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СЕКЦІЯ "АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА СУЧАСНІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

 

Рубцов М.О  

Науковий керівник  к.х.н., доцент  Тарасов І. В.  

Первомайська філія  НУК ім. адмірала  Макарова 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОПІЛОТІВ TESLA FSDC ТА РОЗРОБКА 

РОБОТАКСІ 

 

22 квітня 2019 року в штаб-квартирі Tesla в Пало-Альто, окрузі 

Санта-Клара, штат Каліфорнія, пройшло спеціальний захід для інвесторів 

«Tesla Autonomy Investor Day», на якому Ілон Маск і співробітники 

компанії Tesla анонсували свій новий автомобільний суперкомп'ютер, 

оголосили про запуск «повноцінного автопілота» і фірмового сервісу 

роботаксі Tesla Network, який стане конкурентом Lyft і Uber. 

У Tesla представили спеціалізовану автомобільну систему на чіпі 

(SoC) власної розробки для суперкомп'ютера Tesla Full Self-Driving 

Computer (FSDC), раніше відомого як Autopilot Hardware 3.0. 

Чіп упакований в корпус типу BGA розмірами 37,5х37,5 мм з 2116 

кульковими виходами і проводиться за технологією CMOS з 

використанням 14-нм техпроцесу FinFET на виробничих потужностях 

Samsung в Остіні, штат Техас. 
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Мікросхема займає площу 260 мм², містить 6 мільярдів транзисторів 

і 250 мільйонів логічних вентилів. 

На загальній підкладці розмістилися подвійний нейронний модуль (в 

двох блоках зосереджені 72 обчислювальних ядра TOPS частотою 2,0 ГГц) 

для роботи з завданнями машинного навчання, штучного інтелекту, GPU 

частотою 1 ГГц і продуктивністю 600 GFLOPS (підтримка обчислень FP32 

і FP64), 12- ядерний 64-розрядний процесор Cortex-A72 частотою 2,2 ГГц, 

а також два виділених апаратних блоку безпеки, один з яких відповідає за 

перевірку автентичності виконуваного коду ПО, підписаного 

криптографічним ключем Tesla. 

На друкованій платі нового бортового комп'ютера Tesla FSDС 

встановлені два таких чіпа, причому, другий чіп виступає в ролі 

дублюючого і може включиться в будь-який момент, коли один або кілька 

компонентів основного несподівано вийдуть з ладу. 

На презентації глава Tesla Ілон Маск заявив, що ймовірність повної 

відмови даної системи нижче ймовірності серцевого нападу у водія. 

Апаратна частина комплексу Autopilot має в своєму складі: 

• бортовий комп'ютер, який відповідає за обробку всіх даних, 

• вісім камер, які створюють панорамну картинку навколо 

автомобіля, 

• дванадцять ультразвукових датчиків, обчислює відстань до 

перешкоди, один радар, встановлений в носовій частині. 

Всі нові автомобілі Tesla вже оснащуються новим бортовим 

комп'ютером FSDС, причому в старших моделях Model S і Model X його 

почали встановлювати після 20 березня, а в молодшої моделі Model 3 - з 12 

квітня 2019 року. 

Глава Tesla зазначив, що за останній час розробникам Tesla Autopilot 

вдалося сильно розвинути здібності системи автопілота, який постійно 

вчиться на основі реальних даних про водіння, зібраних з усіх автомобілів 

Tesla, в тому числі, обробляються дані по аваріях і обставинам. 

У 2016 році Ілон Маск в плані розвитку Tesla припускав запуск сервісу 

спільного користування електромобілями, який дозволить власникам 

автомобілів Tesla отримувати пасивний дохід, здаючи своє авто в оренду 

на час простою. 

І ось, три роки потому, в 2019 році на Tesla Investor Autonomy Day 

анонсували запуск власного сервісу роботаксі Tesla Network. 

Даний сервіс дозволить власникам електромобілів здавати їх в 

оренду іншим водіям в невикористаний час. 

Компанія Tesla збирається випустити спеціальний мобільний 

додаток для цього сервісу, а повноцінний функціонал для власників Tesla, 

бажаючих здавати своє авто в оренду, планується запустити в 2020 році в 

тестовому режимі в декількох регіонах США. 
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Дивлячись на великі кроки розвитку даного напрямку можна 

сказати, що вже не за горами те майбутнє, яке повністю розкриє свій 

потенціал і надасть людству багато різних можливостей.  

Література: 

1. https://habr.com/ru/post/449188/ 

2. https://www.tesla.com/ 

3. https://hi-news.ru/tag/tesla 

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla 
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Інформацій́ні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / 

вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні 

технології (information and communication technologies, ICT) — сукупність 

методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих 

https://habr.com/ru/post/449188/
https://www.tesla.com/
https://hi-news.ru/tag/tesla
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і 

використання інформації в інтересах її користувачів. 

Технології, що забезпечують та підтримують інформаційні процеси, 

тобто процеси пошуку, збору, передачі, збереження, накопичення, 

тиражування інформації та процедури доступу до неї. 

Використання суто комп'ютерних технологій дозволяє лише 

відтворювати тим чи іншим способом дані, відомості і не дає можливості 

ефективно та безпосередньо взаємодіяти з інформаційним об'єктом, що 

створюється або демонструється. Це вирішують за допомогою сучасних 

інформаційних технологій. 

Сучасна інформаційна технологія - це сукупність засобів, методів і 

прийомів збирання, зберігання, опрацювання, подання та передавання 

повідомлень, що розширює знання людей та розвиває їхні можливості 

щодо управління технічними та соціальними процесами. 

Досить поширеним на даний час в освітянському середовищі 

представником таких технологій є програмно-технологічний навчальний 

комплекс на основі SMART Board, який відомий під назвою "інтерактивна 

дошка". До складу комплексу входять: чутливий до дотику екран SMART 

Board, власне програмне забезпечення, персональний комп'ютер, 

мультимедійний проектор і комунікаційне обладнання. Цей комплекс 

дозволяє створювати інформаційно-комунікаційне середовище й 

використовувати як традиційні, так й інноваційні педагогічні технології 

навчання. Для роботи з екраном не потрібно спеціальних навичок чи знань 

- достатньо бути звичайним користувачем персонального комп'ютера.[2] 

Екран є специфічною апаратною частиною комплексу SMART 

Board. Він створений за спеціальною технологією, яка дає змогу миттєво 

обчислювати координати місця дотику ручкою чи пальцем до його 

поверхні. 

Будь-яке зображення, що відтворюється на екрані, можна записати у 

SMART Notebook як нову сторінку разом з нотатками, зробленими 

маркером, пером чи іншим способом. При цьому можна додавати, 

сортуючи у необхідному порядку, стільки сторінок, скільки потрібно для 

розміщення тих чи інших матеріалів. 

Основна особливість програмного забезпечення SMART Notebook 

полягає в тому, що його можна використовувати для запису перебігу уроку 

чи доповіді, робити під час обговорень помітки, використовувати інші 

програмні засоби і т. ін. Записану послідовність сторінок користувач може 

зберігати у файлах, завантажувати, відтворювати та редагувати. Сторінки 

із SMART Notebook можна також зберігати у форматі HTML для 

подальшого розміщення їх в Інтернеті. 

Програмне забезпечення комплексу SMART Board надає можливість 

створювати як динамічні демонстраційні одиночні слайди, так і 

комп'ютерні навчальні моделі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B6
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Поєднання в комплексі SMART Board функцій чутливого до дотику 

екрану і сучасного комп'ютера дозволяє: 

- безпосередньо створювати навчальні елементи на занятті; 

- показувати слайди, відео, робити позначки, малювати, креслити 

різні схеми, як на звичайній дошці; 

- під час демонстрації слайдів чи відео робити нотатки, вносити 

потрібні зміни; 

- зберігати будь-які зображення як комп'ютерні файли для 

подальшого редагування, друкування на принтері, розсилання по факсу 

або електронній пошті; 

- якщо потрібно, використовувати віртуальну екранну клавіатуру; 

- встановлювати зручну для викладача послідовність показу слайдів 

презентації у вигляді альбомів із графічними файлами; 

- фіксувати окремі етапи виступу й при необхідності миттєво 

повертати на екран раніше зроблений запис або слайд тощо. 

Використання в освітній практиці технологій, пов’язаних з 

Інтернетом, дозволяє реалізувати принцип безперервної освіти – «навчання 

впродовж усього життя», перейти від догматичного заучування до 

діяльнісного та компетентного підходу - підготовки фахівців, здатних в 

умовах сучасного виробництва вирішувати наявні проблеми в 

нетривіальних умовах. Інформаційно-комунікаційні технології мають 

великі можливості для особистісного розвитку людини, розкриття її 

потенціалу, тому на сучасному етапі значну роль відіграють дистанційні 

форми та технології навчання й виховання. Сьогодні без широкого 

застосування дистанційного навчання навчальні заклади не можуть 

перемагати в конкурентній боротьбі на ринку освітніх послуг та 

забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців на сучасному рівні.[1] 

В Україні у 2014 році пройшли перші MOOC на базі Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка − «Університет 

онлайн». Перший масовий онлайн-курс, ініційований Іваном 

Примаченком, стосувався бренд-менеджменту та зібрав понад 9 тисяч 

учасників. 

Весною 2015 року стартував проект інтерактивної онлайн-освіти 

EdEra, − який створює онлайн-курси та освітній контент широкого спектра 

з використанням IT. Мета проекту зробити освіту в країні доступною та 

якісною на зразок західних найкращих освітніх ініціатив.[3] 

Звичайно таке онлайн навчання має як переваги так і певні недоліки.  

До переваг ми відносимо: 

− доступ до програм найкращих університетів і викладачів світу; 

− найновіша інформація, технології, теорії; 

− безкоштовне або доступніше за ціною, ніж денне навчанням в 

університеті; 

− можливість навчатись будь-де і будь-коли.[4] 
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Але сучасний студент зіштовхується і з труднощами у 

самомотивації, і з  недостатньою кількість спеціалізованих матеріалів 

вищого рівня складності (більшість матеріалів вступного рівня − для того, 

щоб охопити якомога більшу аудиторію). Ще одним недоліком онлайн 

навчання ми вважаєм це ілюзія компетенції, тобто важко оцінити знання 

чи їх відсутність. 

У країні не має відповідних програм загальнодержавного та 

регіонального рівнів. Невисокий рівень комп’ютеризації суспільства та 

системи освіти зокрема, низьке освоєння навчальними закладами сітьових 

інформаційних технологій, несформованість національного освітнього 

простору в Web-середовищі та ін. не дають змоги в даний час реалізувати 

значні потенційні можливості дистанційного навчання. 
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МАЙНІНГ КРИПТОВАЛЮТ 

 

Майнінг, також видобування (від англ. mining — видобуток 

корисних копалин) - діяльність з підтримки розподіленої платформи і 

створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі 

емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в 

Біткоїнах. Суть майнінгу полягає в підборі такого значення Nonce, яка 

дозволить отримати хеш, що містить певну кількість нулів на початку 

цього хешу. 

Нонс (англ. nonce) - довільне число використовне під час 

криптографічного зв'язку лише один раз. Нонс часто випадкове або 

псевдовипадкове число утворене протоколом автентифікації, для 

гарантування унеможливлення використання старих сеансів зв'язку в атаці 

повторного відтворення. Наприклад, нонс використовує дайджест 

автентифікація HTTP для обчислення MD5 гешу/дайджесту пароля. З 
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кожною відповіддю 401 сервер породжує новий нонс і відсилає його як 

частину відповіді клієнту, той у свою чергу може відправити серверу його 

відповідь, включно з нонсом, і також свої ім'я і пароль. Такий підхід 

практично унеможливлює атаки відтворенням. 

Нонс можна використати для гарантування безпеки потокових 

шифрів. Якщо один і той самий ключ використовують для шифрування 

бліьш як одного повідомлення, тоді використовують нонс для 

забезпечення того, що потік ключа буде відмінним для всіх повідомлень 

зашифрованих за допомогою цього ключа. Часто використовуються номер 

повідомлення. Наприклад, нонс використовується при утворенні 

потокового шифру з блочного в режимі CTR, завдяки чому вдається 

отримати можливість розпаралелювання. 

 
Рис.1 Приклад Нонсу 

 

Дехто посилається на ініціалізаційний вектор як на нонс через 

попередньо наведені причини. Для гарантування одноразовості 

використання, можна включати в нонс підхожим чином оформлений 

timestamp або використовувати достатньо бітів для забезпечення досить 

малої ймовірності повторення. Деякі автори визначають 

псевдовипадковість (або непередбачуваність) як вимогу до нонсу. 

Кількість нулів у хеші вибирається таким чином, щоб кожен блок 

з'являвся приблизно раз на 6-10 хвилин. 

Виглядає це приблизно так: 

"Hello, world!0" => 

1312af178c253f84028d480a6adc1e25e81caa44c749ec81976192e2ec934c64 

"Hello, world!1" => 

e9afc424b79e4f6ab42d99c81156d3a17228d6e1eef4139be78e948a9332a7d8 
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"Hello, world!2" => 

ae37343a357a8297591625e7134cbea22f5928be8ca2a32aa475cf05fd4266b7 

Система Біткоїн передбачає тільки одну можливість для додаткової 

емісії — нові біткоїни отримує як винагороду той, хто створив черговий 

блок. Отриману винагороду за блоки можна використовувати після 

отримання 120 підтверджень (тобто, мережа дозволяє витрачати 

винагороду приблизно через 20 годин). 

Після цього майнінг за допомогою центрального процесора, що 

використовувався в стандартному клієнті, виявився недоцільним через 

занадто малу ймовірність отримати винагороду, і кнопку прибрали. Потім 

почався випуск спеціалізованих процесорів (ASIC), що виконують 

винятково обчислення хешів для мережі Біткоїн, більш продуктивних та 

енергоефективних, ніж GPU і FPGA, і тим паче CPU. Приблизно з 2012[3]-

2013 року майнінг поширених криптовалют на чому-небудь крім 

спеціалізованих чипів, в тому числі на відеокартах став невигідним — 

вартість споживаної електроенергії перевищує середній результат.  

На початок 2015 року загальне споживання електрики світовими 

майнерами Біткоїн оцінювалася як мінімум в 1,46 ТВт·год щорічно (за 

умови використання всіма найбільш енергоефективних ASIC), що 

відповідає середній потужності 160 МВт. 

Емісія 

Випуск нових біткоїнів децентралізований, не залежить від будь-

якого регулюючого органу, обсяг емісії відомий заздалегідь (див. графік 

кількості біткоїнів до 2033 року). Стандартну порцію нових біткоїнів як 

винагороду отримує той, хто додав черговий блок до бази транзакцій. 

Ймовірність успіху пропорційна частці задіяної обчислювальної 

потужності у сумарній потужності мережі Біткоїн, але результат у 

конкретний момент носить випадковий характер. Після формування 

кожних 210 000 блоків (приблизно раз у 4 роки) запрограмовано розмір 

винагороди зменшувати вдвічі, тобто його значення є спадною 

геометричною прогресією. Загальний обсяг емісії біткоїнів обмежений як 

сума членів спадної геометричної прогресії і не перевищить 21 мільйон. На 

травень 2014 року в обігу перебувало 12,7 мільйонів біткоїнів. 

Спочатку розмір емісії при створенні блоку становив 50 біткоїнів. 28 

листопада 2012 року відбулося перше зменшення емісійної нагороди з 50 

до 25 біткоїнів. Наступне зменшення в два рази відбулося 9 липня 2016 

року. Отриману винагороду за блоки можна використовувати після 

отримання 120 підтверджень (тобто, система дозволяє витрачати 

винагороду приблизно через 20 годин). 

Література: 
1. Електронне джерело: біржа криптовалюти EXCOM. 

2. Електронне джерело: Criptoinside.  

3. Електронне джерело: Wikipedia//bitcoin. 
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4.  

СЕКЦІЯ "СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ" 

 

Собітов Н.С., Цуркан А.Г. 

Науковий керівник:  к. т. н., доцент Доценко С.М. 

Первомайська філія НУК ім. адм. Макарова 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

МОТОРНИХ ПАЛИВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ.  

 

Думка про використання рослинної олії в якості палива для 

дизельних двигунів належить самому Рудольфу Дизелю. В 1900 році 

на Всесвітній виставці в Парижі демонструвався дизель, який 

працював на арахісової олії. При подальшому удосконаленню 

дизельних двигунів основна увага приділялася нафтопродуктам. 

Необхідність заміщення нафти на джерела енергії що відновлюються 

привели до відродження інтересу сировинним ресурсам рослинного 

походження. 

В останній час все більш широке застосування в якості палива 

для дизелів находять палива, які виробляються із рослинних олій. Це 

пояснюється простотою та екологічністю процесу отримання 

рослинних олій, їх порівняно невисокою вартістю і добрим 

спалахуванням в умовах камери згоряння. 

Рослинні олії являються жирами насіння або плодів різних 

рослин, які отримують шляхом пресування або вилученням за 

допомогою розчинників. Рослинні олії складаються головним чином 

(на 95%...97%) з триацилгліцеринів – органічних сполук, складних 

повних ефірів гліцерину, а також моно - і діацилгліцеринів.  

Рослинні олії за нормальних умов представляють собою олійні 

рідини з підвищеною в порівнянні із дизельним паливом густиною 

(зазвичай 900…1000 кг/м3) та в’язкістю (ν=60…100 мм/с2 при t=20˚С 

і ν=30…40 мм/с2 при t=40˚С) та порівняно невисокою температурою 

самозаймання (таблиця 1.1) [1].  

Жирні кислоти, являються основним компонентом рослинних 

олій, представляють собою високомолекулярні кисневмісні сполуки, 

з вуглеводневою основою. Тому всі рослинні олії являються 

горючими і можуть застосовуватися в якості моторних палив.  

Особливістю рослинних олій являється наявність в їх складі 

достатньо великої кількості кисню (8…12 %). Це призводить 

деякому зниженню їх теплоти згоряння. Так, нижча теплота згоряння 

рослинних олій складає 36…39 МДж/кг проти 42…43 МДж/кг у 

дизельних палив, які практично не містять кисню. Але присутність в 
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рослинних оліях кисню знижує температури їх згоряння в дизельних 

двигунах і значно покращує екологічні властивості цих палив. В 

багато численних дослідах проведених на дизелях, які працюють на 

рослинних оліях, спостерігається зниження димності відпрацьованих 

газів і склад в них продуктів неповного згоряння палива [1].  

 

Таблиця 1.1 Фізико-хімічні властивості рослинних олій та палив на їх 

основі 

 

Показник 

Олії 

Ріпак

ова 

Арахі

сова 

Соняш

никова 

Соєва Пальм

ова 

Олив 

кова 

Температур 

самозаймання ˚С 
318 - 320 318 315 285 

Температура 

застигання, ˚С 
-20 - -16 -12 -30 -12 

Вміст сірки, % 0,002 - - - - - 

Елементарний склад, %: 

       С 

       Н 

       О 

 

77,0 

11,4 

11,6 

 

78,0 

12,3 

9,4 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Кислотність, мг 

КОН/100 мл палива 
4,66 - 2,14 0,03 0,17 8,90 

Коксування 10%-го 

залишку, % не більше 
0,40 - 0,51 0,44 - 0,20 

 

Смолоутворення головним чином залежить від присутності в 

рослинній олії нестійких невизначених вуглеводнів або органічних 

кислот, які при контактуванні з киснем повітря утворює 

високомолекулярні продукти окислення – смоли. Із збільшенням 

вмісту смол в рослинних маслах, як правило, збільшується і їх  

кислотність. Підвищення кислотності палив визиває корозію деталей 

системи паливоподачі і двигуна в цілому. Кислотність більшості 

рослинних олій не перевищує кислотність дизельних палив по ГОСТ 

305-82, рівній 5 одиницям. Тому корозійна активність рослинних  

олій порівняно невисока і знаходиться на рівні, властивому 

стандартним дизельним паливам. 

Недоліком рослинних олій, які використовуються в дизельних 

двигунах являється низька температура застигання, обумовлена 

головним чином, присутністю в їх складі ненасичених кислот. 

Найкращі низькотемпературні властивості має ріпакова та лляна олії 

(температура застигання tз=-20˚С), бавовняна (tз=-18˚С) та 

соняшникова (tз=-16˚С) олії. 
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Важливою властивістю рослинних олій являється здатність 

змішування в різних пропорціях з більшістю органічних розчинників 

(в тому числі і з нафтопродуктами – бензином, дизельним паливом), 

що пов’язано з невеликою полярністю олій: їх діелектрична 

проникність за температури 20˚С рівна 3,0…3,2. Слід відмітити і 

хорошу співмірність різних рослинних олій між собою. Етанол та 

метанол розчиняють олії обмежено і лише при нагріванні розчинність 

ріпакової олії в цих продуктах зростає. Ця властивість рослинних 

олій дозволяє отримувати моторні палива із заданими фізико-

хімічними властивостями шляхом змішування різноманітних 

компонентів в різних пропорціях. 

Відмінність фізико-хімічних властивостей рослинних олій і 

палив на їх основі від властивостей стандартних дизельних палив 

надає впливу на протікання робочого процесу дизельних двигунів. В 

першу чергу це відноситься до процесів паливоподачі та 

сумішоутворення. Ці процеси в значній мірі визначаються такими 

фізичними властивостями палива, як густина, в’язкість, поверхневий 

натяг палива що використовується.  

Висновок.  Використання рослинних олій і палив на їх основі в 

якості палива для дизельних двигунів дозволить зменшити залежність 

економіки від імпорту нафтопродуктів та забезпечувати промисловому та 

аграрному сектору свої потреби в паливі самому.  

Література: 
1. Горбов В.М. Енергетичні палива: Навчальний посібник. – Миколаїв: 

УДМТУ, 2003. – 328 с. 

2. Гутаревич Ю.Ф., Говорун А.Г., Копач А.А. К вопросу использования 

рапсового масла в качестве моторного топлива // Труды ТГАТА. – Мелитополь, 

1998. – Т. З; Вип. 2. – с. 60-64. 

3. Расчетное определение особенностей рабочего процесса дизеля СМД-31 

при его работе на традиционном дизельном топливе и метиловых эфирах 

рапсового масла / А.П. Марченко, В.Г. Семенов, И.И. Сукачев, О.Ю. Линьков. – 

Х.: ГАЭКУ ХАИ, 2000. – вып.19. – С. 155-157. 

 

Волянський А.С. 

Науковий керівник д.т.н., професор Каїров О.С. 

Первомайська філія НУК ім. адм. Макарова 

 

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ  ЗБІРНИЙ  АБРАЗИВНИЙ  

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПІВВІСНОГО ВНУТРІШНЬОГО 

ШЛІФУВАННЯ 

 

Актуальність проблеми.  

У сучасному машинобудуванні однієї з актуальних проблем є 

високопродуктивна абразивна обробка отворів деталей машин (наприклад, 
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кілець підшипників), до яких пред'являються високі вимоги по шорсткості, 

хвилястості і точності форми.  

Обробка отворів існуючими абразивними інструментами сполучена з 

рядом труднощів, обумовлених, насамперед , складністю підведення 

мастильно-охолодної рідини (МОР) у зону різання через вузьку щілину 

між колом і заготовкою в умовах дії потужних аеродинамічних потоків, 

створюваних обертовим інструментом. Це приводить до зниження 

продуктивності обробки через небезпеку утвору теплових дефектів у 

поверхневих шарах шліфованих деталей. 

Основними шляхами підвищення продуктивності інструмента для 

шліфування отворів є інтенсифікація режимів різання і збільшення площі 

контакту кола із заготовкою. 

Традиційна схема внутрішнього шліфування ексцентрично 

розташованим щодо заготовки суцільним абразивним колом не дозволяє 

забезпечити якісний ріст продуктивності через обмеження, що 

накладаються складністю підведення МОР у зону обробки, малою площею 

контакту кола і заготовки, складністю істотної інтенсифікації режимів 

різання без утвору прижогів у  заготовках, що шліфуються, і росту 

дисбалансів інструмента, що знижують точність оброблених отворів. 

Тому рішення проблеми підвищення продуктивності інструмента для 

внутрішнього шліфування за рахунок збільшення площі контакту кола і 

заготовки і створення умов надійного вступу МОР у зону різання, є 

перспективним напрямком.  

Метою роботи є підвищення продуктивності абразивного 

інструмента для внутрішнього шліфування. 

Методи дослідження. Дослідження проводилися на базі 

фундаментальних положень теорії різання, теорії шліфування матеріалів, з 

використанням методів лінійної алгебри, теоретичної механіки, 

диференціального і інтегрального вирахувань, теорії формоутворення, 

динаміки, теорії імовірності, технології машинобудування, гідродинаміки, 

математичної статистики, опору матеріалів, багатофакторних планованих 

експериментів і комп'ютерного моделювання. 

Вірогідність результатів досліджень підтверджується 

експериментальною перевіркою теоретичних залежностей і висновків із 

застосуванням сучасних вимірювальних приладів і установок, коректним 

використанням наукових методів досліджень, комп'ютерними 

розрахунками, а також впровадженням нових абразивних інструментів і 

технології шліфування у виробництво. 

Наукова новизна роботи полягає в:  

- установлених взаємозв'язках між кільцевими потоками МОР, 

гідродинамічними клинами, що переміщаються зі швидкістю різання по 

оброблюваній поверхні заготовки, і бесприжоговим режимом 
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внутрішнього шліфування співвісним збірним інструментом з радіально-

рухливими абразивними сегментами;  

- математичних моделях процесів знімання металу співвісним 

абразивним інструментом, формування геометричної погрішності, руху осі 

шпинделя заготовки, вібропереміщення радіально-рухливих абразивних 

сегментів кола, що враховують вплив створюваних обертовим 

інструментом гідродинамічних клинів МОР, постійна рівність діаметра 

робочої поверхні кола і оброблюваного отвору, відхилення від співвісності 

осей кола   отвору, що шліфується, а також розкид мас і зсуву радіально-

рухливих абразивних сегментів кола щодо заготовки і корпуса 

інструмента; 

Практична значимість роботи полягає в:  

- гарантованому забезпеченні підвищення продуктивності 

внутрішнього шліфування в 2,7-3,2 рази за рахунок застосування збірних 

абразивних кіл з радіально-рухливими сегментами; 

- усуненні небезпеки виникнення прижогів при одночасному 

підвищенні швидкості знімання металу з оброблюваної заготовки; 

- скороченні строків проектування і трудомісткості 

технологічної підготовки виробництва за рахунок використання 

прикладних комп'ютерних програм по проектуванню збірних абразивних 

інструментів 

Література: 
1. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов 

Баранчиков В.И. Справочник. М., «Машиностроение», 1990 г. 

 

Рижа І.М., Чеботарьов І.Г. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ЦЕМЕНТОВАНИХ  

ДЕТАЛЕЙ ОБРОБКОЮ ХОЛОДОМ 

 

Для деталей машин, які працюють в умовах тертя та ударних 

навантажень використовують вуглецеві і леговані сталі, які містять 

0,12…0,25%С. Ці деталі виготовляють за такою основною технологічною 

послідовністю: чорнова механічна обробка, цементація, нормалізація, 

гартування, відпускання, чистова механічна обробка. В цій технології 

поверхні, які працюють в умовах тертя піддають цементації – насиченню 

поверхневого шару вуглецем на глибину від 0,5 до 2,5 мм для можливості 

підвищення твердості і зносостійкості поверхні гартуванням деталі. При 

кількості вуглецю 0,12…0,25% сталі не гартуються тому що з-за 

недостатньої кількості вуглецю їх твердість гартуванням пошти не 
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підвищується. В цементованих деталях з вуглецевих і легованих сталей 

кількість вуглецю в поверхневому шарі досягає 1,0…1,2%. 

При гартуванні сталь нагрівають на 30…50ºС вище критичної точки 

переходу перліту (структурної складової, що має невисоку твердість, 

близько 14HRC) в аустеніт. Перліт є механічною сумішшю двох фаз:  

- фериту, який є твердим розчином вуглецю в α-залізі, що має 

обємноцентровану кубічну решітку, містить 9 атомів і практично не 

розчіняє вуглець (при кімнатній температурі до 0,006%С);  

- цементиту - карбіду заліза, який містить 6,67%С.   

Аустеніт – твердий розчин вуглецю в γ-залізі, що має 

гранецентровану кубічну решітку і залежно від температури може 

розчіняти від 0,8 до 2%С. В аустеніті весь вуглець розподіляеться 

рівномірно в кристалічній решитці.    

 При швидкому охолодженні в процесі гартування в межах між 

критичними точками перетворення гранецентрованої решитки заліза в 

об’ємноцентровану (від точки початку, МН,  до точки кінця, МК,  

мартенситного перетворення) аустеніт перетворюється в мартенсит – 

пересичений твердий розчин вуглецю в α-залізі. Таке перетворення 

виникає з-за того, що вуглець при швидкому охолодженні не має змоги 

шляхом дифузії вийти з утворюваної при нижчих температурах 

об’ємоцентрованої решітки.  

Але тут виникає така проблема. Точка МК  при зміні кількості 

вуглецю в сталі від 0,5% і більше знижується за температурою від +50 до -

100ºС (рис. 1), тому для завешення перетворення аустеніту в мартенсит 

необхідне глибоке охолодження стальних деталей після гартування в 

охолоджувальному середовищі з нормальною температурою. Деталі, в 

яких при термічній обробці не завершено перетворення аустеніту в 

мартенсит нестабільні за точністю розмірів та механічними властивостями, 

тому що аустеніт протягом часу та при зміні температури може 

перетворюватися в інші структурні складові.   

Для більшості конструкційних сталей (що містять до 0,5%С) 

характерне те, що температура закінчення аустенітно-мартенситного 

перетворення перевищує температуру навколишнього середовища. В 

цьому випадку глибоке охолодження не приносить користі, оскільки в 

структурі стали немає залишкового аустеніту. 

Охолоджування застосовують для виробів з конструкційних сталей, 

які були піддані цементації, оскільки високий вміст вуглецю в 

цементованому шарі сприяє збереженню в ньому залишкового аустеніту 

(особливо в сталях, що містять такі легуючі елементи, як нікель, хром і 

вольфрам). 

За результатами експериментальних досліджень [1]  установлено, що 

при застосуванні різних режимів термічної обробки, глибоке охолодження 

у всіх випадках приводить до підвищення твердості . 
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Збільшення твердості складає в середньому 8 одиниць для сталі 

18Х2Н4ВА і близько 4...5 одиниць НRС для сталі 12Х2Н4А. В результаті 

охолодження до -120°С твердість стали, заздалегідь обробленої різними 

способами, зросла до НRС 59...64, а зміст аустеніту різко знизився. 

Дослідження впливу низькотемпературної обробки на механічні 

властивості конструкційних сталей, легованих нікелем показує, що зразки 

після газової цементації на глибину 1,5 мм та наступному відпусканні при 

температурі 150° і охолодженні до -70° призводить до збільшення 

твердості на 5...25%,  а зносостійкості на 15...40% при одночасному 

зниженні ударної в'язкості. 

Наприклад, з практики роботи автомобільних підприємств можна 

привести приклади підвищення зносостійкості цементованих деталей 

обробкою охолоджуванням. Так, хрестовина карданної передачі із сталі 

18Х2Н4ВА після цементації і звичної термообробки (двократне гартування 

від 950 і 860°С, охолоджування на повітрі, відпускання при 170°С) мала 

твердість в поверхневому шарі НRС 45...52. Після охолодження до -120° із 

з витримкою протягом 1 година твердість збільшилася до НRС 60...64, а 

зносостійкість підвищилася в 4 рази. 

