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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАКИРОВАНИЯ ПРОКАТКОЙ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ НЕРАВНОМЕРНОСТИ 

ПОСЛОЙНОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

 

В. В. Драгобецкий, О. В. Загорянский 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина.  

Е-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

Разработана оптимизационная модель задачи нахождения толщин слоев в исходном пакете, обеспечивающих 

минимальное значение коэффициента неравномерности послойной деформации при прокатке биметаллических 

пакетов, состоящих из двух слоев. Коэффициент неравномерности послойной деформации связывает начальные и 

конечные толщины слоев в пакете. Модель реализована в программе Microsoft Excel. Исходные толщины слоев в 

пакете находятся с помощью инструмента Поиск решения. 

Ключевые слова: плакирование, пакетная прокатка, коэффициент неравномерности послойной деформации, 

оптимизация. 

 

OPTIMIZATION OF CLADDING BY ROLLING THROUGH COEFFICIENT OF IRREGULARITY 

 OF DEFORMATION OF LAYERS 

 

V. Dragobetskii, О. Zagoryanskii 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  

E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

Optimization model of the problem of finding the layer thicknesses in the original package, providing the minimum value 

of the uneven deformation of layers at the cladding by rolling of bimetallic package consisting of two layers is developed. 

Coefficient of uneven deformation binds initial and final thicknesses of the layers in the package. Model is implemented in the 

program Microsoft Excel. The initial thickness of the layers in the package is found by using Solver add-in. 

Key words: cladding, pack rolling, coefficient of inequality of layer by layer deformation, optimization. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Разработанные теоретические методы расчета неравномерности деформации 

слоев при получении биметаллических полос пакетной прокаткой [1] имеют значительную погрешность и 

применимы зачастую лишь для качественного анализа или приближенных вычислений [2].  

Методики экспериментальных исследований зависимостей распределения послойной деформации при 

прокатке биметаллов, дающие более точные результаты [4-5], не всегда применимы по экономическим 

соображениям в связи с широким распространением биметаллов, в качестве плакирующих слоев которых 

используются дорогие цветные металлы и сплавы. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – создание оптимизационной модели, связывающей начальные и конечные толщины слоев 

в пакете с коэффициентом неравномерности послойной деформации (случай прокатки двухслойных 

биметаллических пакетов), а также программная реализация этой модели. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для биметаллических пакетов, составленных из двух 

слоев, неравномерность деформации слоев было предложено [2] оценивать по коэффициенту неравномерности 

послойной деформации k, равного отношению разности логарифмов относительных деформаций (вытяжек) 

слоев, плакирующего 1 и основного 2, к логарифму общей деформации (вытяжки)  пакета. Аналогично 

определятся вытяжки плакирующего слоя и основного слоя. 

Коэффициент k зависит от величин вытяжки каждого из слоев и общей вытяжки пакета. Если нахождение 

общей вытяжки пакета не представляет трудностей, то нахождение вытяжек слоев затруднительно, что связано 

с тем, что неизвестны исходные толщины слоев Н1 и Н2.  

Таким образом, имеет место оптимизационная задача, которую можно представить в виде математической 

модели, имеющей следующие составляющие: 

– исходные данные: толщина плакирующего слоя h1 в готовой полосе; отношение толщин слоев пакета h1/h2 

после прокатки (обозначим его n1); относительное обжатие пакета ε. Первые два параметра определяются 

требованиями к биметаллической полосе (обычно приводится доля h1/h плакирующего слоя в общей толщине 

биметаллической полосы, в долях единицы или в процентах, и толщина биметаллической полосы h). Зная долю 

плакирующего слоя и толщину биметаллической полосы, легко найти толщины слоев в биметаллической 

полосе и их отношение; 

– переменные: толщины плакирующего Н1 и основного Н2 слоев в пакете до прокатки; 

– целевая функция – коэффициент неравномерности послойной деформации: 
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– ограничения: сумма толщин искомых слоев (переменных) в исходном пакете должна равняться толщине 
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быть неотрицательными: 

при ограничениях: 

 













1

;0,

21

21

h
HHH

HH

 (2) 

Таким образом, налицо типичная задача линейного программирования. 

Данная модель относится к классу задач анализа "что-если", для решения которых используются 

итерационные алгоритмы, реализуемые в различных программных пакетах (в данном случае используем 

инструмент Поиск решения программы Microsoft Excel). 

С точки зрения получения качественной биметаллической полосы интересует случай, когда коэффициент 

неравномерности послойных обжатий равен нулю. Для этого в окне Поиск решения следует указать, что 

целевую функцию нужно оптимизировать до значения 0. 

Результат решения надстройкой Поиск решения примера (h1/h2 = n1 = 0,25; ε = 0,45) для k = 0 показан на  

рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты решения примера (k = 0) на листе Excel 

 

Результаты, полученные по выполненному расчету и с помощью оптимизационной модели (рис. 1), 

совпадают, коэффициент неравномерности деформации равен нулю, что позволяет рекомендовать 

использование данной модели и ее программной реализации для решения задач подобного типа.  

ВЫВОДЫ. На основе известных закономерностей деформации биметалла при прокатке (расчет на основе 

применения коэффициента неравномерности послойной деформации) разработана оптимизационная модель, 

предназначенная для расчета исходных толщин составляющих слоев, при которых обеспечивается заданный 

коэффициент неравномерности послойной деформации (или его оптимизация до нулевого значения) 

биметаллической полосы. Для программной реализации этой модели использован инструмент Поиск решения 

программы Microsoft Excel. 

Предлагаемая модель и ее программная реализация позволяет автоматизировать расчеты при 

технологической подготовке производства двухслойных металлических полос. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІМПУЛЬСНОЇ МЕТАЛООБРОБКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ 

ЕЛЕМЕНТІВ ЛЕГКОГО БРОНЕЗАХИСТУ 

 

В. В. Драгобецький, О. О. Шаповал, О. А. Дука  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. 

E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

Зварювання вибухом, ущільненням багатошарової бронепластини знаходять широке застосування при 

виробництві засобів легкого броне захисту. Проведено аналіз сучасного стану проблем, які пов'язані з 

забезпеченням технології виробництва засобів легкого бронезахисту шляхом забезпечення залишкової міцності 

бронепластин для збереження живучесті при попаданні декількох куль та визначення оптимального 

співвідношення товщини шарів для біметалічної броні. Метою роботи є пошук резервів вдосконалення 

традиційних технологій, що забезпечують бронематеріалам властивості, які не поступаються наноматеріалам. 

Рішення поставленого завдання здійснено шляхом використання технології зварювання вибухом. 

Ключові слова: легка броня, біметалева броня, зварювання вибухом, бронепластини, куля.  

 

THE USE OF PULSED METAL WORKING TECHNOLOGY IN THE MANUFACTURE OF BODY ARMOR 

OF LIGHT ELEMENTS 

 

V. Drogobetskiy, A. Shapoval, A. Duka  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  
E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

Explosion welding, sealing multilayer broneplastyny are widely used in the manufacture of lightweight armor 

protection. The analysis of the current state of problems associated with providing technology production of lightweight 

armor protection by providing residual strength broneplastyn to save zhyvuchesti when hit several balls and determine 

the optimum ratio of the thickness of the layers for bimetallic armor. The aim is to improve the traditional reserve 

search technology for bronematerialam properties that do not yield nanomaterials. The solution of the task performed 

using welding technology explosion. 

Key words: light armor, armor bimetallic, explosion welding, broneplastyny bullet. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Існує необхідність знаходження нових шляхів вирішення складних проблем і 

протирічя для підвищення балістичного захисту матеріалів і конструкцій індивідуального та локального 

броньового захисту [1-2] від впливу високошвидкісних куль та осколків при ураженні та рикошеті. Протиріччя, 

як правило, повязані з обмеженнями, що накладаються методами обробки і фундаментальними законами 

фізики. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основна проблема у створенні захисних структур полягає у 

забезпеченні необхідного рівня куленепробивності, протиосколкового впливу і удароміцності при мінімальній 

вазі, збереженні допустимого прогину та високій ергономічності.  

Неможливість захисту від холодної зброї, відсутність технології серійного виробництва біметалевої броні із 

зовнішнім високотвердим шаром 55 ... 60 HRC й тильним в’язким шаром, забезпечення залишкової міцності 

керамічної броні, тобто здатності зберігати живучість при попаданні декількох куль та визначення 

оптимального співвідношення товщини шарів для біметалічної броні є основними проблемами легкого 

бронезахисту. 

Рекомендований біметал отриманий методом зварювання вибухом [3]. Параметри зварювання вибухом 

підібрані таким чином, щоб крім міцного з'єднання шарів відбувалося формування оптимального фізичного 

стану поверхневого шару, що дозволило отримати бронезахисні шаруваті пластини сталь-алюміній-сталь, 

титан-алюміній-титан з високою балістичної стійкістю.  

Отримані шаруваті металеві композиції на пропонованих режимах зварювання вибухом мають більш високі 

експлуатаційні характеристики зі зносостійкості і електростійкості. Термін експлуатації дослідних зразків 

підвищився на 30-40 %. 
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Заготовки бронепластин, які отримані зварюванням вибухом, пройшли гарячу прокатку. Методика 

розрахунку режиму обтиснень при гарячій пакетній прокатці біметалу показала свою ефективність [4] і цілком 

прийнятна для обробки заготовок бронепластин. 

При ударному впливі куль й уламків рикошету не виникає. Куля застряє у в'язкому шарі композиції. 

Найкращі показники балістичної стійкості досягаються при використанні мартенсито-старіючих сталей, що 

володіють найбільш високою питомою міцністю й технічно чистого алюмінію.  

Багатошаруваті композиції можуть успішно конкурувати з керамічними матеріалами, стійкими до впливу 

бронебійно-запальних куль.  

У результаті проведення досліджень по малоінтенсивному імпульсному навантаженні шихти або 

попередньо опресованими і готових виробів з твердих сплавів отримана структура, монолітність якої значно 

перевищує монолітність виробів з відомих твердих сплавів.  

Для оцінки балістичної стійкості шаруватого захисту вирішувалися (чисельно й аналітично) завдання про 

удар циліндричного ударника по тришаровій пластині: високотвердий шар в'язкий – високо твердий шар, а саме 

сталь-алюміній-сталь і титан-алюміній-титан. Швидкість ударника 870 мс-
1
. При вирішенні задачі оптимізації 

було враховано конструктивне обмеження, пов'язане з мінімізацією товщини в’язкого, менш міцного шару й 

постійністю суми товщин лицьового і тильного шарів.  

Від місця удару в матеріалі броні починає поширюватися плоска ударна хвиля, за якою матеріал 

знаходиться в стані плоского одновимірного руху.  

В основу способу отримання шаруватої броні з високими амортизаційними характеристиками покладено 

завдання підвищення стійкості к ударним навантаженням та захисних характеристик броньових елементів. 

Захисні пластини пройшли бойові випробування. 

ВИСНОВКИ. При вирішенні проблем балістичної стійкості захисних структур локального бронезахисту: 

- розроблена ефективна захисна структура від холодної зброї, що складається як мінімум з двох шарів поздовжніх 

жорстких елементів. При цьому поздовжні елементи другого шару знаходиться в промежині елементів першого шару. 

- розроблено промислові технології отримання шаруватих бронепластин сталь-алюміній-сталь, титан-

алюміній-титан. Наявність в’язкого шару забезпечує уловлювання кулі і відсутність осколків бронеелементів 

при ураженні. 

- бронепластини можна використовувати у серійному виробництві для бронезахисту живої сили та техніки в 

період ведення бойових дій. 
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Дослідження ефекту Баушингера дозволяє отримати інформацію про механізм мікропластичної деформаціїї 

та структурний стан матеріалу після деформаційно-термічної обробки. Показано, що ефект Баушингера 

залежить від розміру зерна мікроструктури та типу кристалічної решітки. 
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Research of the Bauschinger effect provides information about the mechanism of microplastic deformation and 

structural state of the material after deformation and heat treatment. It is shown that the Bauschinger effect depends on 

grain size and the crystal lattice type. 

Key words: effect, Bauschinger, grain, size, metal 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Пластична деформація впливає на геометричні параметри та нестабільність 

структури металу, тому що при динамічному знакоперемінному навантаженні металу залежності між 

напруженнями та деформаціями є нелінійними, а в області пружної деформації у матеріалі спостерігається ряд 

відхилень від суто пружної поведінки. Одним із відомих проявів неповної пружності в металах є ефект 

Баушингера. 

Ефект Баушингера (ЕБ) – це явище, що сприяє зменшенню опору матеріалу малим пластичним деформаціям 

за рахунок попередньої пластичної деформації протилежного знаку [1]. Дослідження ефекту і його оцінка 

надають важливу інформацію про механізм мікропластичної деформації та структурний стан матеріалу, 

отриманого в результаті певної деформаційно-термічної обробки. Тому, одним з важливих питань у цьому 

зв’язку залишається вплив розміру зерен у структурі матеріалу на величину ЕБ. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Відомо, що у крупнозернистих металах і сплавах укрупнення 

зерен в інтервалі від 20 до 150 мкм призводить до зниження і навіть зникнення ЕБ. В той же час область мікро- 

і субмікрокристалічних матеріалів з розміром зерен значно менше 20 мкм залишалася не дослідженою, що 

пов’язано з складностями випробувань малих зразків. 

Проведені дослідження міді і титану [2] дозволяють зробити висновок про вплив розміру зерна в 

мікроструктурі зразків досліджених на ефект Баушингера. 

 

 
Рисунок 1 – Вплив розміру зерен на ефект Баушингера в міді та титані 

 

В міді зменшення розміру зерен від 50 до 0,2 мкм призводить до збільшення ЕБ від -3,7% до -19,4%, крім 

того, якщо величина попередньої деформації мінімальна, то ЕБ посилюється і досягає максимального значення 

-26%. В титані із зменшенням розміру зерен від 20 до 0,2 мкм величина ЕБ знижується і стає негативною для 

випробування, при якому попередня деформація на порядок нижче, а витримка між прямим і зворотним 

нагруженням відсутня. Таким чином, зміцнення в титані змінюється розміцненням і залежить, як від розміру 

зерна, так і від умов нагруження. 

Таке дослідження дозволяє зробити висновок про особливості виникнення ЕБ в чистих металах. 

Розміцнення міді і зміцнення в титані зв’язане з різним типом кристалічної решітки. Дійсно, пластична 

деформація в ГЦК міді і ГПУ титана сильно відрізняється. Це пов’язано з тим, що число систем двійкування в 

гексагональних металах значно менше, а анізотропія решітки вища, ніж в ГЦК металах. Ці фактори сприяють 

ослабленню виникнення ЕБ в титані в порівнянні з міддю. Характер деформаційного зміцнення різний в області 

малих деформацій. У міді практично відразу, після досягнення напруги текучості, відбувається розміцнення 

пов’язане з локалізацією деформації, в титані ж зміцнення має більш протяжну стадію. Саме тому при 

знакоперемінному нагруженні перехід в пластичну область у титані буде проходити при більших напруженнях, 

а в міді – при менших. 

Однак тип решітки не являється основною причиною різного прояву ЕБ. Про це свідчить чутливість прояву 

ЕБ до мікроструктури і внутрішніх напружень міді і титану. Цим можна пояснити виникнення позитивного чи 

негативного знаку ЕБ залежно від структури і умов випробувань. В першу чергу це відноситься до зниження 

зміцнення в титані і збільшення розміцнення в міді при зменшенні розміру зерна, тобто подрібнення структури 

посилює прояв ЕБ. Така ж поведінка ЕБ була виявлена раніше для чистих Al, Cu, Mg, Zn, але зі значно 

крупнозернистою структурою [3]. 

ВИСНОВКИ. Отже, з наведених досліджень можна зробити висновок, що посилення ЕБ із структурним 

подрібненням в широкому діапазоні розміру зерен свідчить про незмінність природи і механізму ЕБ, який 
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пов'язаний з рухом дислокацій в зернах і їх прискоренням чи гальмуванням в полі діючих внутрішніх 

напружень. Можливість регулювання величини і знака ЕБ дозволяє на практиці використовувати це явище для 

зниження зусиль деформування в процесах обробки металів тиском або для підвищення втомних 

характеристик. 
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ПЛАСТИН ПРОФИЛИРОВАНИЕМ ЗАГОТОВОК ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ ОСАДКОЙ РАДИУСНЫМИ 

ВСТАВКАМИ 

 
Р. С. Николенко  
ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

ул. Университетская, 7, г. Мариуполь, 87500, Украина. 

Е-mail: niklenk.rma@rambler.ru 

В. В. Кухарь 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» 

ул. Университетская, 7, г. Мариуполь, 87500, Украина. 

Е-mail: kvv.mariupol@gmail.com   

В представленной работе предложена новая технология производства сложнопрофильных пластин с 

использованием предварительного профилирования заготовки эксцентричной осадкой радиусными 

штамповыми вставками (ЭОРШВ). Новые способы штамповки позволяют сократить расход металла, 

обрезаемый в отход, улучшить условия износа штампов, сократить количество технологических операций и 

повысить качество выпускаемых изделий. В результате исследований установлено, что внедрение ЭОРШВ в 

технологические процессы позволяет уменьшить износ штампов, сократить расход металла до 22% на единицу 

изделия (поковки типа «Пластина», «Суппорт»), сократить количество переходов штамповки. 

Ключевые слова: сложнопрофильные пластины, эксцентричная осадка, радиусные вставки, штамповка. 
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A new technology of production of complex shape plates by using pre-profiling of workpiece by eccentric upsetting 

by radial die inserts (EURDI) in this study offered.  New ways of stamping can reduce the consumption of metal, cut off 

by the waste, to improve the conditions of dies wear, reduce the number of process steps and improve the quality of 

manufactured products. Introduction of EURDI in the technological processes allow reducing the dies wear, reducing 

metal consumption up to 22% per unit of the product (forgings of the «Plate», «Support», making low the number of 

transitions impressions. 

Key words: complex shape plates, eccentrically upsetting, radial die inserts, die-forging. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Производство поковок сложнопрофильных пластин горячей объёмной 

штамповкой связано с рядом трудностей: повышенный отход металла в облой, высокие давления на контакте 

штампа и заготовки, интенсивный износ штамповых гравюр, значительные энергосиловые затраты на 

штамповку и т.п.  

mailto:niklenk.rma@rambler.ru
mailto:kvv.mariupol@gmail.com
mailto:niklenk.rma@rambler.ru
mailto:kvv.mariupol@gmail.com


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

9 

 

 

Для снижения указанных негативных явлений предусмотрены способы предварительного приближения 

начальной формы заготовки к конфигурации поковки (профилирование). Реализация профилирования при 

использовании в качестве основного штампового оборудования кривошипных горячештамповочных прессов 

(КГШП) затруднительна из-за постоянства величины рабочего хода пресса, а использование дополнительного 

специализированного оборудования (паровоздушных штамповочных молотов, ковочных вальцев, станов 

поперечно-винтовой или клиновой прокатки и др.) зачастую экономически и организационно не целесообразно. 

