, і зниження виробничих витрат і підвищення продук-
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тивності сприяли створенню стількох багатств сьогодні, ніж будь-коли раніше. 

Безперечно, транспорт є невід'ємною частиною цього процесу. Це забезпечує 

життєво важливу роль,  розподіл для виробництва, а також необхідну особисту 

мобільність, що безпосередньо пов'язує між собою бізнес у світі. Перевезення - 

є одним з аспектів, коли економічний прогрес зробив себе найбільш відчутним. 

Ефективна транспортна система відіграє важливу роль у світовій торгівлі та 

економіці. З часом міжнародне виробництво стає все більш поширеним, це є 

причиною розвитку глобальної торгівлі. Однак, це призводить до необхідності 

міжнародних перевезень на великі відстані транспорт. 

Проаналізувавши можливість внесення доповнення до програми SAP         

[5, c. 141-149] визначаємо, що це посилить якість аналізу та швидкість обробки 

інформації, дозволить узгодити роботу цеха-замовника та автотранспортного 

цеху, який надає послуги.  В подальшому таке ж доповнення можливо буде 

провести в масштабах всього холдингу, що дозволить працювати більш ефек-

тивно та налагоджено всім структурним підрозділам. 
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