Цементовані деталі з різних за складом конструкційних сталей 

достатньо охолоджувати до температур -75...-85°С, при цьому 

гарантується твердість поверхневого шару не нижче НRС60, а у багатьох 

випадках твердість може досягати максимального для сталі значення -  

67HRC. 

Дослідження показують, що охолодження до температур нижче за 

нуль цементованих деталей не тільки підвищує твердість, але і вирівнює 

значення твердості по перетину цементованного поверхневого шару 

деталей. 

Глибоке охолоджування доцільно застосовувати також для деталей з 

конструкційних сталей, підданих азотуванню або ціануванню. 

Так, у роботі [2] приведені результати дослідження впливу 

глибокого охолодження на ціановані стали 20, 40Х і 3ХН3А.  

Шліфовані зразки з цих сталей були піддані ціануванню протягом 45 

хвилин при 820...830°С в розчині, що містить NaС1 і СаС12 при 1% вільної 

групи СN. Після гартування частину зразків охолоджували до -183° З, 

потім всі зразки піддавали відпусканню при 170°С протягом одної години. 

Після охолодження до низьких температур аустеніт високовуглецевого 

легованого азотом поверхневого шару перейшов в мартенсіт, і твердість 

поверхневого шару збільшилася. Висока твердість збереглася і після 

подальшого відпускання при 500°С для сталі 30ХН3А  і  при 600°С для 

сталей 20 і 40Х. 

 При розробці технології виготовлення деталей з 

використанням охолодження обов’язково, залежно від складу сталі, 

визначають допустимий проміжок часу між закінченням операції 
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гартування і початком операції охолодження нижче за нуль, тобто 

тривалість витримки при кімнатній температурі. Тому, що в деяких за 

складом сталях при затримці температури в зоні аустенітно-мартенситного 

перетворення аустеніт може стабілізуватися, що зменшує ефективність 

обробки холодом. 

 Малі кількості залишкового аустеніту, що залишаються 

звичайно навіть після глибокого охолоджування, не впливають на 

величину максимально можливої твердості виробів і на стабільність їх 

розмірів. 

 Таким чином в технологічних процесах виготовлення 

цементованих стальних деталей при термічній обробці доцільно 

використовувати обробку холодом, що сприяє стабільності точності 

розмірів деталей протягом часу та підвищує твердість і зносостійкість 

деталей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОСБЕРЕЖЕННЯ 

ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА РАХУНОК 

ЗАСТОСУВАННЯ БЕТОНУ THERMEDIA 0,6 В 

 

Вступна частина. На сьогоднішній день проблема зниження 

енергоспоживання житлових будинків придбала вищу ступінь 

актуальності, що дало поштовх для розвитку енергозберігаючих 

технологій. Вже протягом багатьох років в Європі використовують 

енергозберігаючі технології при будівництві та реконструкції будівель. 

Енергетичні показники житлових будинків на сьогоднішній день є дуже 

цінною характеристикою, можна сказати, самою основною. На обігрів 

будинків громадяни витрачають значну кількість всіх коштів, крім того в 

атмосферу викидається величезна кількість вуглекислого газу, висока 

концентрація якого призводить до розвитку «парникового ефекту». 
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Поліпшення енергетичних показників є метою вдалого проектування 

сучасної будівлі.  Так яким же має бути будівля з високими енергетичними 

показниками і низькою собівартістю? Ця будівля, яка приносить 

мінімальний збиток екології, яка буде побудована за допомогою нових або 

перероблених матеріалів і технологій, які не потребують великих витрат 

енергії. 

Метою роботи є аналіз теплової ізоляції зовнішніх 

огороджувальних конструкцій, визначення теплоізоляційних 

характеристик бетонів. Проведення пошуку найбільш раціональних 

архітектурно-конструктивних рішень теплової ізоляції будівель. Аналіз 

теплофізичних характеристики бетонів вітчизняного виробництва і 

французького бетону Thermedia 0,6 В. 

Основна частина. Першою причиною теплових втрат в будівлі є 

двері і вікна, але не досить утеплені стіни дають від 16 до 25% тепловтрат.  

Крім того, ефективне утеплення зовнішніх стін покращує також і 

звукоізоляцію будинку. 

Для теплоізоляції зовнішніх стін існують дві основні технології: 

зовнішня теплоізоляція і внутрішня. Обидва рішення дозволяють досягти 

високих енергетичних показників. У разі внутрішньої теплоізоляції, як 

правило, використовують утеплювач (мінеральна вата) і листи 

гіпсокартону. При зовнішній теплоізоляції як утеплювач найчастіше 

використовується полістирол з зовнішньою штукатуркою по сітці.  

Зовнішня теплоізоляція є одним з найбільш ефективних варіантів, але не 

найдешевшим. Рішення утеплення будівель зсередини економічно (щодо 

вартість - результат), і швидко реалізоване, проте мінусом в варіанті з 

внутрішньою теплоізоляцією є втрата житлової площі, а також 

неминучість присутності «містків холоду» на стиках перекриттів зі 

стінами. 

Виходячи з усіх плюсів і мінусів даних видів утеплення, українські 

норми регламентують розташування шарів теплоізоляційних матеріалів із 

зовнішнього боку несучої частини стіни, використовуючи при цьому 

конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією згідно [1,2].  Також 

не рекомендується застосування конструктивних рішень з шарами з 

теплоізоляційних матеріалів з внутрішньої сторони конструкції, в зв'язку 

можливим надмірним накопиченням вологи в теплоізоляційному шарі.  

Воно призводить до незадовільного тепловологісного стану конструкції і 

приміщення в цілому, а також до зниження теплових властивостей 

оболонки будівлі. 

Зупинимося на питанні вибору, а також правильного застосування 

будівельних матеріалів в процесі будівництва. Насправді, саме оптимізація 

використовуваних будматеріалів дозволить поліпшити енергетичні 

показники.  
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Щоб уникнути виникнення проблем в майбутньому слід забезпечити 

максимально уважний підхід до вибору методу утеплення оболонки 

будівлі. Існує спосіб, який забезпечує зменшення ймовірності виникнення 

проблеми з точкою роси - це пристрій вентильованих фасадних систем.  Ці 

системи дозволяють зберігати тепло і забезпечити відведення надлишкової 

вологи зі стін.  Повітряний прошарок між стіною і декоративною панеллю 

значно зменшує тепловіддачу будівлі і зменшує ймовірність виникнення 

конденсату. 

Детальніше в якості використовуваного будівельного матеріалу в 

реалізації зовнішніх стін розглянемо бетон. Конструктивні системи 

будівель на основі бетону дозволяють досягти високого рівня 

енергозбереження в поєднанні з невисоким рівнем емісії вуглекислого 

газу.  Французьке державне агентство з охорони довкілля дослідила деякі 

будівельні матеріали, зокрема, деревину, бетон та цеглу, на предмет 

впливу вуглецевого сліду.  Під час дослідження бетон показав результати 

не гірше, а в деяких випадках навіть краще за своїх «конкурентів».  Дійсно, 

якщо при будівництві та експлуатації кожного квадратного метра 

бетонноблочного будинку виділяється 150 кг вуглекислого газу, то у інших 

будівельних систем цей показник коливається в межах 140 - 200 кг CO2/м2. 

Виконавши зовнішні несучі стіни з бетону зі спеціальним складом, 

отримаємо ефективні показники його теплопровідності і зменшимо 

вартість і кількість матеріалів для теплової ізоляції зовнішніх 

огороджувальних конструкцій. У Франції ця технологія є останньою 

новинкою. Розроблена вона одним зі світових виробників бетонних 

матеріалів. Йдеться про технологію Thermedia 0,6 В [3 - 5].  Свіжий бетон 

доставляється на будівельні об'єкти для укладання зовнішніх стін фасадів.  

Завдяки своєму складу цей бетон дозволяє на третину зменшити 

тепловтрати в області «містків холоду» в житлових багатоквартирних 

будинках висотою більше трьох поверхів. 

 
 

а б 

Рис.  1. Порівняння залізобетону і бетону технології Thermedia 0,6 В 
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На Рис.1 представлено порівняння залізобетону (рис. 1, а) і бетону 

Thermedia 0,6 В  (Рис. 1, б), коефіцієнти теплопровідності для кожного 

виду бетону і значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі k вузлів 

з'єднання огороджувальних конструкцій. Порівнюючи значення 

коефіцієнтів можемо, побачити, що бетон Thermedia 0,6 В дозволяє 

знизити тепловтрати в місцях містків холоду на 35%. 

Таблиця  

Значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі k вузлів з'єднання 

огороджувальних  конструкцій 

Тип вузла Конструктивні елементи вузла  k вузла, 

Вт/(м· К) 

 

1. Вузол горизонтального стику стінових панелей в рівні міжповерхового 

перекриття 

 

1 - керамзитобетон, ρ = 1 200 кг / м3 

 2 - залізобетон, ρ = 2 500 кг / м3 

 3 - ЦП розчин, ρ = 1 600 кг / м3 

 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1 600 кг / м3 

 5 - обробний шар, ρ = 1 800 кг / м3 

 6 - гіпсова плита, ρ = 1 200 кг / м3 

 7 - повітряний прошарок 

kперекр = 

0,34 

 

2. Вузол з'єднання цокольній стіновий панелі з рядовою зовнішньою 

панеллю і з плитою перекриття над підвалом 

 

1 - керамзитобетон, ρ = 1 200 кг / м3 

 2 - залізобетон, ρ = 2 500 кг / м3 

 3 - ЦП розчин, ρ = 1 600 кг / м3 

 4 - ЦП штукатурка, ρ = 1 600 кг / м3 

 5 - обробний шар, ρ = 1 800 кг / м3 

 6 - гіпсова плита, ρ = 1 200 кг / м3 

 7 - повітряний прошарок 

kпідвал = 

0,16 

Thermedia 0,6 У повністю виконує свою роль конструкційного 

бетону з порівнянними механічними характеристиками. Без будь-якої 

модифікації  традиційної системи будівництва, теплоізоляція всередині 

Thermedia 0,6 В дозволяє: 

• задовольнити новим вимогам енергоефективності будівель відповідно 

до норм, що діють на всі будівлі з січня 2013 года [6]; 

• отримати значення лінійних коефіцієнтів теплопередачі k <0,6 Вт / (м · 

К) для вузлів  з'єднання огороджувальних конструкцій; 

• дотримати нормативні вимоги повітропроникності; 
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• виконати норми будівництва в будь-якій області, в тому числі 

сейсмічної, зберігаючи свободу архітектурного дизайну фасаду. 

Висновки.  Проведено пошук найбільш раціональних архітектурно-

конструктивних рішень теплової ізоляції будівель. Проаналізовано 

теплофізичні характеристики бетонів вітчизняного виробництва і 

французького бетону Thermedia 0,6 В. 

Європейські дослідники вже працюють над концепцією нових 

матеріалів, що володіють одночасно механічними властивостями і 

високими енергетичними показниками, які не тільки покращують комфорт 

житла, зменшуючи тепловтрати, але також знижують його собівартість.  

Для України це питання зовсім нові, але дуже важливі для майбутнього. 

Необхідно провести ряд досліджень щодо вибору і застосування діючих 

технологій до географічних, економічних та архітектурних умов нашої 

країни. 
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РАСТВОРИМОСТЬ ВОДОРОДА В СМЕСЯХ ЖИДКИХ ТОПЛИВ 

ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ 

 

Аннотация. В работе рассматривается растворимость водорода в 

смесях легких и тяжелых топливах судовых энергетических установок. 

Установлено, что в смесях легких топлив (плотность менее 0,847кг/л) 

растворимость водорода больше на 20---25 % по сравнению с 

растворимостью водорода в чистых фракциях смесей. В смесях тяжелого и 

легкого топлива (плотность более 0,937 кг/л) водород плохо растворяется  

при температурах 20…25 оС и атмосферном давлении.   

Ключевые слова: водород топливо, растворение. 
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Вступление. 

Для дизелей главных энергетических установок судов в настоящее 

время широко используется тяжелые топлива [1] ввиду их более низкой 

стоимости по сравнению с дизельным топливом. Использование тяжелых 

сортов топлива требует специальной обработки его в судовых условиях 

для обеспечения качества горения его в цилиндрах двигателя. Как правило, 

в настоящее время для решения указанной задачи применяются подогрев 

топлива перед топливными насосами. Такая подготовка топлива является 

энергозатратным процессом. Альтернативными способами снижения 

вязкости тяжелого топлива являются: кавитационная обработка [1], 

насыщение топлива водородом [2-5] и другие физические воздействия [6]. 

Анализ способов использования водорода для повышения эффективности 

сгорания тяжелых топлив в судовых энергетических установках 

показывает, что целесообразно применять топливо с растворенным в нем 

водородом [7]. 

Постановка задачи исследований. В работах [2-4] представлено 

ряд обобщений растворимости водорода в различных топливах. 

Особенностью обобщений по растворимости водорода [2-4] является 

использование в них фракционного состава углеводородов, входящих в 

состав топлива. В практике достаточно сложно определить точно 

фракционный состав. Например, авторы настоящей работы столкнулись с 

тем, что очень часто при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания 

используются смеси тяжелого и дизельного топлива. Анализ физически 

свойств (вязкость и температура вспышки) двух типов топлива (дизельного 

ρд =0,847 кг/л и моторного ρм =0,937 кг/л), взятых из топливных цистерн 

двух различных судов, показывает не соответствие их нормативным 

документам, действующим на Украине (рис.1).  

 
Рис. 1. Вязкость смеси тяжелого и легкого судовых топлив (ρм =0,937 кг/л) 

 

В этом случае определить фракционный состав углеводородов, который 

находиться в цистернах таких судов практически невозможно. 

Использование методик [2-4] для моделирования влияния растворенного 

водорода на физические свойства таких топлив не представляется 

возможным. Поэтому целесообразно оценку влияния растворенного 
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водорода на физические свойства топлива выполнять по интегральным 

характеристикам, определенным экспериментальным путем [5].   

Методика исследований. Исследования проводились на 

экспериментальном стенде. Исследуемое топливо заливалось в емкость 

таким образом, чтобы в ней не оставалось свободного воздушного объема. 

Общее количество заливаемого топлива – 790+5 мл. В емкость встроены: 

нагреватель; датчик температуры для поддержания температуры топлива 

на требуемом уровне; поплавковый датчик, сигнализирующий завершение 

процесса растворения Н2. Топливо в емкости циркулировало посредством 

центробежного насоса. Водород дозировался в эту емкость дискретно по 

10 + 0,1 мл. Завершение процесса насыщения топлива Н2 определялось по 

времени растворения последней дозы в объеме 10 + 0,1 мл.  

Исследования растворимости водорода в смесях различных топлив 

показали:  

- водород плохо растворяется в смеси тяжелого и легкого топлива 

при температурах менее 60 оС. Экстраполяция данных работы [5] по 

растворимости водорода в мазуте (ρм = 0,93 кг/л) дает приблизительно 

значение 0,1мл Н2/мл топлива при атмосферном давлении. В наших 

экспериментах не была достигнута эта величина растворимости. Вероятно, 

на растворимость водорода существенно влияет наличие легких фракций:  

- получена растворимость водорода в смеси легких сортов топлива 

при атмосферном давлении и температуре процесса 28+1 оС в пределах 

0,38…0,40 мл Н2/л топлива, (ρм = 0,847 кг/л);  

Выводы.  

1.  Легкие сорта топлива не требуют специальной подготовки 

перед процессом растворения водорода при атмосферном давлении. 

Предельное значение растворимости водорода для этих сортов топлива 

при атмосферном давлении в диапазоне температур 28…50 оС будет не 

превышать 0,38…0,40 мл Н2/л топлива. 

2. Для тяжелых сортов топлива требуется поиск методов 

интенсификации процесса растворения водорода при атмосферном 

давлении.  
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ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ  В ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ МОДЕЛІ 

16К20Ф305 

 

При роботі токарного верстата 16К20Ф305 у його опорах виділяється 

теплота тертя, що частково розсіюється в навколишнє середовище, а 

частково нагріває верстат. Велику увагу я хочу приділити температурним 

деформаціям цього верстата, описати ці явища і указати на те, що теплові 

зсуви шпинделя сильно впливають на точність токарного верстата. В 

основному вісь шпинделя в процесі розігріву верстата переміщається в 

просторі на кілька десятків мікрометрів, що перевищує на один-два 

порядку точність виготовлення деталі. Для з'ясування даної проблеми були 

проведені експериментальні дослідження [1]. 
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Рис. 1 - Схема експериментальної установки 
 

На станині токарного верстата встановлювали стійку 4, що через 

проставку 3 з'єднувалася з державкою 5. У державки встановлюємо три 

індикатори годинного типу з точністю вимірів 1мкм. Кінцівки індикаторів 

взаємодіють із кришкою, що закриває передню опору шпинделя 2 шпиндельні 

бабки 1 токарського верстата. Індикатори 6-8 були встановлені таким чином, 

щоб індикатор 7 вимірював зсув кришки у вертикальній площині (вісь Y), 

індикатор 8 - у горизонтальній площині (вісь X) і індикатор 6 - у поздовжньому 

напрямку верстата (вісь Z). У процесі випробувань з'ясувалася необхідність 

установки ще двох індикаторів 9 і 10, які розташовувалися по вертикальній осі 

Y, для фіксування перекосу кришки шпиндельної бабки  1 у вертикальній 

площині. Для цього в попередньо просвердлені отвори в корпусі шпиндельної 

бабки встановлені терморезистори.          

Y    

X    

Z    

4    3    

2    

1    
5    

7    

8    

 
Рис. 2 - Схема установки терморезисторів 
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Рис. 3 - Схема кривих змін температури 
 

Результати експерименту представлені на рис. 1, 2 й 3. На рис 1 з 

моменту включення холодного верстата до виходу його на сталий 

тепловий режим при частоті обертання шпинделя n=1000 об/хв. Час 
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виходу на сталий тепловий режим по всіх датчиках не перевищує t=40 хв. 

На рис 3 видно, що температура у всіх точках виміряється строго 

взаємозалежно. Це означає, що будь-яка крапка корпуса шпиндельної 

бабки характеризує загальне його тепловий стан. Максимальна 

температура спостерігалася в точці 1.Це порозумівається тим, що верхня 

стінка шпиндельної бабки віддає тепло тільки в навколишнє середовище. 

Мінімальна температура була зафіксована в точці 6. Це порозумівається 

тим, що від нижньої стінки корпуса шпиндельної бабки інтенсивно 

видаляється тепло в станину верстата. 

Обробка експериментальних даних показала, що максимальне 

переміщення осі шпинделя, обмірюване індикатором 8 (див. рис. 1), не 

перевищує 1÷2 мкм. Це підтверджується тим, що різниця температур між 

точками 2 і 4 (див. рис 2) не перевищує 40оС. Максимальне переміщення 

49 мкм зафіксоване індикатором 7 при частоті обертання шпинделя n=1000 

об/хв. 
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Рис. 4 Схема зміни температури при  розігріві верстата 
 

На рис. 4 а показані зміна температури Т у точці 3 при розігріві 

верстата і переміщення   осі шпинделя по осі Y. З рис. 4 а видно, що обидві 

криві проходять на близькій відстані друг від друга, при цьому помітно 

деяке відставання в часі переміщення   від температури Т. 

Якби  спостерігався поворот фланця шпинделя щодо осі  Y, то биття 

торцевої поверхні оброблюваної деталі визначалося б по формулі: 

á

l
R

b a k
 = 

+ +
, 

де R – радіус обробки деталі, на якому визначається биття; 

     l – зсув осі шпинделя по осі X; 

     b – відстань між опорами шпинделя; 

     a – довжина консольної частини шпинделя; 

     k - відстань від торця оброблюваної деталі до торця шпинделя. 

З формули видно, що значення   буде багато в чому залежати від 

зовнішнього діаметра деталі. 
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При обробці довгих деталей тепловий зсув осі шпинделя по осі Y 

практично не впливає на утворення конусності, а зсув по осі X буде 

викликати утворення конусності відповідної величини. 

Таким чином, зсув осі шпинделя при виході верстата на сталий 

тепловий режим по осі Y не впливає на регламентовані показники 

точності, і тільки зсув по осі X приводить до виникнення погрішностей 

розмірів, форми і взаємного розташування оброблених поверхонь. Тому 

при конструюванні необхідно приймати конструктивні рішення, 

спрямовані на обмеження переміщення осі шпинделя по осі X. 
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ЛАЗЕРНИЙ МЕТОД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ 

МЕТАЛУ ВІД ІРЖІ 

 

Одним з найпоширеніших матеріалів можна назвати метал. Він 

характеризується високою міцністю і зносостійкість, але при цьому багато 

хто не витримують тривалий контакт з вологою і деякими агресивними 

хімічними речовинами. Корозія здатна не тільки зіпсувати зовнішній 

вигляд виробу, але також впиває на основні експлуатаційні 

характеристики, наприклад, міцність. За тривалий період застосування 

подібних матеріалів було розроблено досить велику кількість різних 

методів видалення іржі, останнім часом часто застосовується лазерна 

технологія. Вона має велику кількість особливостей а саме: 

- Висока ефективність. При несуттєвих витратах можна оновити 

виріб і відновити його красу. 

- Якість одержуваної поверхні висока. 

- Висока швидкість обробки, пов'язана з автоматизированности 

процесу і застосуванням технології фокусування світлового променя для 

впливу на метал. 

- Подібна очищення передбачає використання спеціального 

обладнання. З'явилося воно в продажу відносно недавно, але вже сьогодні 

вельми затребуване, встановлюється в спеціалізованих цехах по 

відновленню металевих виробів.  

- Сфокусований світло призводить до нагрівання поверхні і 

часткового перебудови структури. Однак, який чиниться вплив не стає 
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причиною зміни кристалічної решітки, тобто гарт не проводиться. Це 

пов'язано з точковою дією променя. 

Видалення іржі лазером проводиться в разі, коли виріб має невеликі 

розміри. Це пов'язано з тим, що робоча площа лазерних установок 

обмежена. 

Крім цього, виникають проблеми з глибокою іржею, яка порушує 

цілісність структури матеріалу. 

Технологія очищення: 

Сучасна лазерна очистка передбачає застосування технології, 

пов'язаної з фізичними принцами взаємодії металу зі світловим 

випромінюванням. Певні параметри світлового потоку визначають те, що 

від чистої поверхні він відбивається, іржа його поглинає. Крім цього, у 

такий спосіб можна почистити металеву поверхню від різних забруднень і 

плівок. 

Вплив лазера можна охарактеризувати наступним чином: 

1. Промінь що подається на початку не виконує фазового 

перетворення. За рахунок подібного впливу поверхневий шар стає більш 

м'яким, забруднюючі речовини починають відшаровуватися. 

2. Наступний крок передбачає нагрівання поверхні з подальшим 

розплавленням. При нагріванні структура стає більш пластичної. 

3. При занадто високій температурі відбувається випаровування 

забруднюючих речовин. Для їх відведення передбачено наявність 

спеціального резервуара. 

Варто враховувати той момент, що температура плавлення іржі 

складає близько 1600 градусів Цельсія. Температура плавлення сталі 

набагато нижче. Тому рекомендується використовувати спеціальні 

установки, які можуть розігріти матеріал до такого високого показника. 

Процес очищення поверхні стає більш ефективним за рахунок того, що в 

зоні впливу променя виявляється також ударне навантаження. При цьому 

температура може різко змінюватися. Лазерна технологія підходить для 

обробки глибоких пазів і різних рифлень, так як промінь може подаватися 

під різним кутом. 

Обладнання: 

У продажу зустрічається різні типи обладнання. 

Найбільш поширений лазер для видалення іржі представлений 

поєднанням двох модулів: один є джерелом харчування, другий - лазерна 

головка. У деяких випадках в комплект поставки включається пристрій 

відеоспостереження, яке дозволяє віддалено контролювати процес. 

Лазерна установка діє таким чином: 

На момент включення  пристрою (рис 1.) він сканує поверхню для 

перевірки наявності вогнищ іржі. При цьому сучасні технології 

дозволяють визначити глибину і характер пошкодження. Тестування 

проводить лазерний промінь малої потужності. 
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Після того як було припинено тестування виробу пристрій сам 

обирає потужність променя. Ці можна задавати в ручну.  

 
Рис 1 Принцип роботи лазерної установки 

Сучасне обладнання здатне в автоматичному режимі визначати 

повне очищення металу від різних забруднюючих речовин, після чого 

зупиняти процес обробки. Потужність установки може варіювати в 

великому діапазоні, наприклад, у недорогих установок показник 12-20 Вт. 

Потужні моделі для професійного застосування мають показник 

потужності близько 1000 Вт. 

Переваги: 

- При роботі не відбувається утворення токсичних речовин, які 

можуть чинити негативний вплив на організм людини. 

- Технологія обробки не призводить до утворення шуму. При 

механічній дії може утворюватися велика кількість шуму, який може 

створювати суттєвий дискомфорт. 

- Висока ефективність і якість одержуваного виробу. Інші методи 

видалення іржі не дозволяють досягти такого високого результату. При 

цьому виключена ймовірність допущення помилки, тому що людина не 

контролює якість очищення. 

- Є можливість застосовувати метод очищення лазером в разі, коли 

поверхня представлена комбінуванням різних матеріалів. Прикладом 

можна назвати випадок, коли на сталевий платівці є шкіряна й інша 

обробка. 

- Пристрій просто у використанні. Як правило, установка вибирає 

оптимальні режими роботи в автоматичному режимі. Можна вводити 

інформацію в ручну, для чого є спеціальний пульт або дисплей. 

- Немає потреби в різних витратних матеріалах. При застосуванні 

методу очищення хімікатами потрібно досить велика кількість реагентів, 

які в подальшому не придатні для використання. 

Часто можна зустріти думку, що створюване випромінювання 

негативно впливає на зір оператора. Проведені дослідження вказують на 

безпеку спрямованого променя. 
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Крім цього, багато верстатів мають спеціальний захисний кожух, а 

оператор повинен працювати в захисних окулярах. 

Лазерне очищення металу може проводиться і в ручному режимі. У 

подібному випадку лазерне очищення має на увазі застосування пульта 

дистанційного керування. 

Сучасні моделі практично повністю автоматизовані. При цьому 

оператор не знаходиться в безпосередній близькості від пристрою, 

спостерігає за тим, що відбувається через систему відеоспостереження. 

 

Соколов Д.А., Урсуленко І.О. 

Науковий керівник: д.т.н., професор Каїров О.С. 

Первомайська філія НУК ім. адм. Макарова 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ШОРСТКОСТІ ПРИ ОБРОБКИ 

ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ 

 

Поверхневий шар деталей, що визначає основні експлуатаційні 

властивості виробів, формується на стадії їхньої остаточної обробки. 

Найбільше часто в якості оздоблювальних використаються методи 

алмазно-абразивної обробки, що забезпечують мінімальний рівень 

шорсткості. Однак ці методи, у результаті виділення великої кількості 

абразивного пилу, є екологічно небезпечними. У даній роботі проведено 

порівняння методів алмазно-абразивної обробки з оздоблювально-

зміцнюючею обробкою поверхневим пластичним деформуванням, що не 

робить шкідливого екологічного впливу на навколишнє середовище. 

Критерії порівняння - досягають параметри, стану поверхневого шару 

залежно від  умов обробки і продуктивністю. Відомий взаємозв'язок 

параметра шорсткості поверхневого шару деталей з параметрами 

механічної обробки для круглого зовнішнього шліфування:  

 

, 

де Vз - швидкість деталі, м/хв; Sпр - поздовжня подача, у частках від 

ширини кругу B, Sпр;= (0,3-0,8)B;  Sрад - радіальна подача, мм/ подвійний 

хід; N - число виходжувань; H - твердість кругу, прийнята для кіл 

твердістю СТ2: Н = 5, для кругів твердістю СМ: Н = 1; z - зернистість 

круга;  jст - статична твердість верстата, кН/мм. 

На рис. 1 представлені графіки залежності параметра шорсткості 

обробленої поверхні Ra при шліфуванні від швидкості деталі Vз и 

поздовжньої подачі Sпр для наступних параметрів механообробки: t = 

0,03мм, N = 10, z = 6, H = 2, jст = 12 кН/мм, В = 63мм.  
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Рис 1 Залежність шорсткості поверхні Ra (мкм) при круглому 

шліфуванні від швидкості деталі і прокольної подачі 

На підставі дослідження закономірностей формування поверхневого 

шару при оздоблювально-зміцнюючої обробці накочуванням і алмазним 

вигладжуванням зовнішніх циліндричних поверхонь установлені основні 

взаємозв'язки параметрів стану поверхневого шару з параметрами 

обробки: 

 
а)                                                                           б) 

Рис. 2. - Вплив швидкості V(м/хв) і подачі S (мм/об) на шорсткість 

поверхні Ra (мкм) при накочуванні - а) і вигладжуванні - б). 

 

; 

,  

де Ra исх – вихідна шорсткість, d – діаметр ролика, ,v, s – швидкість і 

подача,  max – максимальні напруги на контакті; da – діаметр алмазного 

індентора.  
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На рис .2 представлені графіки залежності параметра шорсткості 

обробленої поверхні Ra при накочуванні і алмазному вигладжуванні від 

швидкості деталі v і подачі s для наступних параметрів механообробки: 

Raисх = 1.0мкм, d = 10 мм, da = 3мм,  max = 900МПа. 

Представлені графіки підтверджують переваги накочування і 

алмазного вигладжування по забезпеченню шорсткості поверхонь у 

порівнянні зі шліфуванням. Більше висока продуктивність цих методів 

обумовлена відсутністю багатопрохідності, характерної для шліфування. 

Зниження трудомісткості і виключення з технологічного процесу обробки 

деталей дорогого шліфувального встаткування забезпечує зменшення 

собівартості оздоблювально-зміцнюючої обробки в порівнянні з алмазно-

абразивної. 

Таким чином, використання екологічно чистих методів 

оздоблювально-зміцнюючої обробки поверхневим пластичним 

деформуванням замість алмазно-абразивних з гарантованим 

забезпеченням необхідного рівня шорсткості поверхні, підвищенням 

продуктивності і зниженням собівартості доцільно технічно і вигідно 

економічно. 
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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ  

ГЛИБОКИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ 

 

В технологіях машинобудування при виготовленні ріжучого 

інструменту з сталей дуже важливу роль мають процеси термічної 

обробки, які дозволяють на різних стадіях виготовлення інстументу 

одержати необхідні механічні властивості.   

Характеристикою спрацювання є «стійкість інструменту», за яку 

прийнято вважати час безперервної роботи інструменту при постійних 

режимах різання від заточування до переточування. При виготовленні 

деталей машин обробка ріжучим інструментом в середньому досягає до 

30% вартості деталей. Тому підвищення стійкості інструменту проти 

спрацювання є важливим напрямом в технологіях машинобудування щодо 

підвищення продуктивності обробки і зменшення вартості виготовлення 

машин. 
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Так, для отримання високих ріжучих властивостей фрези, 

свердла, протяжки та інші інструменти з  черв’ячна» з сталі Р6М5 

при звичайній термічній обробці підлягає гартуванню та трикратному 

відпусканню, що не дає можливості отримати максимальну твердість 

та стійкість, а також займає багато часу на трикратний нагрів і 

охолодження при відпусканні..  