Наиболее удачным способом профилирования заготовок под поковки пластин зарекомендовала себя 

безручьевая осадка выпуклыми (радиусными) штамповыми вставками. После такой операции полуфабрикат 

имеет симметричную форму, что ограничивает номенклатуру поковок пластин, штампуемых на одном КГШП. 

Для достижения несимметричной формы профилированной заготовки, повышения выхода годного и 

расширения номенклатуры продукции с возможностью штамповки поковок сложнопрофильных пластин 

предложен способ эксцентричной (асимметричной) предварительной осадки цилиндрической заготовки 

радиусными штамповыми вставками (бойками). 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В методах решения задач формоизменения при 

эксцентричной осадке радиусными штамповыми вставками (ЭОРШВ) следует учитывать основные влияющие 

факторы: отношение радиуса выпуклости штамповых вставок (R) к диаметру заготовки (D0), т.е. радиусность 

вставок (R/D0), степень деформации при осадки (εh), отношение высоты (H0) к исходному диаметру заготовки 

(D0) и отношение эксцентриситета нагрузки е к исходному диаметру заготовки (D0). 

Для теоретических исследований по прогнозированию формоизменения, напряжённо-деформированного 

состояния (НДС), силовых параметров и анализу схемы нагружения было обосновано использование МКЭ и 

методики планирования эксперимента. Для метода конечных элементов (МКЭ) была использована программа 

Deform 3D. По результатам идентификации НДС были построены графические зависимости [1]. По данным 

моделирования были расчитаны макропоказатели формоизменения и построены графические зависимости 

формоизменения от установленых факторов [2].  

В сравнительных анализах технологий [3,4] было установлено, что при штамповке поковки «Пластина 

подвижная» (3,77 кг, 38ХС) достигнута экономия металла за счёт внедрения ЭОРШВ, это позволило снизить 

массу заготовки с 5,49 кг до 5,09 кг, т.е. достичь экономии металла 410 г на каждой поковке, что составляет 

7,45 % от массы заготовки или 11 % от массы поковки. При этом частично исключена недоштамповка отростка 

и обеспечено полное оформление полотна поковки при снижении толщины облоя до нормируемой величины, 

также отмечено повышение стойкости окончательных гравюр штампа на 14 %. 

При производстве поковок типа «Суппорт» внедрение профилирующей операции ЭОРШВ для приближения 

формы заготовки к геометрии гравюры чернового ручья позволило снизить массу заготовки с 5,49 кг до 

4,277 кг, т.е. достичь экономии металла 1,21 кг на каждой поковке, на 22 %. При этом исключена частичная 

недоштамповка и обеспечено полное оформление полотна поковки. Максимальные величины интенсивностей 

напряжений и интенсивностей деформаций при штамповке соответствуют участкам образования облоя. 

Определено, что сила деформирования при использовании полуфабриката полученного эксцентричной осадкой 

выпуклыми радиусными вставками уменьшена на 24% по сравнению с силой осадки, требуемой для штамповки 

поковок типа пластина с отростками по старой технологии. Для штамповки поковок типа «Суппорт» 

необходимая сила штамповки была снижена на 17 %. 
ВЫВОДЫ. Впервые на основе МКЭ разработаны математические модели прогнозирования предложенных 

для процессов ЭОРШВ относительных показателей неравномерности деформации в высотном, продольном и 

поперечном направлениях. Результаты позволяют прогнозировать формоизменение цилиндрических заготовок 

в процессах профилирования эксцентричной осадкой радиусными штамповыми вставками. 

Определены возможные направления дальнейшего формообразования из профилированных заготовок, 

полученных ЭОРШВ, поковок типа пластин, пластин с отростками, поковок типа «Суппорт». Установлено, что 

внедрение в технологический процесс эксцентричной осадки позволяет получить сложнопрофильный 

полуфабрикат за меньшее число операций, а использование данного полуфабриката позволяет улучшить 

заполнение гравюры штампа, повысить износостойкость. 

Выполнен анализ энергосиловых режимов на профилирующей и последующих штамповочных операциях, 

особенностей течения металла и закономерностей изменения напряженно-деформированного состояния при 

производстве типовых поковок пластин с отростком и поковок «Суппорт». Максимальные величины 

интенсивностей напряжений и интенсивностей деформаций при штамповке соответствуют участкам 

образования облоя. Определено, что сила деформирования при использовании полуфабриката, полученного 

эксцентричной осадкой выпуклыми радиусными вставками, уменьшена на 24% по сравнению с силой осадки, 

требуемой для штамповки поковок типа пластина с отростками по старой технологии. Для штамповки поковок 

типа «Суппорт» необходимая сила штамповки была снижена на 17%. 
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Определены возможные направления дальнейшего формообразования из профилированных заготовок, 

полученных ЭОРШВ, поковок типа пластин, пластин с отростками, поковок типа «Суппорт». Установлено, что 

внедрение в технологический процесс эксцентричной осадки позволяет получить сложнопрофильный 

полуфабрикат за меньшее число операций, а использование данного полуфабриката позволяет улучшить 

заполнение гравюры штампа и повысить его стойкость. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПОКРИТТІВ ТРИБОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
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просп. Комарова,1, м. Київ, 03068, Україна. 
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Розглянуто деякі аспекти впливу трибології на експлуатаційну надійність машин. Запропоноване рішення 

деяких проблем, підкреслює винятково важливу роль триботехнічних досліджень у розвитку вітчизняного 

машинобудування. Показано перспективність використання сучасних покриттів з необхідними фізико-

механічними властивостями.  

Ключові слова: деформація, тертя, руйнування, покриття, вузли 

 

PERSPECTIVE USE OF MODERN COATINGS TRIBOLOGICAL APPOINTMENTS 

 

O. Harchenko  

National Aviation University 

prosp. Komarova, 1, Kyiv, 03068, Ukraine. 

Е-mail: olena80@ukr.net 

There were considered some aspects of tribology impact on operational reliability of machines. Were proposed 

solution to some problems, emphasizes a crucial role tribotechnical research in the development of domestic machine 

building. The application of the use advanced coatings with the necessary physical and mechanical properties are 

discussed. 

Key words: deformation, friction, destruction, coating units 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Науково-технічні досягнення, що удосконалюють ефективність виробництва, 

обумовлюють рівень розвитку машинобудування – ключової галузі економіки. Автоматизація, сучасна 

технологія, нові матеріали з підвищеними та покращеними експлуатаційними характеристиками дозволяють 

підвищити рівень, ресурс і надійність техніки, прискорити випуск нових машин і устаткування. 

Рішення проблеми – збільшення термінів служби до капітального ремонту машин і устаткування, зниження 

їхньої металоємності, збереження енергії, матеріалів, ріст продуктивності залежить від підвищення 

зносостійкості і надійності рухливих сполучень. Актуальність проблеми буде зростати в міру інтенсифікації 

робочих процесів та підвищення їх параметрів. 

Значна частина світових  енергетичних ресурсів у різних формах, витрачається на тертя, більше 80% 

рухливих сполучень машин знімаються з експлуатації внаслідок зносу [1]. 

mailto:olena80@ukr.net


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11 

 

 

Поряд з відомими, актуальними питаннями по забезпеченню працездатності вузлів, які найбільше 

піддаються зносу, та експлуатуються при високих швидкостях, робочих температурах, динамічних 

навантаженнях, в умовах ударно-абразивного і гідроерозійного зношування, фретинг-корозії, а також без 

мастильних середовищ і наявності змащення, сучасна наука і техніка ставить нові фундаментальні задачі, що  

пов’язані з удосконалюванням машин і механізмів, розвитком їх перспективних напрямків. 

Опори качіння і ковзання, передавальні механізми, направляючі, гальмівні пристрої, ущільнювальні 

елементи, вузли тертя транспортної техніки, технологічного устаткування, енергетичного машинобудування й 

інші, зможуть успішно функціонувати в сучасних умовах тільки при використанні спеціальних матеріалів, 

змащень, покриття на основі розвитку нових принципів підвищення їх експлуатаційних характеристик [2]. 

Можливості опору зовнішнім впливам не безмежні: немає зовсім матеріалів що не піддаються зносу і 

практично неможливо забезпечити у всіх механізмах тільки рідинне тертя, немає матеріалів, що б не 

деформувалися і не змінювали розмірів при коливаннях температури. Крім того, завжди присутні джерела 

зовнішніх і внутрішніх впливів на деталі в процесі експлуатації, при цьому вимоги до їх  вихідних параметрів 

постійно зростають. Звідси випливає, що використовувані методи підвищення триботехнічних характеристик 

необхідні, але недостатні. Вони обмежені рівнем розвитку застосовуваних областей техніки і технологій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Дослідження в області механіки контактних взаємодій, 

хімічних і дисипативних процесів у поверхневих і приповерхніх шарах сполучених зон показують, що 

матеріали в процесі тертя змінюють фізичний стан, змінюючи механізм контактної взаємодії. Відбуваються 

істотні зміни в суб- і мікроструктурі поверхневих мікрообсягів. Вивчення кінетики структурних, фазових і 

дифузійних перетворень, міцнисних і деформаційних властивостей активних мікрообсягів, елементарних актів 

деформації і руйнування, пошук критеріїв оптимального структурного стану, оцінок якості поверхні є 

фундаментальною основою у пошуках матеріалів і середовищ зносостійких сполучень [3]. В даний час 

досліджені закономірності розподілу пластичної деформації по глибині поверхневих шарів металевих 

матеріалів, кінетика формування вторинних структур, процеси зміцнення, розміцнення, рекристалізації, фазові 

переходи, що, у свою чергу, залежать від комплексу зовнішніх механічних впливів, складу, властивостей 

матеріалів тертя і навколишнього середовища. У зв'язку з подвійністю природи носіїв пластичної деформації, 

важливе прикладне значення у фізику поверхневої міцності матеріалів при терті має визначення зв'язку 

інтенсивності руйнування і величини деформації, що розвивається. Умови деформації, при навантаженні 

тертям, визначають ведучий вплив діючого механізму, від якого залежить інтенсивність поверхневого 

руйнування. При цьому фізична інформативність мікрорівневого масштабу про дифузійні процеси викликає 

підвищений інтерес до аналізу їх змін по глибині приповерхніх шарів. В останні роки, як у нас, так і за 

кордоном, докладно досліджуються питання дифузії легуючих елементів у зоні деформації при терті. Процеси 

дифузії локалізуються в тонких поверхневих шарах, у малих обсягах виявляється підвищена кількість точкових 

і лінійних дефектів, аномальне збільшення коефіцієнтів дифузії на кілька порядків, зміна меж розчинності 

елементів [4]. 

Наявність у контакті мастильного середовища обумовлює закономірності виникнення і розподілу дефектів, 

формування хімічного складу і структурного стану тонкоплівких поверхневих шарів. Як відомо, дифузія 

зв'язана з основними фундаментальними фізичними процесами (нерівноважні перекручування, напруга, 

температура) що протікають у матеріалах та визначають їх будову і властивості. Створення і вибір компонентів 

пари тертя повинні враховувати кінетичні закономірності дифузійних процесів у зоні деформації і фактори, що 

впливають на ці процеси [5]. Подальші успіхи пов'язані з узагальненням експериментальних даних і пошуком 

нових інформативних критеріальних структур на основі прикладних і теоретичних досліджень властивостей 

поверхні на мікро- і макрорівнях. 

Поява нових методів і засобів визначення структури, будівлі і складу поверхневих шарів, що виникають у 

процесі тертя, дозволяє поглибити наукові і прикладні дослідження в області граничного змащення, хіміко-

фізичних властивостей присадок. 

Перспективними і важливими роботами в області теорії гідродинамічного і контактно-гідродинамічного 

(еластогідродинамічного) змащення, у першу чергу, є дослідження, які враховують неізотермічність, 

нестаціонарність контакту, неньютонівске поводження мастильного матеріалу, вплив турбулентності 

багатофазних плинів. При врахуванні впливу шорсткості поверхонь необхідним є використання стохастичних 

моделей. Актуальними продовжують залишатися методи оптимізації і моделювання при розробці  вузлів тертя 

машин, мастильних матеріалів і присадок до них.  

Дослідження в даній області будуть поглиблюватися і розширяться по мірі розвитку знань про фізико-

хімічні процеси, що протікають при терті, одержання кількісних характеристик і розвитку математичних 

методів, які б узагальнювали досвідчені спостереження [6]. 

Забезпечення працездатності і надійності ущільнювальних пристроїв, грають вирішальне значення в 

проблемі ресурсу і безвідмовності машин і механізмів. Комплексна проблема удосконалювання 

ущільнювальної техніки (герметологія) включає створення нових матеріалів, покриттів, оброблювально-

зміцнюючих технологій, вибір оптимальних конструкцій, зусиль герметизації в умовах ущільнення різних 

середовищ у широкому спектрі навантажень, вібрацій, перепадів температур, в екстремальних умовах. 
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Якість, надійність і довговічність вузлів тертя машин широко і плідно забезпечується за допомогою 

розвитку досягнень триботехнічного матеріалознавства, застосуванням зносостійких і антифрикційних 

покриттів, в тому числі аморфних матерілів. Товщина покриття змінюється від частин мікрометрів до декількох 

міліметрів. Захист тонкого поверхневого шару масивної деталі, дозволяє заощадити дорогі леговані сталі, 

кольорові метали й інші дефіцитні матеріали, успішно вирішувати проблему відновлення зношених деталей. На 

основі методів порошкової металургії розробляються нові класи матеріалів і покриттів, що мають підвищену 

зносостійкість, жароміцність, твердість та корозійну стійкість. 

ВИСНОВКИ. Великий інтерес представляють граничні нерівноважні стани, що досягаються при великих 

швидкостях охолодження, яке перевищує 10
4о

С. При цьому тверда фаза здобуває метастабільну структуру, у 

якій присутні пересичені тверді розчини з концентрацією, що перевищує максимальну рівноважну, або зовсім 

нові, проміжні, котрі не можуть виникати в умовах рівноваги – аморфні фази. Це обумовлює можливість появи 

нових закономірностей і одержання визначеного рівня необхідних для практики фізико-механічних 

властивостей, що особливо важливо при створенні нових матеріалів і покриттів триботехнічного призначення. 
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АНАЛІТИЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕНЬ МІЖ ШВИДКІСТЮ ДЕФОРМАЦІЇ, ЩІЛЬНІСТЮ 

ПОРОШКОВОЇ ЗАГОТОВКИ, ДИНАМІЧНИМ ТИСКОМ І ЧАСОМ ЙОГО ДІЇ 

 

Д. В. Савєлов, С. С. Харьков 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  
Е-mail: savelov@vizit-net.com; renovatio1999@gmail.com 

Процес деформації порошкової заготовки був змодельований виходячи з того, що порошкова заготовка, яка 

знаходиться в жорсткій прес-формі, наділена реологічними характеристиками. Визначені співвідношення між 

початковою і кінцевою швидкістю деформації; динамічним тиском і щільністю порошкової заготовки з 

врахуванням початкових і кінцевих (що досягаються) значень реологічних характеристик. Знайдено вираз для 

визначення часу процесу пресування, необхідного для досягнення заданої щільності порошкової заготовки. 

Ключові слова: модель, пресування, заготовка, деформація, прес-форма. 

 
THE ANALYTICAL DETERMINATIONS OF BETWEENNES BY SPEED OF DEFORMATION, 

CLOSENESS OF POWDER-LIKE PURVEYANCE, DYNAMIC PRESSURE, AND SOMETIMES HIS 
ACTIONS 

 
D. Savelov, S. Har’kov 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  

Е-mail: savelov@vizit-net.com; renovatio1999@gmail.com 

The process of deformation of a powder-like work-piece was modeled coming from that a powder-like work-piece, 

being in a stiff die, is provided with rheological descriptions. Certain relations between the initial and final velocity of 

deformation; the dynamic pressure and density of the powder-like work-piece taking into account the initial and final 

(received) values of rheological descriptions are found. An expression is found for determination of the time of the 

compaction process, necessary for achievement of the prescribed density of the powder-like work-piece. 

Key words: model, compaction, purveyance, deformation, press-form. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При виробництві порошкових заготовок залежно від фізичних властивостей 

порошкових матеріалів використовують статичні, вібраційні або комбіновані методи пресування. У тих 

нерідких випадках, коли необхідно отримати заготовку з сумішей порошків непластичних металів або 
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композицій, що містять включення надтвердих і пластичних металевих частинок, що мають різні фізичні 

властивості, найдоцільніше використовувати комбіновані методи пресування, які полягають в одночасній дії на 

порошковий матеріал динамічного і статичного тиску. Статичний тиск, що реалізується одночасно з 

динамічним тиском, забезпечує заклинювання металевих частинок в певному положенні без їх пластичних 

деформацій і крихкого руйнування.  

Традиційно в теорії обробки матеріалів тиском, теорії пластичності неоднорідних середовищ [1, 2] 

розглядається зв'язок між напруженням і деформацією при лінійній схемі напруженого стану. При цьому 

описуються випадки подовжнього і поперечного навантаження. Тому залежності, що описують в розглянутих 

моделях зв'язок між деформацією і зовнішнім навантаженням, зміною щільності матеріалу під дією 

зовнішнього навантаження, часом ущільнення фактично не враховують фізичної природи матеріалів, що 

деформуються і носять умовний характер. Загальновідомим також є дослідження подовжніх і поперечних 

деформацій, коли властивості матеріалу, що деформується, моделюються модулем пружності Юнга [3].  

Отже, подальші теоретичні дослідження процесу деформації порошкових заготовок, наділених певними 

реологічними характеристиками реальних матеріалів, є актуальними.  

Мета досліджень – моделювання процесу вібраційно-статичного пресування дисперсного порошкового 

середовища, наділеного пружно-в'язкими властивостями та внутрішнім тертям, для встановлення залежності 

щільності порошкової заготовки від тиску пресування.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вирішення поставленої задачі розглянемо схему 

деформації порошкової заготовки в жорсткій прес-формі (рис. 1). 

Рівняння руху пуансону 1 матиме вигляд, складений на основі рис. 1 і джерела [4]:  

       n

kH HYHSukdtdubdtudm  
11

22
,                         (1) 

де S  − площа поперечного перетину порошкової заготовки; 
0Y  і n  − постійні;   − напруження в 

ущільнюваному шарі суміші;   − лінійна швидкість деформації. 

Для даного випадку пресування малу відносну лінійну деформацію для початкової і кінцевої стадії 

ущільнення представимо у вигляді: 
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Вираз для визначення значення кінцевої щільності порошкової заготовки залежно від величини динамічного 

тиску, що прикладається, набуде вигляду: 
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Рисунок 1 – Пресування порошкової заготовки в жорсткій прес-формі: 

а) схема для визначення деформації при вібраційно-статичному пресуванні; б) реологічна модель шару 

металевого порошку; 1 – пуансон; 2 – порошок; 3 − пружина; 4 − нажимна плита; 5 − прес-форма; 6 – станина 
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де H  – насипна щільність порошку; 2

HHHд VP   – початковий динамічний тиск, відповідний значенню 

щільності 
H ; 2

KKKд VP   – кінцевий динамічний тиск, при якому досягається необхідна щільність K ; 
HV  

і 
KV  – масові швидкості деформації порошкової заготовки на початку і кінці процесу пресування; 

HE , 
KE , 

H  і 
K  – початкові та кінцеві значення модуля пружності Юнга і коефіцієнта динамічної в'язкості, що 

відповідають початку і кінцю процесу пресування порошкової заготовки. 