При такій термообробці для гартування швидкоріжучу сталь, 

наприклад Р6М5, нагрівають до температури 1280ºС для утворення в 

її структурі аустеніту – твердого розчину вуглецю та легуючих 

елементів в γ-Fe. Елементарна комірка γ-Fe – гранецетрованя 

кубічна, містить 14 атомів заліза.  Далі сталь охолоджують швидко, в 

маслі. При охолодженні залізо змінює свою алотропну форму, тобто 

γ-Fe перетворюється в α-Fe, яке має кубічну решітку 

об’ємноцентровану. При повільному охолодженні елементарна 

комірка решітки містить 9 атомів заліза, а атоми вуглецю шляхом 

дифузії звільняють елементарні комірки залізі і утворюють хімічну 

сполуку – карбід заліза. При швидкому ж охолодженні атоми 

вуглецю не встигають покинути решітку заліза, в результаті чого 

решітка при переході з γ-Fe в  α-Fe спотворюється. Утворена 

мікроструктура мартенсит являє собою пересичений твердий розчин 

вуглецю в α-Fe надає сталі високої твердості.  

Мета гартування – перетворення аустеніту в мартенсит. Але 

кожна сталь в цьому процесі має певні критичні точки (температури) 

початку і кінця мартенситного перетворення, які залежать від кількості 

вуглецю в сталі (рис. 3.1). 

В сталі Р6М5 міститься в середньому 0,86%С. Таким чином 

температура кінця мартенситного перетворення МК за графіком на рис. 3.1 

складає близько  -90ºС. Тобто для того щоб завершити перетворення 

аустеніта в мартенсит треба стальний виріб після гартування охолодити до  

-90ºС. 

Практика показує, що після гартування швидкоріжучої сталі в маслі 

в її мікроструктурі залишається близько 30% аустеніта, який є 

нестабільною структурою. Для того щоб зменшити кількість аустеніту 

стальні інструменти трикратно відпускають. Це значно збільшує 

тривалість циклу термічної обробки та витрати електроенергії, а також 

зменшує міцність інструменту та його стійкість і ряд інших властивостей. 

Щоб отримати вищі твердість, теплостійкість і стабільність розмірів 

інструменту, його необхідно доохолодити до температури близько -90ºС. 

Експериментально встановлені такі закономірності глибокого 

охолодження швидкоріжучих сталей після охолодження в гартівних 

середовищах, що мають температуру навколишнього середовища.. 
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Рис. 3.1. Залежність температур початку (МН)  кінця (МК) 

мартенситного перетворення від кількості вуглецю в сталі 

 

При підвищенні температури гартування в сталі збільшується 

кількість лишкового аустеніта, він менше стабілізується, але обробку 

холодом потрібно проводити до нижчої температури. 

При зниженні температури гартування лишковий аустеніт більше 

стабілізується, тому необхідно якомога скорочувати витримку між 

високотемпературним і низькотемпературним процесами охолодження. 

Повторне охолодження, а також збільшення тривалості охолодження 

не впливають на результати обробки. 

Після глибокого охолодження необхідне однократне відпускання 

при  температурі всього 250ºС, а не 550ºС, як при трикратному 

відпусканні.  Причому така термобробка дає більшу твердість і стійкість, 

чим звичайна термообробка. 

Так, стійкість фрез з швидкоріжучої сталі обробленої холодом та 

однократним відпусканням на 46% вище таких же фрез після охолодження 

в маслі та трикратного відпускання. 

Для охолодження найбільш перспективно викорисовувати повітряні 

холодильні машини, які дозволяють отримувати температури охолодження 

до -80ºС  в широкому діапазоні потужностей. 

При виготовленні машин обробка ріжучим інструментом в 

середньому досягає до 30% вартості деталей. Тому підвищення ресурсу 

інструменту сприятиме підвищенню продуктивності обробки і зменшенню 

вартості виготовлення машин.   
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Таким чином обробкою загартованих інструментальних сталей 

глибоким охолодженням можна значно підвищити стійкість ріжучих 

інструментів – фрез, протяжок, свердел, зенкерів та інших ріжучих 

інструментів. що підвищить ефективність технологій обробки в 

машинобудуванні.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕПЛОВОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 

На даний час Україна переживає критичний стан.Протягом декількох 

останніх десятиліть теплоенергетиці в нашій країні не приділялося 

належної уваги. Ефективність використання палива практично у всіх 

теплоенергетичних установках значно нижче, ніж на Заході. Так, КПД 

енергоблоків, що роблять електроенергію, на 7-10% нижче, ніж у США чи 

Німеччині. Встановлена потужність теплових електростанцій (ТЕС) і 

теплових електроцентралей (ТЕЦ) становить близько 62% загальної 

встановленої потужності всієї електрогенерації України, але виробляють 

вони лише близько 40% електроенергії в країні (39,5% в першому кварталі 

2019 року). ТЕС працюють при вкрай низькому коефіцієнті використання 

встановленої потужності та неприпустимих екологічних показниках. Всі 

вони вже виробили свій розрахунковий ресурс і багаторазово його 

перевищили. Витрати умовного палива на вироблення однієї кіловат-

години електроенергії перевищили 400 грамів, у той час як ця величина у 

1991 році була на 70-80 грамів нижче.[1] 

B Україні склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, значний 

ріст цін на паливо, низька ефективність його використання створили 

могутній економічний стимул для впровадження нових енергозберігаючих 

технологій у практику. З іншої в ряді інститутів нагромадилося багато 

нових розробок, упровадження яких могло б істотно скоротити витрата 

палива в Україні. Але, як і колись, більшість з них залишаються 

незатребуваними. 
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Величина енерговитрат багато в чому визначається тим, яким  чином 

здійснюється підведення енергії в ту чи іншу технологію. При звичайному 

підведенні, як правило, велика частина енергії даремно розсіюється в 

навколишнє середовище. Для зменшення цих втрат був запропонований 

новий метод. Суть його полягає в трансформації енергії, що вводиться в 

гетерогенне дисперсне середовище, не у всьому обсязі апарата, а на 

границі поділу фаз і в імпульсному режимі. 

Сьогодні цей широко використовуваний метод одержав назву ДІВЕ. 

Його застосування на 1- 2 порядки зменшує енерговитрати. В даний час на 

основі ДІВЕ створено 26 технологій у 10 різних галузях, що дозволяють 

заощаджувати 92,5 тис. т у.п. на рік. Сучасні теплові електростанції, газові 

турбіни, двигуни внутрішнього згоряння й інші теплоенергетичні 

установки споживають величезну кількість палива тільки для того, щоб 

покрити великі втрати, що виникають у процесі горіння. Сьогодні 

електроенергію з палива можна одержати або за допомогою паливного 

елементу, або теплової машини. Але в останньої "паливний апетит" на 20 -

25% вищий. У тепловій  машині на одне перетворення енергії більше, ніж 

при використанні паливного елемента). А оскільки майже у всіх 

теплоенергетичних установок процес перетворення енергії палива в 

теплоту не ідеальний і супроводжується втратами, обчислювальними 

багатьма мільярдами тонн умовного палива. На їхнє покриття саме і 

витрачається додаткова кількість палива.[2] Сьогодні Інститут технічної 

теплофізики НАН України єдина у світі організація, що володіє новим 

термохімічним методом підвищення КПД теплоенергетичних установок за 

рахунок зменшення втрат при горінні. Розроблено кілька варіантів його 

практичного використання в ПГУ, ПСУ, ГТУ, ДВС, а також у 

промислових печах. Один з них був реалізований на нагрівальній печі. Це 

дозволило вдвічі скоротити витрати природного газу і досягти рекордного 

коефіцієнтау використання палива 92- 93%. 

Інститут технічної теплофізики НАН України запропонував свій 

шлях рішення даної проблеми. Використовуючи існуючу теплову 

інфраструктуру на наших чи підприємствах об'єктах комунального 

господарства, створити таку комбіновану систему, що по ефективності не 

уступала б західним, а по вартості була б значно нижче. Зробити це можна, 

пристроюючи газові чи турбіни газомотори до існуючого промисловим і 

комунальним чи казанам промисловим печам. Подібне дозволить 

зменшити фінансові витрати на 30- 40%. Зараз в інституту мається багато 

розробок по прив'язці різних енергоустановок до різних типів казанового 

устаткування. У 1998 році вперше в Україні одна з таких схем була 

реалізована на Шрамковском цукровому заводі. 

Проблему спалювання низькосортного вугілля потрібно вирішувати. 

Можна скористатися "польським способом". У Польщі одним з перших 
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кроків переходу від соціалізму до капіталізму був переклад відносин між 

виробниками і споживачами вугілля на ринкову основу. 

Електростанції стали платити не за кількість "чорного золота", а за 

кількість енергії, що надходить з ним. У ціні знайшли відображення й інші 

показники, що характеризують якість вугілля, зольність і летучість. Такі 

економічні важелі змусили удосконалити технологію видобутку, змінити 

виробничі відносини і т.д.[3] Це дозволило підвищити якість вугілля, і 

проблема спалювання його низькосортних видів у Польщі практично 

зникла. В другому випадку нам допоможе тільки лише яка-небудь 

малозатратная технологія. Одну з них розробив Інститут технічної 

теплофізики НАН України. При її допомозі можна модернізувати велику 

частину існуючих котлів шляхом прибудови предтопка для позатьопочної 

термохімічної переробки вугілля. Один з варіантів такої технології 

використаний для энергоэффективного смолоскипового спалювання 

соняшникової лузги на Полтавському маслоекстракційному заводі. По 

ефективності спалювання низькосортного вугілля позатопочная 

термохімічна переробка практично не відрізняється від спалювання в 

киплячому шарі, але по фінансових витратах відмінність значна.  

Зупинимося ще на одному енергетичному "полі", що сьогодні ще 

залишається цілинним. Не вважаючи окремі випадки використання дров, 

опилок, соломи, торфу і т.д. побутових відходів, ефективного 

енергетичного використання різних промислових і сільськогосподарських 

органічних відходів практично немає. Немає спеціальної топкової техніки, 

немає газифікаторів, немає спеціальних енерготехнологічних пристроїв, 

що дозволяють добувати максимум енергії з цих, так сказати, 

некваліфікованих видів палива. А на Заході спалювання таких відходів дає 

електроенергію або теплоту. Наприклад, у Данії 20% енергії центрального 

теплопостачання утворюється за рахунок пальних матеріалів місцевих 

невикопних палив.  

Література: 
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3.Долинський А., Носач В. Теплоенергетика – джерело фінансових ресурсів., 

"Дзеркало тижня". Київ, 05 червня 2000 р. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО УТЕПЛЕННЯ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ ЖИТЛОВИХ ТА НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ НА 

ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОШАРОВИХ КОНСТРУКЦІЙ З 

МАТЕРІАЛІВ З ВИСОКИМИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИМИ 

ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

Вступна частина. Теплова ізоляція будівель і споруд підвищує 

рівень комфорту проживання і роботи людей. Крім того, утепленням 

досягається економія теплоносіїв і енергоресурсів. Це позитивно впливає 

на енергетичну незалежність України. Тому області енергозбереження 

промислових і цивільних будівель посиленням теплоізоляції є 

пріоритетним напрямком підвищення енергетичної ефективності. 

Опір теплопередачі і теплостійкість є необхідними теплотехнічними 

якостями утеплених огороджувальних конструкцій. Успішне вирішення 

проблеми економії енергоресурсів в значній мірі залежить від 

теплоізоляційних властивостей матеріалів, що утеплюють і ефективності 

методів утеплення. 

Метою роботи є проведення аналізу засобів і методів посилення 

теплозахисту опалювальних об'єктів на основі застосування 

багатошарових конструкцій з матеріалів з високими теплоізоляційними 

властивостями. 

Основна частина. Теплоізоляція зовнішніх огороджувальних 

конструкцій призначається для забезпечення теплотехнічних якостей 

конструкцій і підтримки в приміщеннях температурно-вологісного 

режиму, необхідного в гігієнічному відношенні. Необхідні теплотехнічні 

якості утеплених конструкцій досягаються наданням їм необхідних 

показників - опору теплопередачі і теплостійкості. Перша теплотехнічна 

величина обмежує втрати тепла огороджувальними конструкціями будівлі 

в холодний період року, друга - забезпечує відносну сталість температури 

повітря приміщення протягом доби. 

Раціональним і ефективним способом підвищення теплозахисту 

експлуатованих будівель, найбільш широко поширеним в даний час, є 

додаткове зовнішнє утеплення їх огороджувальних конструкцій. При 

новому ж будівництві використовується як зовнішнє утеплення, так і 

застосування ефективних утеплювачів як середній шар в тришарових 

конструкціях з цегли та бетону. 

Для теплоізоляційного шару систем утеплення найбільш широко 

застосовуються мінераловатні і пінополістирольні плити, піноскло, легкі 

бетони, блоки та інші утеплювачі. Тип утеплювача визначається 
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економічною доцільністю, силовими і кліматичними впливами на систему 

утеплення, а також протипожежними вимогами.  У сучасній практиці 

найбільше застосування отримали наступні типи конструктивних рішень 

по утепленню будинків: 

 - тришарові стіни з утеплювачем як середній шар і зовнішнім 

облицюванням з цегли (з вентильованим зазором і без нього); 

 - зовнішнє штукатурні покриття; 

 - вироби з вентильованим зазором і полегшеної захисно-

декоративним облицюванням ( «сайдинг», «ранила», «етерніт» і ін.). 

Фізико-технічні властивості використовуваних теплоізоляційних 

матеріалів роблять визначальний вплив на теплотехнічну ефективність і 

експлуатаційну надійність конструкцій, трудомісткість монтажу, 

можливість ремонту в процесі експлуатації і в значній мірі визначають 

порівняльну техніко-економічну ефективність різних варіантів утеплення 

будівель. 

Крім низького коефіцієнта теплопровідності, матеріали в 

конструкціях утеплення будівель повинні відповідати вимогам пожежної 

безпеки, мати гігієнічні сертифікати, не виділяти токсичні речовини в 

процесі експлуатації і при горінні. Пріоритетною перевагою 

мінераловатних матеріалів в будівельних конструкціях є саме їх 

негорючість [1]. 

Сьогодні на будівельному ринку представлена величезна кількість 

теплоізоляційних матеріалів. Їх класифікують за різними ознаками: 

 - виду вихідної сировини (органічні і неорганічні); 

 - зовнішнім виглядом і формою (рулонні, штучні, сипучі); 

 - за структурою (волокнисті, пористі, зернисті); 

 - жорсткості; 

 - теплопровідності; 

 - горючості; 

 - принципам теплопередачі і т.і. 

Системи утеплення в цілому включають такі конструкції і матеріали, 

як цегляна кладка, залізобетон, а також збірний, монолітний і пористий 

бетон, дерево, деревні плити (OSB, МДФ), фанера і т.і., пінобетон, 

керамзитобетон і інші комбіновані будівельні блоки. Багатошарова 

система, утворена таким чином, являє собою найбільш ефективне 

теплозахисне покриття. 

Сучасні будівельні конструкції зовнішніх стін є багатошаровими і 

включають конструктивний і захисно-оздоблювальний шари, між якими 

розміщується ефективний утеплювач. Для з'єднання окремих шарів стіни 

використовують гнучкі зв'язки, сітки, шпонки, ребра і інші теплопровідні 

включення, що знижують теплозахист зовнішніх стін. Однак в цілому 

рівень їх теплозахисту вищий, ніж одношарових. 
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При будівництві каркасно-монолітних багатоповерхових житлових 

будинків знайшли застосування тришарові зовнішні стіни з малорозмірних 

елементів з ефективним утеплювачем. Така конструкція складається з 

внутрішнього конструктивного шару, середнього шару з плитного 

ефективного утеплювача і зовнішнього захисно-оздоблювального шару з 

цегляної кладки. З'єднання внутрішнього і зовнішнього шарів 

здійснюється за допомогою гнучких металевих зв'язків або цегельних 

ребер в колодязевій кладці. 

Іншою конструкцією, яка застосовується в каркасно-монолітному 

житловому будівництві, є двошаровий: зовнішня стіна з малорозмірних 

елементів з зовнішнім облицюванням цегляною кладкою. Така конструкція 

складається з кладки легкобетоних блоків товщиною 400 ... 500 мм з 

зовнішнім облицюванням цегляною кладкою завтовшки 120 мм. З'єднання 

шарів стіни здійснюється, як правило, за допомогою гнучких металевих 

або неметалевих зв'язків. Для усунення наскрізної повітропроникності 

зовнішніх стін слід використовувати розшивку швів цегляної кладки, а для 

забезпечення необхідної довговічності - застосовувати лицьову цеглу з 

підвищеною морозостійкістю. 

Істотно підвищити теплозахисні якості оболонки будівлі без 

збільшення товщини стіни дозволяють двошарові зовнішні стіни з 

великоформатних керамічних пустотілих поризованих каменів з зовнішнім 

облицюванням цегляною кладкою. Зазначені конструкції мають ряд 

переваг. Висока теплоізоляція керамічних каменів забезпечується, 

головним чином, безліччю замкнутих повітряних прошарків, 

розташованих в матриці з пористої кераміки. 

В наші дні зовнішню теплоізоляцію можна виконати декількома 

способами - системами навісного вентильованого фасаду і системами 

контактного утеплення. 

Правильність вибору значень коефіцієнта теплопровідності стінових 

матеріалів має важливе значення.  Саме від теплопровідності основного 

шару стіни залежать її теплозахисні функції, втрати теплової енергії, 

потужність систем опалення, що компенсують ці втрати, і головне, 

параметри мікроклімату в опалювальний період експлуатації будівель [2]. 

Сучасні розробки та вдосконалені технології дозволяють 

проектувальникам знаходити оптимальне рішення, в результаті якого 

будуть дотримані всі вимоги теплоізоляційного процесу, забезпечуючи 

ефективні показники по теплозаощадженню. З усього розмаїття можливих 

методів утеплення огороджувальних конструкцій слід виділити найбільш 

ключові конструктивні способи, що дозволяють збільшити показники 

тепло- заощадження: теплоізоляція зовнішніх стін, багатошарові панелі 

для обробки зовнішніх конструкцій і внутрішнє утеплення. 
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У таблиці 1 представлені значення приведеного опору теплопередачі 

і коефіцієнта теплотехнічної однорідності зовнішніх стін житлових 

будинків по семи варіантів проектів (рис 1) [3]. 

 

№
 в

ар
іа

н
та

 к
о
н

ст
р
у
к
ц

ії
 

Найменування конструкції 

П
р
и

в
ед

ен
и

й
 о

п
ір

 

те
п

л
о
п

ер
ед

ач
і 

М
 °

С
/В

т 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

те
п

л
о
те

х
н

іч
н

о
ї 

о
д

н
о
р
ід

н
о
ст

і 

r 

1 2 3 4 

В1 

Зовнішня стіна з кладки легкобетонних блоків 

товщиною 500 мм з облицюванням цегляною 

кладкою завтовшки 130 мм 

2,19 0,846 

В2 

Зовнішня цегляна стіна колодцевой кладки з 

ефективним утеплювачем з мінераловатних плит 

товщиною 130 мм 

2,36 0,542 

В3 

Зовнішня цегляна стіна товщиною 250 мм з 

утепленням жорсткими гідрофобізовані 

мінераловатними плитами товщиною 120 мм і 

вентильованим фасадом 

2,77 0,812 

В4 

Зовнішня стіна з кладки великоформатних 

керамічних пустотілих поризованих каменів типу 

10,8 НФ товщиною 380 мм з облицюванням 

керамічною порожнистим цеглою товщиною 120 

мм на гнучких зв'язках 

2,90 0,980 

В5 

Зовнішня цегляна стіна товщиною 380 мм з 

системою скріпленої теплоізоляції з плит 

екструдованого пінополістиролу товщиною 100 мм 

з тонкою штукатуркою по утепленню 

2,99 0,900 

В6 

Залізобетонна панель з ефективним утеплювачем з 

плит ПСБ-С товщиною 150 мм і гнучкими 

зв'язками 

3,00 0,729 

В7 

Зовнішня цегляно-бетонна стіна з ефективним 

утеплювачем з мінераловатних плит товщиною 130 

мм і гнучкими зв'язками 

3,63 0,757 

 

Теплотехнічна однорідність істотно впливає на теплозахист. Низька 

теплотехнічна однорідність зовнішньої стіни свідчить про низьку 

ефективність використання теплоізоляційного матеріалу. 

Порівняння показало (рис. 1), що утеплення за спрощеним варіантом 

В7 є кращим за сукупним обліку приведеного опору теплопередачі і 

теплотехнічної однорідності. 
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Рис 1. Порівняльний аналіз варіантів конструкцій 

зовнішніх стін 

Теплотехнічна однорідність істотно впливає на теплозахист. Низька 

теплотехнічна однорідність зовнішньої стіни свідчить про низьку ефективність 

використання теплоізоляційного матеріалу. 

Порівняння показало (рис. 1), що утеплення за спрощеним варіантом В7 є 

кращим за сукупним обліку приведеного опору теплопередачі і теплотехнічної 

однорідності. 

Висновки Аналіз засобів і методів, а також стану теплової ізоляції 

житлового і нежитлового фонду показують, що для поліпшення якості 

існуючих матеріалів потрібні поглиблені дослідження та інноваційні рішення в 

частині підвищення їх негорючості, зниження виділення токсичних речовин в 

процесі експлуатації і при пожежі.  Необхідно вдосконалювати методи 

проектування теплової ізоляції будівель з урахуванням особливостей 

кліматичних умов, конструкції і призначення будівель і споруд. Теплова 

ізоляція повинна бути одним з цільових показників проекту, особливо в 

регіонах, де мінусова температура зовнішнього повітря характеризується 

тривалістю стояння від трьох місяців і більше. 

Незважаючи на певні досягнення, потрібне подальше вдосконалення 

методів і засобів енергозбереження на об'єктах житлово-комунальної сфери, 

будівельного комплексу та промисловості. Необхідно втрати тепла ввести в ряд 

основних показників якості проекту опалювальних будівель і споруд в регіонах 

з мінусовою температурою повітря. 
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ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-ЗМІЦНЮЮЧА  ОБРОБКА ПОВЕРХНЕВИМ 

ПЛАСТИЧНИМ ДЕФОРМУВАННЯМ (ППД) 

 

Полікристалічні тверді тіла складаються з великої кількості зерен 

(кристалів), розділених між собою границями. Кожне зерно містить 

дефекти. Зерна мають різне орієнтування (рис.1) 

При додаванні зовнішньої напруги до металу пластична деформація 

в першу чергу відбудеться в зерні, найбільше сприятливо орієнтованому до 

зовнішньої напруги (тобто з найбільшим дотичним напруженням). З 

ростом зовнішньої напруги спостерігається поступове залучення інших 

зерен у процесі пластичної деформації при збереженні сплошности зерна. 

На рисунку показана схема передачі пластичної деформації від зерна до 

зерна. Під дією зовнішньої  напруги, що зрушує S дислокації генеруємо 

активним джерелом В, приходять до границі зерна і затримуються близько 

неї. У міру нагромадження дислокацій у точці "Р" росте напруга. Однак 

цього недостатньо, щоб перейти з одного зерна в інше через границю MN. 

Тому поширення ковзання від одного зерна до іншого здійснюється за 

рахунок того, що при досягненні певного значення напруги в крапці "P" 

збуджується джерело дислокації в сусідньому зерні, наприклад у крапці А. 

 

 
 

Рис. 1 Схема ініціювання ковзання (або двійникування) у сусідньому 

зерні полікристала деякій точці А, вилученої від вершини плоского 

накопичення дислокацій Р на відстань r1. 

 

Рух дислокацій, які генеруються джерелом А, буде відбуватися по 

найбільш сприятливо орієнтованій площині ковзання. 

Розглянутий механізм гальмування дислокацій у границь зерна 

називається бар'єрним зміцненням. 

Зміцнення більш інтенсивне відбувається на границях зерен, дрібне 

зерно зміцнюється інтенсивніше великого. 
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Напруга плинності « Т »у зерні діаметром «d», у відповідність зі 

співвідношеннями Холу- Петча, залежить від складових: 

0.5

0Т кd = +  

де: 0 - напруга як результат опору руху дислокацій у тілі зерна, що 

не залежить від розміру зерна (внутрішньо тертя); 

к- константа, що характеризує труднощі естафетної передачі 

пластичної деформації від зерна до зерна. 

Напруга плинності Т (опір деформації) зростає зі зменшенням 

розміру зерна не через наявність границі самої по собі, а через взаємодію 

між зернами, розділеними цією границею. 

Якщо дислокація надійно затримується границею і можливості 

естафетної передачі деформації обмежені, то деформація локалізується в 

мікрооб’ємах, а напруга плинності зростає.  

Істотна локалізація деформацій підвищує концентрацію напруг, що 

приводить до передчасного руйнування, тобто зниженню пластичності. 

Поряд з величиною зерна на деформаційне зміцнення металів 

великий вплив виявляє кількість і розмір внутризеренних блоків (гнізд). З 

підвищенням ступеня деформації і росту щільності дислокацій 

відбувається дроблення зерна на блоки по площинах скупчення 

дислокацій. 

Поряд із дробленням зерна на блоки відбувається разорієнтація 

блоків по границях на деякий кут  . При    (2,5…5)0 границя блоків 

чинить опір руху дислокацій. 

По типу опору дислокацій "лісу". Якщо    (2…5)0, то границі 

блоків стають місцем скупчення дислокацій, що підвищують деформуючу 

напругу. 

 

Буханець А.О. 

Науковий керівник: к.т.н. Капура І.А. 

Первомайська філія  НУК ім. адмірала Макарова 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕЦ 

 

Постановка проблеми. Актуальною проблемою для України на 

сьогодні є незадовільний стан енергетичної галузі, зокрема ТЕЦ, який 

продовжує погіршуватися внаслідок технічного старіння основних фондів, 

більша частина яких вже відпрацювали свій ресурс та потребують негайної 

модернізації або заміни. Недосконале законодавство та витратна тарифна 

система гальмують впровадження заходів щодо підвищення 
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енергоефективності. Відсутність інвестиційних капіталовкладень для 

модернізації основних фондів теплової енергетики не дає можливості 

реалізувати сучасні технології в цій галузі. Зважаючи на те, що 

теплоелектроцентраль (ТЕЦ) є різновидом теплової електростанції, яка 

виробляє не тільки електроенергію, але і теплову енергію для споживачів, 

стає необхідною її робота за графіком, тобто вироблення електричної 

енергії залежить від вироблення теплової енергії. За таких умов практичної 

необхідності набуває покращення техніко-технологічного стану 

теплоенергетичних підприємств, яке можна забезпечити через призму 

їхньої модернізації або реінжинірингу бізнес-процесів.[1] Поліпшення 

наявного стану галузі теплоенергетики дасть можливість отримати низку 

позитивних ефектів, таких як: зменшення собівартості, мінімізація втрат 

енергії в мережі та під час безпосереднього виробництва, покращення 

якості надання послуг, оптимальне використання палива, зниження рівня 

шкідливих викидів у повітря, збільшення чистого прибутку та підвищення 

рівня конкурентоспроможності енергетичної галузі України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 

проблематики модернізації та інноваційного спрямування розвитку 

енергетичної галузі України займалися як вітчизняні, так і зарубіжні 

науковці, серед них: А. І. Шевцов, В. О. Бараннік, О. Ф. Оніпко, Н. Г. 

Остроухова, М. В. Ключнікова, О. В. Поліщук, В. В. Микитенко, Т. В. 

Сердюк, В. О. Бараннік, Т. В. Ряузова та ін. Проте низка питань цієї 

тематики потребує подальшого розвитку, зокрема перспективи 

модернізації вітчизняних ТЕЦ, адже актуальності для України набирає 

розвиток енергетичної галузі. 

Постановка цілей. Метою тези є діагностування сучасного стану 

теплоенергетичного сектору України, виокремлення їхніх основних 

проблем та обґрунтування рекомендацій щодо пріоритетних заходів 

покращення його стану в напрямі модернізації ТЕЦ. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження сучасного стану 

діяльності теплоелектроцентралей показали, що негайної реконструкції та 

модернізації потребує технічне забезпечення галузі, адже основними 

проблемами системи теплоенергетичної галузі є:  

− технічне забезпечення та рівень зношення основних фондів, не 

вводиться нове устаткування ТЕЦ і котельні, а старе практично 

відпрацювало свій технічний ресурс і потребує заміни;  

− незадовільний фінансовий стан підприємств;  

− неефективна структура паливного балансу, в якому більша 

частина належить природному газу;  

− низький рівень енергетичної ефективності теплової енергетики 

(низький ККД установок, які виробляють тепло та значні втрати під час 

транспортування теплової енергії);  
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− неефективне споживання теплової енергії, особливо у житлово-

комунальній сфері;  

− низький рівень якості послуг з теплопостачання населення;  

− несприятливий інвестиційний клімат (обмежений доступ до 

звітності, неефективний облік енергетичних потоків стають на перешкоді 

для отримання внутрішніх та іноземних коштів);  негативний вплив на 

довкілля. 

Вивчення практичних рекомендацій фахівців галузі та досвіду 

функціонування вітчизняних ТЕЦ дали можливість сформувати способи 

виведення підприємств енергетичної галузі з кризового стану:  

− повне оновлення застарілого обладнання і введення 

новітнього;  

− реінжиніринг бізнес-процесів ТЕЦ;  

− модернізація обладнання до сучасних потреб ТЕЦ. 

Повна заміна застарілого обладнання новим потребує залучення 

масштабних капіталовкладень, не лише в технологічний, але й в 

інтелектуальний напрями, що є фінансово неможливим для вітчизняної 

галузі. Оптимальнішими та реальними для нашої держави є другий і третій 

варіанти, які дадуть можливість підвищити ефективність діяльності 

енергетичної галузі.[2] 

Реалізація організаційних і науково-технічних заходів модернізації 

вітчизняних ТЕЦ забезпечить досягнення модернізованим обладнанням 

техніко-економічних показників близьких до іноземних аналогів за 

порівняно невеликих капіталовкладеннях. Враховуючи те, що витрати на 

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в 

Україні в розрахунку на одного виконавця в 20–30 разів нижчі, ніж в 

індустріально-розвинених країнах під час реалізації програми розвитку 

енергомашинобудування необхідно вдосконалити взаємодію між наукою і 

виробництвом, перевівши її в більш прагматичні фінансово-економічні 

відносини. [6] Це дасть змогу перейти від декларацій і намірів у практичну 

сферу діяльності і залучити кваліфікованіших фахівців для створення 

наукомісткої продукції. У цей час енергогенерувальні компанії повинні 

істотно збільшити обсяги фінансування наукового супроводу програм, що 

забезпечують технічне переозброєння галузі. Для створення нового 

технічного забезпечення слід ширше використовувати можливості 

залучення іноземних інвестицій. Крім того, необхідна ефективно чинна 

урядова підтримка на законодавчому рівні, що стимулює впровадження 

перспективних науково-технічних інновацій в енергетику й оновлення 

парку технологічного обладнання на вітчизняних підприємствах 

енергетичної галузі.[3] 

Планування інвестиційної програми виробниками теплової енергії 

повинно містити заходи енергоефективності, впровадження яких знизить 

рівень втрати енергоносіїв.[4] Вони передбачають в інвестиційних 
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програмах переважно заходи з покращення енергоефективності, наведені у 

таблиці № 1. 

 

Таблиця № 1 Заходи з покращення енергоефективності 
№ Назва заходу Середній термін окупності, рр 

1 Заміна застарілих насосів на 

енергозбережні 

0,85 

2 Заміна на котлах газових пальникових 

пристроїв 

1,53 

3 Модернізація котлів, яка відбувається із 

встановленням утилізаторів теплоти 

1,66 

4 Заміна конвективної частини існуючих 

котлів ПТВМ, НІІСТУ, КВГМ тощо 

2,25 

5 Впровадження частотного регулювання на 

приводах наявних насосів, вентиляторів, 

димососів 

4 

6 Заміна застарілих котлів на 

енергозбережні котли з низьким ККД на 

нові енергоефективні. 

6,17 

7 Реконструкція теплових мереж із 

застосуванням попередньо ізольованих 

труб 

7,42 

 

Висновки. Проведені дослідження сучасного стану та перспектив 

модернізації вітчизняних ТЕЦ показали, що сучасний стан діяльності 

вітчизняних ТЕЦ залишає бажати кращого. На ринку галузі 

спостерігається дисбаланс між зростаючими потребами споживачів та 

можливостями ТЕЦ за наявного ресурсного потенціалу. Тому, за таких 

умов, необхідним є здійснення модернізації та 80 реінжинірингу бізнес-

процесів на вітчизняних ТЕЦ для забезпечення їхнього розвитку в 

сучасних умовах господарювання. 

Перспективи подальших досліджень. Обґрунтовані аспекти 

модернізації та реінжинірингу бізнес-процесів вітчизняних ТЕЦ будуть 

використанні у подальших дослідженнях щодо розроблення рекомендації 

для ефективної діяльності галузі теплоенергетики. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЗУБЧАСТИХ ПОВЕРХОНЬ 

ЛАЗЕРНИМ ГАРТУВАННЯМ 

 

Актуальною проблемою виробництва зубчастих коліс є збільшення 

ресурсу їх робочих поверхонь, які працюють в умовах тертя при 

нерівномірному контакті поверхонь. В результаті на зубчастих поверхнях  

виникають високі локальні навантаження, що призводить до прискорення 

зносу. Тому поверхні повинні мати високу твердість і зносостійкість при 

достатній міцності і в’язкості в об’ємі деталі.   

Одним із прогресивних нових методів підвищення твердості 

поверхневого шару деталей є лазерне гартування.  

Метою роботи є аналіз дослідницьких робіт про влив лазерного 

гартування на властивості поверхневого шару деталей для визначення 

можливості і ефективності впровадження цього методу в технологіях 

обробки зубчастих коліс та шестерень.  

Є ряд досліджень лазерної обробки різальних робочих органів 

грунтообробних машин [1-4, 6], які показали значне підвищення їх 

зносостійкості і збільшення ресурсу роботи.  

Слід відзначити, що метод лазерного зміцнення зубчастих поверхонь 

в Україні ще не знайшов використання, а тому потребує подальшого 

дослідження.   

Особливість гартування променем лазера в тому, що фазові 

перетворення відбуваються при дуже швидкому нагріві ділянок поверхні 

на певну глибину і подальшому їх охолодженні внутрішніми шарами 

металу. Це дозволяє отримати значно дрібнішу мікроструктуру порівняно з 

іншими існуючими способами гартування. Змінюючи розміри поперечного 

перетину променя, швидкість його переміщення і потужність лазера можна 

змінювати температуру і товщину шару. Товщина шару залежить також від 

коефіцієнта теплопровідності. Міцності ж характеристики шару залежать 

від ступеню рівномірності розподілу падаючої енергії на оброблювану 

ділянку поверхні. Після того, як лазерний промінь перестає діяти на 

поверхню, відбувається її самогартування. 
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Для термообробки можуть бути використані твердотільні і газові 

лазери. У лазерах першого типу як робоче середовище використовують 

штучний рубін, скло з присадкою неодиму або алюмоітрієвий гранат, в 

лазерах другого типу використовують суміш вуглекислого газу, азоту і 

гелію приблизно у відношенні 1: 3 : 10. Твердотільні лазери працюють в 

імпульсному режимі з частотою 0,1…10 Гц і тривалістю імпульсу 0,5...7 

мс. Газові лазери (СО2) працюють в безперервному режимі. Коефіцієнт 

корисної дії твердотільних лазерів не більше 3%, газових - 5...10%. 

Потужність газових лазерів складає 1...15 кВт. 

Найефективнішими для всіх видів зміцнення (окрім зміцнення 

ударною хвилею) вважають лазери безперервної дії на СО2, які 

випромінюють когерентний монохроматичний пучок світла. Потужній 

сфокусований промінь лазера забезпечує високу продуктивність процесу 

зміцнення і з економічної точки зору може конкурувати з індукційним 

гартуванням, а також з цементацією, азотуванням і полум'яним 

гартуванням. 

Дуже великі швидкості нагріву (106…107 °С/с) і охолодження 

(6000...7000 °С) надає ряд особливостей структури і властивостей стали і 

чавуну після лазерної обробки. Структурні складові (аустеніт, мартенсит) 

мають підвищені дисперсність, спотворення кристалічної решітки і сильно 

виражену хімічну мікронеоднорідність. В результаті швидких фазових і 

структурних перетворень при нагріві і охолодженні в поверхневих шарах 

деталей формуються гетерогенні проміжні фази і структури з вищим 

опором зносу і схоплюванню. При обробці з оплавленням можливе 

утворення метастабільного стану, який характеризується кристалічною 

будовою близькою до аморфної. 

На рис. 1 приведені результати дослідження залежності 

мікротвердості поверхні стальних зразків від кількості вуглецю [5]: без 

термообробки (1); після звичайного об’ємного гартування (2); після 

лазерного гартування (3). 

 

Рис 1 – Вплив вуглецю на мікротвердість поверхневого шару сталей:  
1 – без зміцнення; 2 – звичайне гартування; 3 – лазерне гартування 

Дослідження специфічного впливу лазерного випромінювання на 

властивості зразків і деталей, що проведені в роботі [1], показують 
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утворення дрібнодисперсної мартенситної структури, рівномірний 

розподіл карбідів і боридів в матриці поверхневого шару, перерозподіл 

атомів легуючих елементів і домішок у зонах лазерного впливу після 

лазерної обробки у порівнянні з об’ємною термообробкою.  

Дослідженням встановлено, що у порівнянні з об’ємним гартуванням 

лазерна термообробка дозволяє в 1,3…1,4 рази зменшити знос робочих 

поверхонь деталей наприклад грунтообробних машин, а в порівнянні з 

базовою технологією індукційного наплавлення застосування лазерного 

наплавлення дозволяє зменшити знос у 1,7…1,8 рази. 

При лазерному зміцненні значно зменшуються енергетичні витрати, 

не потрібні нагрів в печі та охолоджувальні середовища, є можливості 

повної автоматизації процесу зміцнення. 

Являє інтерес також дослідження приведене в роботі [6]. 

Пропонується додатково керувати процесом лазерного термозміцнення 

металів шляхом використання електростатичного поля.  

Збільшення мікротвердості й значне збільшення глибини зміцненої 

зони до 2-х разів у порівнянні зі звичайною обробкою спостерігається в 

результаті обробки лазерним променем у режимах, близьких до 

температури плавлення й під впливом електростатичного поля 

напруженістю 5 МВ/м [6]. 

В роботі [3] запропоновано відмовитися від традиційної круглої 

форми плями скануючого лазерного променя та збільшити за один прохід 

у декілька разів ширину лазерної доріжки до форми вузької смужки, яка 

переміщується перпендикулярно своїй довгій стороні при незмінній 

потужності лазера. 

Така зміна форми фокальної плями призводить до зміни термічного 

циклу нагрівання і охолодження оброблюваного матеріалу та забезпечує 

рівність інтенсивностей і швидкостей переміщення джерел нагрівання по 

поверхні оброблюваної деталі.  Час прогрівання для джерела смужкової 

форми менший, а градієнт температури і швидкість охолодження вищі, ніж 

для джерела круглої форми і такої ж площі. 

У випадку застосування смужкового лазерного пучка у порівнянні з 

обробкою пучком круглої форми тієї ж потужності забезпечується при 

цілком достатній для практики глибині зміцненого шару 0,5…0,7 мм 

збільшення у 2…4 рази площі оброблюваної поверхні за одиницю часу 

(залежно від режиму обробки). Це підвищує продуктивність та 

конкурентоспроможність лазерної обробки. 

У випадку використання волоконних лазерів ефективність процесу 

зміцнення з урахуванням потужності випромінювання лазера, глибини 

гартування та швидкості руху виробу порівняно із ефективністю СО2 -

лазера може збільшуватися у 12 раз [7], що також підвищує 

конкурентоспроможність даного методу. 
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Отже, поверхні деталей, в тому числі шестерень та зубчастих коліс, 

можуть піддаватись лазерному зміцненню за певною глибиною і твердістю 

залежно від діючих контактних напружень, що забезпечить значне 

підвищення зносостійкості і ресурсу. Такі заходи, як додаткове 

застосування під час лазерного зміцнення електростатичного поля, 

використання волоконних лазерів та лазерного пучка смужкової форми, 

суміщення лазерного гартування з хіміко-термічною обробкою дозволять 

ще більше підвищити рівень зносостійкості робочих поверхонь тертя 

зубців шестерень та зубчастих коліс що дасть значний техніко-

економічний ефект від виготовлення і ресурсу цих виробів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЦИКЛІНГУ ДЛЯ 

БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ 

 

Вступна частина. Сучасна промисловість, будівництво зокрема, 

сьогодні вирізняється проблемою переробки та утилізації відходів. 

Причиною її виникнення стали не тільки збільшення обсягів будівництва, 

але й нераціональне використання сировинних ресурсів, накопичення та 

утилізація залишків будівництва, де зберігаються мільйони тон 

небезпечних матеріалів. Поряд з цим набула поширення практика 

"самовивозу" на несанкціоновані звалища, що спричиняє забруднення 

навколишнього середовища.[1] 

Метою роботи є – проведення аналізу шляхів переробки 

будівельних відходів в Україні з урахуванням світового досвіду.  

Основна частина. Щорічно в сучасному світі кількість будівельних 

відходів збільшується на 2,5 мільярди тонн. Це дуже згубно впливає на 

екологію всієї Землі. До такого висновку прийшли фахівці з Європейської 

Асоціації, у яку входять компанії зі зносу будинків. Саме вони займалися 

підрахунком загальної кількості будівельного сміття. Рециклінг, тобто 

повторне використання, дозволяє утилізувати будівельні відходи, не 

завдаючи шкоди навколишньому середовищу. [2] 

В Європейських країнах і в США проблема утилізації відходів давно 

вирішується на державному рівні: у деяких з цих країн взагалі заборонені 

будівельні смітники, а в США і Канаді вони ще існують, але вартість 

вивозу туди будівельних відходів значно перевищує вартість їх переробки. 

У більшості держав вже зараз частка переробки будівельних відходів 

становить у середньому близько 50% від загального обсягу виробництва 

будматеріалів і є досить прибутковою галуззю.[3] В Україні питання 

вторинної переробки будівельних відходів починаються з нормативної 

бази, оскільки в Законі України "При відходи" від  05.03.98 р. №187/98ВР 

вказується загальна класифікація відходів з умовним розподілом їх на 

небезпечні, звичайні та вторинну сировину. 

Даний закон визначає як відходи будь які речовини, матеріали і 

предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають 

подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх 

власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення без посилання 

на структури переробної промисловості, в тому числі будівельної. 

У той самий час відділ Європейської комісії з утилізації сміття має в 

своєму законодавчому арсеналі класифікаційний каталог країн Євросоюзу 

з чітким розмежуванням відходів, у тому числі і будівельних. Це дало 
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змогу чітко ліцензувати такий напрямок будівельної галузі, як рециклінг 

будівельної сировини, матеріалів та виробів. Наприклад, за рахунок 

удосконалення законодавства та технологій такі країни, як Данія, 

Нідерланди, Бельгія змогли досягти дуже високого рівня переробки 

будівельних відходів, де в цей час переробляють більше 80% відходів (за 

результатами щорічного звіту відділу з використання відходів 

Європейської комісії — див. табл.1).[4.5] 

Таблиця.1 Статистичні дані відділу з використання відходів Європейської 

комісії 
Країна ЄС % повторного 

використання 

% відвалу або 

спалювання 

Німеччина 17 83 

Франція 15 85 

Англія 45 65 

Італія 9 91 

Іспанія 5 95 

Нідерланди 90 10 

Бельгія 87 13 

Австрія 41 59 

Португалія 5 95 

Данія 81 9 

Греція 5 95 

Швеція 21 79 

Фінляндія 45 55 

Ірландія 5 95 

Усього 28 72 

 

Світова практика передбачає комплексний підхід до вирішення 

проблеми утилізації будівельного сміття, в якому розглядаються питання 

його збору і переробки, транспортування та зберігання, а також 

можливості зменшення обсягів утворення відходів. 

Враховуючи специфіку української будівельної промисловості, 

обґрунтування доцільності вторинного використання будівельних відходів 

(рециклінгу) полягає в аналізі його екологічних, технологічних та 

економічних аспектів.[6,7] 

Серед позитивних екологічних аспектів в першу чергу слід зазначити 

збереження природних копалин та територій, які були б зайняті під 

видобувні кар'єри або сміттєзвалища, що в цілому позитивно впливатиме 

на навколишнє середовище. 

З точки зору технологічної складової рециклінгу будівельних 

відходів передбачається зменшення кількісного складу машин для 

транспортування відходів, можливість зменшення території під 

складування будівельного сміття та контролювання якості вторинної 

сировини безпосередньо на будівельному майданчику. Звідси випливає 

позитивний економічний аспект рециклінгу, а саме: зменшення витрат на 
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видобування, транспортування природних ресурсів, утилізацію 

будівельних відходів, і, як результат, здешевлення кінцевої будівельної 

продукції. 

Але існують і негативні аспекти. До екологічної складової слід 

віднести відсутність технологій переробки (або неможливість переробки) 

деяких видів будівельних відходів. З точки зору технології будівництва — 

необхідність в додатковому обладнанні для переробки будівельних 

відходів та обмеженій області їх застосування. Як наслідок, виникає 

потреба в витратах на додаткове обладнання для переробки будівельних 

відходів та необхідність додаткових заходів з підвищення якості 

будівельної продукції. .[8] 

Висновки. Зважуючи на всі позитивні та негативні аспекти розвитку 

рециклінгу будівельних відходів, слід стимулювати його розвиток в 

Україні. З метою створення системи оптимального використання 

будівельних відходів у межах нового будівництва або реконструкції 

необхідно поставити завдання перед усіма учасниками будівельного 

ринку, рішення яких буде передбачати позитивні моменти для кожного з 

них, а саме: 

– створення державними службами (міністерством, відомствами, 

будівельними організаціями) загальної державної відкритої інформаційної 

бази будівництва, яке ведеться на території України, для централізованого 

екологічного контролю територій; 

– створення матеріально-технічних баз мобільного переробного 

устаткування (державних, комерційних) — перспективний напрямок 

будівельного бізнесу; 

– розробка проектними установами загальних рекомендацій 

(будівельних норм) з визначенням областей використання матеріалів 

вторинної переробки, що розширить область використання будівельних 

відходів. 

Окрім вищесказаного, для вирішення проблеми з утилізації 

будівельних відходів в Україні, їх переробки та вивозу необхідно також 

передбачити й стимулюючі засоби з боку держави, а саме: 

– податкові пільги для будівельних компаній, діяльність яких 

спрямована на збереження екології, використання будівельних відходів у 

виробництві тощо; 

– фіскальні заходи до будівельних компаній, діяльність яких 

спричиняє шкоду навколишньому середовищу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ  

СТРІЧКОВОГО ШЛІФУВАННЯ ВАЛУ 

 

Шліфування з використанням інструмента на еластичній основі є 

відносно новим, але досить перспективним видом абразивної обробки. 

Обладнання для стрічкового шліфування просте за конструкцією й 

економічне в експлуатації. На відміну від традиційних шліфувальних 

верстатів воно не вимагає спеціальних пристосувань для захисту від 

можливого розриву кола, складних і дорогих пристосувань для 

балансування й виправлення інструмента, легко вбудовується практично в 

будь-який технологічний процес. Ці обставини роблять незаперечними 

переваги абразивних стрічок у порівнянні з абразивними колами в умовах 

енергетичного й авіаційного машинобудування при обробці 

складнопрофільних поверхонь із більшою кількістю галтелей і переходів 

таких, як лопатки парових і газових турбін, лопаті гвинтів і вентиляторів. 

При вирішенні поставлених у роботі завдань проводилися теоретичні 

й експериментальні дослідження, оцінювалася точність і достовірність 

одержуваних результатів. Робота виконана на основі фундаментальних 

положень теорії різання, пластичності, теплопровідності, а також сучасних 

положень технології машинобудування, динаміки технологічних систем і 

трибології із застосуванням методів математичної статистики, теорії 

ймовірностей і багатофакторного планування. 

Наукова новизна виконаної роботи полягає в наступному: 

Вирішена проблема керування процесом стрічкового шліфування з 

метою одержання заданих параметрів обробленої поверхні методом зміни 

характеристик технологічної системи. 

http://waste.ua/cooper_ation/200
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Після проведення серії експериментів можна відмітити, що отримана 

математична модель залежності параметра Ra шорсткості поверхні при 

стрічковому шліфуванні є робочою для всіх точок дослідженого 

факторного простору з інтервалами варіювання змінних факторів: 

зернистості стрічки d3 = 12...50, зусилля притискання стрічки FS = 30...90 

Н й лінійної швидкості на зовнішньому діаметрі заготовки vИ = 2...12 м/хв. 

Аналіз отриманої математичної моделі показує, що значення 

шорсткості поверхні при стрічковому шліфуванні в основному залежить 

від зернистості застосовуваної стрічки й зусилля притискання стрічки й 

мало змінюється залежно від швидкості виробу. Кількісне відношення 

ступеня впливу кожного з перерахованих факторів на Ra 

d3: FS : vИ = (0,53...0,85) : 1,69 : 0,13. 

Неоднозначний вплив зернистості стрічки на шорсткість свідчить 

про взаємний вплив зернистості стрічки і зусилля притискання стрічки при 

шліфуванні, що полягає в зменшенні ступеня впливу розмірів зерна на 

висоту мікронерівностей зі збільшенням зусилля притискання 

Практична цінність отриманих результатів полягає в наступному: 

Розроблені технологічні рекомендації і науково обґрунтована 

можливість підвищення ефективності процесу шліфування абразивними 

стрічками за рахунок регулювання швидкості різання й зусилля 

притискання стрічки до оброблюваної поверхні. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЇ 

НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ 

 

Вступна частина. Теплова надійність огороджувальних конструкцій є 

важливою умовою забезпечення комфортності перебування людей, а також 

необхідних умов для техніки в житлових, службових і виробничих приміщеннях. 

Поняття і принципи оцінки теплової надійності сформульовані в роботі [1]. 

Державні будівельні норми України [2] визначають дві критерії теплових відмов: 

1) перевищення допустимого температурного перепаду між температурою 

повітря в приміщенні і температурою внутрішньої поверхні стіни (для будівель і 

споруд нормами [2, 3] встановлено 4 °С і більше); 

2) поява конденсату на стіні внаслідок зниження температури її 

внутрішньої поверхні нижче точки роси. 

Результатом оцінювання теплової надійності повинна бути оцінка 

ймовірності або встановлення відносної тривалості появи теплових відмов, 

наприклад середньорічна кількість днів, протягом яких проявляються теплові 

відмови. 

Метою роботи є отримання реалізацій випадкових процесів змін 

температури характерних точок стіни, зовнішнього і внутрішнього повітря в 

режимі нормальної експлуатації будівлі, з подальшим оцінюванням ймовірності 

теплових відмов за отриманими експериментальними даними. 

Основна частина. Методика експериментальних досліджень. 

Експериментальна установка і програма досліджень забезпечують: 

 - відповідність умов вимірювання температури атмосферного повітря 

стандартним умовам метеорологічних спостережень; 

 - безперервність, синхронність і постійний крок дискретизації за часом 

вимірів температури в усіх точках; 

 - облік характерних циклів зміни температури атмосферного повітря 

(сезонна, міждобова і добова мінливість) протягом всього часу проведення 

експерименту; 

 - облік впливу сонячної радіації на температуру зовнішньої поверхні стіни; 

 - точність вимірювань і простоту реєстрації результатів. 

Для вимірювання температури пропонується використовувати 

безконтактний інфрачервоний термометр (пірометр). Для реалізації цих вимог у 

процесі експерименту на протягом всього опалювального періоду вимірюються 

температури в п'яти точках: 1) зовнішнє атмосферне повітря; 2) зовнішня 

поверхня стіни в тіні; 3) зовнішня поверхня стіни, відкрита впливу сонячних 

променів; 4) внутрішня поверхня стіни; 5) повітря всередині приміщення. 

Вимірювання проводяться щодня тричі на добу в години, близькі до 
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характерних періодів добової мінливості атмосферного повітря: 

 - 6-7 годин - найнижча температура атмосферного повітря; 

 - 14-15 годин - найвища температура атмосферного повітря; 

 - 22-23 години - повна відсутність сонячної радіації. 

Результати вимірювань фіксуються в журналі, створеному в середовищі 

табличного процесора Microsoft Excel, що дозволяє виконати їх статистичний 

аналіз. Тривалість експерименту складає 8 міс, що дає реалізацію температур в 

п'яти точках вимірювання, кожна з яких складається приблизно з N = 700 ординат 

з приблизно постійним кроком квантування за часом Δt = 8 годин. Такий обсяг 

даних забезпечує можливість їх статистичної обробки за методикою [1, 4] і 

уявлення змін температури в обраних точках вимірювання в формі випадкових 

процесів. 

Статистична обробка результатів експерименту виконується за методикою 

аналізу випадкових величин і процесів [4, 5]: 

 - всі наявні реалізації поділяються на декадні відрізки, протягом яких 

випадкові процеси зміни температури можна наближено вважати стаціонарними; 

 - виконується статистична обробка декадних реалізацій, як вибірок 

випадкових величин, з визначенням основних числових характеристик і 

побудовою гістограм розподілу; 

 - обирається вид закону розподілу для опису температури повітря і 

поверхонь стіни, і виконується перевірка його придатності за критерієм згоди 

Пірсона [1]; 

 - обчислюються ефективні частоти і нормовані кореляційні функції 

випадкових процесів змін температури у всіх точках вимірювання за методикою 

[4, 5]; 

 - за результатами статистичної обробки будуються функції числових 

характеристик, що забезпечують уявлення змін температури у всіх точках 

вимірювання в формі квазістаціонарних випадкових процесів аналогічно [6]. 

Висновки. Запропонована методика експерименту забезпечує отримання 

реалізацій і статистичних характеристик випадкових процесів зміни температури 

в характерних точках огороджувальної системи будівлі: атмосферне повітря - 

стіна - повітря всередині приміщення.  Експериментальні дані дозволяють 

оцінити рівень теплової надійності дослідженої огорожі по зазначеним вище 

критеріям і проаналізувати зв'язок температури поверхонь стінового 

огородження з температурою атмосферного повітря та повітря в приміщенні, що 

дасть можливість прогнозування рівня теплової надійності, виходячи з 

теплотехнічних характеристик огорожі і метеорологічних даних про температуру 

повітря. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ШЛЯХОМ 

ЗАСТОСУВАННЯ АЛМАЗНИХ ПЛАСТИН 

 

Одним зі шляхів підвищення ефективності виробництва і якості 

виробів є усе більш широка застосування обробки деталей абразивними, 

алмазними і іншими інструментами. Алмазна обробка дозволяє 

забезпечити необхідні точність і якість деталей при високій 

продуктивності, а значить забезпечити високу надійність і довговічність 

машинобудівної продукції в процесі експлуатації, тому обсяг і роль 

оздоблювальних операцій у сучасному машинобудуванні безупинно 

зростають. 

Властивості будь-якого алмазного інструмента залежать від його 

конструкції, виду і властивості алмазного матеріалу, природного складу і 

технології їх виробництва, наступної технології формування алмазного 

різального інструменту за допомогою механічних, термічних, хімічних і 

інших видів впливу.  

Алмазні інструменти мають істотні переваги в порівнянні з 

інструментами із твердосплавних матеріалів при обробці високолегованих 

сталей і сплавів факторами, що коли лімітують, є високі вимоги до 

відсутності прижогів і тріщин. Вони мають гарну самозаточуванисть і 

дозволяють обробляти деталі з меншим виділенням тепла в зоні різання в 

порівнянні зі звичайними інструментами.  

Під час досліджень за допомогою профілометра був проведений 

контроль шорсткості по параметру  Ra. Зразки точили з подачею на 

глибину  0,02 - 0,06  мм  припуск, що знімається, був рівний  0,5  мм. Деякі 

результати експериментів наведені в табл. 1. 

Аналіз даних, наведених у табл. 1, дозволяє зробити два висновки: зі 

збільшенням глибини гостріння tф збільшується шорсткість поверхні; при 

багатопрохідному точінні в режимі затуплення висококристалістний 

алмазний інструмент забезпечує шорсткість поверхні на рівні звичайного 

інструмента. 
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Аналіз графіків показує, що при однакових режимах шорсткість 

поверхні, обробленої крупнокристалічним алмазом, вище на  1 - 2  розряду. 

Дослідження мікротвердості оброблюваної поверхні. При 

дослідженні залежності мікротвердості від температури в зоні різання 

алмазними різцями з різними характеристиками при різних швидкостях 

деталі був зроблений важливий висновок, що на якість поверхневого шару 

впливає тільки температура точіння, незалежно від того, інструментом з 

якою геометрією рельєфу ріжучої поверхні вона отримана.  

Таблиця 1 Шорсткість  обробляємої поверхні, мкм 
Ступінь 

міцності 

заготовки 
Марка алмазного 

матеріалу 

Глибина точіння, мм 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

С 

24А 

24А 

37А 

0,40 

0,65 

0,35 

0,50 

0,55 

0,55 

0,60 

0,85 

0,40 

0,70 

1,00 

0,55 

0,70 

0,90 

0,85 

В 

24А 

24А 

24А 

24А 

24А 

24А 

37А 

91А 

24А 

24А 

0,30 

0,45 

0,45 

0,40 

0,50 

0,50 

0,40 

0,32 

0,42 

0,57 

0,40 

0,58 

0,45 

0,60 

0,70 

0,60 

0,55 

0,70 

0,60 

0,60 

0,80 

0,53 

0,60 

0,50 

0,75 

0,60 

0,55 

0,85 

0,50 

0,65 

0,85 

0,80 

0,75 

0,45 

0,90 

0,75 

0,50 

0,80 

0,70 

0,75 

1,00 

0,78 

0,55 

0,68 

0,75 

0,90 

0,80 

0,80 

0,70 

0,75 

Примітка:  С - заготовка середньої пористості, 

В - заготовка підвищеної міцності. 

 

Аналізуючи залежності мікротвердості від фактичної глибини 

точіння, було помічене, що для алмаза із середньо кристалічними ґратами 

спостерігається найбільш інтенсивне зниження твердості. Більш плавно 

твердість зі збільшенням фактичного знімання зменшується при гострінні 

великими алмазами. І навіть зменшення швидкості деталі в  3 рази при 

гострінні крупнокристалічним алмазом не погіршує якості поверхні в 

порівнянні із середньо кристалічним алмазом. Продуктивність точіння 

крупно алмазним інструментом за умови забезпечення однакової якості 

обробки на рівні границі безприжогової зони може бути збільшено в  1,5 - 

2,0  рази в порівнянні із середньо кристалічним. 

Аналіз кількості залишкового аустеніту при точінні. Із графіків 

залежностей кількості залишкового аустеніту від фактичної глибини при 

гострінні алмазним інструментом і твердосплавних інструментів, видно, 

що більші значення кількості залишкового аустеніту А зафіксовані на 
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зразках після обробки твердосплавними інструментами. Дана обставина 

підкреслює перевага використання алмазного інструмента. 

Дослідження показника точіння. Становить інтерес порівняння 

показників точіння різців з однаковими параметрами геометрії рельєфу 

при одночасній зміні структури інструмента. Показники точіння всіх 

досліджених різців з обліком і без обліку виправлення змінювалися в такий 

спосіб. При переході від твердосплавних різців до алмазних показник 

обробки збільшується на  25 - 30 %.  

У результаті зроблених випробувань крупнокристалічного алмазного 

інструмента встановлене наступне: застосування алмазних різців поліпшує 

показники процесу точіння, збільшує загальну стійкість його між 

перепадами температур; при виробничих режимах забезпечує обробку без 

прижогів і тріщин, що в ряді випадків знижує шлюб; дозволяє знайти 

рівноцінну заміну імпортному інструменту. 
 

Свяченко А.Ю. 

Науковий керівник к.т.н. Анастасенко С.М. 

Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ АЛМАЗНОГО СВЕРДЛІННЯ 

НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Крихкі неметалічні матеріали, такі як кераміка, скло знаходять усе більш 

широке застосування в машинобудівній, електротехнічній, приладобудівній, 

хімічній промисловості, авіаційно-космічній і ракетній техніці, ядерній 

енергетиці, будівництві. 

Скло і кераміка мають високу твердість, зносостійкість і схильність до 

крихкого руйнування, тому однією з самих трудомістких і відповідальних 

операцій при виготовленні деталей з неметалічних матеріалів є формоутворення 

отворів. 

На сьогодні для формоутворення отворів у неметалевих матеріалах 

діаметром від 1,0 до 1000 мм найбільш широко застосовують алмазне 

свердління, що має ряд особливостей, пов'язаних з кінематикою процесу й 

обробкою крихких матеріалів зв'язаним абразивом. Унаслідок особливостей 

крихкого руйнування неметалічних матеріалів процес алмазного свердління 

протікає досить ефективно лише в режимі самозагострювання інструмента, 

який у першу чергу забезпечується призначенням оптимальних режимів 

свердління [2]. 

Слід відзначити, що не існує широко поширеної універсальної методики 

вибору режимів алмазного свердління, подібній методиці розрахунків режимів 

обробки для металевих матеріалів. Вибір режимів різання при алмазному 

свердлінні здійснюється згідно з технологічними рекомендаціями виробників 

алмазних свердел залежно від діаметра отвору і матеріалу оброблюваної деталі, 
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причому рекомендовані значення подачі і швидкості головного руху змінюються 

в широких межах. При призначенні нераціональних режимів свердління не 

забезпечується заявлена постачальником стійкість і продуктивність обробки. 

Свердління неметалічних матеріалів в основному ведеться на 

універсальних і спеціальних свердлильних, а також фрезерних верстатах. При 

цьому не забезпечуються режими обробки оптимальні для диспергування 

неметалічних матеріалів, що призводить до зниження продуктивності процесу і 

перевитраті дорогого алмазного інструмента. 

Існуючі розробки підтверджують, що застосування адаптивного 

керування режимом обробки на основі інформації із зони різання за каналом 

подачі дозволяє значно підвищити ефективність алмазного свердління. У цьому 

зв'язку перспективним представляється застосування систем, що реалізують 

керування процесом свердління і за швидкістю головного руху й за подачею. 

Підвищення продуктивності алмазного свердління в неметалічних 

матеріалах за умови заданої якості обробленої поверхні на основі автоматичного 

керування режимами обробки на теперішній час є актуальним науковим 

завданням. 