Час, необхідний для досягнення кінцевої щільності порошкової заготовки, визначиться виразом: 
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де экв  – еквівалентне напруження, що визначає інтенсивність p  зовнішньої динамічної сили F , 

розподіленої за площею перетину S  заготовки. 

Сумарне зусилля формоутворення порошкової заготовки при вібраційно-статичному навантаженні 

визначається із залежності [5]: 

cтsin PtPP вc  ,                                                                      (5) 

де    xH

n

Hв YSP  1  − амплітуда збуджуючої сили. 

ВИСНОВКИ. В результаті проведених теоретичних досліджень отримав подальший розвиток процес 

моделювання вібраційно-статичного пресування порошкової заготовки, наділеної пружно-в'язкими 

властивостями і тертям. Виведено нові теоретичні вирази для визначення щільності порошкової заготовки 

залежно від тиску пресування, кінематичних параметрів, геометричних розмірів і реологічних характеристик.  
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ИСКРИВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ ПРИ КУЗНЕЧНОЙ 

ВЫТЯЖКЕ 
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Рассмотрен предложенный метод для определения продольной кривизны поковки при получении поковки 

осесимметричной формы при изготовлении ее с помощью кузнечной операции протяжки (кузнечной вытяжки). 

В основу метода положен подход, основывающийся на том, что кривизну поковки можно оценить 

относительно основной оси поковки в бойках и максимальной величины искривления поковки. 

Ключевые слова: кривизна, метод, протяжка, поковка. 
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METHOD OF DEFINITION OF THE LONGITUDINAL CURVATURE OF THE BILLET DURING  

THE DRAWING PROCESS 
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Reviewed the proposed method for determining the longitudinal curvature of the forging during obtaining the 

forging with axisymmetric shape during the manufacture of it by drawing process. The method is based on the approach 

that based on the fact, that the curvature of forgings can be assessed relatively to the main axis of the forging in the dies 

and the maximum value of the forgings curvature. 

Key words: сurvature, method, drawing by forging, forging 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Процесс кузнечной вытяжки (протяжки) является одним из основных при 

изготовлении поковок методами свободной ковки. В основном операцию протяжки используется для 

получения поковок имеющих осесимметричную форму (валы и т.д.) [1,2]. В процессе выполнения протяжки 

могут реализовываться различные режимы деформации [3]. Режимы деформации при протяжке определяются 

величиной подачи заготовки под бойки, схемой кантовок, величиной единичного обжатия и т.д. Совокупное 

влияние этих параметров на формоизменение определяет рациональность того или иного выбранного режима 

деформации [4]. Одним из параметров определяющих рациональность деформационного режима является 

искривление заготовки в процессе ковки. Деформация металла в процессе протяжки ведется в разных 

плоскостях при изменении угла кантовки. Следствием неравномерности распределения деформации в процессе 

протяжки возникает неравномерность течения металла, и форма поковки искривляется. Компенсацией этого 

искривления является приложение уравновешивающего деформационного смещения выбранного режима 

деформации и получение суммирующего искривления поковки практического равного нулю. Но для 

определения этого искривления в настоящее время нет метода его оценки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Авторами предложен метод оценки продольной 

кривизны поковки в процессе выполнения кузнечной вытяжки. Данный метод заключается в сравнении 

абсолютных величин отклонения центра в контрольных сечениях поковки, от центра «основного» сечения 

поковки, расположенного на середине ширины бойка. Коэффициент, который показывает степень кривизны 

поковки по горизонтальной и вертикальной составляющей, называется «коэффициент искривления» (Кискр) и 

может принимать значения от -1 до 1, так как является отношением величины отклонения в текущем сечении к 

максимальной величине отклонения от центральной оси поковки. Положительный или отрицательный знак 

показателя определяется смещением центра контрольного сечения вдоль оси в одну или другую сторону, 

относительно «основного» сечения. Сам коэффициент Кискр рассчитывается по формуле (1) для оси Z: 

 %100
...

.
. 

максіискр

iискр
искр

h

h
K  (1) 

где hискр. i – текущая величина искривления в данном сечении по оси Z; 

      hискр. max – максимальная величина искривления поковки по оси Z. 

И по формуле (2) для оси Y: 
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где bискр. i – текущая величина искривления в данном сечении по оси Y; 

      bискр. max – максимальная величина искривления поковки по оси Y. 

Особенную актуальность этот метод приобретает при моделировании процесса ковки [5]. 

ВЫВОДЫ. В результате разработанный авторами метод позволяет количественно оценить искривление 

заготовки в процессе протяжки при получении поковок свободной ковкой. При этом можно определять 

криволинейность заготовки сразу в нескольких взаимно перпендикулярных плоскостях. Определение кривизны 

по этому методу позволит оценить рациональность разных режимов деформации с точки зрения 

прямолинейности получаемой поковки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ОТЖИГА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

СТАЛЬНОЙ СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ  

 

Е. О. Хребтов 
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В результате экспериментальных и теоретических исследований  определены условия реализации 

электроконтактного отжига, в процессе производства стальной сварочной проволоки. Показано влияние 

прямого нагрева током на формирование структуры и изменение механических свойств сварочной проволоки 

СВ08Г2С. С помощью экспериментальной установки электроконтактного нагрева получены промежуточные 

значения параметров проволоки, удовлетворяющие условия дальнейшей обработки проволоки одновременно с 

соответствием готовой продукции выдвигаемым требованием.  

Ключевые слова: отжиг, электроконтактный нагрев, проволока. 

 

USE OF ELECTRIC DURING MANUFACTURE STEEL WIRE 

 

E. Khrebtov 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 

E-mail: 34092@ukr.net 

The results of experimental and theoretical studies to determine the conditions for implementation of electric-

annealing in the production process of steel welding wire. It is shown the influence of the direct-current heating on the 

structure and the mechanical properties of the welding wire «СВ08Г2С». With the help of the experimental setup is 

electric-heating obtained intermediate value of the parameters of the wire that satisfy the conditions for further 

processing of the wire at the same time matching the finished product to make demands. 

Кey words: annealing, electrocontact heating, wire. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Выпуск стальной сварочной проволоки занимает 9 – 11 % от всего 

производства отечественной стали [1]. Её изготовление выполняется путем волочения стальной проволоки до 

необходимого диаметра на многократных волочильных станах, с последующим омеднением полученной 

проволоки на финишных операциях производства. 

Для обеспечения технологического процесса изготовления проволоки, а именно для предотвращения и 

уменьшения количества обрывов при волочении, применяется операция промежуточного отжига проволоки 

диаметров 2 мм и 2,5 мм. На данном переходе, волочение стальной проволоки до необходимого диаметра перед 

омеднением, из-за образовавшегося наклепа, сопровождается частыми обрывами, следовательно, остановками 

работы станов. Поэтому, для снижения вероятности обрыва применяется дополнительная операция отжига, 

которая позволяет снять в металле все внутренние напряжения, образовывающиеся при предшествующем 

волочении, что позволяет получить однородную мелкозернистую внутреннюю структуру проволоки. Отжиг 

производится в печах термической обработки проволоки. Данному способу отжига присущие следующие 

недостатки: большая продолжительность отжига, отсутствие возможности непосредственного контроля, 

недостаточно равномерный нагрев, необходимость в больших производственных площадях, значительная 

энергозатратность.  

Применение прямого электроконтактного нагрева  вместо ранее используемого нагрева в печи позволяет 

избавиться от перечисленных недостатков. Также известно, из теоретических исследований механических 

свойств электроотожженной стали, что твердость стали, отожжённой электронагревом при соответствующих 

температурах, выше твердости стали, отожжённой в печи. К тому же при электроотпуске в определенном 

температурном интервале высокие прочностные характеристики стали сочетаются с ее удовлетворительной 

пластичностью [2]. Таким образом, электроотпущенная сталь представляет собой высокопрочный 

конструкционный материал с таким сочетанием прочности и пластичности, которые не могут быть достигнуты 

при отпуске в печи.  
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МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для решения поставленных задач, была использована 

ранее спроектированная и реализована экспериментальная установка отжига проволоки с системой 

автоматического контроля температуры в измеряемой точке. Конструкционное расположение токопередающих 

контактных роликов данной установки предоставлено на рис.1. Осуществление нагрева с применением трёх 

роликов, для получения двух зон нагрева (рис.1) позволяет снизить напряжение в зоне нагрева проволоки. 

Также разделение участка нагрева на две зоны позволяет разделить нагрев на диапазон температуры до 180-

250°С (условие предварительного нагрева) на первом участке и 500–600° (в пределах оптимального 

технологического режима) на втором [3].  

Дополнительным элементом, повышающем устойчивость работы механической части установки при 

прохождении через неё проволоки, являются фильеры установленные перед роликом 1, 2. Данное техническое 

решение предотвращает возможность соскальзывания проволоки с пазов роликов 1–3, также применение 

фильеры на входе установки приводит к выпрямлению поступающей проволоки, что положительно 

отображается на процессе отжига. Для предотвращения соскальзывания проволоки, предусмотрены 

специальные канавки, по которым «фиксируется» движение проволоки. 
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Рисунок 1 – Схема расположения электроконтактных роликов относительно проволоки.  

Ролики 1, 2, 3 (Ø=170 мм) являются токопроводящими. 

Ролики 4, 5, 6, 7, 8, 9 выполняют прижимную (направляющую) функцию 

 

ВЫВОДЫ. Подтверждена возможность получения готовой продукции стальной омедненной сварочной 

проволоки с условием замены операции промежуточного отжига в печи на электроконтактный отжиг. 

Определенны экспериментально, требуемые механические свойства проволоки после отжига на диаметре 2,5 

мм с учетом соответствия ГОСТу (2246-70) получаемой продукции и предотвращения обрывов при следовании 

дальнейшему технологическому маршруту. Для технологического маршрута по производству омеднённой 

сварочной проволоки диаметром 1,6 мм – предел прочности, 770÷850 Н/мм
2
, относительное удлинение 5÷10 %. 

Для производства проволоки диаметров 1,2 мм – предел прочности 700÷770 Н/мм
2
, относительное удлинение 

5÷10 %. Применение системы автоматического управления температуры позволило достичь достаточной 

однородности проволоки, так как колебания временного сопротивления в одном мотке не превышало 98 Н/мм
2
, 

что требуется ГОСТом (2246-70). Данные результаты подтверждают возможность внедрения 

электроконтактного отжига при производстве стальной сварочной проволоки.  
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Рассмотрены вопросы регулирования скорости исполнительного механизма механических прессов с целью 

расширения их технологических возможностей. Наиболее оптимальным является частотное регулирование 

скорости главного асинхронного двигателя с векторным регулированием постоянства перегрузочной 

способности двигателя. Изменение режима работы двигателя требует коренного изменения метода расчета его 

мощности и момента инерции маховика. 

Ключевые слова: двигатель, маховик, скорость, частота, мощность, момент.  
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The questions of speed control actuator mechanical presses with the aim of enhancing their technological 

capabilities. The most optimal is the frequency regulation of speed of the main induction motor with vector regulation 

of the constancy of the overload capacity of the motor. Change the operating mode of the engine requires a radical 

change in the method of calculating its capacity and the moment of inertia of the flywheel. 

Key words: engine, flywheel, speed, frequency, power, time. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Основным технологическим оборудованием для листовой штамповки 

являются универсальные листоштамповочные кривошипные прессы. Однако для выполнения некоторых 

операций, прежде всего вытяжки, в том числе из высоколегированных сталей и цветных сплавов, требуются 

специальные условия перемещения ползуна [1, 2]. Основное требование состоит в обеспечении уменьшенной 

скорости инструмента на участке рабочего хода. Для выполнения этого требования используются или 

специальные вытяжные прессы со сложной кинематической схемой главного исполнительного механизма, что 

не всегда приемлемо в условиях серийного производства, или используются гидравлические прессы, которые 

совершенно неэффективны в условиях серийного и крупносерийного производства. 

Одним из направлений решения проблемы является использование универсальных прессов с регулируемой 

скоростью рабочего органа. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Развитие электронной техники и создание мощных 

полупроводниковых преобразователей на базе IGBT-транзисторов привело к широкому применению в 

современных технологических машинах частотно-регулируемого привода, который позволяет управлять 

скоростью асинхронного электрического двигателя. Частотное регулирование скорости двигателя 

осуществляется промежуточным частотным преобразователем путем изменения частоты и амплитуды 

трехфазного переменного тока [3, 4]. Возможность частотного регулирования скорости асинхронного двигателя 

основана на том, что скорость вращения ω электромагнитного поля статора пропорциональна частоте f 

питающего тока (pn – число пар полюсов статора) 

np

f


2
 . 

Поскольку с изменением частоты питающего напряжения изменяется величина потока двигателя, то в 

большинстве случаев при изменении частоты напряжения необходимо регулировать и его величину. 

Наличие двух независимых каналов  управления (уровнем напряжения и частотой) дает возможность 

программной реализации в системе преобразователь-двигатель различных законов управления в зависимости от 

типа внешней нагрузки. В зависимости от принятого закона регулирования частоты и величины напряжения 

можно обеспечивать работу двигателя с различной частотой вращения ротора и поддержанием постоянного 

критического момента, либо постоянной мощности. 

Расчет электропривода кривошипных прессов производится для повторно-кратковременного режима по 

условиям устойчивости двигателя, оптимального его нагрева и обеспечения заданной производительности. Так 

как при снижении скорости двигателя происходит изменение электромеханических параметров привода, 

возникает задача изменения методов его расчета  и корректировки энергетических возможностей пресса. Так 

как при уменьшении скорости двигателя снижается запас кинетической энергии маховика, соответствующим 

образом необходимо изменить величину допустимой технологической работы, расход энергии на включение 

фрикционной муфты и другие параметры. Изменяется также время восстановления угловой скорости маховика 

после рабочего хода, следовательно, минимальной длительности технологической паузы, а в итоге, 

длительности технологического цикла. 

Использование частотного регулирования при модернизации трех универсальных прессов на одном из 

предприятий (г. Запорожье) показало его высокую эффективность. Обеспечено устойчивое выполнение 

процесса глубокой вытяжки деталей из высоколегированных жаропрочных сталей. Имеет место снижение 
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расхода электроэнергии, повышение коэффициента мощности двигателя, увеличение его долговечности. При 

этом наблюдается определенное повышение стойкости инструмента. 

ВЫВОДЫ. Одним из наиболее эффективных методов регулирования скорости исполнительного механизма 

кривошипного пресса является частотное регулирование скорости главного двигателя. 

Расчеты энергетических параметров привода при модернизации кривошипных прессов усилием 0,63 и 1 МН 

показывают, что величина допустимой технологической работы, технологическое усилие и величина рабочего 

хода, предельное число ходов ползуна должны ограничиваться в зависимости от выбранной частоты 

напряжения. 

Регулирование частоты вращения главного двигателя требует существенного изменения методики расчета 

электрического привода и энергетических возможностей пресса. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Явтушенко А.В. Задачи и методы синтеза исполнительных механизмов механических прессов /  

А.В. Явтушенко // Обработка материалов давлением: сбор. научн. трудов. – Краматорск: ДГМА, 2014. – № 1 (38). – 

С. 245–250. 

2. Свистунов В.Е. Кузнечно-штамповочное оборудование. Кривошипные прессы: Учебное пособие. /  

В.Е. Свистунов. – М.: Изд-во МГИУ, 2008. – 704 с. 

3. Новиков Г.В. Частотное управление асинхронными электродвигателями / Г.В. Новиков. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 498 с. 

4. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием / Г.Г. Соколовский. – 

М.: Академа, 2006. – 265 с. 

 

 

АНАЛИЗ МИРОВОГО УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ  

КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРЕССОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
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Показано, что технологические нагрузки в таких механических системах как прессовое оборудование 

сопровождаются появлением погрешностей. Несоосности в системе «пресс-штамп» приводят к снижению 

точности штампуемых изделий. Проанализированы методы оценки напряженно-деформированного состояния 

станин прессов. Проанализированы типы компенсаторов механических погрешностей и показана перспектива 

применения упругих компенсаторов, в том числе при штамповке с эксцентриситетом нагрузки на ползун.  

Ключевые слова: пресс, штамп, станина, погрешность, компенсатор. 

 

ANALYSIS OF WORLD-CLASS TECHNICAL SOLUTIONS IN THE FIELD OF COMPENSATION  

OF MECHANICAL SYSTEMS ERRORS IN RELATION TO THE PRESSING EQUIPMENT 

 

V. Kukhar, V. Glazko 

SHEI «Pryazovskyi State Technical University» 

vul. Universytetska, 7, Mariupol, 87500, Ukraine. 

Е-mail: glazkovlad@yandex.ru 

It is shown that the process loads in such mechanical systems as the forging equipment accompanied by the 

emergence of errors. Misalignments in the «press & die» system lead to a decrease in accuracy of forming products. 

The methods of evaluation of the stress-strain state of the press frame were analyzed. The types of compensators and 

mechanical errors were analyzed and prospect of application of elastic compensators, including the forming eccentric 

load on the slider is shown. 

Key words: press, die, frame, error, compensator. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Работа посвящена проблеме отклонений взаимного расположения 

сопрягаемых деталей и борьбы с ними. При первичном монтаже деталей и узлов оборудования любых типов  

затруднительно обеспечить идеальную соосность сопрягаемых элементов и параллельность их торцевых 

поверхностей [D. Smith, 1988; The Fabricator's and Manufacturer's Association, 1990]. Во время его эксплуатации 

возникают паразитные нагрузки, приводящие к увеличению погрешностей базирования сопрягаемых деталей и 

узлов [Abhijit Dasgupta and Michael Pecht, 1991]. К этим факторам относят: износ базирующих элементов, 

перегрузки выше номинальных, внешнее механическое воздействие, вибрации, температурные деформации и 

т.д.  

mailto:glazkovlad@yandex.ru
mailto:glazkovlad@yandex.ru


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

20 

 

 

Современные системы ЧПУ дают автоматическую поправку на износ инструмента при обработке, а 

некоторые учитывают износ направляющих станины и упругие деформации системы «станина-

приспособление-инструмент-деталь» [Belforte G., Bona B., Canuto E., Donati F., Ferraris F., Gorini I., Morei S., 

Peisino M., Sartori S., 1987; Bell F., Hemmelgarn T., 1992]. Установка современного станочного оборудования 

часто производится на упругих «подушках» для устранения влияния внешней вибрации на точность обработки 

и снижения погрешностей направляющих поверхностей при ошибках «жесткого» первичного монтажа на 

анкерах. Геометрическая точность в процессе эксплуатации является одним из основных критериев 

эффективности производственного оборудования [H. Schwenke, W. Knapp, H. Haitjema, A. Weckenmann, R. 