Метою роботи є підвищення продуктивності алмазного свердління в 

деталях зі скла та інших неметалічних матеріалів при заданій якості обробленої 

поверхні на основі адаптивного керування режимами обробки. 

Наукова новизна досліджень полягає в наступному: 

1  Установлено, що силові параметри процесу залежать не лише від 

абсолютних величин факторів режиму обробки, але і від їхнього 

співвідношення. Запропонований новий показник процесу свердління – 

критерій диспергування. 

2  На основі виявлених за допомогою методів теорії подібності та 

аналізу розмірностей функціональних зв'язків між критерієм диспергування й 

факторами режиму свердління розроблена математична модель процесу 

обробки. 

3  Розроблений алгоритм вибору подачі й швидкості різання при 

алмазному свердлінні за заданими параметрами якості обробленої поверхні. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що на основі проведених 

досліджень розроблена методика вибору режимів алмазного свердління, яка 

враховує властивості матеріалу деталі, параметри алмазного інструмента і 

бажані параметри якості обробленої поверхні. 

Література: 
1  Абразивная и алмазная обработка материала. Справочник. Под ред. Резникова 

А.Н. М.: Машиностроение, 1977. - 392 с. 

2  Force Characteristics in Drilling of Engineering Ceramic with a Brazed Diamond 

Tool / Hui Huang [at al.] // Key Engineering Materials. – 2008. – Vol. 359-360. – Р. 

153-157. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ І ВИБІР МЕТОДУ ЗМІЦНЕННЯ РІЗЦЯ 

ВІДРІЗНОГО ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ 

 

На даний момент всі методи зміцнення різального інструменту 

поділяють на такі види: нанесення зносостійких покриттів; нанесення 

антифрикційних покриттів; механічні методи зміцнення; хіміко-термічні 

методи зміцнення (азотування, цементація, карбонітрування); гальванічні 

методи зміцнення (омідення, нікелювання); фізичні методи зміцнення 

(лазерне зміцнення, обробка холодом). 

На основі проаналізованих методів зміцнення можна виділити ряд 

переваг, що обумовили застосувати для зміцнення різця відрізного 

технологію іонно-плазмового напилення: універсальність з точки зору 

отримання одношарових, багатошарових, комбінаційних покриттів на 

основі нітридів, карбідів, оксидів, боридів металів; відносно невисока 

собівартість нанесення покриття TiN на різальний інструмент; можливість 

нанесення покриття на будь-який матеріал; значне підвищення 

зносостійкості різального інструменту; відносно низький температурний 

режим процесу – 400 – 550 ºС. 

Принцип дії установок для іонного-плазмового напилення оснований 

на таких фізичних явищах, як іонізація нейтральних частинок газу, 

тліючий розряд у вакуумі та розпилення матеріалів бомбардуванням 

пришвидшеними іонами [1]. 

 

 
 

Рис. 1  Процес іонізації [6]: 
1,2 – пришвидшений і відбитий електрони; 3 – нейтральна частинка газу;  

4 – анод; 5 – іон; 6 – вибитий вторинний електрон; 7 – резистор;  

8 – блок живлення; 9 – катод 
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Суть іонізації частинок газу полягає в наступному. Газ, що 

знаходиться між двома електродами завжди містить певну кількість 

вільних електронів. Якщо між електродами створити електричне поле, то 

це поле буде пришвидшувати електрони (рисунок 1). При зустрічі з 

нейтральною частинкою 3, пришвидшений первинний електрон 1 

виштовхує з неї вторинний електрон 6, перетворюючи нейтральну 

частинку в позитивно заряджений іон 5. таким чином з’являється пара 

заряджених частинок. Відбитий електрон 2 і вторинний електрон 6 в свою 

чергу пришвидшуються електричним полем і при взаємодії з 

нейтральними частинками газу знову утворюють по парі заряджених 

частинок. Таким чином розвивається лавиноподібний процес утворення в 

газовому середовищі двох видів заряджених частинок, а в даному випадку 

газ стає електричним провідником. 

 

Рис. 2 Утворення тліючого розряду [1]: 

1 – катод; 2 – темний катодний простір; 3 - вакуумний балон; 

 4 – позитивний сяючий стовп дуги; 5 – анод 

Тліючий розряд є одним з видів стаціонарного розряду в газах. Його 

суть показано на рисунку 2. З обох сторін у вакуумний скляний балон 3 

впаяні два електрода – анод 5 і катод 1. При тиску 0,1-10 Па і подачі 

напруги 2-4 кВ в результаті іонізації газу в балоні виникає світіння, яке є 

ознакою тліючого розряду. Утворюються області темного катодного 

простору 2 та позитивно заряджений світловий стовп 4. При подальшому 

русі електрона до анода він здатний багатократно іонізовувати частинки 

газу, таким чином утворюється сяючий стовп дуги. Світіння стовпа дуги 

пояснюється збудженням нейтральних молекул газу при зіткненні з 

електронами. Іони, що опиняються на границі катодного простору, 

пришвидшуються в напрямку катода сильним електричним полем, 

бомбардують і розпилюють його. Одночасно з розпиленням катода іони 

вибивають електрони з його поверхні, підтримуючи розряд [1]. Таким 

чином тліючий розряд є генератором іонів, необхідних для ефективного 

бомбардування катода і його розпилення. Іонне розпилення можна 

пояснити з позиції імпульсного механізму дії прискорених іонів на 

поверхневі частинки матеріалу. При розпиленні матеріалу, іон 1 передає 

імпульс енергії його атому, який в свою чергу може передати його іншим 

атомам, викликавши каскад зіткнень (рис. 3). 
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Рис. 3 Схема іонного розпилення [1]: 
1 – іон; 2 – поверхневий атом; 3 – розпилюваний матеріал 

Показником ефективності процесу напилення є коефіцієнт 

розпилення, що виражається числом вибитих частинок розпиленого 

матеріалу, віднесених на один бомбардуючий іон, і зазвичай складає від 

кількох долей десятків до кількох одиниць. Він залежить від енергії іона, 

його маси, кута падіння, розпиленого матеріалу і стану поверхні. 

Література: 
1. Минайчев В.Е. Нанесение пленок в вакууме. – М.: Высшая школа, 1989. – 

110с. 

2. Мацевитый В.М. Покрытия для режущих инструментов. – Харьков: Вища 

школа, 1987 – 128 с. 

3. Усачев П.П. Повышение износостойкости и прочности режущих 

инструментов. – К.: Техника, 1981. – 158 с. 

4. Шишков В.Д Современные методы упрочнения режущего инструмента. – Л.: 

ЛДНТП, 1981. – 20 с. 

5. Внуков Ю.Н. Нанесение износостойких покрытий на быстрорежущий 

инструмент. – Киев: Техника, 1992. – 143 с. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ НА СВОЙСТВА 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

 

Применение традиционных методов повышения режущих свойств 

инструментов за счет сложного легирования инструментальных 

материалов в настоящее время в большей степени ограничено из-за 

дефицитности ряда элементов. В связи с этим актуальной задачей является 

создание принципиально новых инструментальных материалов, так 

называемых композиционных, которые обладают повышенной 

поверхностной износостойкостью и относительно высокой прочностью, а 

также вязкостью. 

Промышленное использование режущих инструментов с 

износостойкими покрытиями позволяет решать целый комплекс 

важнейших задач. К таким задачам можно отнести: 
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значительное повышение стойкости и надежности металлорежущего 

инструмента; 

увеличение производительности процессов обработки деталей 

резанием; 

сокращение удельного расхода дорогостоящих инструментальных 

материалов и дефицитных элементов (вольфрам, молибден, тантал, 

кобальт) для их изготовления; 

расширение эффективной области использование твердых сплавов и 

сокращение номенклатуры применяемых сплавов стандартных марок; 

увеличение качества поверхностного слоя и точности размеров 

обработанных деталей; 

улучшение обрабатываемости сложнолегированных сталей и 

сплавов; 

повышение режущей способности инструментов, изготовленных из 

низколегированных материалов. 

Существует большое число методов получения покрытий на рабочих 

поверхностях режущих инструментов. С учетом специфики протекания 

процессов формирования покрытий, существующие методы можно 

разделить на три основные группы. К первой группе относятся методы, 

при которых формирование покрытий осуществляется преимущественно 

за счет диффузионных реакций между насыщаемыми элементами и 

структурами инструментального материала. Во вторую группу входят 

методы формирования покрытий по комплексному механизму. Покрытие 

образуется за счет реакции между парогазовыми смесями, состоящими из 

соединения металлоносителя, носителя второго компонента, служащего, 

как газом-транспортером, так и восстановителем. При этом одновременно 

в процессе формирования покрытия большой вклад вносят субструктура 

поверхности материала инструмента и интердиффузионные реакции 

между конденсатом и материалом инструмента. К третьей группе можно 

отнести методы формирования покрытий за счет химических и 

плазмохимических реакций потока частиц одновременно в объемах 

пространства, непосредственно примыкающего к насыщаемым 

поверхностям инструментального материала.  

Одним из важнейших параметров покрытия, оказывающим сильное 

влияние на работоспособность режущего инструмента, является его 

толщина [4]. 

Толщина покрытия является параметром, подлежащим оптимизации 

в каждом конкретном случае. 

Ниже приведены данные оценки оптимальной толщины покрытия на 

твердосплавных и быстрорежущих инструментах в различных условиях 

резания. С учетом сильной склонности покрытия к хрупкому разрушению 

по мере роста толщины критерием оценки оптимальности служили среднее 
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значение стойкости Тср, полученной при 10-15 дублях испытаний, и 

коэффициент ее вариации  . 

Влияние толщины покрытия TiC ГТ на стойкость твердосплавных 

пластинок ВК6, ТТ10К8Б, Т5К10 при продольном точении стали 45 и 

чугуна СЧ 32 показано на рисунке 1. 

Для операций прерывистого резания (фрезерования, зубодолбления, 

строгания и т.д.) экстремальный характер зависимости стойкости от 

толщины покрытия проявляется в значительно большей степени, чем для 

непрерывного резания, причем оптимальное значение толщины покрытия 

сдвигается в область меньших значений, что показано на рисунке 2. 
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Рис 1. Влияние толщины покрытия TiC ГТ на стойкость 

твердосплавных пластинок 

 

Данные представленные на рисунке 1 и 2, демонстрируют, насколько 

сильно зависит коэффициент повышения стойкости от величины скорости 

резания и подачи при разных толщинах покрытий. 

Коэффициент повышения стойкости пластинок с покрытием 

определяли как отношение средней стойкости инструмента с покрытием к 

средней стойкости инструмента без покрытия. 

В частности, эффективность толстых покрытий (9-14 мкм) в 

значительно большей степени проявляется с ростом скорости резания, что 

показано на рисунке 3. 
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Рис 2. Влияние толщины покрытия на стойкость твердосплавных 

пластинок при симметричном фрезеровании стали 40Х (НВ 220) с В=140 

мм; t=2,0 мм; s=0,32 мм/зуб; v=170 м/мин; z=1 
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Рис 3. Влияние скорости резания на коэффициент повышения 

стойкости твердосплавных пластинок ТТ10К8Б с различными толщинами 

покрытий TiC ГТ при точении стали 45 (НВ 180) с s=0,15 мм/об; t=1,0 мм.  
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Эффективность любого покрытия заметно снижается по мере роста 

подачи, однако такое снижение меньше для более тонких покрытий, что 

показано на рисунке 4. 

2    0    ,    1    0    ,    3    0    ,    5    0    ,    7    0    ,    9    

4    

6    

8    

1    0    

1    2    

1    4    

1    6    К    с    т    

1    ,    1    

s    ,    м    м    |    о    б    

5     

1     

2     

3     

4     

 
Рисунок 3.4 - Влияние подачи на коэффициент повышения стойкости 

твердосплавных пластинок ТТ10К8Б с различными толщинами покрытий 

TiC ГТ при точении стали 45 (НВ 180) с v=150 м/мин; t=1,0 мм.  

Література: 
1. Ковшов А.Н. Технология машиностроения: Учеб. для студ. 

машиностроительных специальн. вузов.- М.: Машиностроение, 1987. - 320 с. 

2. Технология машиностроения (специальная часть)./ Б.Л. Беспалов, Л.А. Глейзер, 

И.М. Колесов и др.- М.: Машиностроение, 1973.- 448 с. 

3. Верещак А.С.,Третьяков И.П. Режущие инструменты с износостойкими 

покрытиями. - М.: Машиностроение,1986. – 192 с., ил. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОНУВАННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ДВИГУНА 

 

За останні 100 років суттєво виросло споживання палив нафтового 

походження. Це обумовлено насамперед широким розвитком транспортної 

галузі, в якій першу треба виділити автомобільний транспорт. 

Але паралельно із зростанням кількості автомобілів у світі, 

спостерігається суттєве зростання шкідливого впливу від них на навколишнє 

середовище і в першу чергу через викиди токсичних компонентів 



«Молодь, освіта, наука 2019» 

74 
 

відпрацьованих газів. Тому питання покращення екологічних показників 

автомобільного двигуна і зменшення його шкідливого впливу залишається на 

сьогодні актуальним завданням.      

Озон (О3) – речовина що утворюється в повітрі під впливом  зовнішнього 

електричного поля, або під дією ультрафіолетового випромінювання. Так як 

утворений в результаті компонент є радикалом і має вільні валентні зв’язки, то 

він вільно вступає в реакцію з сполуками та компонентами що присутні навколо 

нього і утворює нові хімічні сполуки. Сам процес утворення нових хімічних 

сполук при цьому називають озонуванням.   

Озонування сьогодні має широке застосування у багатьох сферах 

людського життя. Це і озонування води та повітря, очищення приміщень від 

шкідливих та токсичних газових домішок та бактерій, та озонотерапія в 

медицині.  

Виходячи з можливостей широкого застосування озонування та проблем 

що виникають при експлуатації двигунів внутрішнього згоряння, постає 

питання можливого застосування озону як домішки до палива, що має вплинути 

на  процеси окислення в циліндрі, і як наслідок покращити параметри 

ефективності протікання робочого циклу та зменшити показники токсичності 

відпрацьованих газів.   

В лабораторії випробувань кафедри «Енергетичного машинобудування» 

ПФ НУК за активної участі студентів та викладачів, виконуються роботи щодо 

проектування конструкції та виготовлення натурного зразка озонатора. Даний 

пристрій буде встановлено на випробуваний стенд на базі асинхронної 

балансирної машини та автомобільного двигуна 4Ч 8,2/7,1 з метою дослідження 

характеристик двигуна при подачі озону у впускний колектор. 

Так як озон буде йти у вигляді головної добавки до палива, що являє 

собою газоповітряну суміш, то головним питанням даного дослідження є вплив 

озонової добавки на протікання робочого циклу газового двигуна. Завдяки 

наявності цифровимрівальної апаратури буде визначено характер протікання 

процесів в елементах системи подачі палива.  

Література: 
1. Дьяченко В.Г. Теория двигателей внутреннего сгорания. Учебник / В.Г. 

Дьяченко – Перевод с украинского языка. – Харьков:ХНАДУ, 2009. – 500с. 

2. А.Э. Симсон, В.Н. Каминский, Ю.Б. Моргулис, Г.М. Поветкин, А.Б. Азбель, 

В.А. Кочетов. Турбонаддув высокооборотных дизелей. М., «Машиностроение», 

1976. - 288 с. 

3. Н. М. Глаголев, Рабочие процессы двигателей внутреннего сгорания. Новый 

метод расчета/ Государственное научно-техническое издательство 

машиностроительной литературы, Киев-Москва, 1950 г. 

4. Н.В. Иноземцев, В.К. Кошкин, Процессы сгорания в двигателях. 

Государственное научно-техническое издательство машиностроительной 

литературы, Москва, 1949 г., - 344 с. 
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ФІНІШНО-ПЛАЗМОВЕ ЗМІЦНЕННЯ (ФПЗ) РІЖУЧОГО 

ІНСТРУМЕНТУ 

 

Процес фінішного плазмового зміцнення полягає в нанесенні 

зносостійкого алмазоподібного нанопокриття при атмосферному тиску. 

Покриття є продуктом плазмохімічних реакцій парів реагентів, що 

пройшли через дуговий плазмотрон. 

Технологічний процес фінішного плазмового зміцнення проводиться 

при атмосферному тиску і складається з операцій попереднього очищення 

(будь-яким відомим методом) і безпосередньо зміцнення оброблюваної 

поверхні шляхом взаємного переміщення виробу та плазмотрона. 

Швидкість переміщення - 1-10 мм/с, відстань між плазмотроном і виробом 

- 10-15 мм, діаметр плями зміцнення - 12-15 мм, товщина покриття - 0,5-3 

мкм. Температура нагріву деталей при ФПЗ не перевищує 100 - 150°С. 

Параметри шорсткості поверхні після ФПЗ не змінюються. В якості 

плазмоутворюючого газу використовується аргон, вихідним матеріалом 

для проходження плазмохімічних реакцій і утворення покриття є 

спеціальний рідкий двокомпонентний препарат СЕТОЛ. Його витрата не 

перевищує 0,5 г/год (не більше 0,5 літра в рік). 

 
Рис. 1.  Процес фінішно-плазмового зміцнення фрези 

У таблиці 1 наведено результати випробувань інструменту після 

фінішного плазмового зміцнення. 

Вимоги безпеки при фінішному плазмовому зміцненні не 

накладають обмежень для широкого використання і визначаються 

застосуванням зварювальних джерел нагріву. 

Фінішно-плазмове зміцнення застосовується для зміцнення ріжучого 

інструменту, штампів, ножів, пилок, прес-форм, калібрів, філь’єр, 
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шестерень, підшипників, деталей машин типу валиків, кулачків, 

напрямних, фіксаторів, притисків, штовхачів і т.д. 

Таблиця 1 Зміцнення інструменту після ФПЗ 

№ 

Тип штампа, 

інструмента, 

пресформи 

Матеріал 

штампа, 

інструмента, 

пресформи 

Матеріал 

оброблюваної 

заготовки 

Стійкість 

до 

зміцнення 

Стійкість 

після 

зміцнення 

Відносне 

збільшення 

стійкості 

1 
Твердоспл. 

пластини 
Т15К6 34ХН1М 5 год. 10 год. 2,0 

2 
Твердоспл. 

пластини 
ВК6 Ст25Л 2 корпуси 

20 

корпусів 
10,0 

На рис. 2 наведений графік розподілення мікротвердості поверхні по 

радіусу плями нанесення покриття. Вихідна мікротвердість – 8700 МПа. 

Графік на рис. 3 показує залежність мікротвердості від кількості циклів 

ФПЗ. Вихідна мікротвердість – 8700 МПа. Рис. 4 наглядно демонструє 

покращення якості поверхні після фінішно-плазмового зміцнення 

 
Рис. 2 Графік розподілення мікротвердості по радіусу нанесення 

покриття. 

 
Рис. 3 – Залежність мікротвердості від кількості циклів ФПЗ. 

 



«Молодь, освіта, наука 2019» 

77 
 

 
Дослідний зразок 

 
                               До ФПЗ                     Після ФПЗ 

Рис. 4 Топографія поверхні до і після фінішно-плазмового зміцнення. 

Висновки: економічний ефект від ФПЗ інструменту та інших виробів 

визначається підвищенням їх працездатності і зносостійкості, скороченням 

необхідної кількості для заданої виробничої програми, економією 

інструментальної сталі, зменшенням кількості заточувальних операцій, 

зменшенням витрат часу і коштів, пов'язаних з налаштуванням пресів і 

металообробних верстатів, можливістю інтенсифікації режимів роботи. 

Література  
1. Васильев, А.С. Научно-технический журнал машиностроения/ А.С. Васильев, А.Г. 

Григорьянц  – М.: МГТУ им. Баумана Н.Э., 2007. – 46-49с., ил. 

2. Титов, В.С. Исследование автоматизированной системы контроля и управления 

технологическими процессами обработки деталей. Промышленные АСУ и контроллеры. /  В.С. 

Титов, М.В. Бобырь, 2004. - №4. - 21-24с., ил. 
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АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

БУДІВЕЛЬ 

 

Вступна частина. За сучасних умов енергозбереження є не лише 

вирішальним, але й найдешевшим напрямом задоволення потреб в 

енергоносіях всіх галузей економіки України. За розрахунками 

неефективні втрати теплової енергії в житлово-комунальному господарстві 

України складають близько 65%, а енерговитратний житловий фонд нашої 

країни становить майже 0,5 млрд. м2. Реалізація енергоефективних 

проектів в житлово-комунальному господарстві дозволить досягти 

щорічної економії газу близько 3,5 млрд. м3, що відповідно складе $ 1400 

млн. [1]. Важливість проблеми підвищення рівня енергоефективності 

існуючих будівель зростає з року в рік по мірі здорожчання енергоносіїв, 

зокрема природного газу. 

Проблема підвищення енергоефективності існуючого житлового 

фонду може бути вирішена принципово за двома напрямами: 

- перший напрям передбачає проведення масового комплексного 

утеплення існуючих будівель та систем теплопостачання на основі 

використання сучасних енергозберігаючих технологій. Реалізація проектів 

за таким напрямом може забезпечити від 50 до 75% економії 

енергоресурсів. Недоліком запропонованих заходів є потреба в значних 

капіталовкладеннях у будівництво, а відтак строки окупності таких 

проектів значні; 

- другий напрям вирішення проблеми підвищення 

енергоефективності житлового фонду полягає у пошуку більш дешевого 

альтернативного, в тому числі відновлюваного, палива, що могло би 

замінити природний газ. Використання дешевших енергетичних ресурсів 

дозволить значно зменшити вартість теплової енергії для опалення 

будинків. Таким дешевим паливом може бути біомаса або тверді побутові 

відходи (ТПВ). Даний напрям вирішення проблеми енергозбереження у 

житловому фонді не потребує значних капіталовкладень у капітальне 

будівництво. Основна сума коштів буде витрачена на переобладнання 

джерел теплогенерації, підготовку ТПВ до переробки та заміну зношених 

теплових мереж і улаштування індивідуальних теплових пунктів. При 

реалізації такого роду проектів економія теплової енергії відносно 

невелика до 25%, однак за рахунок значного здешевлення виробництва 

теплової енергії строки окупності таких проектів значно нижчі порівняно з 

проектами за першим напрямом. 
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Принциповим моментом першого напряму є те, що теплова ізоляція 

житлового фонду має бути комплексною. Такий напрям передбачає ряд 

комплексних обов'язкових заходів, до яких відносяться теплоізоляція всіх 

огороджувальних конструкцій, технічне переоснащення систем опалення 

та вентиляції, улаштування індивідуальних теплових пунктів, які можна 

було б налаштовувати відповідно до стану навколишнього середовища та 

синоптичної ситуації. За умови проведення комплексної теплоізоляції 

першочергово постає проблема вибору прийнятних з економічної та 

технічної точки зору рішень. Адже на сьогодні існує розмаїття заходів з 

утеплення огороджувальних конструкцій та модернізації інженерних 

систем. З огляду на це вибір оптимальних варіантів технічних рішень 

здійснення комплексної теплоізоляції має ґрунтуватись на їх всебічній 

оцінці, не лише технічній, але і економічній. При цьому формування 

відповідної системи критеріїв дозволить спростити та уніфікувати таку 

оцінку [3,4]. 

Метою роботи є вироблення єдиного підходу до застосування 

комплексу заходів для підвищення енергоефективності будівель та споруд, 

можливості масового застосування на практиці оптимальних технічних 

рішень. 

Основна частина. Фахівцями ДП "Науково - дослідний інститут 

будівельного виробництва" (ДП "НДІБВ") була розроблена методика 

вибору оптимальних технічних рішень щодо проведення комплексної 

теплоізоляції будинків загальноосвітніх шкіл бюджетного утримання (на 

прикладі 6 типових проектів) з обґрунтуванням доцільності та можливості 

повторного застосування. 

Шляхом аналізу ряду літературних джерел та на основі проведених 

досліджень фахівцями ДП "НДІБВ" було сформовано систему оцінки для 

вибору оптимального технічного рішення для теплоізоляції будівель шкіл. 

Об'єктом досліджень виступали властивості матеріалів та конструктивних 

систем для утеплення окремих огороджувальних конструкцій (фасадів, 

покрівлі, вікон, перекриття над неутепленим підвалом) в цілому й 

модернізації інженерних систем [5, 6]. Розроблена система оцінки містить: 

- перелік критеріїв оцінки. Набір критеріїв для кожної з 

інженерних систем та кожної з огороджувальних конструкцій буде 

індивідуальним. Кожен критерій включає в себе ряд підкритеріїв 

(факторів), які дозволяють більш детально охарактеризувати кожен з цих 

критеріїв оцінки; 

- вагові коефіцієнти. Кожному підкритерію та критерію 

відповідає розрахований ваговий коефіцієнт. 

Перелік критеріїв розроблений з урахуванням доцільності оцінки 

різних властивостей систем для цілого ряду огороджувальних конструкцій 

та інженерних систем, представлений у таблиці 1. 
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Таблиця 1. Перелік критеріїв для оцінки технічних рішень теплоізоляції 
№ 

Назва критерію 

Використання критерію 

при оцінці 

ф
ас

ад
у

 

К
о
н

ст
р
у
к
ц

ії
 

п
ід

л
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ги

 
п
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ш
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ь
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и
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м

 

п
о
к
р
и

тт
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1 2 3 4 5 

1. Густина утеплювача + + + 

2. Теплотехнічна однорідність + + + 

3. Дифузія і конденсація водяної пари + + + 

3.1 Гігроскопічність + + + 

3.2 Паропроникність + + + 

4. Вплив ґрунтових вод - + - 

5. Екологічність + + + 

5.1 Вогнетривкість + + + 

5.2 Хімічна стійкість + + + 

5.3 Біологічна стійкість + + + 

5.4 Шкідливість + + + 

6 Надійність і стабільність + + + 

6.1 Вплив вчасної ваги системи + + + 

6.2 Вплив гідротермічних навантажень за рахунок 

щоденних і сезонних коливань температури і 

вологі повітря 

+ + + 

6.3 Вплив деформації при усадці + + + 

6.4 Ударна .міцність + + + 

6.5 Вплив вітрового напору та вітрового 

відсмоктування 

- - + 

6.6 Вплив сонячної радіації - - + 

7. Ремонтопридатність + - + 

8. Сезонність виконання робіт + - + 

9 Забезпечення високої якості робіт за рахунок 

технологічності системи 

+ + + 

9.1 Можливість взаємозамінності застосовуваних в 

системі утеплення елементів 

+ - + 

9.2 Необхідність підготовки поверхні для кріплення 

системи 

+ + + 

9.3 Обсяг додаткових витрат на виконання 

індивідуального проекту 

+ - + 

9.4 Трудомісткість робіт + + + 

9.5 Необхідна кваліфікація виконавців + + + 

9.6 Кількість типорозмірів виробів, що 

використовуються в системі 

- - + 

9.7 Кількість технологічних процесів - - + 

10. Економічний (економічна ефективність) + + + 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 

10.1 Вартість влаштування 100 м2 системи + + + 

10.2 Витрати на експлуатацію системи протягам 25 

років (розрахунок на  100 м2) 

+ + + 

10.3 Ступінь збільшення опору теплопередачі 

конструкції за умови збільшення товщини шару 

утеплюючого матеріалу, а отже і його вартості на 

10%. 

+ + - 

11. Звукоізоляція + + + 

12. Теплопровідність теплоізолюючого шару + В умовах 

експлуатації 

+ 

13 Художньо-естетичний + + + 

Набір критеріїв для оцінки технічних рішень щодо заповнення 

віконних та дверних прорізів є специфічним, а саме: 

˗ показники призначення (загальний коефіцієнт 

світлопропускання, індекс звукоізоляції, приведений опір теплопередачі, 

повітропроникність, водо- непроникність); 

˗ показники надійності (стійкість до статичних вантажень, зміна 

лінійних розмірів під дією температури, стійкість до удару, зміна кольору 

під дією сонячного випромінювання, водовідведення, стійкість до вітрових 

навантажень, міцність зварних з'єднань, довговічність, 

ремонтопридатність); 

˗ конструктивно - технологічні показники (тип склопакета, маса 

виробу, товщина зовнішньої стінки профілю); 

˗ енергетично-захисні (захист від виламування, тепловтрати, 

теплотехнічна однорідність); 

˗ пожежна безпека (група горючості, група самозаймання, група 

поширення полум'я, група за токсичністю при пожежі); 

˗ екологічна безпека (хімічна стійкість, утилізація відходів); 

˗ монтажно - технологічні показники (сезонність виконання 

робіт, кількість типорозмірів виробів, що використовується в системі, 

кріплення фурнітури, наявність спеціалістів високого фаху, монтажна 

ширина, складність підготовчих та монтажних робіт, коефіцієнт складності 

складання конструкції, наявність прихованих робіт). 

Окремою категорією критеріїв можна вважати естетичні показники, 

економічні показники, споживчі властивості (кліматична зона 

застосування, індивідуальне замовлення, масове замовлення). 

Оцінка конструкцій інженерних систем визначається на основі 

наступних критеріїв та підкритеріїв: 

˗ санітарно-гігієнічні — забезпечення необхідної температури 

гарячої води у споживача, забезпечення якості гарячої води, виконання 

термічної дезінфекції трубопроводів; 
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˗ планувальні — відповіднісь схеми гарячого водопостачання 

висотності будівлі та розміщенню точок водозабору; 

˗ автоматизованість регулювання - терморегуляція 

циркуляційних трубопроводів, гідравлічне врівноваження системи, 

стабілізація температур води у споживача, врівноваження тиску за 

допомогою регулятора; 

˗ надійність і стабільність (вплив деформації при зміні 

температури теплоносія, ударна міцність, стійкість до зміни тиску в 

системі, стабільність роботи при змінному гідравлічному режимі); 

˗ енергозбереження (вирівнювання температура води в усіх 

стояках системи, зниження затрат на перекачування води по 

циркуляційних трубопроводах, динамічне підлаштування системи під 

нерівномірність водорозбору, можливість обліку витрати води у 

споживачів); ремонтопридатність; 

˗ промислово-монтажні (мінімально можливе число елементів, 

трудові затрати при монтуванні та налагоджені системи, механізація 

виготовлення деталей та вузлів, необхідна кваліфікація виконавців, 

можливість поетапного монтажу та підключення споживачів), 

˗ експлуатаційні (довговічність, гідравлічна стійкість, простота 

та зручність, безшумність, можливість видалення повітря з системи), 

˗ економічні (вартість влаштування, витрати на експлуатацію 

системи в розрахунку на 25 років, вартість проектування системи). 

Така система технічних рішень інженерних систем та 

огороджувальних конструкцій передбачає, що оцінка по критеріях, які 

мають підкритерії, визначається, як сума оцінок цих підкритеріїв. Кожен 

підкритерій оцінюється експертним шляхом в балах від 0 до 5, де 0 — 

найгірше значення показника, 5 найкраще. Оцінка критеріїв, які не мають 

підкритеріїв, також здійснюється за п'ятибальною шкалою. 

Сумарний показник оцінки технічних рішень визначається, як сума 

оцінок по кожному з критеріїв з урахуванням відповідних вагових 

коефіцієнтів що враховують важливість кожного з критерію чи 

підкритерію: 

,  (1) 

 

де: К0 - сума оцінок за відповідним технічним рішенням, Кi - 

критерій оцінки відповідного технічного рішення. 

Вагові коефіцієнти критеріїв для оцінки різних видів 

огороджувальних конструкцій були визначені експертним шляхом. 