Schmitt and F. Delbressine, 2008]. Ее параметры, главным образом, зависят от погрешностей станин. Для того 

чтобы определить конструктивные параметры компенсирующих устройств, необходимо определить величины 

и направления деформаций этих корпусных деталей промышленного оборудования.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Проанализировать современные направления технических решений в области компенсации 

погрешностей механических систем применительно к прессовому оборудованию и выбор наиболее 

оптимальных решений. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Напряженно-деформированное состояние станин 

промышленного оборудования на примере прессов. Станины прессов служат не только для монтажа узлов, но и 

для замыкания силовой цепи. Наиболее сложное напряженно-деформированное состояние испытывают 

открытые С-образные станины кузнечно-прессового оборудования [M. Cirek and V. Kubec, 2006]. Деформации 

станин данного типа снижаются при проектировании путем увеличения их сечений для повышения жесткости в 

направлении раскрытия [R. Cioara, I. Dan, 2011]. В других случаях предлагается ужесточение С-образных 

станин путем установки дополнительных стяжек [Raz, K., Cechura, M., Chval, Z., Zahalka, M., 2015]. Этими же 

авторами предлагается клиновая компенсация раскрытия станин такого типа. Анализ напряженно-

деформированного состояния С-образных станин прессов и оптимизации их проектирования отражен труде 

исследователей [B. Parthiban; S. M. Bapat, 2014]. Анализ напряженно-деформированного состояния системы 

«пресс-штамп» и деформации станин прессов при горячей штамповки деталей авиационных двигателей 

исследованы в работе [Ou H., Lana J., Armstrong C., et al., 2004; Ou H., Armstrong C.G., 2006]. В работах [Ivan 

Arango and Fabio Pineda, 2012; Altaf S. A. and Hoag S. W., 1995] проанализировано напряженное состояние С-

образных станин роторных прессов-таблетеров и расчет деформаций в них. Аналогичные исследования 

проведены для С-образных гидроскоб [Markowski T, Mucha J, Markowski W., 2013]. 

Существует два основных подхода к устранению влияния деформаций станины С-образного типа на 

соосность системы «пресс-штамп». Первый подход заключается в замыкании открытой станины С-образного 

типа при помощи стяжек [R. Cioara, I. Dan, 2011; Patent US 4434646 A], что значительно снижает ее 

деформацию. Второй подход при решении проблемы перекоса заключается в устранении несоосности между 

верхней и нижней базирующими плитами при помощи различных дополнительных приспособлений или 

элементов. Эти устройства или детали получили название «компенсаторы». Основная цель установки 

компенсатора перекоса в прессовом оборудовании – обеспечить передачу рабочего усилия от базовых 

штамповых элементов, потерявших соосность в результате деформации станины, к соосным (параллельным) 

базовым поверхностям штампа.  

Типы компенсаторов для прессового оборудования. Как показывает патентный поиск, одной из первых 

моделей компенсатора для прессового оборудования является конструкция, запатентованная Fredrich J Rode в 

1931 году [Patent US 1827440 A]. Это устройство представляло собой блок пружин, поджимающих нижнюю 

плиту пресса с целью выравнивания непараллельности относительно верхней плиты. Хотя подобные 

конструкции разрабатывались и позднее [Patent US 3200508 A], главными их недостатками были габаритность 

и потребность в значительной переделке пресса. Дальнейшим развитием пружинных компенсаторов можно 

считать компактные пружинные блоки, устанавливаемые в штамповом пространстве пресса и состоящие из 

наборов тарельчатых пружин [Patent US 20130327115 A1]. Подобные устройства не требуют значительных 

переделок конструкции пресса и их габариты существенно меньше ранее предложенных вариантов, однако их 

применение ограничено размерами свободного пространства. Интересна конструкция компенсатора перекоса в 

виде герметичного блока плоских упругих стальных элементов [Patent US7320584 B1]. Главным 

преимуществом является компактность, а к недостаткам следует отнести относительно высокую сложность 

изготовления. Вместо обычных пружинных компенсаторов для прессового оборудования относительно недавно 

были предложены автономные газовые пружины [Patent US 5197718 A], однако их надежность вызывает 

сомнения из-за неизбежных утечек рабочей среды в процессе эксплуатации. Большей надежностью обладают 

устройства на основе эластичных элементов собранные в стальных пальцевидных корпусах [Patent US 7243521 

B2]. Отдельной группой компенсаторов можно считать гидравлические устройства для выравнивания 

элементов прессов. Конструкция для гидравлического выравнивания верхней плиты (ползуна) представлена в 

труде [Patent US 4272980 A]. Варианты гидравлических компенсаторов для нижней плиты пресса предложены в 

патенте [Patent US 4635466 A; Patent US 5339665 A]. Общими недостатками подобных устройств является 

габаритность, сложность в обслуживании и относительно низкая надежность. Достаточно распространены 

конструкции шариковых компенсаторов [Patent US 5858422 A]. Их принцип действия заключается в 
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перераспределении металлических шариков в замкнутом объеме между двумя подвижными поверхностями. 

Эти компенсаторы достаточно надежны и относительно негабаритны. С задачей компенсации перекосов 

хорошо справляются сферические компенсаторы [Patent US 20150008628 A1]. Их преимущества – 

значительные допустимые углы отклонений от соосности, а недостатки – сложность в изготовлении и 

отсутствие амортизирующего эффекта. 

Перечисленные устройства обладают своими недостатками: габаритность, конструктивная и 

технологическая сложность, низкая надежность. Отсутствие всех этих недостатков определяет перспективность 

эластичных полимерных компенсаторов. Рассмотрим примеры конструкций подобных упругих элементов. 

Эластичные компенсаторы перекоса для прессового оборудования и их преимущества. Интересное решение 

компенсации деформации станины гибочного пресса (бульдозера)  не только предложено Luciano Gasparini 

[Patent WO 1999020410 A1], но и поставлено на серийное производство одноименной фирмой. В этой 

конструкции упругий полимерный материал, выступает в роли части матрицы и устраняет не только перекос, 

но и спрингбэк-эффект (пружинение). Эластичные компенсаторы могут применяться как для компенсации 

перекоса пуансона [Patent EP 1403017 A2], так и для компенсации перекоса матрицы [Patent EP 2990192 A1]. 

Материалом эластичного компенсатора может быть как резина, так и другие упругие полимеры. Наиболее 

перспективными являются полиуретаны разных марок. Это связано с их высокой усталостной прочностью, 

хорошими упругими свойствами, простотой обработки и доступностью. Их выбор в качестве материала для 

применения в качестве материала для компенсаторов осложнен широким диапазоном функциональных свойств 

полиуретанов различных производителей. Рекомендации по оптимизации этого выбора даны на основании 

лабораторных исследований в работе [Artiukh V., Karlushin S., Sorochan E., 2015]. Методике расчетов 

оптимальных конструктивных параметров посвящена работа [Kukhar V., Balalayeva E., Tuzenko A., Burko V., 

2015]. Той же группой ученых предложен автоматизированный метод расчета для перенастраиваемых 

полиуретановых компенсаторов, учитывающий погрешности системы «пресс-штамп» [E.Yu. Balalayeva, V.V. 

Kukhar, O.V. Hrushko, 2014]. 
ВЫВОДЫ. Полиуретановые компенсаторы являются оптимальными для применения в прессовом 

оборудовании, кроме того для них разработаны и успешно применяются методики по выбору материала и 

конструктивных параметров. Неизученными остается вопросы выбора конструкций компенсаторов при 

эксцентричной нагрузке на ползун с неравномерным распределением паразитных нагрузок по стойкам прессов. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА ПРОТИВОМИННОЙ ЗАЩИТЫ ЛЕГКИХ БРОНЕАВТОМОБИЛЕЙ 

ПУТЕМ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ANSYS AUTODYN 
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Во время вооруженных конфликтов или операций по поддержанию мира значительное количество жертв 

приписываются транспортным средствам, подвергшимся подрыву на минах, и, таким образом, функция защиты 

от мин является необходимым условием для транспортных средств, работающих в этих областях. В работе 

рассмотрена возможность определения степени противоминной защиты легких бронированных транспортных 

средств путем численного анализа с использованием программного обеспечения AnSYS AUTODYN. 

Ключевые слова: AUTODYN, моделирование, мина, бронеавтомобиль, защита 

 

CALCULATION OPPORTUNITIES OF MINE PROTECTION OF LIGHT-ARMORED VEHICLES 

BY NUMERICAL ANALYSIS USING ANSYS AUTODYN 
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During armed conflicts or peacekeeping operations, a significant number of victims are attributed to vehicles 
subjected to mine explosions; thereby, the mine-protective function is a prerequisite for vehicles operating in these 
areas. The paper considers the possibility of determining the extent of light-armored vehicles mine protection by 
numerical analysis using ANSYS AUTODYN software. 

Кey words: AUTODYN, simulation, mine, armored vehicle, protection. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Договор о запрещении распространения наземных мин (в т.ч. 

противотанковых) от 1999 года не снизил их глобальное применение, так как, по оценкам, свыше 100 млн. мин 

установлены в 60 странах по всему миру. Наземные мины активно используются и в ходе современных 

конфликтов [1]. Согласно исследованию Женевского международного центра гуманитарного разминирования, 

http://www.google.be/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Luciano+Gasparini%22
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Украина входит в число пяти стран мира с наибольшим количеством инцидентов, связанных с подрывом 

противотанковых мин. За 2015 г. зафиксировано 178 таких инцидентов, из них 97 – в Украине [2]. За период с 

января по июнь 2016 г. число жертв подрыва противотанковых мин во всем мире составило 220 человек, из них 

82 в Украине (32 погибших, 50 раненых) [3]. По оценкам Центра, каждый год войны в любом конфликте – это в 

дальнейшем 10 лет для разминирования территорий конфликта. Согласно данным офиса ООН по координации 

гуманитарных вопросов, в Украине «загрязненная» минами территория охватывает площадь 300 кв. км. [4]. По 

этим причинам функция противоминной защиты является обязательным условием для боевых машин, 

бронетранспортеров и других транспортных средств, эксплуатируемых в зонах боевых конфликтов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На сегодняшний день фактическим стандартом для 

бронированных транспортных средств военного назначения является соответствие классу MRAP (Mine 

Resistant Ambush Protected – защищённый от подрыва и атак из засад). Противоминная защита ТС этого класса 

обеспечивается V-образной (клиновидной) формой нижней части корпуса (рис. 1), повышенной прочностью 

днища и применением энергопоглощающих сидений. Договор по стандартизации NATO AEP-55 STANAG 4569 

[5] определяет необходимой для таких ТС защиту экипажа при подрыве противотанковой мины фугасного 

действия (масса заряда – 6 кг) (рис. 2) под любым из колес или гусеницей и под центром днища (табл. 1). 

 

  

Рисунок 1 – Трехмерная модель корпуса 

бронеавтомобиля с V-образным днищем (вид сзади) 

Рисунок 2 – Вид в разрезе противотанковой мины 

ТМ-72 с массой взрывчатого вещества (тротил) 5,7 кг 

 

Таблица 1 – NATO AEP-55 STANAG 4569 – Уровни противоминной защиты пассажиров логистических и 

легких бронированных транспортных средств 

Уровень Гранатная и минная угроза 

І 
Детонация под днищем автомобиля ручных гранат, подрыв неразорвавшихся кассет  осколочных 
боеприпасов и других малых противопехотных взрывчатых боеприпасов. 

ІІ 
Подрыв 6 кг (масса взрывчатого вещества) противотанковой мины: 2a – подрыв под любым из колес 
или гусеницей транспортного средства; 2b – подрыв мины под центром днища автомобиля. 

 
Анализ с применением метода конечных элементов (МКЭ) широко используется в исследованиях, 

связанных с оборонной промышленностью, таких как высокоскоростное соударение и проникновение. ANSYS 
AUTODYN – аналитический инструмент для решения задач в явной постановке для моделирования сложной 
нелинейной динамики твердых тел, жидкостей, газов и их взаимодействия. Процесс детонации в данном случае 
численно описывается общей системой дифференциальных уравнений. Уравнения состоят из законов 
сохранения массы, импульса, энергии, дополнительных уравнений и вещественных моделей взрывчатого 
вещества [6]. AUTODYN хорошо зарекомендовал себя в задачах баллистического нагружения. Уникальной 
особенностью программного комплекса ANSYS является возможность сочетания в одном расчете алгоритмов 
контакта и Лагранжево-Эйлерового связывания, что позволяет проводить комплексный анализ 
комбинированного нагружения конструкций действием ударно-волновых и осколочных воздействий (рис. 3). 

 

  
 

а б в 

Рисунок 3 – Эпюры распределения эквивалентных (по Мизесу) напряжений и деформаций днища легкого 

бронетранспортера при моделировании подрыва противотанковой мины с массой заряда взрывчатого вещества 

6 кг в момент времени после детонации: а – 0,088 мс; б – 1,74 мс; в – 2,22 мс 
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Многочисленные сравнения результатов, полученных при моделировании взрывного нагружения при 

помощи AnSYS AUTODYN и при натурных экспериментах, позволяют утверждать, что при адекватности 

принимаемых ограничений математических моделей и допущений, AUTODYN позволяет получать результаты 

высокой достоверности [7]. На сегодняшний день исследования противоминной защиты и других нелинейных 

динамических нагрузок (поражение стрелковым оружием и т.д.) транспортных средств путем численного 

анализа сфокусированы главным образом на структурных деформациях исследуемых моделей. Обычно 

параметры окружающей среды (воздух, почва и пр.) в расчетах не учитываются. Дальнейшим развитием таких 

исследований может стать, например, моделирование почвы, поскольку экспериментальные исследования 

показывают, что различные виды насыщенных почв высокой влажности оказывают существенное влияние на 

характеристики ударных волн, особенно при более глубоком залегании мин. 

ВЫВОДЫ. В работе рассмотрены основные требования, предъявляемые к противоминной защите 

транспортных средств, применяемых в условиях современных вооруженных конфликтов. Рассмотрен пример 

моделирования комбинированного поражения транспортного средства ударно-волновым и осколочным 

воздействием в системе AnSYS AUTODYN. Очерчены дальнейшие перспективы для повышения точности 

моделирования. 
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СТЕКЛОПЛАСТИКА МЕТОДОМ ПНЕВМОУДАРНОЙ ШТАМПОВКИ  

 

С. Г. Ясько 

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка 

просп. Первомайский, 24, г. Полтава, 3601, Украина. 

Е-mail: s.g.yasko@gmail.com 

На основании анализа и проведения предварительных исследований предлагается эффективный метод 

перфорирования отверстий в изделиях из стеклопластика и гетинакса методом пневмоударной штамповки. 

Экспериментально определен диапазон диаметров и толщин этих материалов, которые можно пробивать 

методом пневмоударной штамповки. Точность размеров штампованых деталей находится в поле допуска 

просверленных отверстий. Также определены технологические возможности метода пневмоударного 

перфорирования. 

Ключевые слова: штамповка, перфорация, стеклотекстолит, гетинакс, фольга, удар. 
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On the basis of the analysis and preliminary studies proposed the effective method of punching holes in products 

made of fiberglass and getinaks the pneumatic-mechanical forming method. Experimentally are defined range of 

diameters and thicknesses of these materials that can be punched by the pneumatic-mechanical forming method. 

Dimensional accuracy of the stampings is in the field of tolerance drilled holes. Also are defined technological 

possibilities of the pneumatic-mechanical perforation method. 

Key words: forming, perforation, fiberglass, getinaks, foil, shock. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Узким местом в многономенклатурных производствах при небольших 

программах выпуска являются процессы изготовления изделий из фольгированных стеклопластиков и 

гетинаксов. 

Основные трудности заключаются в плохой механической обрабатываемости этих материалов при 

получении большого количества отверстий или вырезов различных типоразмеров (например, на заготовке 

размером 160×160 мм может располагаться до 2000 отверстий от 0,5 до 2 мм), а также высоких требованиях к 

качеству отверстий и точности их взаимного расположения. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время отверстия в стеклопластиках и 

гетинаксах, в основном, получают сверлением. Негативные стороны ручного сверления общеизвестны, а 

эффективность перфорирования стеклопластиков на многошпиндельных высокопроизводительных 

полуавтоматах с ЧПУ [1] ограничена из-за недостатков присущих этому наиболее современному методу 

сверления. Среди них: высокое вспомогательное время на установку заготовок, смена инструмента из-за 

значительного количества переналадок, число которых равно числу типоразмеров отверстий на изделии; 

сравнительно низкая производительность, так как все отверстия сверлятся последовательно по одному; поломка 

и износ сверл. 

Для повышения производительности труда при перфорировании отверстий в стеклопластиках применяются 

и исследуются различные методы групповой пробивки отверстий. 

Проведенный анализ литературных источников [3-10] показал, что наиболее эффективен пневмоударный 

метод групповой пробивки отверстий с использованием металлических матриц [11] на пневмоударной 

высокоскоростной установке модели Т-1324. 

Сущность метода пневмоударной штамповки заключается в том, что штамповка деталей осуществляется 

импульсом высокого давления, создаваемого в результате удара быстродвижущегося бойка по замкнутому 

объему жидкости (или эластичной среды), заполняющих технологическую (рабочую) камеру оборудования. 

Этот метод относится к безпуансонной штамповке, так как в качестве оснастки используется только одна ее 

часть (матрица), а ответной частью является передающая среда (жидкость, полиуретан). 

Испытаны следущие схемы пробивки отверстий: 

1) на заготовку накладывалась надматричная плита с предварительно наклеенной на ее верхнюю 

поверхность со стороны воды тонкой целофановой пленки, предотвращающей попадание воды в отверстия 

надматричной плиты перед ударом. 

2) на заготовку накладывалась надматричная плита с предварительно заполненными водой отверстиями в 

ней (воздух из отверстий тщательно удалялся); 

3) на заготовку накладывалась надматричная плита без предварительной подготовки; 

4) пробивка осуществлялась без надматричной плиты, но для лучшего прижима заготовки использовалось 

прижимное кольцо. 

Кроме того, во всех четырех вариантах заготовка укладывалась на матрицу как фольгированной стороной, 

так и нефольгированной при пробивке одностороннего фольгированного стеклотекстолита. 

Качество пробитых отверстий оценивали визуально с помощью микроскопа при увеличении 30х и 

сравнивали с качеством отверстий, полученных сверлением. 

Определен диапазон диаметров и толщин фольгированных материалов, которые можно пробивать 

пневмоударным методом при использовании матриц из следующих инструментальных сталей марок: 

8Х4В2С2МФ (ЭП761), 8Х4ВЗМЗФ2 (ЭП570), 6Х6ВЗМФС (ЭП569), имеющих предел упругости при сжатии не 

менее 2150 МПа, ударную вязкость не менее 0,5 Дж/мм
2
. 

ВЫВОДЫ. Проведенные экспериментальные исследования показали, что: 

1. В односторонних фольгированных стеклотекстолитах качество пробитых отверстий не уступает качеству 

просверленных, если заготовка располагается фольгированной стороной к матрице, отсутствуют трещины, сколы, 

завалы, заусенцы. Разницы в качестве отверстий не замечено при пробивке их по схемам 1, 2. 

2. При использовании надматричной плиты качество пробитых отверстий выше, чем при использовании 

прижимного кольца. 

3. Существенное влияние на качество пробитых отверстий оказывает качество изготовления самой матрицы, так 

как все ее дефекты автоматически переносятся на заготовку. Очистка отверстий от волокон должна производиться 

так же, как это делается после сверления отверстий. 

4. Точность пробитых отверстий укладывается в поле допуска на их изготовление. Измерения отверстий под 

микроскопом показали, что диаметры пробитых отверстий на 0,01 – 0,02 мм меньше, чем диаметры отверстий в 
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матрицах в диапазоне 0,67 – 1,78 мм. Большее отклонение соответствует большему диаметру. Такая картина 

наблюдается как на односторонних, так и на двухсторонних фольгированных стеклотекстолитах исследованных 

толщин. 

5. При групповой пробивке отверстий разной величины диаметры их должны отличаться не более чем на 20% 

для получения хорошего качества. 

6. Анализ поверхности поперечного среза пробитых отверстий при 30 - кратном увеличении показал, что в 

двухсторонних фольгированных стеклопластиках часть заготовки, обращенная к матрице, имеет шероховатую 

поверхность (зона скола) на выходе, а вход отверстия имеет заметный радиус закругления. Такая картина 

наблюдается при незначительном повышении давления выше минимально необходимого. 
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Робота направлена на вдосконалення технологічних процесів кування довгомірних валів круглого поперечного 

перетину. Досліджено вплив схем протяжки з обкаткою заготовки навколо поздовжньої осі в нижньому радіусному 

вирізному і верхньому плоскому бойках на кінематичні, деформаційні, енергосилові параметри кування валів і 

характеристики напружено-деформованого стану металу. Отримав розвиток експериментально-розрахунковий 

геометричний метод фіктивної ділильної сітки без порушення цілісності зразка стосовно до процесу кування протяжкою 

циліндричної заготовки в комбінованих бойках. Виявлено закономірності впливу температуро-деформаційних режимів 

кування хромомолібденової сталі 25Х1М1Ф на формування мікроструктури та механічних властивостей металу. 

Ключові слова: кування, комбіновані бойки, гідравлічний прес, ковальська протяжка, мікроструктура. 
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IMPROVING THE COGGING PROCESSES ROUND SHAFTS  

IN COMBINED DIES-OF HYDRAULIC PRESSES 
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The study offered is aimed at solving perfection long shafts forging technological processes. The influence cogging 

scheme with rotation about the longitudinal axis of the lower radius die and the upper flat die on the kinematic, deformation, 

energy-power parameters of forging shafts and characteristics of the stress-strain state of the metal have been investigated. Got 

the development of experimental and calculated the geometric method fictive pitch grid without violating the integrity of the 

sample in relation to the process of forging drawing cylindrical workpiece in combined dies. Regularities of temperature 

deformation modes forging chrome-molybdenum steel 25Х1M1Ф on the formation of the microstructure and a mechanical 

property of the metal was discovered.  

Key words: forging, combined dies, hydraulic press, cogging, microstructure. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ. Довгомірні гладкі і ступінчасті вали круглого поперечного перетину є поширеними 

деталями металургійної та енергетичного обладнання, суднобудування, транспорту, які схильні до поломок 

через важко навантажені умови праці. Основу виробничого циклу виготовлення великих поковок круглих валів 

становить процес ковальської протяжки на гідравлічних пресах. Найбільшого поширення при протяжці валів 

отримали комбіновані бойки (верхній - плоский, нижній - вирізній), які характеризуються достатньою 

універсальністю для вирішення завдань формозміни, але нестабільністю забезпечення заварки ливарних 

дефектів. Для досягнення високих показників якості по поперечних перетинах поковок застосовують додаткові 

металоємні комплекти бойків профільованої конфігурації і трудомісткі допоміжні технологічні схеми, що 

дозволяють інтенсифікувати проробку металу і реалізувати позитивні ефекти макрозсувних деформацій. 

Збільшення коефіцієнта укову і локальна проробка металу не завжди призводять до необхідної рівномірності 

розподілу механічних властивостей по перетинах виробів. Такі підходи супроводжуються непродуктивними 

витратами часу на заміну бойків і виконанням допоміжних операцій, що вимагає додаткової витрати 

енергоносія (газу) через збільшення кількості пічних підігрів напівфабрикату. При куванні спеціальних хром-

молібденових сталей (25Х1М1Ф, Х12МФ, 40ХН2МА і т.п.) зросте інтенсивність підстуджування заготовок, 

викликаючи небезпеку утворення тріщин при деформації. Крім того, певну проблему представляє собою вибір 

раціональних термомеханічних режимів  і схем кування протяжкою, що забезпечують якісну мікроструктуру 

сталей і формування круглого поперечного перетину на потрібних ділянках поковки. 

Розв’язання зазначених протиріч вимагає розробки і наукового обґрунтування схем кування, які 

забезпечують інтенсивну проробку металу, мінімізацію комплектів бойків і необхідний термомеханічний 

режим, що зменшить трудомісткість, металоємність і енергоємність технологій, підвищить показники якості і 

експлуатаційну стійкість валів. З цієї точки зору робота, спрямована на вдосконалення процесів протяжки 

круглих валів в комбінованих бойках на гідравлічних пресах, є актуальною. Метою роботи є вдосконалення 

технологічних процесів кування довгомірних валів круглого поперечного перетину в універсальних 

комбінованих бойках на основі розробки, теоретичного і експериментального дослідження нових схем 

протяжки для забезпечення високих показників якості та експлуатаційної стійкості готової продукції при 

зниженні трудомісткості, металоємності і енергоємності технологій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для виконання математичного моделювання режимів 

протяжки обрано метод скінченних елементів. В якості основних кінематичних факторів, що впливають на 

силові режими та комплекс показників якості поковки валу, виділені: кути кантування заготовки   = 30; 60 и 

90; відносна подача ( = l/B) відношення довжини деформованої заготовки l (мм)до ширини бойка B; відносна 

обтиснення (d = d/D0 ) відношення абсолютного обтиснення (d) до початкового діаметру (D0); відносна витяжка 

 = (L/B)100 %, де L = Lк – L0, а L0 та Lк – початкова та кінцева довжина заготовки після обтиснення. Для аналізу 

сумарних енергетичні витрати і енергетичних характеристик процесу протяжки заготовки були прийняті 

відносні параметри наведені до ширини бойка: наведена сила деформування  f (Н/мм); наведена робота 

деформування w(Дж/мм).; відносна величина витяжки δ (%). Для цілеспрямованого проведення моделювання, 

його пов'язували з конкретними технічними і технологічними умовами кування поковок валів (ковальсько-

пресового цеху ПАТ «ММК ім. Ілліча ») на гідравлічному пресі «Дніпропрес» номінальною силою 12,5 МН з 

використанням існуючих комплектів бойків: верхній - плоский, нижній - радіусний вирізній (радіус вирізу 

промислового бойка – Rн = 550 мм). 
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ВИСНОВКИ. 1. Виділено перспективний напрямок розвитку виробництва поковок валів на гідравлічних 

пресах, що задовольняє даній умові, коли в технологіях кування мінімізують складність і кількість комплектів 

робочого інструмента, а поліпшення проробки литого металу традиційних злитків досягають за рахунок нових 

схем протяжки в універсальних комбінованих бойках. 

2. Встановлені закономірні взаємозв'язки кінематичних, деформаційних, енергосилових параметрів, показників 

напружено-деформованого стану з різними схемами протяжки з обкаткою заготовки навколо осі в комбінованих бойках 

(верхній - плоский, нижній - радісний вирізній). Виявлено, що мінімізації сумарних енергетичних витрат досягають при 

малих обтисненнях і великих подачах, а для наближення поперечного перетину поковки валу до круглій формі необхідні 

схеми протяжки з кутами кантування 60…90 при обтисненні за 3 та більше проходів (Патент 75646 UA). Показано, що 

для рівномірної опрацювання по перетину литої структури металу потрібне дотримання величин обтиснень d% = 9%, а 

для максимальної опрацювання – d% = 18%, при кутах кантівок   = 60 (Патент 74747 UA). 

3. Отримав розвиток розрахунково-експериментальний (феноменологічний) метод фіктивної ділильної сітки без 

порушення суцільності зразка стосовно до процесу кування протяжкою циліндричної заготовки в комбінованих бойках. 

Рішення дозволяє розраховувати компоненти головних деформацій і досліджувати нерівномірність деформованого стану 

при обтисненні заготовки в нижньому радіусному вирізному і верхньому плоскому бойках. 

4. Отримала подальший розвиток методика визначення локального і сумарного укову при куванні в комбінованих 

бойках на основі експериментально-розрахункового методу встановлення величини кінцевої площі поперечного перетину 

поковки по відносній витяжці, по масі і висоті вирізаного темплету і за допомогою комп'ютерної обробки сканованих 

поперечних перерізів деформованої частини заготовки . 

5. Експериментально визначені статистичні інтервали варіювання геометричних розмірів, показників формозміни і 

напружено-деформованого стану заготовок при нових режимах протяжки з обкаткою в комбінованих бойках [9]. 

Показано, що експериментальні значення геометричних розмірів і показників формозміни заготовок належать до 

нормального закону розподілу, причому кордон похибок вимірювань при довірчій ймовірності Р = 0,95 не перевищують 

  13 %. 

6. Виконано аналіз причин поломок кованих виробів для підприємств металургійної промисловості і транспорту, 

виготовлених в умовах КПЦ ПАТ «ММК ім. Ілліча » (в даний час ТОВ «МЕТІНВЕСТ - МРМЗ»), який показав 

стійкий взаємозв'язок між режимами кування і показниками якості поковок валів. На основі отриманих наукових 

результатів сформульовані практичні рекомендації щодо вдосконалення схем протяжки і термомеханічних режимів 

кування для забезпечення рівномірності розподілу металографічних показників, механічних властивостей і 

підвищення експлуатаційних характеристик виробів. 

7. Виконано побудову діаграми рекристалізації другого роду для стали 25Х1М1Ф в межах температур 1200…800°С і 

ступенів деформацій 0,01 – 28 %, і може визначати, які мікроструктур при деформації з наявністю і без подальшої 

термічної обробки. Розроблено методику і прикладне програмне забезпечення для різноманітної апроксимації діаграм 

рекристалізації, вибору термомеханічних режимів кування з прогнозуванням середніх розмірів зерен металу і механічних 

властивостей продукції (по співвідношенням Холла-Петча). 

8. В умовах КПЦ ПАТ «ММК ім. Ілліча» впроваджена двоетапна (I – дроблення карбідної сітки, II –

 інтенсивні обтиску) технологія виробництва поковок зварювальних і калібрувальних валків з сталі марки 

Х12МФ протяжкою в комбінованих бойках на гідравлічному кувальному пресі з попередніми триступінчатим 

нагріванням злитків , що дозволило істотно знизити карбідну неоднорідність у виробах. 

9. Удосконалено і випробувана у виробництві (КПЦ ПАТ «ММК ім. Ілліча») технологія кування поковки ролика 

МБЛЗ (Сталь 25Х1М1Ф) в комбінованих бойках на гідравлічному пресі («Дніпропрес» ДП 1141А1; 12,5 МН) [11]. 

Порівняльний аналіз показників якості металу поковок, викував за традиційною і новою технологіями, показав, що 

запропонована технологія дозволяє отримувати дрібнозернисту структуру (7-9 бал), підвищити на 9-15 % основні 

механічні характеристики поковок, з 29 % до 16 % знизити спадкову структурну і хімічну неоднорідність виробів. Для 

поковок зі сталі 40ХН2МА виявлено збільшення мінімального значення межі міцності на 29 %, збільшення мінімального 

значення межі текучості на 39 %, зменшення неоднорідності розподілу механічних властивостей металу на 22 ... 28 %. 

Основні результати досліджень використані в навчальному процесі кафедри обробки металів тиском ДВНЗ «ПДТУ» при 

читанні низки спеціальних дисциплін і при виконанні студентами курсових і науково-дослідних робіт. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ХОЛОДНОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ С ФЛАНЦЕМ 
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В работе выполнено моделирование процесса комбинированного выдавливания полой детали с фланцем с 

помощью метода конечных элементов. Установлено, что в направлении прямого выдавливания заготовка 

перемещается без искажения делительной сетки практически по всей ширине выдавленной полой части детали, 
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а при заполнении полости под фланец, последний становится застойной зоной и продолжение процесса 

приводит к значительному сдвигу металла вдоль границы с данной зоной. Также было изучено появление 

утяжин в зависимости от конфигурации детали. 

Ключевые слова: новые способы деформирования, радиальное и комбинированное выдавливание, полая 

деталь, застойная зона, утяжина 
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In this paper simulation of combined extrusion process for producing hollow parts with flanges by finite element 

method is considered. It is defined that in direction of forward extrusion, workpiece is moved without mesh distortion,  
practically the entire width on extruded hollow parts and receiving the filling of the die cavity in flange, the last 

becomes stagnant area and continuation of the process results in a significant shift of the metal along with this border 

area. It was also studied the appearance of dimple, depending on the part configuration. 
Key words: new method of deformation, radial and combined extrusion, hollow part, stagnant area, dimple 

 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Использование численного моделирования 

целесообразно как при оценке возможностей новых способов деформирования, так и при технологической 

подготовке производства новых изделий. С целью анализа качества заготовок и установления возможностей 

новых способов холодного радиального и комбинированного выдавливания выполнено моделирование 

процесса с помощью метода конечных элементов [1, 2]. 

В результате моделирования выполнен анализ течения металла по способам штамповки, рассчитано 

деформированное состояние заготовок различных типоразмеров на стадиях выдавливания (рис. 1). 

 

  

   

Рисунок 1 – Характер искажения делительной сетки и нарастания размеров детали при комбинированном  

выдавливании полой детали с фланцем 
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Трехмерное изображение полуфабриката дает возможность просмотра его внешнего вида и оценки 

нарастания размеров и контура детали. Полученные данные о напряженно-деформированном состоянии 

заготовки на этапах формоизменения позволяют судить о распределении деформаций и напряжений в объеме 

деформируемой заготовки и изучить закономерности образования дефектов и отрывов заполненных фланцев. 

Изучение деформированного состояния при комбинированном радиально -прямом выдавливании 

качественно подтверждает характер распределения деформаций, который был получен при помощи МКЭ. 

Установлено, что в направлении прямого выдавливания заготовка перемещается без искажения 

делительной сетки практически по всей ширине выдавленной полой части детали. Исключение составляет 

тонкая обжатая матрицей полоска металла, прилегающая к наружной поверхности полого отростка. При 

заполнении полости под фланец, последний становится застойной зоной и продолжение процесса приводит 

к значительному сдвигу металла вдоль границы с данной зоной. Установлена эффективность способов 

управляемого комбинированного радиально-прямого выдавливания в подвижных матрицах, 

предусматривающих разделение очагов деформации истечения на основных стадиях штамповки [3]. 

Сравнительный анализ результатов расчета энергетическим методом верхней оценки и методом конечных 

элементов показал хорошее качественное и количественное совпадение картин формоизменения заготовки. 

Компьютерное моделирование, выполненное при помощи МКЭ, показало, что эффективным методом 

устранения опасности отделения фланца является разделение двух очагов деформации, обеспечивающих 

истечение металла в радиальном и прямом направлениях.  

Установлена существенная роль условий контактного трения в моделях процессов выдавливания, 

прогнозирующих течение металла с несколькими степенями свободы течения. Для обоснованного принятия 

значений коэффициентов трения проведены эксперименты по непосредственному измерению сил контактного 

трения при выдавливании [4].  

В процессе радиального выдавливания фланцев, расположенных в средней части полой заготовки при 

больших значениях толщины фланца наблюдается появление утяжины на внутренней поверхности полой 

заготовки. Выдавливание относительно толстых фланцев на конце трубной заготовки сопровождается явлением 

раздачи отверстия со стороны торца и образованием утяжины. Для моделирования процесса образования таких 

утяжин при выдавливании фланцев также был применен МКЭ (рис. 2). 

 

        
 

Рисунок 2 – Прогнозирование процесса формообразования деталей 

 

Сравнение результатов исследований было проведено по перемещению частиц материала и 

распределению интенсивности деформаций. КЭ-модель показывает несколько меньшие (на 4-7%) по 

сравнению с экспериментом и методом верхней оценки значения критической толщины фланца, при 

которой появляется утяжина. 

ВЫВОДЫ. Имитационные компьютерные КЭ - модели хорошо отражают картину распределения 

деформаций и отклонений формы деталей и несколько хуже появление таких дефектов, как образование 

наплывов при поэтапном подъеме полуматрицы, образующей радиальную полость. Выполненное 

моделирование процесса выдавливания свидетельствует о целесообразности использования конечно -

элементных программ при разработке процессов изготовления изделий по новым технологическим 

способам холодного выдавливания.  
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CНИЖЕНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК  

ПРИ ХОЛОДНОМ ВЫДАВЛИВАНИИ 

 

Л. И. Алиева, Л. В. Таган, К. В. Гончарук 

Донбасская государственная машиностроительная академия 
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Е-mail: lybov.tagan@mail.ru 

В работе рассмотрены способы выдавливания, которые основаны на комбинации приемов силового и 

кинематического воздействия на обрабатываемую заготовку. Установлено, что при одностороннем 

выдавливании очаг деформации расположен ниже центральной оси отростков, а при двухстороннем 

выдавливании – в средней части заготовки. Доказано, что способ комбинированного деформирования 

позволяет управлять траекторией деформирования и избежать опасной жесткой зоны напряженного состояния. 

Ключевые слова: способы холодного выдавливания, очаг деформации, силовой режим, распределение 

деформации. 

 

UNEVENLY DEFORMATION REDUCING OF WORKPIECE IN COLD EXTRUSION 

 

L. Aliieva, L. Tahan, K. Goncharuk 

Donbass State Engineering Academy 

vul. Akademicheskaja, 72, Kramatorsk, 84313, Ukraine. 

E-mail: lybov.tagan@mail.ru 

In this paper the methods of extrusion, which are based on the combination of power mode and kinematic effects on 

the workpiece are considered. It is defined that in single-ended extrusion deformation zone is located below the central 

axis of the branches and in double-ended extrusion – in the middle of the workpiece. It is proved that the combined 

method of deformation allows to control the trajectory deformation and to avoid critical hard zone stress state. 