Причому більш важливі критерії мають вищу вагу, а менш важливі 

критерії - нижчу, а сума всіх вагових коефіцієнтів має складати одиницю. 

Таким чином відбувається врахування важливості критерію та його оцінки. 
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Відповідно, оптимальним технічним рішенням визнається те 

рішення, яке набрало найвищу оцінку за сумарним показником. 

Аналіз вагових коефіцієнтів, визначених експертами для оцінки 

технічних рішень для теплоізоляції, показує, що серед всіх критеріїв 

оцінки найважливішими визнані надійність (10%—15%), екологічність 

(20%—25%) та економічна ефективність (10%—15%). Вага вказаних 

критеріїв для кожного технічного рішення різна. 

Відібрані фахівцями для подальшого аналізу технічні рішення 

модернізації інженерних систем та утеплення огороджувальних 

конструкцій були оцінені на основі запропонованої вище системи. 

Висновки. У результаті проведеної оцінки було сформовано перелік 

технічних рішень теплоізоляції огороджувальних конструкцій та 

модернізації інженерних систем загальноосвітніх шкіл, що отримали 

найвищу суму балів. 

Вибір ефективного варіанту комплексної теплоізоляції має 

ґрунтуватись як на оцінці рівня економії тепла, який він забезпечує, так і 

обсягах грошових витрат, які необхідно здійснити. Визначення можливого 

рівня економії тепла, після запровадження заходів з комплексної 

теплоізоляції необхідно виконати на основі теплотехнічного розрахунку 

огороджувальних конструкцій та витрат теплової енергії на опалення 

будинків. 
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СОНЯЧНО-ВАКУУМНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 

 

Сонячно-вакуумна електростанція (СВЕ) відноситься до малої 

енергетики, що використовує поновлювані джерела енергії - сонце, вітер, 

підйом теплого повітря нагору, різниця атмосферного тиску по висоті. 
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Відома повітряно-вакуумна електростанція, що включає парник і трубу 

висотою 1 км, у вигляді усіченого конуса, у верхньому вузькому кінці якої 

поміщений турбогенератор. Ця електростанція використовує енергію 

теплого повітря, що піднімається нагору по трубі. До недоліків слід 

віднести вузьку область використання нетрадиційних джерел енергії, 

більшу висоту труби, труднощі переміщення і експлуатації багатотонних 

генераторів на великій висоті і великий шум.  

Завдання винаходу - розширення використання в одній установці 

декількох нетрадиційних джерел, що доповнюють один одного і 

перетворюючих енергію сонця і вітру в електричну енергію одночасно, або 

незалежно друг від друга. 

Рішення, на яке спрямований винахід, досягається тим, що сонячно-

вакуумна електростанція виконана у вигляді теплиці і заповнена 

матеріалом, що акумулюють сонячну енергію, а труба виконана у вигляді 

вежі з поміщених друг у друга трубок Вентурі, кожна з яких складається із 

двох порожніх усічених конусів, з'єднаних меншими основами, і 

встановлена вертикально так, що верхня широка підстава внутрішньої 

трубки поміщене із зазором у вузькому перетині зовнішньої, причому 

зовнішні стіни вежі виконані у вигляді засклених "теплих" ящиків із 

чорною теплопровідною поверхнею - для використання енергії сонця, і у 

верхній частині вежа оснащена дефлектором - для використання енергії 

вітру, а в нижній частині вакуумною трубою, у вигляді усіченого конуса, 

широка основа якого поміщена із зазором у вузькому перетині внутрішньої 

трубки Вентурі, а менша основа з'єднана з одним або декількома 

турбогенераторами, які поміщені в залі в основі електростанції. 

 

Рис. 1 Принципова схема електростанції 
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1 - теплиця, 2 - матеріал акумулятор сонячної енергії, 3 - внутрішня трубка Вентурі, 4 - 

зовнішня трубка Вентурі - стіни вежі, 5 - засклена поверхня стін вежі 4 у вигляді "теплих" 

ящиків, 6 - чорна теплопровідна поверхня вежі 4, 7 - дефлектор, 8 - вакуумна труба, 9 - 

турбогенератори, 10 - глушник шуму. 

Для захисту від шуму електростанція оснащується відомими 

пасивними і активними системами шумопоглинання , розміщеними 

поблизу джерел шуму. Робота електростанції (обертання турбогенераторів) 

здійснюється за рахунок вакууму в трубі, створюваного в трубках Вентурі 

при підйомі теплого повітря, яке утворюється при нагріванні сонцем 

повітря усередині вежі через теплопровідну поверхню в засклених ящиках, 

підйому теплого повітря, який надходить у вежу з акумуляторів сонячної 

енергії, а також за рахунок відсосу повітря з вежі, при вітрі, дефлектором. 

Створення, будівництво і експлуатація сонячно-вакуумних 

електростанцій у малих містах і населених пунктах з доступною ціною за 

споживану електроенергію не тільки для побутових потреб, але і для 

опалення і для виробництва - дозволить пожвавити економіку цих 

поселень. 

Література: 
1. Солнечно-вакуумная электростанция http://ntpo.com/patents_electricity/ 

electricity_1/electricity_14.shtml 

2. Солнечно-вакуумная электростанция http://zn.ua/SCIENCE/ 

solnechnovakuumnaya_elektrostantsiya-47877.html 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ ЛАЗЕРНОЮ 

ОБРОБКОЮ В КОМБІНАЦІЇ З АЗОТУВАННЯМ 

 

Лазерні технології, які освоюються в останні десятиріччя дають 

можливість створити нові економічні методи обробки поверхонь деталей з 

підвищенням їх твердості та зносостійкості без використання звичайних 

методів термообробки.  Можна отримувати в стальних деталях поверхні 

тертя  з твердими й пластичними ділянками, які відповідають принципу 

Шарпі підшипників ковзання. Завдяки цьому може значно підвищитися 

працездатність поверхонь тертя - обмежуються ріст напружень і процес 

тріщиноутворення, підвищується зносостійкість, виключається когезійне 

розтріскування й адгезійне відшарування [1]. 

Окрім того в даний час для отримання зносостійкості і корозійної 

стійкості легованих сталей широко застосовується також азотування. Але 

недоліком процесу азотування є велика тривалість обробки, а таким чином 

і великі енергетичні витрати та макроструктура, яка не відповідає 

найкращим принципам роботи пар тертя.  

http://ntpo.com/patents_electricity/
http://zn.ua/SCIENCE/%20solnechnovakuumnaya_
http://zn.ua/SCIENCE/%20solnechnovakuumnaya_
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Актуальним напрямком досліджень є пошук нових комбінованих 

методів поверхневої обробки, які усувають ці недоліки і одночасно 

підвищують зносостійкість поверхонь тертя деталей [2, 3]. 

Одним із шляхів отримання такої макро-гетерогенної будови 

поверхні тертя, як показали дослідження, може бути попередня лазерна 

обробка, яка утворює дискретний (переривчатий) поверхневий шар та 

наступна - азотування, яке виконується при температурах 500…700ºС, 

тобто нижче критичних точок гартування. При цьому лазерна обробка 

може суттєво прискорювати процеси азотування та впливати на структуру 

і властивості поверхневих дифузійних шарів. 

Метою даної роботи є аналіз методів створення зносостійких 

дискретно азотованих покриттів, в основу розробки яких покладений 

новий принцип поєднання попередньої лазерної обробки в режимі 

гартування та наступного азотування. 

В роботі [4] дискретну лазерну обробку сталей 20, У8А, 40Х 

здійснювали на установці «ЛАТУС–31» за режимами: потужність 

випромінювання – 0,9…1,1 кВт, діаметр ділянки фокусування променя – 5 

мм, швидкість пересування лазерного променя – 0,5, 0,8, 1,2, 1,4, м/хв. При 

цьому, температура поверхневого шару для сталі перевищувала Ас3, але 

була нижчою від температури плавлення. Потім зразки азотували. 

Дослідження зносостійкості поверхонь в умовах тертя ковзання без 

змащування проведено за схемою вал – вкладиш на машині тертя М 22-М 

у парі із загартованою сталлю 45 (45…48 HRC). Програма досліджень: 

швидкість ковзання – 0,5 м/с ; шлях тертя – 1 км, навантаження 10 МПа. 

Контролювали масовий знос зразка, масовий знос контртіла, лінійний знос 

пари тертя та коефіцієнт тертя. Досліджували структуру, товщину, 

фазовий складу, мікротвердість та вмісту азоту поверхневих шарах зразків.  

Встановлено, що після лазерного гартування поверхневий шар 

вуглецевих і низьколегованих сталей включає в себе зони зі структурою 

відпущеного мартенситу, мартенситу гартування і зони термічного впливу. 

Максимальна мікротвердість сталі 20 по центру загартованих (з 

оплавленого стану) доріжок становила 4000 МПа, у той час, як після 

гартування без оплавлення - удвічі менше. Для сталей 40Х і 40ХІЗ вона 

становила 5200…6250 МПа. У зоні перекриття доріжок загартованої сталі 

У8 в наслідок локального відпуску мікротвердість знизилась на 25… 40% 

порівняно з її максимальним значенням 9200 МПа.  

Експериментальними дослідженнями встановлено, що площа 

лазерної обробки повинна бути 25…40 %. Точкові зміцнені зони мали 

розміри 3…5 мм та розташовані на відстані ≈ 10 мм між центрами. В якості 

матеріалу, що зміцнюються, були використані сталь 40Х. Аналіз 

отриманих результатів показав, що після лазерної обробки мало місце 

подрібнення зерен структури поверхневих шарів сталі 40Х, а після 

наступного азотування утворювався азотований шар більшої товщини (до 
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0,46 мм) і більшої мікротвердості (до 8 ГПа) у порівнянні з чисто 

азотованими ділянками. Підвищення зносостійкості при дискретній 

обробці, у порівнянні з суцільною обробкою обумовлено таким 

напружено-деформованим станом, при якому напруження будуть 

мінімальними [4]. 

Досліджено також спосіб дискретної обробки азотованих сталевих 

виробів, що полягає спочатку в азотуванні в середовищі аміаку при 

температурі 800…860 К із витримкою 15…20 год з наступною лазерною 

обробкою. Лазерну обробку виконували після азотування дискретно 

точками із площею обробки 25…30 % від загальної площі сталевого 

виробу, з потужністю 105…108 Вт/см2.  

Такий режим обробки сприяв підвищенню твердості по глибині 

загартованого шару  у порівнянні з азотуванням попередньо оброблених 

лазером сталей (рис. 1).  

Проведені експериментальні дослідження триботехнічних 

властивостей дискретно модифікованих поверхневих шарів. У першій серії 

досліджували вплив різних схем і площі лазерної обробки на опір 

зношуванню сталі 40Х.  

Під час тертя зміцненої поверхні яскраво проглядається 

нерівномірність зношування поверхні, зумовлена анізотропією її 

структури, і вона чіткіше виражена, коли напрям тертя збігається з 

напрямом доріжок лазерної обробки.  

 

Н5×10-3 

 
                         0,1               0,2                0,3               0,4          мм 

Рис. 1  Зміна мікротвердості (Н5×10-3) по глибині (мм) загартованого 

шару зразків сталі 40Х: 
1 – азотування + лазерне гартування;  

2 – азотування;  

3 - лазерне гартування 

 

Встановлено, що оптимальною щодо зносостійкості є площа 

обробки, яка становить 25…40% від загальної площі поверхні зразка. 

1 

2 

 

3 
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Поряд з іншими факторами це можна пояснити мінімальною 

концентрацією напружень, що виникають в умовах тертя. 

Проведено випробування на зносостійкість поверхонь, легованих 

різними  нітридоутворюючими елементами з використанням лазерного 

нагріву, і поверхонь, отриманих комбінованою обробкою. Установлено, 

що зносостійкість низьковуглецевої сталі, утвореної за комбінованою 

технологією, в 1,2…2 разів вища за зносостійкість сталі 38ХМЮА, 

азотованої за аналогічними режимами. Найбільша зносостійкість 

досягається легуванням поверхні сталі алюмінієм з наступним 

азотуванням. 

Досліджений також вплив часу азотування на зносостійкість 

дискретно оброблених лазером поверхонь сталі 40Х. З’ясовано, що зі 

збільшенням часу азотування з 1 до 10 год зносостійкість знижується і 

наближується до зносостійкості азотованої сталі 40Х без попередньої 

лазерної обробки. 

Отримані результати можна пояснити зменшенням ефекту 

дискретнсті структури. Так, у разі азотування протягом 1 год товщини 

азотованого шару на лазерно оброблених ділянках і ділянках без лазерної 

обробки суттєво розрізняються і становлять відповідно 0,35 і 0,02 мм, а 

при витримці до 10 годин товщина азотованого шару відповідно становить 

0,45 і 0,12 мм, що призводить до утворення суцільного зміцненого шару, 

тобто дискретність практично відсутня. 

Таким чином дослідженням встановлено, що поверхневе зміцнення, 

яке включає легування при лазерному нагріванні та наступне азотування, 

дозволяє отримати зносостійкість у 1,5…3 рази вищу за зносостійкість 

азотованих сталей типу 38Х2МЮА. При цьому найбільша мікротвердість 

(2000Н) та зносостійкість низьковуглецевих сталей досягається 

азотуванням поверхні, легованої алюмінієм. Найбільшу зносостійкість 

мають поверхні, які за режимами комбінованої обробки мають дискретну 

будову і властивості за певним співвідношенням пластичних і твердих зон  

поверхневого шару.  
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

ТОКАРНОЇ  

ОБРОБКИ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК 

 

Успішне виконання технологічних операцій механічної обробки на 

верстатах зі ЧПУ більшою мірою , чому на універсальних верстатах з 

ручним настроюванням, залежить від якості інструмента і його державки. 

На верстатах зі ЧПУ робітник орган верстата може забезпечити 

високу точність положення, однак погрішність інструмента, може звести її 

нанівець . Ці особливості необхідно враховувати при розробці 

технологічного процесу обробки на верстатах зі ЧПУ. 

Конфігурацію робочої частини інструментів вибирають так, щоб, 

використовуючи наявні на верстаті переміщення, забезпечити обробку   

форм, що часто зустрічаються, поверхонь деталей. При цьому переважно 

за рахунок більш складних рухів верстата мати більш простий контур 

робочої частини інструментів. 

Інструмент, однаковий по конфігурації, але одмінної по розмірах 

робочою частиною, включають у номенклатуру в тому випадку, якщо він 

забезпечує зниження витрат при обробці різних виробів або збільшує 

надійність обробки. 

Для обробки зовнішніх основних форм поверхні необхідні чорновий 

прохідний і чистовий прохідний (контурний) різці. Ці різці можна 

встановлювати перпендикулярно або паралельно осі обертання 

оброблюваної заготовки. Для обробки додаткових форм поверхонь 

необхідні різці прорізні зовнішні, прорізні торцеві, для кутових канавок, 

різьбові, відрізні. 

Різальний інструмент для обробок основних форм поверхонь, а 

також різьбових різців для обробок широких і глибоких канавок, тобто  

інструмент, як у основному визначає тривалість операцій, доцільно 

виготовляти збірними з механічними кріпленнями  пластин. Вузькі 

прорізні внутрішні і торцеві різці, різці для кутових канавок, розточувальні 

різці для обробки малих діаметрів можна виготовляти з напаяними 

пластинами із твердого сплаву, а при необхідності і зі швидкорізальної 

сталі. 

Вибір різального інструменту для токарської обробки на верстатах зі 

ЧПУ проводять у наступній послідовності. 

1. Вибір конструкції державки 
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Різальний інструмент, оснащений змінними  пластинами, має 

наступні переваги 

• відсутність у твердосплавній пластині внутрішніх напружень, 

що формуються при пайку твердого сплаву, які суттєво зменшують запас 

міцності твердих сплавів і приводять до утвору тріщин; 

• висока якість заточення ріжучих крайок і ідентичність 

геометрії всіх граней пластини; 

• можливість застосування твердих сплавів з більш низькою 

міцністю й високою зносостійкістю, а також нанесення зносостійких 

покриттів, що дозволяє підвищити швидкість різання й продуктивність 

обробки; 

• простота заміни, що затупилися ріжучих крайок, 

взаємозамінність пластини, що різко скорочує допоміжний час на заміну й 

настроювання різального інструменту; 

• економію дефіцитного вольфраму, тому що повернення 

використаних змінних пластин на вторинну переробку становить 90%, у 

порівнянні з 15% для напайних пластин. 

2. Вибір типорозміру ріжучої пластини 

При виборі типу пластин необхідно враховувати наступні фактори: 

• порівнювані різні типи ріжучих пластин повинні відповідати 

обраному раніше типу державки (визначається по таблиці, представленій 

на аркуші графічної частини); 

• тип оброблюваного матеріалу визначає вимоги до міцності, 

геометрії різання і стружкозламною здатністю ріжучої пластини; 

• стружкзламною здатністю пластин при різних видах обробці 

пластин і режимах різання; 

• міцність ріжучої крайки при переривчастій обробці з 

урахуванням геометрії різання й нижньої опорної пластини; 

• вплив форми пластини на напрямок і величину сил різання й 

імовірність виникнення вібрацій; 

• вплив форми пластини на споживану потужність. 

Застосування сучасних методик і технологій виготовлення 

різального інструменту дозволяє побільшати режими різання, що є одним з 

параметрів продуктивності технологічного процесу.  

Література: 
1. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: 

Справочник/ Под общ. ред. В.И.Баранчикова – М: Машиностроение,1990.-400с. 

2. Режимы резания металлов:Справочник./Под ред.   ЮВ Барановского.-

М:Машиностроение,1972.-407 с. 

3. Справочник технолога-машиностроителя В 2-х т. Т1/ Под ред. А.Г. 

Косиловой,         РК Мещерекова, - М:Машиностроение, 1986.-496 с. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

 

Транспортно-дорожній комплекс України має високий потенціал у 

розвитку, оскільки країна розташована на перетині шляхів сполучення між 

західними європейськими та східними азіатськими країнами, має розгалужену 

сітку транспортних шляхів і розвинутий сучасний рухомий склад усіх видів 

транспорту. Територією України проходять 4 з 10 Міжнародних транспортних 

коридорів. За даними досліджень англійського інституту «Рендел» Україна 

посідає перше місце серед європейських країн за коефіцієнтом транзитності. 

Отже, український транспортно-дорожній комплекс є одним з провідних у 

Європі за обсягами пасажирських і вантажних перевезень, перевезенням та 

оформленням транзитних вантажів, а також за наявністю магістральних газо- та 

нафтопроводів.  

На даний час розвиток інфраструктури, сервісного обслуговування, а 

також загального економічного та технічного стану транспортної галузі нашої 

країни знаходиться ще на досить низькому рівні. Внаслідок недосконалості 

нормативно-правової бази, недостатніх інвестицій до транспортно-дорожнього 

комплексу збільшується зношеність технічних засобів, погіршується їх 

структура, не дотримується належна безпека руху, зростає негативний вплив 

діяльності транспорту на навколишнє природне середовище та здоров’я 

людини. Це призводить до витіснення українських перевізників з міжнародних 

ринків транспортних послуг, особливо в умовах жорсткої конкуренції, знижує 

якість обслуговування вітчизняних підприємств і населення, створює реальну 

загрозу економічній безпеці держави. Перехід економіки України на ринкові 

умови господарювання і швидка приватизація підприємств істотним чином 

змінили систему перевізного процесу. Сьогодні автотранспортні підприємства 

працюють в умовах відсутності централізованих замовлень, що викликає 

визначену нестабільність формування обсягів їх послуг протягом запланованого 

періоду часу. Результатом є невпевненість підприємств в досягненні позитивних 

результатів від їх виробничо-господарської діяльності, зростає ризик їх стійкого 

функціонування на конкурентному ринку. Є невпевненість підприємств в 

досягненні позитивних результатів від їх виробничо-господарської діяльності. 

Не дивлячись на технічні та експлуатаційні можливості, розвиток 

кожного виду транспорту бажає кращого. Так, залізничний транспорт має 

застарілий основний фонд (парк транспортних засобів, технічне оснащення 

колій). Хоча останнім часом рухомий склад поступово оновлюється закупівлею 
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та будівництвом як закордонних, так і вітчизняних вагонів та локомотивів , 

технічний стан колій, вокзалів та станцій ще знаходяться на недостатньому 

рівні. Також проблемою є невідповідність ширини колій української залізниці 

та європейської. Це значно сповільнює проходження пасажирських та 

вантажних поїздів через кордон. Навіть автоматичне регулювання ширини 

візків вагонів, не кажучи вже про перевантаження вантажів або пересадки 

пасажирів, займає значний час.  

Так як Україна має розгалужену річкову мережу та вихід до Чорного та 

Азовського морів, водний транспорт є досить перспективним, але занедбаним. 

Застарілий рухомий склад, причали та пристані, навантажувально-

ровантажувальні засоби, недостатнє фінансування та використання річкового 

флоту не може задовольнити потреби у перевезенні вантажів та пасажирів. 

Перспективність контейнерних перевезень морським транспортом для України 

має бути пріоритетним напрямом, оскільки наявність морських портів є 

запорукою економічного співтовариства з іншими країнами. Висока ціна 

перевезень та застарілий парк авіаційного транспорту України не може 

конкурувати з іншими країнами. Тому регулювання галузі на державному рівні 

дасть змогу покращити привабливість для іноземних компаній. 

Пріоритетним завданням для України є реалізація її транспортного 

потенціалу та створення транзитного транспортного мосту, що поєднуватиме 

країни Європи, Азії та Сходу. Інтеграція транспортних мереж і транспорту 

України в міжнародну транспортну систему необхідна для залучення 

додаткових обсягів перевезень та валютних надходжень, скорочення 

транспортних витрат, наближення до міжнародних стандартів перевезень 

пасажирів та вантажів, енергетичних та екологічних показників роботи 

транспорту і збільшення частки експортного потенціалу України на 

міжнародному ринку транспортних послуг шляхом значного підвищення 

конкурентоспроможності українських перевізників; підтримання оперативної 

готовності транспортної системи України до використання її в інтересах 

підвищення обороноздатності держави. [1] 

Основними умовами, які забезпечать розвиток та зростання 

національної транспортної системи України, є: 

- сучасна інфраструктура, що включає в себе як транспортні, так і 

технічні засоби, дорожній комплекс; 

- чесна ринкова конкуренція, яка забезпечить прозору діяльність 

підприємств транспорту, вибір перевізників; 

- розвиток і чітка взаємодія між різними видами транспорту, 

особливо в транспортних вузлах; 

- впровадження ефективної системи управління, що дозволить краще 

забезпечити діяльність транспортних підприємств; 

- підвищення інвестиційної привабливості транспортної галузі, як 

для вітчизняних, так і закордонних інвесторів; 

- задоволення потреб населення у якісних та надійних перевезеннях; 
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- формування та реалізація державної політики в галузі транспорту, 

яка спрямована на створення інтегрованого до світової транспортної 

мережі ефективного транспортного комплексу.  

З огляду на вищесказане, можна зазначити, що головним напрямом 

розвитку транспортної галузі є вигідне геополітичне розташування 

України. А оскільки транспортна галузь цілком залежить від державної 

підтримки, то державна політика щодо розвитку транзиту є основною.  

Основні напрями розвитку транспортної галузі та перспективи її 

інтеграції до міжнародної спільноти викладені у Концепції розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період 

та до 2020 року та у Національній транспортній стратегії України на період 

до 2030 року. Ними розглянуті стратегічні цілі, які мають бути реалізовані 

за такими пріоритетними напрямами: 

- Впровадження ефективного державного управління в транспортній 

галузі. 

- Забезпечення надання якісних транспортних послуг та інтеграція 

транспортного комплексу України до міжнародної транспортної мережі. 

- Забезпечення сталого фінансування транспортного комплексу. 

- Підвищення рівня безпеки на транспорті. 

- Досягнення міської мобільності та регіональної інтеграції в 

Україні. [2] 

- Перспективними рішеннями, які забезпечать приєднання 

транспортної галузі України до міжнародних, мають стати наступні: 

- удосконалення та прозорість нормативно-правового регулювання у 

сфері розвитку та безпеки транспорту; 

- удосконалення тарифного регулювання ринку транспортних 

послуг; 

- розвиток ефективної транспортної логістики; 

- розвиток, модернізація та удосконалення усіх видів транспорту та 

дорожнього комплексу країни; 

- контроль та регулювання за дотриманням нормативно-правової 

бази та фінансуванням тощо. [3] 

Інтеграція України до міжнародних транспортних систем дає змогу 

підвищити економічний, технічний, інвестиційний та експлуатаційний 

стан транспортної галузі. А це прямий напрямок до співробітництва з 

іншими державами та входження до міжнародної спільноти транспортно-

дорожнього комплексу. 

Література: 
1. Постанова КМУ від 4 серпня 1997 р. N 821 « Про затвердження Концепції 

створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних 

коридорів в Україні» 

2. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року 

3. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на період до 

2020 року 
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ГЕНЕРАТОРНИЙ ГАЗ – ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ПАЛИВО В ДВЗ 

 

Проблема економії традиційних нафтових палив на транспорті 

залишається однією з найгостріших проблем для всього світу. Збільшення 

споживання рідкого палива супроводжується виснаженням добре освоєних 

і зручно розташованих нафтових родовищ, внаслідок чого доводиться 

освоювати нові родовища, зазвичай у складно досяжних районах. Це у 

свою чергу призводить до подорожчання як самої нафти, так і 

нафтопродуктів. 

На даний час основними джерелами енергії в паливно-

енергетичному комплексі є нафта, вугілля та газ. Вони ж є основними 

джерелами сировини для моторних палив. За прогнозами їх ресурси 

оцінюються відповідно 15 трлн. т., 500 млрд. т. та 400 трлн.м3., при 

розвіданих запасах 1685 млрд. т., 137 млрд. т., 140 трлн. м3. За різними 

джерелами інформації при збереженні рівня видобутку та споживання 

розвіданих запасів вугілля вистачить приблизно на 400 р., нафти на 40…50 

р. та газу на60 р. 

Високий попит на енергію, а також спричинюване використанням 

традиційних нафтових палив забруднення навколишнього середовища 

спонукає до пошуку нових, поновлюваних і екологічно чистих джерел 

енергії, наприклад, палив, отримуваних з біомаси. Дослідження у сфері 

виробництва та застосування таких палив, зокрема генераторних газів із 

біомаси, є актуальними і останнім часом активно ведуться у багатьох 

країнах світу. 

Можливість отримання горючого газу з твердого або рідкого палива 

була відома задовго до його промислового використання. Штучний газ в 

Європі почали отримувати ще в ХVIII столітті. У 1726 році доктор Галес 

(Англія) провів дослід, під час якого при перегонці 158 г вугілля отримав 

2880 см3 газу. У 1730 році доктор Клайтон (Англія), розжарюючи в  

закритій реторті кам’яне вугілля, теж отримав газ, який не зріджувався і 

добре горів.  

Творцем першого газогенератора прийнято вважати французького 

інженера Філіпа Лебона. Одного разу, в 1788 році, кинувши жменю тирси 

в ємність, що стояла на вогні, Лебон побачив, що з посудини піднявся 

густий дим, який спалахнув на вогні і дав яскраве полум’я. Він створив в 

мініатюрі перший газовий завод. Лебон розробляв проекти 
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найрізноманітнішого використання генераторного газу, в тому числі і 

проект газового двигуна, на який отримав патент в 1801 році. Цей двигун 

мав працювати за схемою парового двигуна, в який замість пара подавався 

газ, який запалювався по черзі по різні боки поршня. 

У перше десятиріччя XIX сторіччя кількість патентів на 

газогенераторні установки і двигуни, виданих в Англії і Франції, було 

невеликим. Жодна з винайдених в той час установок не знайшла 

застосування, хоча в загальних рисах всі вони були близькі до наступних 

розробок. 

Розвиток газогенераторної техніки було викликано розвитком чорної 

металургії. У 1809-1811 роках інженер Оберто (Франція) спробував 

використовувати доменний газ для випалювання вапна. У 1832-1837 роках 

Фабер дю Фор (Німеччина) застосував доменний газ для опалення 

зварювальних і пудлінгових печей. У 1840 році на суміші доменного та 

генераторного газу вже працювала томильна піч.  

Роботи інженерів Оберто і Фабер  дю Фора  відносяться  скоріше до 

робіт з утилізації відходів доменного процесу і можуть розглядатися лише 

як раціоналізаторські заходи. Хоча вчені і були дуже близькі до ідеї 

створення самостійної газогенераторної установки. 

Далі розвиток конструкцій газогенераторів йшов  у напрямку їх 

повної механізації при одночасному підвищенні продуктивності. Це 

досягалося за рахунок збільшення їх розміру, підвищення інтенсивності їх 

роботи, але в той же час було можливо тільки при наявності якісного, 

добре сортованого і ретельно підготовленого палива.  

Паралельно з роботами з удосконалення конструкцій газогенераторів 

і підвищення їх ККД активно велися дослідження  по  отриманню  

необхідних продуктів: безсмольного газу,  газу підвищеної якості та інш. 

З початку ХХ сторіччя почався перехід від механізації окремих 

вузлів газогенераторних установок до загальної механізації і автоматизації 

газогенераторних механізмів. До таких установок можна віднести 

газогенератори конструкції Керпеллі, Моргана, Вельмана, Гільгера, фірм 

AVG і «Демаг». 

З часом виробництво газогенераторів розділилось на дві самостійні 

галузі - промислові стаціонарні газогенератори і газогенераторні установки 

транспортного типу. Надалі ці галузі розвивалися окремо.  

Генераторний газ утворюється в результаті газифікації твердого 

палива у спеціальних установках - газогенераторах. Газифікації може бути 

піддана більшість відомих видів твердих горючих копалин (вугілля, торф 

та ін.), а також відходи від виробництва (органічні відходи). При цьому 

можна отримати газ із тими заданими параметрами, які значною мірою 

впливають на роботу двигуна внутрішнього згоряння: компонентним 

складом та теплотою згоряння. 
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Переведення двигунів внутрішнього згоряння (як стаціонарних, так і 

транспортних) на генераторні гази дозволить значно зменшити 

забруднення атмосфери відпрацьованими газами (менші викиди і 

безпечніший їх склад). Також, оскільки генераторні моторні палива 

отримують на основі твердих горючих копалин або відновлювальних та 

місцевих видів палива (відходи деревообробки, сільськогосподарського 

виробництва, рослинна біомаса і т.д.), енергетична складова в собівартості 

продукції (у тому числі транспортної) знижується приблизно в 2...3 рази у 

порівнянні з паливами нафтопереробки. 

Існує багато типів і десятки конструкцій газогенераторів, які 

використовують відходи деревини та іншої біомаси. Найбільш 

популярними з них є генератори прямого і зворотного горіння, а також 

генератори з киплячим шаром. 

Перший етап – швидке висихання матеріалу під дією високої 

температури, другий – термічне розкладання (піроліз) біомаси з 

утворенням вугілля і смоли з наступним його випаровуванням і 

перетворенням в смоляний газ, третій – згорання органічних сполук 

смоляного газу і частини вугілля, четвертий – відновлення на поверхні 

розжареного вугілля двоокису вуглецю до моноокису, а води до водню. 

Більшість реакцій, які відбуваються в газогенераторах, виділяють 

енергію. Основними хімічними елементами, які приймають участь в 

процесі перетворення біомаси в газ, є вуглець, кисень повітря і вода. 