Кey words: methods of cold extrusion, deformation zone, power mode, distribution of deformation. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Задача повышения равномерности распределения деформаций, структуры 

деформированного металла и соответственно эксплуатационных свойств изделий, полученных способами 

холодного выдавливания, является весьма актуальной для современного машиностроения. Для управления 

характером деформации и результатами пластического деформирования разработана гамма технологических 

способов выдавливания, основанных на комбинации приемов силового и кинематического воздействия на 

обрабатываемую заготовку [1 – 5]. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. При поперечном выдавливании сильное влияние на 

характер распределения деформаций по высоте очага деформации оказывает кинематическая схема подачи 

металла (рис. 1).  
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схема 2 

 
схема 3 

Рисунок 1 – Образцы, полученные односторонним, двухсторонним и последовательным выдавливанием 

 

При одностороннем выдавливании очаг деформации расположен ниже центральной оси отростков. Зона 

максимальной деформации прилегает к нижней границе очага деформации (ОД). Такая неравномерность 

распределения деформаций может быть причиной более низких эксплуатационных свойств готового изделия.  

При двустороннем выдавливании располагается в средней части заготовки и ОД симметричен относительно 

вертикальной и горизонтальной осей заготовки. Данная схема 2 деформирования более благоприятна с точки 

зрения качества получаемого изделия и силового режима. 

Теоретический анализ деформированного состояния методом верхней оценки позволил оценить 

неравномерность распределения накопленных деформаций по сечению заготовок, изготовленных по основным 

схемам продольного и поперечного выдавливания. Установлена возможность взаимной компенсации 

неравномерности деформаций при простых схемах выдавливания при их взаимном сочетании или дополнении. 

Так, для улучшения проработки структуры эффективно дополнение прямого выдавливания боковым течением, 

а после сквозной прошивки втулок выполнять их обжатие или протяжку с утонением (рис. 2).  

 

  

 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Графическое изображение примера взаимного сочетания или дополнения простых схемах 

выдавливания для устранения неравномерности деформаций 

 

Для создания условий более равномерной проработки структуры изделий при выдавливании полезно 

создание дополнительных очагов деформации, сдвигов, активных сил трения и противодавления. Методом 

измерения твердости продемонстрирована возможность упрочнения зон заготовки вне очага интенсивной 

пластической деформации путем контролируемой осадки при расспрессовке исходной заготовки в начальной 

стадии процесса деформирования [6] 

Способ комбинированного деформирования - радиальное выдавливание плюс высадка фланца - позволяет 

управлять траекторией (историей) деформирования и избежать опасной жесткой зоны напряженного состояния 

(с положительным значением показателя напряженного состояния) на диаграмме пластичности. В целом это 

приводит к повышению в 1,5 – 2 раза предельных диаметров формообразуемых на стержневых заготовках 

фланцев. 
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ВЫВОДЫ. Таким образом, для процессов холодного выдавливания наряду с анализом энергосилового 

режима и лимитирующих процесс удельных нагрузок на инструмент, актуально и оценка деформированного 

состояния, оказывающего определяющее влияние на качество формообразования штампуемой детали. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТА УТЯЖИНЫ В ПРОЦЕССЕ РАДИАЛЬНОГО 

ВЫДАВЛИВАНИЯ В РАЗЪЕМНЫХ МАТРИЦАХ 
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Донбасская государственная машиностроительная академия 
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Рассмотрены процессы и проведено моделирование радиального выдавливания в разъемных матрицах 

методом конечных элементов при помощи программного продукта QForm 2D. Исследовано формоизменение в 

процессе радиального выдавливания в разъемных матрицах. Установлены геометрические параметры процесса, 

при которых не происходит образование утяжины. На основе результатов моделирования, получена диаграмма 

зависимости появления утяжины от геометрических параметров процесса.  

Ключевые слова: радиальное выдавливание, разъемные матрицы, утяжина, метод конечных элементов. 

 

ANTICIPATION OF DEFECT AS DIMPLE IN RADIAL EXTRUSION PROCESS WITH MULTIPLE RAM 
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The simulation of radial extrusion process with multiple ram by the finite element method with the QForm 2D  

software program is considered. In the radial extrusion process with multiple ram is researched change of deformation 

in different steps. Results of deformation components for different steps were shown. It is defined that in certain ratio of 

geometric parameters will be appeared defect is named dimple. For determining dimple in this process was drawn a 

diagram on geometric parameters. 

Key words: radial extrusion, multiple ram, dimple, finite element method. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Штамповку в разъемных матрицах применяют преимущественно взамен 

широко распространенного в производстве способа штамповки в открытых штампах [1, 2]. Использование 

комбинированного выдавливания в разъемных матрицах позволяет расширить технологические возможности 

объёмной штамповки и получить детали, которые будет сочетать в себе преимущества данных способов [3 - 6]. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса об эффективности применения штамповки в разъемных 

матрицах целесообразно изучить дефектообразования.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Целью работы является определение численных 

параметров появления такого дефекта как утяжина при радиальном выдавливании в разъемных матрицах на 

основе метода конечных элементов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема процесса радиального выдавливания фланца на конце стержня на оправке  

с односторонней подачей (а) и полученным полуфабрикатам (б), материал АМцМ 

 

Для моделирования процесса радиального выдавливания фланца на оправке выбраны следующие  

параметры: R0 – наружный радиус заготовки (R0=27мм), R1 – внутренний радиус заготовки (R1= 9мм), t – 

толщина стенки заготовки, равная разнице R0 и R1 (t=18мм), R – радиус фланца (R=45мм), h – высота приемной 

полости для выдавливаемого фланца, h/t – относительная высота фланца (h/t=0,85; 0,9; 0,95), r – радиус 

скругления кромок инструмента (r=2мм), L – высота заготовки (L=70мм). 

В процессе радиального выдавливания было исследовано напряженно-деформированное состояние. Анализ 

характера изменения распределения интенсивности деформаций и интенсивности напряжений показывает, что 

значения данных показателей растут по ходу процесса, наибольшие значения сосредоточены в очаге  

деформации. Максимальные значения деформации наблюдаются при минимальной относительной высоте 

фланца.  

Моделирование процесса радиального выдавливания в разъемных матрицах относительно высоких фланцев 

характеризуется появлением дефекта утяжины. Дефект возникает при максимальной интенсивности  

деформаций. По результатам исследований построена диаграмма для определения геометрических размеров 

процесса радиального выдавливания, при которых не будет происходить образование утяжины (рис. 2). 

 

   
 а         б                 в              д 

Рисунок 2 – Искажение делительной сетки (a), распределение интенсивности деформаций (б),  

распределение интенсивности напряжений, МПа (в) при h/t=0,95 и диаграмма зависимости появления утяжины 

от относительного хода деформирующего пуансона к относительной высоте фланца (д) 

 

Как показывает диаграмма, при назначении геометрических размеров, которые лежат ниже кривой  

образование утяжины отсутствует. Также диаграмма показывает, что при увеличении высоты приемной  

полости под фланец возрастает вероятность образования утяжины. 
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Использую полученные результаты, при технологическом процессе радиального выдавливания,  

возможно получение полуфабрикатов (или готовых деталей) без дефектов и с хорошим качеством поверхности 

ВЫВОДЫ. Проведенное моделирование, на основе метода конечных элементов. В ходе исследований  

установлено, что при выдавливании фланца появляется такой дефект как утяжина. Построена диаграмма  

определения геометрических параметров, при которых не возникает утяжины. Установлена зависимость  

относительного хода деформирующего пуансона от геометрических параметров фланца. Исследовано  

деформированное состояние при разной относительной высоте фланца. Установлено, что максимальная  

интенсивность деформаций наблюдается в зоне образования дефекта утяжины. 
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СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ДЕТОНАЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ СИСТЕМИ Cr-Si-B 

 
C. Д. Недайборщ  
Інститут технічної теплофізики НАНУ 
вул. Желябова, 2а, м. Київ, 03057, Україна.  
Е-mail: nanoavia@ukr.net 

Розглянуто ефективність застосування сучасних матеріалів для детонаційно-газових покриттів з метою 

відновлення зношених та зміцнення нових деталей авіаційної техніки. Показано закономірності 

структуроутворення покриттів на основі Cr, легованого Si та B. Вивчено склад, структуру, трибостійкість 

покриттів Cr-Si-B з елементів ресурсної бази країни, встановлена їх висока адгезія, фізико-механічні 

характеристики, опір зносу. 

Ключові слова: структуроутворення, покриття, легування, тертя, знос. 

 

STRUCTURE FORMATION OF DETONATION WEAR-RESISTANT COATING SYSTEM Cr-Si-B 

 

S. Nedaiborshch 

Institute of engineering thermophysics ukraine national academy of sciences 

vul. Zhelyabova 2a, Kyiv, 03057, Ukraine. 

Е-mail: nanoavia@ukr.net  

Reviewed the efficiency of use the modern material for detonation-gas coating to improve the repairing of worn and 

strengthening new details of aircraft. It shows the trends of structure-based coatings on Cr, doped with Si and B. 

 Studied composition, structure, tribo resistance coating from the elements of the resource base of Ukraine, established 

their high adhesion, physical and mechanical properties, wear resistance. 

Key words: structure formation, coating, doping, friction, wear.  

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний розвиток авіаційної техніки висуває нагальну потребу удосконалення 

організації і засобів відновлення зношених деталей, впровадження нових ресурсоощадних технологій і 

обладнання, що дозволить з науковою обґрунтованістю і техніко-економічною доцільністю вирішувати 
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експлуатаційні питання при забезпеченні в межах робочих обмежень високого рівня зносостійкості і 

довговічності вузлів і деталей які підлягають ремонту. 

Однак технологічне забезпечення авіаційних підприємств, незважаючи на безперервне їх удосконалювання, 

не відповідає сучасним вимогам і ресурс відновлених деталей у багатьох випадках залишається низьким. Це у 

свою чергу приводить до передчасного відбраковування відновлених деталей, тим самим створює дефіцит, і як 

результат підвищує вартість ремонту, збільшує його тривалість і побічно сприяє зниженню безпеки польотів. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Деталі авіаційної техніки працюють, як правило, в різних 

екстремальних умовах: різкі зміни температур та навантажень, агресивні середовища тощо. Як результат це 
призводить до необхідності підбору для кожного вузла свого окремого матеріалу покриття при відновленні 
зношених і зміцненню нових деталей. Актуальною задачею в такому випадку є розробка нових сучасних 
матеріалів, які б забезпечували ефективну експлуатацію виробів з покриттями, які працюють в умовах 
комплексного одночасного впливу декількох факторів навколишнього середовища, мали б високу міцність, 
зносо-, корозійно- та жаростійкість. До таких матеріалів слід віднести зносостійкий композиційний 
детонаційний матеріал системи Cr-Si-B [1]. Основою даного композиційного матеріалу є Cr, легований Si та B у 
відповідних оптимальних співвідношеннях компонентів. Додавання Si та B істотно знижує коефіцієнт тертя, 
інтенсивність зношування та підвищує міцність покриття. Аргументований вибір даної композиції Cr-Si-B для 
напилення зносостійких покриттів виявляє основний вплив на закономірності явища структурної 
пристосованості та є основним з головних шляхів мінімізації показників тертя. При цьому його оптимальний 
склад обумовлює оцінку впливу компонентів на структуру і властивості, яку проводили по структурному 
признаку [2]. Вибір в якості початкового матеріалу порошку хрому, який є стандартним матеріалом [3], 
обумовлено можливістю його багаторазового легування. На рис. 1 приведено залежності впливу вмісту Si та B 
на мікротвердість та інтенсивність зношування. 

Як видно з графіка, максимальну мікротвердість мають детонаційні покриття Cr-Si при наявності кремнію 
~25%, при цьому механічні властивості отриманого матеріалу можуть бути підвищені шляхом додаткового 
легування бором, оптимальний вміст якого, як встановлено, відповідає ~12%. Введення кремнію і бора, що 
входять у твердий розчин хрому та істотно його зміцнюють, сприяє утворенню складно легованих 
високотемпературних сполук, що викликають дисперсне твердіння, завдяки чому опір зносу внаслідок 
утворення зміцнюючих фаз з високою термодинамічною стабільністю підвищується [4, 5]. Таким чином, 

 

  
Рисунок 1 – Характер зміни мікротвердості (2) від 

вмісту Si, і залежність мікротвердості (3) та 
інтенсивності зношування (1) покриття Cr-Si від 

вмісту В. 

 

Рисунок 2 – Залежність інтенсивності зношування (1) 

та міцності зчеплення  (2) покриттів Cr-Si-B від витрат 

газової суміші. 

позитивний вплив на структуру і властивості покриттів легуючі елементи роблять, як встановлено в процесі 

іспитів, лише при визначених концентраціях, оптимальне значення яких визначено експериментально. 

Дослідження даного покриття насамперед були пов’язані з визначенням його структурно-фазового стану. В 

таблиці 1 приведено зміну фізико-механічних властивостей в залежності від фазового складу.  

Таблиця 1 – Зміна фізико-механічних властивостей від фазового складу 

Покриття 
Товщина, 

мм 

Межа 

міцності до 

руйнування, 

ГПа 

Міцність 

зчеплення з 

основою, 

МПа 

Мікротвердість, 

ГПа 

Cr-Si 

Cr-Si-B 

0,16 – 0,20 

0,11 – 0,20 

0,65 – 0,76 

0,79 – 0,87 

50 – 8 3 

78 – 108 

6,0 – 6,9 

10,5 – 12,7 
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Як видно, введення бору, як структурної складової композиційного покриття, значно покращує фізико-

механічні властивості і збільшує межу міцності до руйнування, міцність зчеплення з основою та 

мікротвердістю. Це обумовлено формуванням  перш за все, тугоплавких боридних фаз Cr4B, Cr2B, Cr5B3, CrB, 

Cr3B4,CrB2. Взаємодія хрому та кремнію призводить до утворення твердих зносостійких силіцидів хрому CrSi, 

Cr2Si3, CrSi2. Рентгеноструктурний аналіз виявив також наявність твердих розчинів бору в хромі і кремнії та 

твердий розчин кремнію в хромі. Крім того, в структурі покриттів присутні оксиди хрому та кремнію, що 

утворюються при напилені у повітрі. Рентгенофазовий і металографічний аналіз стану покриттів виявив, що 

характерною рисою мікроструктури є багатофазність і дрібнодисперсність. На рис. 2 зображено 

мікрофотографії структурних особливостей розподілу компонентів покриттів. 

 

         
а                                                                         б 

Рисунок 3 – Мікрофотографії розподілу зон локалізації Cr(а), Si(б)  

в мікрооб’ємах поверхневого шару 

 

Важливе значення в забезпеченні високої якості багатокомпонентних покриттів мають технологічні 

параметри напилювання. Була проведена серія експериментів по визначенню впливу співвідношення робочих 

газів і ступеня заповнення стволу газовою сумішшю на експлуатаційні характеристики покриттів. На рис. 3 

приведена залежність інтенсивності зношування від заповнення стволу газовою сумішшю на основі ацетилену і 

кисню при співвідношенні 1:1.  

Як видно напилювання при витратах робочих газів у співвідношенні для ацетилену і кисню 20/25-22/27 

забезпечують незмінність хімічного складу і параметрів процесу напилювання, обумовлюють сталість 

властивостей покриттів, відносна щільність яких ~99%.  

Дані мікрорентгеноспектрального аналізу, отримані в результаті оптимізації покриттів Cr-Si-B, дозволили 

класифікувати структури як тонкий конгломерат (більше 75% об’єму) який складають ультрадисперсні 

включення розмірами 1-3 мкм, збагачені бором, типу Me2, Me4, Me6 і Me41, структуру яких визначають атоми 

бору, що утворюють тверді підрешітки з вираженими зв'язками В, також визначена наявність твердого розчину 

на основі ромбоєдричної решітки β-В. Крім того встановлена наявність твердої боридної фази типу (Cr,Si)4B5 

яка має рівномірні зерна та інтерметалідних з'єднань силіцидів типу MeSi, MeSi2, MeSi3, а також боридів 

кремнію Si4, Si6 і в'язкої двухфазної хромо-борокремнієвої матриці.  

ВИСНОВКИ. В роботі вивчено склад, структуру, трибостійкість покриттів Cr-Si-B з елементів ресурсної 

бази країни, встановлена їх висока адгезія, фізико-механічні характеристики, опір зносу. Фактами, що роблять 

основний вплив на характеристики досліджуваних покриттів є структура і фазовий склад поверхневого шару, 

які дають можливість створювати нові матеріали, при розробці яких враховувалися техніко-економічні 

обмеження, зумовлювані вимогами виробництва, витрату дефіцитних і дорогих компонентів. 

Застосування досліджуваних композиційних покриттів з метою підвищення зносостійкості вузлів тертя, як 

показали результати іспитів забезпечує їхню експлуатаційну надійність відповідно до вимог і можливостями, 

що відкриваються з розробкою нового конкурентноздатного матеріалу для зносостійких покриттів, отриманим 

детонаційним методом. 
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ШТАМПОВКА ВЫДАВЛИВАНИЕМ В РАЗЪЕМНЫХ МАТРИЦАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДСАДКИ 

ФЛАНЦА 

 

И. С. Алиев, А. А. Ерёмина 

Донбасская государственная машиностроительная академия 

ул. Академическая, 72, г. Краматорск, 84313, Украина. 

Е-mail: eremina_omd@mail.ru 

Для процессов выдавливания проблема надежности работы и долговечности штампов приобретает особую 

остроту в связи с высокой интенсивностью и тяжелыми условиями эксплуатации инструмента. Расширение 

технологических возможностей при помощи штампов с разъёмными матрицами накладывает некоторые 

ограничения и возможно при решении ряда конструкторско-технологических проблем. Способы выдавливания 

с применением приёма подсадки позволяют расширить технологические возможности и повысить качество. 

Ключевые слова: разъемные матрицы, выдавливание, подсадка. 

 

THE PROCESS OF EXTRUSION IN THE SPLIT DIE WITH USING REPLANTING OF FLANGE 
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In order to extrusion process the problem of the reliability and durability of dies becomes especially acute due to a 

high intensity and heavy service tool conditions. Enhancing the technological capabilities using dies with Split matrix 

applies certain restrictions and is possible to solve a number of design and technological problems. Methods of 

extrusion using a replanting reception allow to expand technological capabilities and improve the quality. 

Key words: split dies, extrusion, replanting. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из перспективных направлений в развитии кузнечно-штамповочного 

производства заготовок являются разработка и создание специализированных технологических процессов и 

оборудования, предназначенных для получения заготовок одного или нескольких близких типоразмеров. 

Штамповкой в разъемных матрицах получают поковки разнообразные по форме и размерам (фланцевые, 

корпусные, с отростками, удлиненные и др.). Общей особенностью формы является то, что они состоят из двух 

частей: центральной в виде сплошного или полого цилиндра, призмы и периферийной в виде фланцев, 

отростков, выступов, ребер и т. п. Через центральную часть или отдельный ее элемент обычно осуществляется 

силовое воздействие на заготовку, которое вытесняет металл в периферийную часть. Различие форм поковок, 

которые целесообразно штамповать в разъемных матрицах, обусловливает многообразие необходимых 

технологических схем деформирования и соответствующего оборудования. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Штамповка с разъемными матрицами содержит те же 

основные функциональные части, что и обычные штампы для продольного выдавливания: пуансон, матрицу, 

узлы направления, съема и выталкивания, а также блок штампа, включающий взаимосвязанные 

направляющими узлами опорные плиты, к которым прикреплены опоры и держатели сменного инструмента. 

Главное отличие состоит в том, что штампы с разъемными матрицами снабжены узлами запирания, 

предназначенными для исполнения новой функции зажима полуматриц, образующих при смыкании рабочую 

полость. Функциональный анализ штампов и узлов зажима показывает возможность генерирования множества 

вариантов их конструктивного исполнения. Прежде всего, возникла необходимость в реализации множества 

кинематических вариантов поперечного и комбинированного выдавливания в штампах с разъемными и 

подвижными матрицами [1–3]. 

Особенностью поперечного выдавливания является необходимость применения оснастки, содержащей 

составную матрицу, выполненную из преимущественно двух частей с наличием разъема по вертикальной 

(продольной) или горизонтальной (поперечной) плоскости. Большими технологическими возможностями 

обладают штампы с поперечным разъемом матриц. Смыкание и зажим матриц в процессе выдавливания 

обеспечивается с помощью разнообразных гидравлических и пневматических подушек, буферных и 

пружинных пакетов, рычажных, клиновых и клино-рычажных механизмов. 

Примеры внедрения штампов с разъемными матрицами свидетельствуют об их перспективности и 

конкурентоспособности. Благодаря интенсификации формоизменения, и уменьшению числа штамповочных 

переходов, применение штампов с разъемной матрицей оказывается выгодным даже для осесимметричных 

поковок несложной формы. 

Расширение технологических возможностей при помощи штампов с разъёмными матрицами накладывает 

некоторые ограничения и возможно при решении ряда конструкторско-технологических проблем [4]: 

- затекание металла в поперечную полость создает, в разъемной матрице значительное усилие распора Q. 

Величина этого усилия зависит от конструктивных особенностей штампов и оказывает дополнительную 
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нагрузку на детали штампов и отрицательно влияет на точность деталей. Это требует разработки 

соответствующих рекомендаций по проектированию штамповой оснастки. 

- для преодоления усилия распора необходимо создание зажимных устройств, усложняющих конструкцию и наладку 

штампов. Основным требованием при создании таких устройств является обеспечение жесткого запирания полуматриц  при 

рабочем ходе и легкого размыкания при снятии нагрузок. 

Экспериментальные исследования силового режима поперечного выдавливания позволили установить, что 

максимальные усилия распора матриц возникают после снятия нагрузки на инструмент (в начальный момент обратного хода 

ползуна). Именно эта особенность в основном приводила к надежной работе штампа с «самозажимом» матриц, так как 

приводила к заклиниванию этих устройств и требовала значительных усилий для раскрытия зажимных устройств. 

Концептуальным решением проблемы устранения влияния усилия распора на надежность работы узлов зажима может 

служить схема деформирования и конструкция штампов, представленная на рис. 2. Особенность штампа в том, что на 

заключительной стадии выдавливания осуществляется «подсадка» фланца сближением половинок разъемной матрицы, 

(раздвинутых под действием усилия распора на величину Z). Одной из основных особенностей предлагаемого 

приёма является возможность перемещения полуматрицы, что позволяет снизить требования к жесткости 

запирания и точности фиксации положения полуматрицы в процессе выдавливания, а, следовательно, 

упростить конструкцию механизма зажима. Точность высотных размеров отштампованных деталей 

обеспечивается уже не за счет нераскрытия полуматриц, а за счет подсадки, одновременно являющейся и 

калибровкой. Наиболее просто реализовать данный прием с использованием подвижной полуматрицы, 

направляемой по контейнеру. 

Осуществление технологического приема «подсадки» может производиться следующими способами (рис. 1): 

1) подсадка с «выключением» пуансона – по схеме высадки, когда пуансон жестко фиксируется относительно 

полуматрицы, а сам процесс подсадки выполняется только за счет осадки металла полуматрицами (рис. 1, а); 

2) подсадка, совмещенная с рабочим ходом пуансона – по схеме выдавливание плюс высадка, когда пуансон 

движется совместно с матрицей со скоростью, отличной от скорости матрицы (рис. 1, б); 

3) подсадка с освобождением пуансона от нагрузки – по схеме контурной осадки, когда пуансон удален из 

матрицы или на него не передаётся технологическое усилие (рис. 1, в). 

Применение комбинированной схемы радиального выдавливания с последующей подсадкой фланца 

позволяет снизить нагрузки, достичь снижения необходимого количества переходов и получить большее 

отношение диаметров фланца и стержня чем при традиционных способах изготовления. Нагрузки на 

инструмент и работа деформирования в этом случае значительно ниже, чем при традиционных способах 

получения таких деталей высадкой, но данному процессу присущи следующие недостатки формообразования: 

грибовидность и клиновидность фланца; неприлегание к периферии и загиб фланца; незаполнение полости. 

 

 
   а б в 

 

Рисунок 1 – Варианты подсадки фланца 

 

ВЫВОДЫ. Анализ системы сил, действующих на инструмент, позволяет обосновать применение процессов 

выдавливания взамен высадки. Рациональным путем снижения нагрузок является радиальное выдавливание в 

разъёмных матрицах. Такой подход позволяет снизить технологические нагрузки. Комбинирование 

технологических процессов остается большим резервом не только для повышения стойкости инструмента, но 

расширения технологических возможностей. Применение комбинированной схемы радиального выдавливания 

с последующей подсадкой фланца позволяет снизить нагрузки, достичь снижения необходимого количества 

переходов и получить большее отношение диаметров фланца и стержня чем при традиционных способах 

изготовления. Нагрузки на инструмент и работа деформирования в этом случае значительно ниже, чем при 

традиционных способах получения таких деталей высадкой, но данному процессу присущи следующие 
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недостатки формообразования: грибовидность и клиновидность фланца; неприлегание к периферии и загиб 

фланца; незаполнение полости. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЦИКЛІЧНОЇ МІЦНОСТІ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ СУБМІКРОКРИСТАЛІЧНОЮ 

СТРУКТУРОЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ПП ANSYS WORKBENCH  
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Е-mail: Nsymonova@gmail.com 

В теперішній час широкого поширення набули матеріали з нано- та субмікрокристалічною структурою. 

Отримання такої структури веде до значного підвищення циклічної міцності. Однак такий стан є нестабільним і 

це може стати причиною зниження експлуатаційних характеристик після отримання деталі методами 

механічної обробки. В роботі запропоновано алгоритм для побудови діаграми граничних напружень у ПП 

ANSYS Workbench, який дозволяє робити оцінку опору втоми для циклів з різними коефіцієнтами асиметрії. 

Ключевые слова: субмікрокристалічні метали, циклічна міцність, моделювання, ANSYS Workbench. 

 

FORECASTING OF FATIGUE FOR THE DETAILS WITH ULTRAFINE-GRAINED STRUCTURE  

BY USING ANSYS WORKBENCH 
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Е-mail: Nsymonova@gmail.com 

The materials with nano and ultrafine-grained structure are widespread in the present. Obtaining of such a structure 
leads to a significant increase in fatigue. However, such a state is unstable. This may decrease of performance 
characteristics after receiving details by machining. The algorithm for building of limit stress diagram in ANSYS 
Workbench is proposed in this paper. This algorithm allows assessing resistance to fatigue for cycles with different 
coefficients of asymmetry. 

Кey words: ultrafine-grained metals, fatigue, simulation, ANSYS Workbench. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Останні роки відзначені зростаючим інтересом до субмікро- та 

нанокристалічних металів і сплавів, які вирізняються з-поміж інших своїми високими фізико-механічними 

властивостями. Методи інтенсивної пластичної деформації дозволяють отримувати об’ємні заготовки із 

субмікро- та нанокристалічних металів зі значно підвищеним рівнем межі міцності, циклічної міцності й 

твердості при збереженні достатньої пластичності [1]. Зазначене поєднання фізико-механічних властивостей 

зумовлює можливість використання виробів із субмікро- та нанокристалічних металів для ракетної та 

авіаційної техніки, в автомобільному й фармацевтичному виробництві та для застосування в медицині. 

Заготовки отримують методами інтенсивної пластичної деформації за умов високого тиску та відносно 

низьких температур. В об’ємних заготовках формується субмікро- або нанокристалічна структура, яка 

складається із зерен, розмежованих здебільшого неврівноваженими, високоенергетичними границями. За 

наявності високої температури нагрівання інтенсифікуються процеси рекристалізації, оскільки структура 

субмікро- та нанокристалічних металів є термічно нестабільною [2]. 

Актуальною є задача оцінки та прогнозування опору втоми для деталей із субмікрокристалічною 

структурою після механічної обробки та для циклів з різними коефіцієнтами асиметрії.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В якості критерію оцінки опору втоми використовується 

границя витривалості. Його значення для кожної сталі різні, з ними можна ознайомитись в довідкових 

посібниках і технічних характеристиках сталей. 

Оцінка міцності виробу від дії циклічного навантаження зводиться до порівняння значень отриманих 

розрахункових напруг і значення границі витривалості сталі, з якої виріб виготовлений. Такий підхід не завжди 
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коректний. Існує більш інформативний критерій, що характеризує опір металу до дії циклічних навантажень – 

діаграма граничних відхилень для різних асиметрій циклу [3]. 

Для побудови діаграми граничних напружень в якості деталі обраний важіль приводного пристрою візка 

вагона метро (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Важіль приводного пристрою 

 

Ця деталь передає тягове навантаження від візка на кузов вагона і в процесі експлуатації підлягає наступним 

циклічним навантаженням: розтягнення–стиснення і вигин. У даній роботі буде розглянуто циклічне згинальне 

навантаження. В якості досліджуваного матеріалу обрана низько вуглецева Сталь 20 (Fe – 0,22C). Для 

отримання значень, необхідних для побудови діаграми використаний ППП ANSYS Workbench [4]. 

1. На першому етапі проведені втомні випробування важеля і побудована крива втомної міцності. 

2. У ППП ANSYS Workbench створюємо матеріал з необхідними властивостями. 

3. Генеруємо сітку скінчених елементів на моделі. 

4. Необхідно накласти закріплення та навантаження. 

5. Переходимо до отримання даних для побудови діаграми граничних напружень. Вона буде побудована по 

серії точок. Перша точка - це межа витривалості сталі при симетричному циклі навантаження. Отже вона 

матиме на графіку координати (0; σ-1). Остання точка діаграми - межа міцності, вона матиме координати (σВ; 

σВ). Нам необхідно отримати точки між ними. Це будуть межі витривалості для циклів навантаження з 

коефіцієнтами асиметрії від -1 до +1. Для отримання меж витривалості необхідно повторити розрахунок з 

різними величинами навантаження. Щоб заощадити час скористаємося інструментом Solution Combination. У 

стовпці Coefficient знаходиться масштабний коефіцієнт. На нього множиться значення результату, отриманого 

в розрахунку. Такий метод розрахунку дає ті ж результати, що і зміна значення навантаження, але займає 

значно менше часу. Решта точок можна отримати аналогічно. 

В результаті розрахунків отримано ряд точок за якими будуються діаграми граничних напружень (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Діаграми граничних напружень: 1 – для субмікрокристалічного зразка з режимами обробки 

(s=0,2мм/об, v=30м/хв); 2 – для субмікрокристалічного зразка з режимами обробки (s=0,5мм/об, v=130м/хв); 

 3 – для крупнокристалічного зразка 
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Оцінка опору втоми виконується таким чином: на діаграмі будується точка, координатами якої є середнє і 

максимальне напруження циклу. Якщо точка опиниться в області, обмеженої кривими σmax і σmin, то втомного 

руйнування майбутнього виробу протягом встановленого терміну служби не відбудеться. 

Для крупнокристалічного зразка маємо наступні точки: точка 1 – з координатами (0; 206,99), точка 2 – 

(168,7; 337,4), точка 3 – (390; 390), точка 4 – (0;-206,99), точка 5 – (168,7; 0). Для субмікрокристалічного зразка з 

режимами обробки (s=0,2мм/об, v=30м/мин): точка 1 – з координатами (0; 286,98), точка 2 – (242,5; 485), точка 

3 – (590; 590), точка 4 – (0; -286,98), точка 5 – (242,5; 0). Для субмікрокристалічного зразка з режимами обробки 

(s=0,5мм/об, v=130м/мин): точка 1 – з координатами (0; 231,28), точка 2 – (187,34; 374,67), точка 3 – (440; 440), 

точка 4 – (0; -231,28), точка 5 – (187,34; 0).  

ВИСНОВКИ. Дана діаграма дозволяє робити оцінку опору втоми для циклів з різними коефіцієнтами 

асиметрії, тобто вона охоплює всі розглянуті раніше види циклів навантаження. Враховуючи те, що 

конфігурація і розміри роблять значний вплив на опір втоми, в даній роботі пропонується одержати діаграму 

граничних напружень на типовій деталі. Отримана діаграма допоможе проводити оцінку опору втоми при 

проектуванні виробів подібної конструкції і розмірів. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПЕРЕХОДНОЙ ЗОНЫ  

РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ СВАРКОЙ ВЗРЫВОМ 
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Сварка взрывом основана на высокой степени деформации, вследствие этого соединяемые металлы 

получают большую степень упрочнения, особенно в слоях, примыкающих к зоне приваривания. Поэтому, 

композиция должна пройти термообработку, для последующего процесса деформирования. Термообработка 

может привести к формированию объемного интерметаллидного слоя, и температура оказывает большее 

влияние на рост интерметаллидной фазы, чем время термообработки. Низкая температура отжига с коротким 

промежутком времени термообработки могут  значительно улучшить прочность связи плакированной 

композиции. 

Ключевые слова: термообработка, деформация, заготовка, упрочнение, прослойка. 

 
INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF TRANSITION ZONE 

DISSIMILAR METALS MANUFACTURED BY EXPLOSION WELDING 
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 
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Explosion welding is based on a high degree of deformation, as a result, the joined metals receive a large degree of 

hardening, especially in the layers adjacent to the zone of welding. Therefore, the composition must be heat-treated for 

the subsequent forming process. Heat treatment can lead to the formation of bulk intermetallic layer, and the 

temperature has a greater impact on the growth of intermetallic phase than the time of heat treatment. Low annealing 

temperature and short time heat treatment can greatly improve the bond strength of clad composition. 

Key words: heat treatment, deformation, processing, hardening, layer. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Плакированные металлы, состоящие из двух или более слоев, получают все 

большее рапостранение из-за их уникальных свойств [1–2]. Большое применение получили многослойные 

металлы на основе меди и алюминия. Для примера, плакированный лист двумя слоями алюминия/меди может 

почти на 40% уменьшить вес изделия с эквивалентной электропроводностью и теплопроводностью по 

сравнению с медью или медным сплавом. Экономия - около 60% медного сплава. По этим причинам биметалл 
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Al/Cu часто используется для бронирования кабелей, хомутов обмотки в телевизорах, охлаждающих пластин и 

шин для соединения проводников. Однако, исследования, направленные на изучение прочности соединения 

алюминия с медью, полученного сваркой взрывом все еще недостаточно освещены в литературе.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследовали металлический лист с тремя слоями, 

состоявший из меди (М2), алюминия (АД35) и меди (М2), который был изготовлен сваркой взрывом.  

Для соединения использовали отожженный алюминиевый лист (АД35) (применяется для производства 

чушек, слитков, катанки, ленты; проволоки для проводов и кабелей, а также проволоки для сварочных и других 

целей, для изготовления полуфабрикатов методом горячей или холодной деформации) и медная полоса (М2) 

(используется для высококачественных полуфабрикатов и сплавов на медной основе, обрабатываемых 

давлением, для изготовления изделий криогенной техники) с толщиной 11 мм и 0.8 мм, соответственно. 

Уменьшение толщины медной пластины составляло 20% и алюминиевой – 40%. Использовали микрошлифы 

термически не обработанного и нагретого металла до температур  150ºС, 300ºС, 400ºС в течение 2 ч, 5 ч, 20 ч, 

50 ч, соответственно.  

Применяемое оборудование: растровый электронный микроскоп РЭМ–106И, оптический микроскоп 

OLYMPUS GX41, дисперсионный спектрометр Smart Raman DXR.  

Морфология микрошлифа полилиста Cu/Al/Cu с различной температурой отжига показана на рис. 1. Видно, 

что соединение Al/Cu не прошедшее термообработку не гладкое, и Al и Cu внедрены друг в друга. Низкая 

температура отжига сглаживает контактную зону, как показано на рис. 1b. Такое явление, должно быть, 

происходит благодаря выравниванию температуры между алюминием и медью. С увеличением температуры 

термообработки появляется слой переходной зоны вдоль границы Al/Cu, как показано на рис. 1 c и d. Кроме 

того, ширина переходного слоя увеличивается с ростом температуры. 

По фотографиям микрошлифов можно сделать следующие выводы: обработка при температуре  150ºС, 5 ч 

привела к формированию межслойной интерметаллидной прослойки. Ширина прослойки увеличивается, когда 

время термообработки растет. Кроме того, концентрация элементов изменяется с течением времени нагрева, 

как показано в рис. 2b. При температуре 300ºС и 2 ч времени происходит также формирование межслойных 

интерметаллидов, но их концентрация не однородна. Когда время нагрева увеличивается до 20 ч, толщина слоя 

интерметаллидов возрастает почти в два раза, но рост толщины прослойки практически останавливается с 

увеличением времени нагрева 

 
 

 

 

 

 

 

Чтобы оценить эффект термообработки на прочность связи алюминия с медью, использовали методику 

испытаний многослойных металлов на срез. Изменение напряжений сопротивления срезу в зависимости от 

режима термообработки показаны на рис. 3. Прочность связи зависит от выбранного режима отжига. 

Наибольшая прочность связи наблюдается у плакированного листа, подвергнутого нагреву 150º С в течении 20 

ч. Самую низкую сопротивляемость срезу между слоями имеет композиция прошедшая термообработку 300º С 

в течении 20 ч. Наблюдается понижение прочности связи с повешением температуры и времени обработки. 

Согласно наблюдениям, проведенным выше, более высокая температура и длительное время термообработки 

Рисунок 1 – Морфология граничного слоя 

медно- алюминиевого соединения с различной 

температурной обработкой: (a) – после сварки 

взрывом, (b) – 150ºС/2 ч, (c) – 300ºС/2 ч, (d) – 

400ºС/2 ч 

Рисунок 2 – Профили электронного микроанализа 

элементов Al – Cu в приконтактном слое 

плакированной листовой заготовки Cu/Al/Cu с 

различной термообработкой: (a)–150ºС/2 ч, (b)–

150ºС/50 ч, (c) – 300º/2 ч, (d) – 300º/20 
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может привести к быстрому росту объема интерметаллидов вдоль границы Cu и Al. Как показывают 

исследования, интерметаллидный состав имеет высокую прочность, но низкую пластичность. Кроме того, 

получающиеся соединения имеют большие различия в размерах кристаллов Al и Cu, которые приводят к 

высоким остаточным напряжениям вдоль границы и снижают прочность связи соединения. Поэтому, нужно 

проводить термообработку при низкой температуре с коротким промежутком времени для улучшения 

прочностных характеристик зоны соединения плакированного металла. 