Окислювачем є кисень, двоокис вуглецю і водяна пара.  

Запатентовані газифікаційні установки мають високу 

енергоефективність. Для виробітки 1 кВт електроенергії їм потрібно 1,3-

1,8 кг соломи, трісок чи лігніну. Затрати на комплектне обладнання 

складають менше 1000 доларів на 1 кВт потужностей. 

Калорійність генераторного газу залежить від виду сировини і 

складає 1100-1500 ккал/м3 (4,6-6,3 МДж).  

Газ, який виходить з газогенератора, має високу температуру і 

містить велику кількість домішок (золу і смолу), тому газогенераторні 

установки комплектуються спеціальними системами охолодження і 

очищення газу. 

Також  для забезпечення стабільності роботи двигуна на 

генераторному газі необхідно: 1.Стабілізація складу генераторного газу  в 

процесі роботи та при зміні навантаження. 3. Контроль за складом 

відпрацьованих газів двигуна та коригування в процесі роботи двигуна 

співвідношення газ/повітря. 4. Оптимізація робочого процесу двигуна при 

роботі на генераторному газі. 5. Вирішення питання  роботи двигуна в 

процесі дозавантаження газогенератора. 
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КОГЕНЕРАЦІЙНА УСТАНОВКА – ШЛЯХ  ДО 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 

На сьогоднішній день, Україна - держава з потужним промисловим 

потенціалом. У таких умовах енергетична галузь є основною ланкою 

економіки, що визначає приріст внутрішнього валового продукту та 

формує стратегію економічної безпеки країни. У вітчизняних 

електрогенеруючих підприємствах існує проблема енергозбереження, що 

пов’язано із залежністю від зовнішніх поставок паливних ресурсів. Тому, 

проектування, виготовлення та експлуатація прогресивних 

енергозберігаючих машин призначених для генерації теплової та 

електричної енергії є ключовим моментом в процесі реформування 

енергетичної галузі в цілому.  Оскільки, потенціал електрогенеруючих 

машин протягом найближчого десятиріччя потребує часткової заміни або 

повної модернізації. Досвід зарубіжних енергогенеруючих підприємств 

підтверджує той факт, що саме застосування когенераційних технологій 

дозволяє ефективно використовувати паливні ресурси для потреб 

генеруючи машин. Відомо, що когенераційні технології продуктивніше 

впроваджувати у систему з децентралізованим виробництвом 

енергетичних ресурсів, наближенижених безпосередньо до споживачів. В 

такій ситуації необхідні когенераційні машини середньої і малої 

потужності, які найбільш просто розробити на базі двигунів внутрішнього 

згорання. 

Когенераційні установки успішно покривають потребу споживачів в 

дешевій електричній і тепловій енергії. Незалежне електропостачання 

спричиняє за собою цілий ряд переваг.  Автономна робота когенераційних 

установок дозволяє забезпечити споживачів електроенергією із 

стабільними параметрами по частоті і по напрузі, тепловою енергією із 

стабільними параметрами по температурі і якісною гарячою водою. 

Когенераційні установки мають ефективність використання палива на 30% 

- 40% вище, ніж устаткування, що виробляє лише електроенергію або лише 

тепло.  Когенераційні установки більш екологічні (потрібно менше палива 

для виробництва такої ж кількості енергії) і економічніші - при вдалій 

розробці проекту, інвестиції на закупівлю і монтаж КУ поступово 

окупляться за рахунок виробництва дешевшої електроенергії і тепла). 

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/download/4266/3901
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/download/4266/3901
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Когенераційні установки мають перспективи застосування у  

наступних сферах  економіки  України: 

— основним  напрямом застосування когенераційних установок  є  їх 

використання для комунальних цілей на підприємствах із  

теплопостачання, оскільки вони  здатні  поєднати  виробництво  тепла із  

виробництвом  енергії,  що,  по-перше,  забезпечить  стабільне  постачання  

гарячої  води  (ця  проблема  є  надзвичайно  актуальною в малих містах та 

селищах), а також електроенергії, по-друге, дасть змогу знизити  

собівартість тепла за рахунок високого КПД когенераційної установки;  

по-третє,  за  рахунок  зменшення ціни та надання  більш  якісних  послуг, 

а також зниження  шкідливих викидів дозволить покращити  показник  

якості життя населення. 

— у  нафтогазовій   

— у  вугільній  промисловості   

— на підприємствах з переробки твердих побутових  відходів(ТПВ)  

під  час  використання  звалищного  газу  

— на  підприємствах  хімічної,  металургійної  та інших галузей 

промисловості, де попутними складовими продуктів основного  

виробництва  є  горючі  газові  суміші  —  відходи  виробництва ,  а  також  

на підприємствах із  безперервним циклом виробництва, де необхідно  

забезпечити резервування в подачі електричної енергії, та для інших  

цілей; 

— на підприємствах різних галузей господарювання при 

використанні альтернативних видів палива (генераторний газ, біогаз,  

синтез  газ та інших),  які можливо отримати у результаті переробки  

місцевої  енерго-сировини. 

Основні типи когенераційних машин: 

— Когенераційна установка на базі двигуна внутрішнього згорання 

та двох утилізаторів. Когенераційна установка характеризується тим, що 

основні теплові втрати припадають на утилізаційний теплообмінник 

підходящих газів та системи охолодження двигуна, що призводить до 

незначного коефіцієнта використання теплоти палива, 86,2%. 

— Когенераційна установка на базі двигуна внутрішнього згорання 

та водогрійного котла. Випускні гази, що виходять із  двигуна 

внутрішнього згорання поступають у водогрійний котел безпосередньо, де 

проходить підігрів води. Таким чином, водогрійний котел слугує 

утилізатором вихлопних газів двигуна внутрішнього згорання. Слід 

відзначити, що коефіцієнт використання палива в такому типі машини 

складає 93%, що пов’язано з досить високим коефіцієнтом корисної дії 

водогрійного котла до 92%. 

—  Когенераційна установка на базі двигуна внутрішнього згорання 

та конденсаторного блока. За схемою роботи передбачається відпрацьовані 
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гази двигуна внутрішнього згорання направити в паровий котел. Після 

чого, утворений пар потрапляє до конденсаційних турбін. 

Основні втрати в системі роботи когенераційної установки 

зосереджені в конденсаторі та конденсаційних турбінах у зв’язку з їх 

невисоким коефіцієнтом корисної дії. Достатньо висока величина втрат 

зосереджена у котлі з відпрацьованими газами. Коефіцієнт використання 

палива складає 24%.  Реалізація такої роботи когенераційної установки 

ефективна у випадках сезонного споживання, наприклад, при споживанні 

теплоти можливе відключення парової турбіни і пар після утилізатора 

поступає в теплову мережу споживача. Недолік полягає у необхідності 

регулювання роботи парової турбіни в залежності від об’ємів споживання. 

— Когенераційна установка на базі двигуна внутрішнього згорання 

водогрійного та парового котлів. За такою схемою утилізація 

відпрацьованих газів проходить в паровому котлі, а теплота контуру 

охолодження двигуна внутрішнього згорання використовується для 

попереднього підігріву живильної води водогрійного котла. Особливістю 

даної схеми є те, що використовується повітряний охолоджувач, який 

призначений для аварійного зброду теплоти контуру охолодження 

двигуна. Основні втрати тепла зосереджені в основних вузлах парового 

контура. Коефіцієнт використання теплоти палива складає 46,8 %. 

В когенераційних установках використовують як карбюраторні 

двигуни так і дизельні. Частка теплової енергії, перетвореної в  

індикаторну  роботу  у  дизелів  вище,  ніж  у  карбюраторних  двигунів  

внаслідок більш високого ступеня стиску. Найкраще значення  

індикаторного ККД у сучасних карбюраторних двигунів 0,38, а  у  дизелів– 

0,53. Частка  теплової  енергії, перетвореної в ефективну  роботу, також  

вище  у  дизелів.  З  погляду роботи  розробленої  КГУ  більше  значення  

ефективної роботи дизеля означає, що можливе одержання більшої 

кількості електричної енергії.  

Частка  теплової  енергії,  що  відноситься відпрацьованими газами, у 

карбюраторних двигунів трохи вище, ніж у дизелів внаслідок гіршого  

використання в них теплової енергії палива. Це знаходить своє 

відображення  в  більш  високих  температурах  відпрацьованих  газів  у 

карбюраторних двигунів.  

Отже,  у  карбюраторному  двигуні  при  однакових  потужностях  з 

дизелем,  можливе  одержання  більшої  кількості  теплоти,  але  меншої 

кількості електричної енергії.  

Віддати перевагу використанню того або іншого типу двигуна 

однозначно  не  можна.  Явні  переваги або недоліки різних типів  двигунів  

у  різних  ситуаціях  при  роботі  КГУ  можуть  бути  як  позитивними, так  

і  негативними. 
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Основними показниками, що впливають на вибір технічного рішення 

при встановленні електрогенеруючого обладнання на основі 

газопоршневих двигунів служать: 

– наявність на джерелі надлишкових парогенеруючих потужностей 

або відпускання пари споживачам після дроселювання; 

– питома вартість 1 кВт встановленої потужності; 

– наявність вільних площ для установки (впливає на величину 

капітальних вкладень); 

– максимальна величина електричної потужності, споживана на 

джерелі; 

– ціна та вид споживаного палива; 

– ціна електричної енергії в мережі; 

– величина завантаження джерела з відпуску теплоти на протязі 

року; 

– забезпеченість теплогенеруючими потужностями. 

Література: 
1.П.Якубович, В.Лозбін, П. Гащук, В.Маляр, А.Лозинський, В. Волошинець. 

МікроТец  як засіб оптимізації систем енергопостачання. Львів, 2000 

2. В.М. Горбов. Енергетичні палива, Навчальний посібник. Видавництво 

УДМТУ, 2003. 

2. http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/39779/37245 

3. http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-3/Ek_visnyk_3_2011-193-

197.pdf 
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РЕМОНТ ПІДШИПНИКІВ. ТИПОВА КОНСТРУКЦІЯ ОПОРНОГО 

ПІДШИПНИКА 

 

Вал ротора парової турбіни встановлюється в опорних підшипниках, які 

сприймають і передають на деталі статора навантаження від власної ваги валу, 

неврівноважених відцентрових сил, аеродинамічних відцентрових сил. 

Принципова конструкція опорного підшипника. 

В розточці вкладиша складається з нижньої 2 і верхній 1 половин, 

обертається шийка ротора 4. У корпусі підшипника встановлюється бабітовий 

вкладиш 3 для запобігання вібрації турбіни. В розточку між шийкою ротора і 

вкладишем по маслопроводу 5 подається масло. Усередині корпусів 

підшипників розміщується впускна система маслопостачання вкладишів і зліва 

масла. Олійні ущільнювачі для запобігання протікання масла і перегородки 

перешкоджають піноутворення. Вкладиші виготовляють з чавуну або низько 

легуючої сталі. Основним елементом будь-якого підшипника є антифрикційна 

http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/39779/37245
http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-3/Ek_visnyk_3_2011-193-197.pdf
http://www.evd-journal.org/download/2011/2011-3/Ek_visnyk_3_2011-193-197.pdf


«Молодь, освіта, наука 2019» 

101 
 

заливка-бабітова. Бабіту марки 83 являє собою сплав олово -83%, сурма -11%, 

мідь -6%. 

У разі розрегулювання зазорів між валом і підшипником діаметрально 

протилежні зазори з боку масляного клина виявляться не рівні, що в свою чергу 

призведе до явища автоколивання шийки вала(прецесія вала). Різкого зростання 

вібрації і пошкодження підшипника. Тому для створення надійного масляного 

клина між верхніми сегментами підшипника і ротора велике значення мають 

зазори, які встановлюють між поперечними і верхніми колодками підшипника. 

Характерні дефекти опорних підшипників. 

1.вироблення бабіта, відбувається у процесі експлуатації при пусках і 

зупинках турбоагрегату в умовах напівсухого тертя при відсутності стійкого 

масляного клина. 

2.механічний знос бабіта, проявляється у вигляді кільцевих рисок при 

експлуатації турбіни з маслом або вмістом домішок у маслі. 

3.відшарування бабітової заливки, через неякісну заливку бабіту. 

4.під плавлення бабіту, відбувається через припинення подачі масла в 

турбіні 

5.текти масла по валу або корпусу підшипника, відбувається через 

підвищеного тиску масла або пошкоджень масляних ущільнень. 

Ремонтні операції опорних підшипників: 

1.розбирання корпусу підшипника і виїмка вкладишів. 

2.візуальний огляд 

3.ревізія масляних кілець 

4.при значних пошкодженнях бабіта більше 30%, бабіт перезаливають. 

Найбільше пошкодження бабіту усувають шляхом наплавлення бабіту. В цьому 

випадку масляні канавки проточують. 

В кінцевих лабіринтових ущільнень призводить до підвищення витрати 

пари. Видувається з циліндра пар, проникає через масловідбиваючі кільця в 

підшипники і викликає витік масла. Іржавіння деталей дотичних з маслом. 

Збільшення зазору діафрагми призводить до підвищення протікання пари через 

проміжні ущільнення, зростають осьові зусилля на ротор і підвищуються осьові 

зусилля на упорний підшипник створюючи небезпеку його оплавлення. 

Ремонтні операції: 

Після розкриття циліндра перевіряють збіг площин ущільнення діафрагм 

і площині роз'єму циліндра. Перевіряється стан щільності стику лабіринтових 

кілець ущільненнях, у разі незадовільного стану проводиться заміна або вусів 

лабіринтового ущільнення, або самих гребенів. Вуса виготовляються з м'якого 

металу, мідно-алюміній сплав. 

- При заміні ущільнювачів півкільця відливаються під розмір кожної 

конкретної діафрагми. 

- При заміні кілець ущільнення змінюють Додаткові пружини. 

Після установки ротора на підшипники необхідно перевірити величину 

зазору між ущільненням і валом ротора. Для цього вал ротора в місцях кінцевих 
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ущільнень обклеюється пластиром. Залежно від величини необхідного зазору 

пластир наклеюється в 2 або 3 шари. Ротор закривається верхнім циліндром. 

Валоповоротним пристроєм виробляють поворот ротора. Після видалення 

верхньої кришки циліндра приймаються за видалення пластиру. 

 

 

Токарєв Є. В. 

Науковий керівник: д.т.н., професор НУК Тимошевський Б.Г. 

Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ ІЗ ВІДХОДІВ 

ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Загострення проблеми забруднення навколишнього середовища 

органічними відходами тваринницької галузі, а також зростаючий дефіцит 

енергетичних ресурсів є головними мотивами інтенсифікації європейських 

розробок у галузі виробництва та ефективного використання біогазу. 

Виробництво біогазу, який є продуктом анаеробного зброджування гною та 

інших органічних відходів, дає не лише відновлювану енергію, але є 

ефективним шляхом боротьби з забрудненням води й повітря шкідливими 

відходами.  

У галузі виробництва біогазу тваринництво України, зокрема 

свинарство та птахівництво, має величезний потенціал. Сировиною можуть 

бути інші відходи рослинного та тваринного походження, що продукуються 

харчовою, фармацевтичною та ферментною індустрією, садівничими 

господарствами, підприємствами громадського харчування, ринками, а також 

побутові відходи.  

Залучення до паливно-енергетичного балансу України нетрадиційного 

енергоносія біогазу, отриманого з використанням сучасних біоенергетичних 

технологій, відповідає наполегливому проведенню в Україні політики 

енергозбереження та реалізації положень Програми державної підтримки 

розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро - і 

теплоенергетики, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 

31.12.1997 р. № 1505.  

Україна щороку імпортує більше двох третин споживаного нею об’єму 

газу і 80% нафти, тому витрачає ці ресурси економно. За підрахунками 

німецьких “зелених”, потенціал України у виробництві біогазу становить 

близько половини всього імпорту, тобто приблизно 25 млрд. м3 у рік 

(промислові та побутові органічні відходи, стічні води міст, гній і послід, що 

отримуються в сільському господарстві).  

До складу біогазу входять такі компоненти: метан – 50–75 %, 

вуглекислий газ – до 25– 28 %, а також незначні кількості сірководню, аміаку 

та ін.  
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Основне рівняння, що описує анаеробне зброджування целюлози, має 

вигляд (С6Н10О5)n + nН2О = 3nСО2 + ЗnСН4  

Деякі органічні сполуки рослин (наприклад, лігнін) і всі неорганічні 

складові не піддаються зброджуванню. Вони є інертною в цьому процесі 

масою, утворюють шлак, здатний засмітити систему. Але 95% маси, що 

заповнює біогазогенератор, складає вода.  

Ці реакції екзотермічні, в процесі їх протікання виділяється приблизно 

1,5 Мдж тепла на 1 кг сухої маси зброджуванного матеріалу, тобто приблизно 

25 кДж/моль. Тільки близько10% потенційної теплоти згорання втрачається в 

процесі зброджування. Таким чином, ККД конверсії складає 90%.  

На практиці зброджування рідко ведуть до кінця, оскільки це сильно 

збільшує тривалість процесу. Зазвичай зброджують приблизно 60 % 

початкового продукту. Вихід газу складає приблизно від 0,2 до 0,4 м3 на 1 кг 

зброджуваного сухого матеріалу за нормальних умов і при витраті 5 кг сухої 

біомаси на 1 м3 води. Відомо, що зброджування при вищих температурах йде 

швидше, ніж при низьких, і характеризується приблизно подвоєнням виходу 

газу на кожні 5 °С.  

Нищій рівень температури – психрофільний, біля 20 0С, середній – 

мезофільний, біля 30 °С, вищий – термофільний, біля 55 °С.  

Біохімічні процеси при зброджуванні йдуть в три стадії, причому кожна 

забезпечується власною групою анаеробних бактерій: 1) нерозчинні біологічні 

матеріали (наприклад, целюлоза, полісахариди, жири) розщеплюються на 

вуглеводи і жирні кислоти. У працюючому біогазогенераторі це відбувається 

при температурі 25 °С за добу; 2) кислотопродукуючі бактерії утворюють 

переважно оцтову і пропіонову кислоти. Ця стадія йде при такій же 

температурі 1 добу; 3) метаностворюючі бактерії протягом 14 діб при 

температурі 25 °С повністю зброджують початкові продукти, виробляючи 70 

% СН4 і близько 30 % СО2 з малими домішками Н2 і H2S. Для забезпечення 

успішного зброджування необхідно підтримувати постійні умови по 

температурі і подачі початкових матеріалів.  

Метаностворюючі бактерії чутливі до величини рН: умови в середовищі 

повинні бути середньокислими (рН від 6,6 до 7,0) і не нижче рН = 6,2.  

Найменування відходів Вихід біогазу на 1 кг 

сухої речовини дм3 /кг 

Вміст метану, 

% 

Гній верхової рогатої худоби 250 50 

Свинячий гній 400 75 

Солома пшениці 350 60 

Соняшникове лушпиння 300 60 

При порівнянні виявилося, що найбільшим виходом біогазу 

характеризувалися свинячий гній та солома пшениці (відповідно до 400 та до 

350 дм 3 /кг). Згідно з розробленою методикою виконано розрахунок 

метантенку для молочнотоварної ферми кількістю 1000 голів. При визначенні 

необхідної потужності біогазоенергетичної установки (БГЕУ) у першу чергу 
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враховували об’єми добового виходу гною на фермі та коливання його 

кількості протягом року. При розрахунках прийнято, що в біогазі, одержаному 

від переробки гною обох видів тварин, вміст метану становить 65 %, 

енергетична цінність 1 м3 біогазу – 2 кВт електроенергії та 3 кВт тепла. 

Використання електроенергії самою БГЕУ при переробці 20, 40 і 80 т гною 

великої рогатої худоби дорівнює відповідно 80, 160 і 500 кВт, а свиней – 60, 

120, і 400 кВт. При цьому враховано коефіцієнти поправки показників на 

роботу установки в літній і зимовий періоди та якості гною. Аналітичний 

огляд літератури свідчить, що біогаз, отриманий в процесі анаеробного 

зброджування органічних відходів агропромислового комплексу, які постійно 

поновлюються, є високоефективним альтернативним джерелом енергії. В 

Україні на великих свинарських та птахівницьких підприємствах щорічно 

утворюється більше 3 млн. т органічних відходів (за сухою речовиною), 

переробка яких дасть змогу отримати близько 1 млн. т умовного палива (у.п.) у 

вигляді біогазу, що еквівалентно приблизно 8 млрд. кВт∙год. електроенергії [4]. 

Впровадження 2 млн. установок в Україні дасть змогу на перспективу 

отримати близько 2 млрд. м3 біогазу на рік, що еквівалентно 13 млрд. кВт∙год. 

електроенергії і може забезпечити садиби у сільській місцевості 10 млн. т 

органічного добрива на рік. Доцільність отримання у масштабах України 

біогазу із органічних відходів обумовлена їх кількістю та концентрацією в 

окремих господарствах та загалом у регіонах Упровадження 

екобіотехнологічного методу біоконверсії відходів сприяє покращенню 

довкілля на агропідприємствах та отриманню альтернативного джерела енергії 

– біогазу. Агропромисловий комплекс України, виробляючи значні обсяги 

органічних відходів, володіє ресурсами для виробництва біогазу, здатними 

замістити 1,5 млрд. м 3 газу на рік. При розвитку галузі і широкому 

використанні рослинної сировини цей потенціал може бути доведений до 18 

млрд. м 3 у перерахунку на природний газ. При проведенні 

експериментальних досліджень встановлено, що вихід біогазу на 1 кг сухої 

речовини складає від 250 дм3 /кг (із гною верхової рогатої худоби) до 400 дм 3 

/кг (із свинячого гною). Хроматографічний метод аналізу свідчить про 

достатньо високий вміст метану (50-75 %) в біогазі. Розвиток біогазових 

технологій в Україні дозволить у перспективі виробляти щорічно до 6 млрд. м 

3 еквіваленту природного газу, що стане значним внеском у забезпечення 

енергетичної незалежності держави. 

Література: 
1. Матвеев Ю.Б. Обзор биогазовых проектов в Украине и перспективы их 

развития. Биоэнергетическая ассоциация Украины: Біогаз - шанс для 

енергетичної незалежності України і її європейської інтеграції. – К., 2012 р. – 

[Электрон. pесурс] – Режим доступа: 

http://uabio.org/img/files/news/pdf/matveev.pdf  

2. Сидоров Ю. І., Мельниченко О. С., Новіков В. П., Влязло Р. Й. Розрахункова 

модель безперервного виробництва біогазу та її економічний аналіз // Вісник НУ 

«Львівська політехніка». – 2004. – № 497. – С. 65–70.  

http://uabio.org/img/files/news/pdf/matveev.pdf


«Молодь, освіта, наука 2019» 

105 
 

3. Потенциал производства биогаза в Украине [Электрон. pесурс] – Режим 

доступа: http://www.biowatt.com.ua/analitika/potentsial-proizvodstva-biogaza-v-

ukraine/  

4. Гармаш С.Н. Анаэробная биоконверсия органических отходов в биогаз // 

Вопросы химии и химической технологии-2013.-№5.-С.35-38 

 

 

Білоус Я.О.  

Науковий керівник к.т.н. Капура І.А. 

Первомайська філія НУК імені адмірала Макарова 

 

ЕНЕРГОСБЕРЕЖЕННЯ З ВІКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОВИХ 

НАСОСІВ 

 
Зі збільшенням енергоємності обладнання встановленого в житлових 

будинках і соціальних будівлях (електрокотли, кондиціонери великої 

потужності, велика кількість електроустаткування). Все більш актуальним 

стає питання енергозбереження.  

Підвищити рівень енергозбереження можливо за умови зменшення 

енергоємності. Система теплопостачання вимагає докорінної технологічної 

перебудови з переважним використанням комбінованого виробництва 

теплової та електричної енергії, підвищення економічної ефективності. [1] 

У скандинавських країнах, де клімат суворіший за наш, 

енерговитратність житлових будинків становить 120 – 150 кВт·рік /м в рік, 

а енергоефективність – 60÷80 кВтч/м² (житлові будинки, забудови останніх 

років в Україні споживають 300 – 400  кВт*ч/м² на рік). Щоб досягти таких 

показників, будинок, крім енергозберігаючих огороджень, повинен бути 

обладнаний останніми досягненнями енергоекономної техніки: сонячними 

колекторами, тепловими насосами, системами акумуляції тепла, 

економними автоматизованими системами опалення, вентиляції, гарячого 

водопостачання, кондиціонування повітря.[1], [2] 

Сьогодні тепловий насос – це перспективний і практичний спосіб 

опалення. І при його встановленні, для опалення і підігріву води, можна 

значно скоротить витрати електроенергії майже 60%, а також при цьому не 

використовувати споживання газу, вугілля і т.д. [2] 

У теплових насосах, так само як і в холодильних установках, 

здійснюється так званий зворотний цикл передачі теплоти від джерела з 

низькою температурою до джерела з більш високою температурою. При 

цьому необхідно затратити деяку кількість механічної енергії. 

Баланс енергії для обох циклів виражається рівнянням: 

, КДж / кг                             

де QBA – енергія, яка відводиться від робочого тіла; 

       Qdc – підводиться до робочого тіла теплова енергія; 

http://www.biowatt.com.ua/analitika/potentsial-proizvodstva-biogaza-v-ukraine/
http://www.biowatt.com.ua/analitika/potentsial-proizvodstva-biogaza-v-ukraine/
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WCD – робота, яка витрачається на передачу теплоти від 

низькотемпературного до більш високотемпературному джерела. [3] 

Найбільш часто використовується тепло грунту, який приблизно на 

глибині 2-х метрів нижче поверхні має відносно постійну протягом усього 

року температуру 8 ... 10° С, що набагато вище температури зовнішнього 

повітря протягом зими і нижче температури навколишнього середовища 

влітку, що й робилося раніше людьми. При використанні теплового насоса 

взимку останній використовує тепло грунту або води для теплопостачання 

будівлі, а влітку тепло з будівлі відводиться в грунт або воду, тобто грунт 

діє як джерело тепла взимку і приймач тепла влітку. [1], [3] 

 

З точки зору 

теплофізики грунт є 

невичерпним джерелом 

теплової енергії. При 

«відборі» тепла Землі 

використовують її верхній 

шар, що знаходиться на 

глибині до 100 метрів від 

поверхні. З точки зору 

теплообміну цей шар грунту 

находиться під впливом 

променевої енергії Сонця, 

радіогенного тепла з 

глибинних шарів Землі, 

конвективного теплообміну 

з атмосферним повітрям і теплопереносу за рахунок різних масообмінних 

процесів (дощ, тане сніг, грунтові води і т.д. ). Принцип опалення 

геотермальним тепловим насосом заснований на зборі тепла з природи, що 

оточує будівлю, та передачі зібраного тепла в систему опалення (або 

гарячого водопостачання) будівлі. [2] 

Для збору тепла незамерзаюча рідина протікає по трубі, 

розташованій у грунті або водоймищі біля будівлі, до теплового насосу. 

Тепловий насос, подібно до холодильника, відбирає тепло і, відповідно, 

охолоджує рідину приблизно на 5° С. Відібрані тепловим насосом градуси 

віддаються системі опалення та / або на підігрів гарячої води та / або 

басейну ... Рідина знову тече по трубі у грунті або воді, відновлює свою 

температуру, і знову надходить до теплового насосу. 

  Тепловий насос може використовувати накопичену в скелях, грунті, 

воді теплову енергію для нагріву будівлі: опалення, підігріву гарячої води, 

басейну, зимового саду, систем проти обмерзання і т.д. [1] 

Встановлення теплового насоса, для опалення і підігріву води, 

дозволяє значно скоротить витрати електроенергії. Витрати на 

Рис. 1 Принцип опалення будинку за 

допомогою теплового насоса. 



«Молодь, освіта, наука 2019» 

107 
 

встановлення системи опалення за допомогою теплового насоса в два рази 

дорожче вартості самого насоса. Але в процесі експлуатації ці витрати 

окуповуються вже за 2 роки у зв'язку з тим витрата електроенергії 

знижується до 60%. 

Також при цьому не вдаються до використання опалювальних 

систем за допомогою газових або вугільних установок, а тим самим не 

витрачати ці ресурси. [1], [2] 

Література: 

1. http://masters.donntu.org/2011/etf/filippov/diss/indexu.htm 

2. https://msd.in.ua/shlyaxi-vikoristannya-teplovix-nasosiv/ 

3. http://www.ecosvit.net/ua/teplovij-nasos-vidi-ta-zastosuvannya 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ТРЬОХШАРОВОЇ 

ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ 
  

Трьохшаровими оболонками займалися багато відомих вчених, таких 

як С.А.Амбарцюмян [1],  К.З.Галімов [2] , Е.І. Григолюк [3], П.М.Огібалов 

[4] , С.Н.Кан [5], І, Солвей  [6], Л.Донелл [7]. При будуванні рівнянь для 

зовнішніх шарів використовують гіпотези Кірхгофа-Лява, для середнього 

шару – заповнювача – гіпотеза про нестиснення матеріалу в напрямку осі 

z.  
Якщо оболонка має декілька шарів, то при її розрахунку треба 

обов’язково враховувати енергію зсуву заповнювача. 

    Сумарні моменти згину будемо розглядати у вигляді [5] 

               ( ) ( )
0 dod

m m m x     = + = ,                                        (1) 

Де задані  

                    ( ) ( )
0 0m x   = , 

( )x - статично невизначена функція, яка змінна вподовж оболонки. 

В цьому випадку змінюється залежність (при 0 = ) 

                   

2

2 2

t n
n

D w
m w

R




 
= − + 

 
                                                     (2), 

де nw - загальні значення радіальних переміщень 

                        ( ) ( )0n dodw w w x  = + =  

http://masters.donntu.org/2011/etf/filippov/diss/indexu.htm
https://msd.in.ua/shlyaxi-vikoristannya-teplovix-nasosiv/
http://www.ecosvit.net/ua/teplovij-nasos-vidi-ta-zastosuvannya
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Це пояснюється тим, що у випадку трьохшарової оболонки кривизна 

оболонки  проходить не тільки за рахунок дії моментів згину m , але і 

внаслідок впливу поперечних сил Q ,які викликають дотичні напруження 

заповнювача  

                                              
Q

F


 = , 

де F h= - товщина заповнювача. 

Рівняння змінення кривизни окремого кільця  представимо у вигляді 

                       

2

0

2 2

1 n
n

t zap

mw p
w

R D G F





  
+ = − +       

.                              (3) 

де 0

1 Q
p

R






= −


- інтенсивність радіального навантаження, 

    0

zap

p

G F
 -зміна кривизни кільця в наслідок зсуву заповнювача. 

Розглянемо випадок коли  навантаження на оболонку  розподілене 

вподовж однієї твірної при 0 =  . В площині симетрії при х =0 нормальні 

напруження визначаються за формулою 

         0

22

3
cos 0,04 cos

8

z
x

z

M pL p L
y R

J R R
  

  

 
= = =  

 
                (4) 

Момент згину в довільному перетині кільця одиничної ширини від 

дії навантаження р і дотичних сил 

                ( )
0

1 0,5cos sin
2

pR
m    


= + − −                              (5) 

З урахуванням залежності (5) рівняння (3) приймає вигляд  

( )
( ) ( )2

2 2 2

1,5cos sin 1 0,5cos sin1

zap t

w
w x

R G R F D

       




 + − + − − 
+ = −  

     
,(6) 

Після вирішення рівняння (6) отримаємо вираз для радіальних 

переміщень     

   ( ) ( )2 1
0,5 cos 0,75sin 0,25 cos 1n

t

w R x
D

      


= − + − +   


    

      ( ) 2

1
0,25 cos 0,25sin 0,5 cos

zapG R F
     + + −            (7) 
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На основі гіпотези про відсутність розтягнення кілець відносних 

деформацій в окружному напрямку дає змогу знайти переміщення nv  по 

дотичній до дуги s  

                                  

1
0n nw v

R R





= + =

  

       ( ) ( )2 3 21
sin 0,25 0,5 0,5 2n

t

v R x
D

    


= − + − − + 


 

        ( )  2

2

1
cos 1,25 0,5 cos

zapG R F
      + + − + +  

     ( )  3 20,25sin 2 2   + − + − .                                         (8) 

Гіпотеза відсутності зсуву серединної поверхні дає можливість 

знайти зв'язок між переміщеннями nu  по осі х і переміщеннями nv по 

дотичній до дуги s  

                                                   0n nu v

R x

 
+ =

 
 

( ) ( )3 3 4 2

2

1
sin 2,82 1 0,25cos 11 2 2n

zap

u R
x G R F


      

   = − − + − − + −   

( )2 3 21
0,5 sin 2 0,5 0,68 1

tD
    − + + − + −  

( ) 4 2cos 0,25 1,32 0,5 0,5   − + − −                               (9) 

Змінення  кривизни серединної поверхні в напрямку твірної 

                                      

2

2

n
x

w

x



= −


, 

( )
2

2

1
cos 0,5 0,75 sin 1x

t

R
x D


      


= − + − − +    

 

( ) 2

0,25
cos 2 sin

zapG R F
     + + +   . 

 Змінення  кривизни серединної поверхні в окружному напрямку  

                          

2

2 2

1 n
n

w
w

R




 
= − + 

 
, 
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             ( ) ( )2

1
cos sin

zap

x
G R F

     


= − + − −   


 

                         ( ) 
1

cos sin 1
tD

   − + + +   . 

Додаткові нормальні напруження 

   ( )
3

3 3

3 2

1
sin 2,82 1n

xdod

zap

u
E ER

x x G R F


   

   = = − − +   
 

( )  ( )4 2 3 21
0,25cos 11 2 2 sin 2 0,5 0,68 1

tD
       + − − + − + − + +



( )  2 4 20,5 cos 0,25 1,32 0,5 0,5    + − + − −  

Складаємо вираз для потенціальної енергії 

           

.

0

1

2 2

n cp

xdod xm m Rd   


    

 
 = + − 

 
                    

(10) 

Підставляємо відповідні вирази і отримаємо 

        

( ) ( )
2

2 2

2 2 4 2 2 2

33266,89 58923 33,43 2,28

zap t t zap

x x
E

x G R F D R D G R F

     
 = − − − −            

 

                            2

103,2 39,71

2 t zap

p

R D G R F

 
− −  

 
. 

Рівняння Ейлера варіаційної задачі 

                   ( ) ( ) ( )

2

2
0

d d

x dx x dx x  

     
− + =            

 

Це приводе до лінійного неоднорідного диференційного рівняння 

четвертого ступеню відносно функції ( )x  

                       

( )
( ) ( )

4

4

4
4 n

x
k x kp x

x





+ =

                                 (11) 
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де         

2

2 4 2 2

2,28 33,44

33266,89 58923

zap t

n

zap t

G R F D
k

RE
G R F D

 
−  

 =
 

−  
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2

2

2 4 2

103,2 39,71

33266,89 58923
2 2

t zap

zap t

D G R F
k

R E
G R F D



 
−  

 =
 

−  
 

 

Рішенням рівняння (11) буде вираз 

( ) ( ) ( )1 2 3 4sin cos sin cosn nk x k x

n n n n hastx e C k x C k x e C k x C k x −
= + + + +

(12) 

Отримане рішення задачі міцності трьохшарової циліндричної 

конструкції дозволяє визначити напруження в оболонці в залежності не 

тільки геометричних її параметрів, але і  модулю зсуву заповнювача, що 

покращує достовірність проектування і експлуатацію таких конструкцій. 

Література: 
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НАПРУЖЕННЯ ЛОБОВИНИ КРАНОВОГО БАРАБАНУ 
 

Приймаємо, що лобовина являється круглою пластиною, яка 

навантажена по зовнішньому колу несиметричним тиском 

                                 ( ),p F r =                                                                     (1) 

де r –радіус пластини, 
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     - кут, який відраховувається від вертикальної діаметральної лінії. 

Прогини пластини будуть залежати від координати r і від кута   і їх 

можна представити у вигляді [7 ] 

                     ( ), cosw r w n =                                                                        (2) 

де n – числа натурального ряді. 

Кривизна деформованої поверхні пластини в любому 

діаметральному перерізі буде визначатися 

                  
( )2 2

2 2

,
cosr

w r d w
n

r dr


 


= − = −


                                                (3) 

В коловому напрямку кривизна буде визначатися 

                

2

2

1
cos

n dw
w n

r r dr
 

 
= − 
 

                                                                (4) 

Кут закручування окремих елементів 

               
( )2

2

, 1
sinr

w r n dw
w n

r s r dr r



 

  
= − = − 

   
                                        (5) 

Погонні моменти згину в колових перетинах 

          ( )
2 2

2 2

1
cosr r

d w dw n
m D D w n

dr r dr r
   

  
= + = − + −  

  
            (6) 

де D – циліндрична жорсткість пластини 

                                
( )

3

212 1

E
D




=

−
, 

       Е – модуль пружності матеріалу пластини, 

      -коефіцієнт Пуассона. 

Погонні моменти згину в діаметральних перетинах   

  ( )
2 2

2 2

1
cosr r

dw d w n
m D D w n

r dr dr r
   

 
= + = − + − 

 
                  (7) 

Погонні моменти кручення 

( ) ( ) 2
1 1 sinr r

n dw n
m D D w n

r dr r
    

 
= − = − − 

 
                       (8) 

Рівняння повної потенційної енергії пластини на одиницю довжини 

вподовж радіуса r без урахування деформації зсуву  

( ) ( )
2

0

1 1
cos

2 2
r r r r nm m m p n w r rd



         
 

 = + + − 
 
             (9) 

Зовнішнє навантаження лобовини барабану приймаємо за формулою 

                                   
0 kfT

p e
R

−=
                                                                      (10) 
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де 0T - натягнення канату, яке сходить з барабану, 

     k - коефіцієнт, який враховує пружні і геометричні параметру 

канату і барабану [5] 

                               
b

k b

E d
k

E R 
=                                                                           (11) 

   f- коефіцієнт тертя канату і барабану, 

   -кут намотування канату, 

  R - зовнішній радіус лобовини, 

  bR - радіус обичайки барабану, 

  ,b kE E -відповідно модуль пружності барабану і канату, 

  d- діаметр канату, 

   -товщина обичайки. 

 Підставляючи всі вищенаведені формули в рівняння (9) отримаємо 

( )
( )

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

0

2 2 2 2

1 1 1

2 2

1
kf

b

D d w dw n d w D dw n d w dw n
w w w

dr r dr r dr r dr r dr r dr r
r

T k en dw n
D w

r dr r R k f n



 





−

      
+ − + − + − +      

      
 =  

  
+ − − −  +  

(12) 

 

Вирішуємо задачу за допомогою рівняння Ейлера варіаційної задачі  

          

2

2 2

2

0
d d

dww dr dr d w

dr dr

  
      − + =
                 

                                                  (13) 

Отримуємо диференційне рівняння 4-го ступеню    

( ) ( ) ( )
( )

( )

4 24 3 2
04 3 2 2 2 2

4 3 2 2 2 2

1
2 1 2 1 2 4

kfr T kf ed w d w d w dw
r r n n n n w

dr dr dr dr DR k f n

− −
+ − + + + + − =

+
     

(14) 

Найбільш можлива деформації лобовини канатного барабана при 

n=2. При цьому рівняння (14) приймає вигляд 

 ( ) ( )
( )

( )

4 24 3 2
04 3 2 2

4 3 2 2 2 2

1
2 1 2 1 2

kfr T kf ed w d w d w dw
r r n n

dr dr dr dr DR k f n

− −
+ − + + + =

+
  (15) 

Проводимо заміну 
dw

y
dr

= , тоді замість рівняння (15) отримуємо 

неоднорідне диференційне рівняння 3-го ступеню 

( )
( )

23 2 2 2
0

3 2 2 3 2 2 2

12 1 2 1 2
kfT e kfd y d y n dy n

y
dr r dr r dr r DR k f n

− −+ +
+ − + =

+
               (16) 
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Складаємо характеристичне рівняння 

           

2 2
3 2

2 3

2 1 2 1 2
0

n n
k k k

r r r

+ +
+ − + =                                   (17) 

Для знаходження коренів застосовуємо рішення Кардано. 

Підстановкою 
2

3
k x

r
= −  приводимо до «неповного» вигляду     

3 0x px q+ + = , 

де    

2

2 2

4 1 2

3

n
p

r r

+
= − − ,          

( )23 2

3 3

2 1 22 1 2
2

3 3

n n
q

r r r

+ + 
= + + 

 
 

Корені знаходимо у вигляді 

             1x A B= + ,         2,3 3
2 2

A B A B
x i

+ −
= −  . 

де  3

2

q
A Q= − + ,      

3

2

q
B Q= − − ,     

3 2

3 2

p q
Q

   
= +   
   

 

Тоді  

       1

2

3
k A B

r
= + −     2,3

2
3

2 3 2

A B A B
k i

r

+ −
= − −   

Часткове рішення рівняння (16) буде мати вигляд  

      
( )

( )( )

2

0

2 2 2 2 4

1

64 17

kf

has

T e kf
y

DR k f n n n

− −
=

+ − +
                                                  (18) 

Загальне рішення рівняння (16) буде  

( )
( )

( )( )
1 4

2

0

1 2 5 3 5 2 2 2 2 4

1
sin cos

64 17

kf

k r k r
T e kf

y C e e C k r C k r
DR k f n n n

− −
= + + +

+ − +
   (19) 

де  

  
( )

( )( )

1

1

2

0

3 22 2 2 2 4

1

1
1 1

64 17

c
kf a R

a R

T kf e e
C b

eDR b k f n n n





− −   
= − −  

+ − +   
           (20) 


1 1

1

2 3 13

2 2
2 2

1

sin sin
c

c

a R a R

a R

c

C C b

e a R e e a R
− −

= +

−
 

( )( )
( )( )

1 12

0

2 2 2 2 4

1 1

64 17

ca R a RkfT kf e e e

DR k f n n n





−− − −
+

+ − +  

 

( )
( )( )

( )
1

2 3
0

2
1 2 2 3 22 2 2 2 4

1
sin cos

64 17

kf
R

a R

T kf e
C e C a R C a R

DR e k f n n n





−
−−

= − +
+ − +
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де      

11

1

3

2 2
1 2 2cos cos

c

c

a Ra R

a R

cb e e a R e a R
− −

= −  

 

               
1

1

2
2 2

2

2
2 2

sin cos
2

sin sin
ca R

a R

c

a
a R a R

b

a R e e a R
−

−

+
=

−

 

 

Отримане рішення для визначення деформації лобовини канатного 

барабана під дією канату, який намотується на оболонку барабана. Це 

дасть змогу провести розрахунки завантаженості лобовини і оцінити 

необхідність посилення її елементами жорсткості. 

Література: 
1.Кан С.Н. Строительная механика оболочек / С.Н.Кан.-М.: Машиностроение, 

1966.-508с. 

 

Красіловський Д.О. 

Науковий керівник к.т.н.  доцент Соломонюк Д.М. 

НУК імені адмірала Макарова 

 

ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕЯКИХ ТИПІВ СЕРІЙНИХ 

СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ 

 

Вступна частина. В настоящее время в ряде стран мира 

наблюдается бурное развитие  энергетики, основанной на нетрадиционных 

и возобновляемых видах энергии. В частности происходит развитие такого 

направления как солнечная энергетика. Многие страны Европы, США, 

Австралия и др. выделяют огромные средства на поддержку научной и 

производственной деятельности в этой области нетрадиционной 

энергетики.  

Одним из применений энергии Солнца является такая область, как 

гелиотехника. В частности геліоколектор – устройство, использующее 

энергию солнечного излучения для нагрева жидкости.[1] 

Постановка цели исследования. У роботі, проведеної викладачами 

і магістрами кафедри "Експлуатації суднових енергетичних установок та 

теплоенергетики" НУК імені адмірала Макарова були виконані орієнтовні 

порівняльні  дослідження плоских геліоколекторів із трьома різними 

видами абсорберів. Абсорбер - поверхня, що безпосередньо поглинає 

енергію сонячного випромінювання і передає її теплоносієві, що циркулює 

по каналах - трубкам.[1] Абсорбери, обраних для дослідження 

геліоколекторів, були виготовлені зі сталі, латуні і алюмінію, зі сталевими, 
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мідними і алюмінієвими трубками. Два типи абсорберів мали зачернене 

покриття.  

Метою даного дослідження було одержання залежностей зміни 

вихідної потужності й коефіцієнта перетворення теплової енергії (далі - η) 

геліоколекторів у плині доби.  

Дослідження проводилися в ясні сонячні дні при максимальному 

значенні  прямого сонячного випромінювання. Місяці для досліджень: 

квітень, травень, червень. 

Перший геліоколектор (див. рис. 1) мав сталевий штампований 

абсорбер типу "труба в лісті" із зачерненою поверхнею. Теплоносієм у 

геліоколекторі може бути як прісна вода, так і антифриз. Усередині 

абсорберу спеціального покриття, що забезпечує придатність 

використання теплоносія для побутових потреб (питна вода), не має. Хоча 

цей тип колектора не новий і, його дослідження проводилися з метою 

порівняння за єдиною методикою випробувань всіх типів геліоколекторов. 

 

Рис. 1. Загальний вид сталевого штампованого абсорбера і місця 

установки термодатчиков. 

Основна частина. Досліджуючи витрату теплоносія залежно від  

часу роботи, були встановлені етапи виходу геліоколектора на 

номінальний режим роботи. З 10:25 до 10:40 відбувається включення 

геліоколектора в роботу (первинне нагрівання теплоносія). Далі з 10:40 до 

12:10 відбувається вихід на номінальний режим роботи. Під номінальним 

режимом мається на увазі встановлення постійної витрати теплоносія 

через геліоколектор. За цей час витрата теплоносія через геліоколектор 

Выход теплоносителя из абсорбера 

           Вход теплоносителя в абсорбер Т3 

Т4 

Т19 

 

Т18 

Т15 

Т14 

   Т10 

 

Т11 Т8 

Т9 

Т13 

   Т12 

   Т17 

           Т16 

Т3 – Т19 – термодатчики. 
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змінювався від 0,0 м3/ч. з моменту включення в роботу, до 0,0258 м3/ч. з 

моменту виходу на номінальний режим. У номінальному режимі витрата 

теплоносія залишався постійним і становив, у середньому, 0,0260 м3/ч., 

змінюючись на незначну величину (0,0001 - 0,0003 м3/ч.), внаслідок 

короткочасного затінення хмарами. За 4 години роботи гелиоколлектор 

прогрів 72,4 літри прісної води. Вихід на номінальний режим за 1 годину 

30 хвилин є досить гарним показником для сталевого абсорбера навіть у 

квітні місяці. [2 - 5] 

Висновки. Використання геліоколекторів різного типу дозволить 

знизити споживання і використання дорогих видів палив за рахунок 

дармової сонячної енергії. Так само той фактор, що виробництво теплової 

енергії за рахунок геліоколекторів є екологічно чистим, дає можливість 

при їхньому використанні зменшити шкода, наносимый навколишньому 

середовищу при спалюванні органічних видів палив.  

Література 
1. Соколов Е.Н. «Теплофикация и тепловые сети» - М.: Издательство МЭИ, 2001. 

2. Козин В.Е., Левин Т.А., Марков А.П. «Теплоснабжение» - М.: Высшая школа, 1980. 

3. Ионин А.А., Хлыбов Б.М., Братенков В.Н. «Теплоснабжение» - М.: Стройиздат, 1982. 

4. «Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов» - М.: 

Стройиздат, 1981. 

5. «Инструкция по проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов 

промышленных предприятий» - М.: Стройиздат, 1983. 

 

Дорошенко О.С. 

Науковий керівник к.т.н.  доцент Соломонюк Д.М. 

НУК імені адмірала Макарова 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З 

УТИЛІЗАЦІЄЮ ТЕПЛОТИ ҐРУНТУ 

 

Використання низкопотенциальної теплоти ґрунту в системах 

теплопостачання реалізується з використанням теплових насосів, 

найпоширенішим  типом яких є парокомпресійні [1,2,3].  

Схема такої системи для випадку з опаленням в підлозі і 

вертикальними ґрунтовими теплообмінниками наведена на рис 1. Вона 

містить у собі три взаємозалежних контури:  

- ґрунтових теплообмінників;  

- теплового насоса;  

- споживача.  

На ефективність такої системи великий вплив роблять параметри 

джерела тепла (температура і теплофізичні властивості ґрунту) і ґрунтових 

теплообмінників (розміри, властивості матеріалів, режим плину 

теплоносія), які до того ж є однієї з найбільш витратних частин всієї 

системи [4,5]. Ця особливість вимагає достовірного підходу до оцінки 

утилізаційних пристроїв - ґрунтових теплообмінників.  
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Тепловий насос є сполучною ланкою між джерелом і споживачем 

тепла і призначений для підвищення потенціалу теплоти ґрунту. Для 

точного аналізу системи потрібно також достовірний аналіз контуру 

теплового насоса.  

Споживачем тепла можуть бути:  

- системи гарячого водопостачання;  

- опалення;  

- технологічні комплекси.  

 

I – контур ґрунтових теплообмінників; II – контур теплового насоса; III – контур споживача 

теплоти (система панельного опалення в підлозі); 1 –покриття підлоги; 2 – стяжка; 3 – 

труба; 4 – теплоізоляція; 5 – поверхня скважини; 6 – заповнювач скважини; 7 – U- образні 

труби 

Рис 1. Схема теплонасосної системи теплопостачання (а), елементи перетину 

вертикального ґрунтового теплообмінника (ВГТО) (б) і опалювальної панелі (в) 

 

Ці споживачі розрізняються температурними рівнями і 

конструкційними особливостями. При цьому завжди буде мати місце 

збільшення енергетичної ефективності теплового насоса при зменшенні 

температурного рівня споживача - приймача теплоти, тобто  при зниженні 

різниці температур приймача і джерела теплоти. Отже, при проектуванні 

таких систем варто прагнути понизити температурний рівень приймача 

тепла, якщо це можливо. У системах теплопостачання будинків це може 

бути досягнуто застосуванням низькотемпературної системи опалення, 

наприклад, опалення в підлозі. 

Для достовірної оцінки ефективності такої системи необхідно 

враховувати як параметри опалювальних приладів, так і особливості 

спільної роботи теплового насоса і ґрунтових теплообмінників. 

Метою роботи є дослідження ґрунтових теплонасосних систем 

теплопостачання. Як  об'єкт дослідження виступали система теплопостачання 

з вертикальними ґрунтовими теплообмінниками, парокомпресійним тепловим 

насосом і системою опалення в підлозі, а також система підігріву приливного 

повітря.  
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На основі отриманих результатів комплексного аналізу розроблені 

наступні рекомендації із проектування системи теплопостачання з 

підвищеною ефективністю. 

Найбільша ефективність ґрунтових теплообмінників з U-образними 

трубами досягається при їхньому розміщенні по периметрі зовнішньої 

утворюючої скважини з максимально можливою кількістю і діаметром, це 

дозволяє підвищити теплопродуктивність системи на 9% у порівнянні з 

однотрубними вертикальними ґрунтовими теплообмінниками. 

Можливо використати витягнутий зі скважини ґрунт як  заповнювач при 

монтажі вертикальних ґрунтових теплообмінників без істотного зниження (до 

4%) параметрів системи в порівнянні із традиційними заповнювачами з 

більшою теплопровідністю.  

Доцільно застосовувати вертикальні ґрунтові теплообмінники зі 

збільшеною кількістю поліетиленових труб, що дозволить збільшити 

теплопродуктивність системи до значень, що і з металевими трубами, при 

зниженні витрат у порівнянні зі сталевими трубами в 2,9 рази, а мідними - в 17 

разів.  

Для компенсації сезонного зменшення теплопродуктивності систем 

варто збільшувати довжину ВГТО або передбачати резервне джерело теплоти 

з урахуванням сезонного зниження температури ґрунту не нижче 0°С.  

У системі теплонасосного теплопостачання доцільно використати 

низькотемпературну водяну систему опалення - тепла підлога, що дозволить у 

порівнянні з високотемпературною системою вдвічі збільшити енергетичну 

ефективність. За опалювальний сезон дана система дозволить зменшити 

споживання первинної енергії за опалювальний період у кількості 0,41-0,43 т 

у.т.  на 1 кВт установленій потужності.  

Мінімальна площа системи опалення в підлозі повинна відповідати не 

менш 30% від загальної площі приміщення.  

Розроблені конструкції повітряних енергетичних паль забезпечують 

підігрів припливного атмосферного повітря на 3-5°С при витратах 

електроенергії на привід вентиляторів до 2% від величини теплового потоку, 

як і в аналогічних, але більше складних системах з калориферами і рідинними 

енергетичними палями і ВГТО. Застосування таких систем дозволяє до 17% 

скоротити споживання теплоти за рахунок використання поновлюваної 

теплоти ґрунту. 

Література 
1. Мацевитый, Ю. М Альтернативная система теплоснабжения на базе теплового насоса 

с грунтовым теплообменником / Ю. М. Мацевитый // Энер-госбережение. Энергетика. 

Энергоаудит. – 2007. – №8. – C. 9–17. 

2. Соколов, Е. Я. Энергетические основы преобразования тепла и про-цессов 

охлаждения / Е. Я. Соколов, В. М. Бродянский. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с. 

3. Быков, А. В. Холодильные машины и тепловые насосы / А. В. Быков, И. М. Калнинь, 

А. С. Крузе. – М.: Агропромиздат, 1988. – 286 с. 

4. Bonin, J. Handbuch Wärmepumpen. Planung und Projektierung / J, Bonin. – Berlin: Beuth 

Verlag, 2012. – 277 p. 



«Молодь, освіта, наука 2019» 

120 
 

5. Gabriel, I. Vom Altbau zum Niedrigenergie- und Passivhaus / I. Gabriel, H. Ladener. – 

Freiburg: Ökobuch Verlag. – 2008. – 261 p. 

 

 

Василенко В.І.  

Науковий керівник к.т.н.  Анастасенко С.М. 

НУК імені адмірала Макарова 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДЕАЕРАТОРОМ 

 

Вступна частина. Робота деаератора заснована на принципі 

термічної деаерації, що полягає в тому, що при температурі рідини, рівній 

температурі насичення при заданому тиску, розчинність газів в рідині стає 

рівною нулю. 

У режимі номінальної потужності основний конденсат поступає у 

верхню частину деаераційних колонок в камеру змішувача. Далі конденсат 

розподіляється по дірчастих тарілках і водоспрямовуючих листах, 

проходить через барботажний пристрій і прямує в бак акумулятор. 

Гріюча пара заводиться колектором в нижню частину деаераційної 

колонки. Усередині деаератора паровий колектор перфорований і паровий 

потік прямує з нижньої частини деаераційної колонки у верхню. Основний 

конденсат протитечією до основної пари поступає з верхньої частини 

деаераційної колонки в нижню. Контактуючи напряму з паровим потоком, 

конденсат нагрівається і досягаючи температури насичення виділяє 

розчинені у воді гази.  

Гази разом з паровим потоком через відвідний колектор як робоче 

тіло прямують у вищезгадані ежекторні групи турбоустановки і потім 

виділяються в атмосферу через кришку машзала. 

Метою роботи э дослідження як впливає тиск на роботу деаератору. 

Основна частина. Регулятор призначений для підтримки заданого 

значення тиску 7кгс/см2 у деаераторах. Підтримка заданого тиску пари 

здійснюється за рахунок зміни витрати пари від КВП в деаератори 

впливом регулятора по сигналу датчика тиску у деаераторах на регулюючі 

клапани типи И68051-500-01, Dу-500.  

Два клапани керуються від одного регулятора за схемою паралельної 

синхронізації.  

Якщо регулятор підключений тільки до одного з клапанів, схема 

синхронізації блокується. При знеструмлені одного з клапанів, схема 

синхронізації блокується, а регулятор підключається до другого клапана 

[Інструкція з експлуатацій деаераційної установки ОП Южноукраїнська 

АЕС 2002р.]. 
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Рис 1. Принципова схема регулювання  тиску в деаераторі 

 

Пропускною здатністю  Kv  називається витрата рідини із щільністю    

1000 кг/м3, що пропускає РО при повному відкритті й при перепаді тиску 

на ньому 105 Па. Витрата виміряється в м3/г. 

Умовною пропускною здатністю Kvy називається номінальне 

значення пропускної здатності РО при максимальному (умовному) ході 

затвора, виражене в м3/год. 

Перепад тиску на РО визначає зусилля, на які розраховує ІМ, а 

також зношування дросельних поверхонь. 

Умовним проходом Dy у РО називається номінальний діаметр 

проходу в приєднувальних патрубках (але не усередині корпуса). 

Пропускна характеристика (ідеальна) встановлює залежність 

пропускної здатності щодо переміщення затвора S при постійному 

перепаді тиску, тобто Kv=f(S) 

Конструктивна характеристика встановлює залежність зміни 

відносного перетину Ро від ступеня його відкриття S, тобто F/Fmax=f(S) , де  

F – площа прохідного перетину при переміщенні S, Fmax – максимальний 

прохідний перетин при повному відкритті. Вид характеристики 

визначається відповідним профілюванням РО. Для систем автоматичного 

керування серійно виготовляємі РО профілюються звичайно з лінійною 

або рівнопроцентною (експонентною) пропускною характеристикою. При 

цьому конструктивна характеристика описується виразом F=kes, тобто 

експонентою. 

Витратна характеристика являє собою залежність відносної витрати 

середовища q від ступеня відкриття S, тобто q=f(S), де q=D/Dmax. 

Характеристику можна будувати так само в абсолютних значеннях 

витрати, тобто D=f(S). Залежно від характеристики РО бувають голчасті, 

тарілчасті, золотникові, плунжерні й шиберні. 

Для побудови витратної характеристики будемо використовувати 

формулу (1) для розрахунку відносної витрати q:  
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Регулятор призначений для підтримки заданого значення рівня 

1400мм у деаераторах. 

 Підтримка заданого рівня здійснюється за рахунок зміни витрати 

ХОВ у конденсатор, впливом регулятора, по сигналі датчика рівня в 

деаераторах на регулюючі клапани які, встановленні паралельно.  

 
Рис 2. Принципова схема регулювання рівня в деаераторі 

 

Регулятор підтримує рівень у деаераторах при заданих значеннях 

витрати конденсату на деаератори. 

Основний регулятор рівня в Д-7 має додатковий режим підтримки 

тиску на напорі КЕН - другої ступені. 

Основний регулятор рівня в режимі підтримки рівня в Д-7 одержує 

наступні сигнали: 

– рівень у деаераторах; 

– середня витрата на деаератори, яка використовується як зворотній 

зв'язок для реалізації пропорційного закону регулювання; 

– витрата живильної води до ПВТ RL61(62)F01B1 

Задане значення рівня 1400мм, точність підтримки рівня ±50мм. 

Готовність регулятора  формується по відсутності сигналів 

«відмовлення вимірювального перетворювача рівня в дренажному баці» і 

«втрата живлення РК». 

Висновок Розроблена автоматизована система контролю та 

управління деаераційною установкою. Деаераційна установка є частиною 

другого контура енергоблока ЮУ АЕС і призначена для деаерації 

основного конденсату, створення необхідного запасу води в баках 
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акумуляторах, живлення парою основних ежекторів і підігріву живильної 

води.  

Управління деаератором здійснюється за допомогою цифрових ПІ-

регуляторів на базі програмно-технічного комплексу АСР турбінного 

відділення. 

ПТК АСР ТО є управляючою системою великій потужності, 

розрахованою на тривале функціонування в режимі реального часу і 

призначений для виконання управляючих, інформаційних і допоміжних 

функцій. 

Основними регульованими параметрами в деаераторі є тиск в 

колонці деаератора і рівень в баку-акумуляторі. 

Обурюючими діями на тиск є витрата і тиск гріючої пари, витрата і 

температура конденсату. Обурюючими діями на рівень є витрата пари, 

конденсату і живильної води. 

Регулюючою дією для стабілізації рівня є витрата додаткової хімічно 

обчищеної води, для стабілізації тиску - витрата гріючої пари. 

 

Маслов В.І 

Науковий керівник к.т.н.  Анастасенко С.М. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

РЕГУЛЮВАННЯ ПАЛИВА 

 

Автоматичні системи регулювання палива призначені для 

забезпечення споживача необхідною кількістю пари заданої якості (тиску). 

Порушення теплового балансу котла відбувається за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх збурювань. До внутрішнього ставляться збурювання, пов'язані з 

мимовільними змінами характеристик палива (теплоти згоряння) і його 

витрати, пов'язаних з коливаннями тиску газу, зміною характеристик 

регулюючих трубопровідних арматур (гістерезис, "залипання" штока 

регулювального клапана, люфти). До зовнішніх збурювань ставляться 

збурювання, пов'язані з кількістю споживаної пари. У цьому випадку 

паропродуктивність казана не буде відповідати кількості споживаної пари. 

Показником цієї невідповідності є зміна тиску пари в якій-небудь крапці 

парового тракту. Таким чином, САР (система автоматичного ре-

гулирования) палива повинна виконувати дві функції: компенсувати внут-

ренние й зовнішні збурювання за допомогою одного керуючого воздейст-

вия - витрати палива. 

САР повинна забезпечити: 

- усталену роботу системи (відсутність автоколебаний) і обмежену 

частоту включення регулювального органа, що при постійному 

навантаженні не повинна перевищувати шести включень у хвилину; 
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- підтримка в базовому режимі роботи казана тиску пари з 

відхиленням не більше ±3% заданого. 

Таким чином, щоб чутливість системи W була < 3% , потрібний 

датчик з точністю не більше 4,5% . 

Структурна схема котла як об'єкта керування має такий вигляд 

(рис.1). 

 
Рис 1 Схема керування котлом 

Об'єкт регулювання можна описати наступним диференціальним 

рівнянням: 

)()()()()( 2121 tYKtxtxTTtxTT вхобвыхвыхвых =+++
 

Було проведено розрахунок даних для побудови годографа замкнутої 

системи (критерій Михайлова) 

 
Рис 2 Годограф замкнутої системи (критерій Михайлова) 

Для побудови перехідного процесу необхідно побудувати графік 

дійсної частотної характеристики, на підставі якого перебуває дійсної 

форма характеристики 
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Рис 3 Дійсна частотна характеристика 

Були проведені розрахунки для побудови реального перехідного 

процесу 

 
Рис 4 Реальна частотна характеристика 

 

Система автоматичного керування стійка, тому що годограф 

Михайлова починається на речовинній позитивній півосі обходить тільки 

проти вартовий стрілки послідовно 4 квадранти координатної площини. 

Всі параметри перехідного процесу перебувають у заданих межах, 

вибір і розрахунок настроювань регулятора проведені правильно. 
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