 

t нагрева, ч 

 

Рисунок 3 – Напряжения сопротивления срезу  Cu/Al/Cu полилиста с различной термообработкой 

 

ВЫВОДЫ. Термообработка может привести к формированию объемного интерметаллидного слоя, и 

температура оказывает большее влияние на рост интерметаллидной фазы, чем время термообработки. Когда 

слой интерметаллидов достигает определенной величины эффекты от повышения температуры и времени 

ослабляются. Низкая температура отжига с коротким промежутком времени термообработки могут  

значительно улучшить прочность связи плакированной композиции. 
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Приведены результаты исследований колебаний упругой системы плоского алмазного шлифования 

периферией круга труднообрабатываемых материалов в условиях электроэрозионного формирования 
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There are given the research results of the diamond flat grind elastic system chattering by the wheel periphery of the 

hard-to-machine materials in the conditions of tool work face longitudinal profile electroerosive formation according to 

the combined scheme. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вследствие неравномерности износа в процессе алмазно-абразивной 

обработки на рабочей поверхности круга возникает волнистость, повышаются вибрации системы СПИД, 

происходит ускоренный износ инструмента и ухудшается качество обработки изделий. Из теории 

механических колебаний [1, 2, 3] известно, что частота колебаний колебательной системы совпадает с частотой 

возбуждающего воздействия в том случае, если частота последнего превышает собственную частоту системы. 

Возникновение возбуждающей силы было предложено обеспечивать путем формирования на рабочей 

поверхности кругов рационального продольного профиля, что достигалось электроэрозионным воздействием 

на токопроводящую связку по совмещенной схеме [4]. Экспериментальные исследования производились для 

плоского шлифования труднообрабатываемых материалов периферией круга. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Примеры сравнительных испытаний представлены на 

рис. 1. В ходе традиционного процесса шлифования (рис. 1, а) амплитуда колебаний достигала 8 мкм, наиболее 

выраженная гармоника наблюдалась на частоте 300 Гц. В ходе шлифования с формообразованием продольного 

профиля рабочей поверхности круга (рис. 1, б) было зарегистрировано существенное снижение уровня 

вибраций (амплитуда 3 мкм) и увеличение количества составляющих гармоник, наиболее выраженные из 

которых находятся на частотах 100 Гц и 300 Гц. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 – Сравнение спектрограмм вибраций в ходе традиционного алмазного шлифования (а) и 

шлифования с формообразованием 

продольного профиля рабочей поверхности круга (б) 
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ВЫВОДЫ. Результаты экспериментов показали, что волнистость продольного профиля алмазных кругов с 

рациональными параметрами в ходе обработки обеспечивает возникновение дополнительной пульсирующей 

силы с частотой, превышающей собственную частоту колебаний системы шлифования, что обеспечивает 

существенное снижение уровня вибрации. 
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НАПРЯЖЕНИЙ НА РАДИУСЕ ЗАКРУГЛЕНИЯ МАТРИЦЫ ПРИ ВЫТЯЖКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
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Анализируются аналитические зависимости, раскрывающие влияние технологических и конструктивных 

параметров вытяжки цилиндрических изделий на распределение компонент тензора напряжений на вытяжном 

ребре матрицы. Приводятся сравнительные результаты расчетов по двум методам определения 

меридиональных напряжений, возникающих на радиусе закругления матрицы. Обосновывается необходимость 

проведения дополнительных экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: вытяжка, заготовка, деформация, радиус закругления матрицы. 

 

ANALYSIS OF THE ANALYTICAL EXPRESSIONS TO DETERMINE THE COMPONENT OF THE 

STRESS TENSOR ON THE RADIUS OF CURVATURE MATRIX WHEN DRAWING A CYLINDRICAL 

SEMI-FINISHED PRODUCTS 
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Analyzed analytical expressions that reveal the influence of technological and constructive parameters of the 

extrusion cylindrical articles on the distribution component the stress tensor on the exhaust edge of the matrix. The 

comparative results of calculations by the two methods of determining the meridional stresses on the radius curvature of 

the matrix. Necessity of additional experimental studies. 

Key words: stretching, billet, deformation, radius curvature of matrix. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Вытяжка является достаточно распространенным и производительным 

методом получения цилиндрических деталей из листа. Однако в теоретическом плане не достаточно полно 

раскрыто влияние технологических и геометрических параметров процесса на распределение опасных 

растягивающих напряжений на вытяжном ребре матрицы [1]. Целью работы являлся анализ теоретических 

выражений различных авторов для отыскания наиболее значимых параметров процесса, влияющих на величину 

и распределение компонент тензора напряжений. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В работе [2] получена зависимость для расчета 

величины меридиональных напряжений на вытяжном ребре матрицы, основанная на решение уравнений 

равновесия для тора совместно с условием пластичности 
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Исследованиями Е.А. Попова [1] установлено выражение для отыскания распределения меридиональных 

напряжений на скругленной кромке матрицы с учетом изгиба и спрямления  
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Как видно из выражения (2), меридиональные напряжения увеличиваются с ростом толщины заготовки s и 

уменьшаются с увеличением радиуса закругления матрицы rm. По зависимости (1) меридиональные 

напряжения также уменьшаются с ростом радиуса скругления rm и увеличением толщины заготовки s, что 

входит в противоречие с исследованиями [1]. Поэтому для точного решения поставленной задачи необходимо в 

решениях (1) учитывать изгибающие моменты в уравнениях равновесия или же в граничных условиях, что 

позволит оценить правомерность данной зависимости. 

ВЫВОДЫ. Из формулы (1) также следует, что максимальное значение напряжений уменьшается с 

увеличением диаметра вытягиваемого стаканчика, что соответствует увеличению коэффициента вытяжки 

зД RRm   – уменьшению степени деформации. Это положение дает возможность оценить влияние 

граничных условий на входе в отверстие матрицы и увеличить количество технологических параметров, с 

помощью которых удастся регулировать величину меридиональных напряжений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ РАЗМЕРОВ 

ОБОДЬЕВ КОЛЕС В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

Р. Г. Пузырь, О. Н. Долгих, С. Н. Лелюх  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  

Е-mail: puzyruslan@gmail.com 

Приводятся результаты экспериментальных исследований по замеру операционных размеров 

полуфабрикатов после каждого перехода радиально-ротационного профилирования при изготовлении ободьев 

колес и их сравнение с расчетными значениями. Выявлены основные технологические факторы процесса 

профилирования, влияющие на степень деформации в тангенциальном направлении при одновременной 

раздаче и обжиме заготовки. 

Ключевые слова: обод, заготовка, профилирование, эксперимент. 

 

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON DEFINITION OF THE OPERATING DIMENSIONS OF THE RIM 

IN THE MANUFACTURING PROCESS 

 

R. Puzyr, O. Dolgyh, S. Leljuh 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  

E-mail: puzyruslan@gmail.com 

The results of experimental studies for measuring the operating dimensions of semi-finished products after each 

transition, radial-rotational profiling in the manufacture rims wheels and their comparison with the calculated values. 

Identifies the main technological factors of the process profiling, influencing the degree of deformation in the tangential 

direction with simultaneous distribution and crimping of the workpiece. 

Keywords: rim, workpiece, profiling experiment. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В процессе изготовления стальных ободьев колес транспортных средств 

методом радиально-ротационного профилирования необходимо по размерам готового изделия спроектировать 

технологический процесс с минимальным количеством переходов, обеспечивающих равномерность 

коэффициентов обжима и раздачи на каждой операции и заданные операционные размеры. В литературе, 

посвященной данной тематике, каких-либо выражений, с помощью которых возможно оценить 

технологические размеры полуфабриката, не обнаружено [1]. Поэтому, целью работы было сравнение 

теоретических расчетов и производственных замеров на каждом переходе профилирования и оценка 

адекватности полученных результатов. 
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МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Производственные испытания проводились на линиях 

изготовления ободьев колес 4,5Ех16; W8х16; 5,5Fх20; ДW14Lх38; ДW20х26 и 9,00х22,5. Измерениям 

подвергались зоны центрального ручья, участков полки и боковых закраин в тангенциальном направлении. 

Отбирались по 10 образцов каждого типоразмера обода колеса после соответствующих переходов 

профилирования. Полученные данные обрабатывались статистически, согласно методике ДСТУ 8.207–86, 

воспроизводимость экспериментальных данных проверялась по критерию Кохрена, проверку гипотезы 

адекватности математического моделирования к опытным данным проводили при помощи F-критерия Фишера 

при уровне значимости   q = 0,05.   

Теоретическим анализом процесса деформирования обода колеса на основании деформационной теории 

пластичности установлены зависимости для расчета размеров полуфабриката на каждом переходе 

профилирования [2]        
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ВЫВОДЫ. Полученные выражения дают возможность прогнозировать операционные размеры и 

проектировать технологический процесс профилирования с корректировкой по степени деформации. 

Определяемые размеры зависят от R0, Rн и Rв – радиусов заготовки, наружного и внутреннего радиусов 

роликов, а также глубины ручья hк. В ходе статистической обработки результатов установлено, что ошибка не 

выходит за рамки 2–5%. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПЛАСТИН ИЗ ТВЕРДЫХ 

ГОРНЫХ ПОРОД 

 

В. В. Воробьев, В. Д. Кулинич 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. 

E-mail: tehm@kdu.edu.ua 

Приведены результаты лабораторных экспериментов по исследованию скорости сверления отверстий в 

образцах твердых горных пород. Установлено, что использование в качестве смазочно-охлаждающей жидкости 

раствора поверхностно-активных веществ приводит к увеличению на 30 ... 35% скорости сверления. 

Ключевые слова: горная порода, отверстие, сверления, скорость, поверхностно-активное вещество. 

 

INTENSIFICATION OF PROCESSES OF MACHINING PLATES MADE FROM ROCKS 

 

V. Vorobyov, V. Kulynych 

Kremenchuk Mychailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, m.Kremenchuk. 39600, Ukraine. 

E-mail: tehm@kdu.edu.ua 

There are given the results of laboratory experiments on the study of holes drilling speed in solid rock samples. It 

was established that the use of surfactants solution as a cutting fluid leads to increase of the drilling speed by 30 ... 35%.  

Key words: rock, hole, drilling, speed, surfactant. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одним из главных элементов буровзрывных работ является проходка скважин 

(шпуров). Их бурение – сложный и дорогостоящий процесс.   Для повышения показателей бурения необходим 

комплексный подход и поиск средств интенсификации процесса разрушения горных пород [1].  

Важным фактором интенсификации процесса бурения горных пород является воздействие на них 

поверхностно-активными веществами (ПАВ). Поверхностно-активная среда влияет на характер деформации и 

разрушения твердых тел, главным образом в окрестностях острых (тупиковых) концов развивающихся трещин. 
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Таким образом, в областях деформации твердого тела адсорбционное влияние среды приводит к изменению 

эффективной поверхностной энергии, приходящейся на единицу поверхности, что и обусловливает изменение 

прочностных свойств твердого тела [2, 3]. 

Предварительное ослабление горных пород представляет собой процесс, при котором массив изменяет свои 

физико-механические свойства в сторону снижения показателей прочности, чего можно добиться при 

использовании ПАВ. Исследуя опыт добычи нефти и газа [4], можно предположить, что для изменения 

прочностных характеристик, горные породы можно не только насыщать ПАВ, но и использовать их в качестве 

смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ). 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – установить влияние изменения скорости сверления отверстий в горных породах в 

зависимости от типа СОЖ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Оценка изменения скорости сверления отверстий в 

твердых горных породах в зависимости от свойств используемой СОЖ проводилась в лабораторных условиях. 

Данные исследованиях осуществляли на породах разного типа, а именно: магматических (гранит, лабрадорит), 

метаморфических (мрамор) и осадочных (песчаник). Для экспериментов были взяты образцы размерами 

40x40x40 мм. На универсальном вертикально-сверлильном станке 2С132 в данных образцах сверлилось 

отверстие диаметром 5 мм и глубиной 25 мм (с постоянным усилием). При этом, в зону сверления в первой 

серии экспериментов подавали СОЖ, а во второй серии – раствор ПАВ. С помощью секундомера засекалось 

время, необходимое для сверления отверстия с заданными диаметром и глубиной. Результаты измерений 

занесены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Время сверления образцов при подаче СОЖ и раствора ПАВ 

Порода (предел прочности  

при сжатии, МПа) 

Время сверления (с) 

СОЖ  ПАВ  

Гранит (151,5) 35,5 ±0,1 22,9 ±0,1 

Лабрадорит (98,74) 33,1 ±0,1 23,3 ±0,1 

Мрамор (99,88) 14,8±0,1 18,8 ±0,1 

Песчаник (105,87) 16,7±0,1 11,9±0,1 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование ПАВ в качестве СОЖ позволяет в 

среднем на 30 % уменьшить время, затрачиваемое на процесс сверления. 

ВЫВОДЫ. Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование ПАВ в качестве СОЖ имеет 

значительный эффект с точки зрения управления скоростью механической обработки горных пород. 

Специально подобранная концентрация растворов ПАВ позволяет снизить время сверления, а следовательно – 

повысить эффективность обработки. 
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ПРОИЗВОДСТВО БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТА «ГАФНИЙ-

МЕДЬ»  
 

А. А. Шаповал, Л. Э. Дикая, М. В. Беззубченкова, А. В. Петриков  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина.  

Е-mail: tungsten@yandex.ua  

Разработана промышленная технология производства биметаллических прутков и проволоки на основе 

композитов «гафний-медь». Проведен анализ кинематических и силовых условий деформирования композита с 

мягкой оболочкой и более твердым сердечником для случая, когда на контактной поверхности очага 

деформации возникает скольжение. 

Ключевые слова: биметалл, проволока, волочение, прессование, гафний. 
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PRODUCTION OF BIMETALLIC WIRE BASED COMPOSITE «HAFNIUM COPPER» 

 

A. Shapoval, l. Dikaya, M. Bezzubchenkova, A. Petrikov 

Kremenchuk Mychailo Ostrohradskyi National University  

vul. Pershotravneva, 20, m.Kremenchuk, 39600, Ukraine. 
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The industrial technology of production of bimetallic rods and wire-based composites "hafnium-copper." The 

analysis of kinematic and power conditions the composite deformation with a soft shell and a solid core to the case 

when the contact surface deformation hearth-tion arises slipping. 

Keywords: bimetal, wire, drawing, pressing, hafnium..  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В качестве активных элементов термохимических электродов плазмотронов 

применяют материалы из меди или бронз и внутренними тонкими сердечниками  из сплавов и металлов IV А и 

V A подгрупп. Указанные элементы подвергаются экстремальным электрическим, термическим и эрозионным 

нагрузкам. Именно от работоспособности электродов зависит расширение сферы плазменной обработки. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Важнейшим показателем, определяющим ресурс 

электродов, является уровень теплопроводности и электрической проводимости через контактную поверхность 

между вставкой и обоймой, который обуславливается технологией изготовления вставок и электродов в целом. 

Основные трудности в получении качественного биметалла заключаются в достижении плотного, так 

называемого «металлургического» контакта между компонентами в ходе их совместной пластической 

деформации. Ответственной за формирование плотного контакта в значительной степени является операция 

волочения прутков и проволоки. Кроме того операция волочения характеризуется крайне низкой 

производительностью по достигаемым обжатиям – их ограничивают из-за опасности появления внутренних 

разрывов в тугоплавком сердечнике и на контакте компонентов. В связи с этим авторами проведена работа по 

исследованию возможности интенсификации процесса обработки давлением композиционных материалов на 

основе использования полученных для сплошных изделий (прутки, проволока) из тугоплавких металлов схем и 

режимов вибропроцесса. 

Наиболее благоприятные условия для производства биметаллических прутков и проволоки возникают когда 

пластические сдвиги в слое мягкой оболочке эквивалентны снижению сил трения на контактной поверхности 

очага деформации. Компоненты скорости в слое оболочки: 

 ,rVV
rr

 ;          00  VV .                                                          (1) 

Для определения зависимости скорости rV  от координат используем уравнение неразрывности в виде 

  0 rrVr . 

Его общее решение                                     rVr  .                                                                                        (2) 

Скорости деформации 
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          (3)  

Интенсивность скоростей деформации         .
222 33

1
r

i
                                                            (4) 

Касательное напряжение в слое оболочки       ,33' 22

11
  

 sri

                        (6) 

где '
s - напряжение текучести материала оболочки, принимаемое независимым от координаты .r  

При определении функций    
1

 ,  скорость скольжения выразим через скорость подачи композита 

0V  и коэффициент касательного напряжения m, величина которого может быть в пределах от нуля (при 

полном отсутствии контактного трения) до единицы (при полном прилипании на контактной поверхности). 

Таким образом граничным условием для поверхности раздела оболочки с сердечником является: 

.V  ;  ; 0r00 Vrr    

При линейном законе изменения скорости по толщине оболочки получим: 

  .r112 2
0

0
0  rmV


































                                                 (7) 

Тогда в соответствии с (6) 

        3112 22

0
' mmmm s                                 (8) 

mailto:tungsten@yandex.ua


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ПРОЦЕСАХ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

50 

 

 

Эта формула учитывает, вместе с характеристикой прочности и относительной толщиной оболочки 

00  V  также условия скольжения на контактной поверхности - через коэффициент m. 

Напряжение трения на контакте определим из (8), приняв   : 

    3112 222

0 ` mmm sк                                        (9) 

Касательное напряжение на границе раздела получим из (8), приняв 
0  : 

  ,312 22

0
'

1 mm s                                                        (10) 

Таким образом, при 
1к    0  m . 

Это позволяет сделать вывод, что пластические сдвиги в слое мягкой оболочки эквивалентны уменьшению 

сил контактного трения при прессовании и волочении. 

Поскольку 3'fm  , где ''
sкf  - коэффициент контактного трения, то значение коэффициента 

контактного трения при прессовании должны быть большими, чем при волочинни. 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод, что применение в композите более мягкой оболочки 

относительно сердечника существенно улучшает условия деформирования композита прессованием и 

волочением. 

Проведенные профессором А.Ф. Саленко, исследования структуры контактных поверхностей полученной 

биметаллической проволоки «гафний-медь» позволяют сделать вывод об образовании плотного 

«металлургического» контакта между компонентами биметалла, рис.1.  

 

 
Рисунок 1. Структура биметаллической проволоки «гафний-медь». 

 

ВЫВОДЫ. Для случая совместной пластической деформации биметаллического композита с твердым 

тугоплавким сердечником и более мягкой оболочкой выполнен анализ кинематических силовых параметров, 

показавший, что пластические сдвиги в слое оболочки эквивалентны уменьшению сил контактного трения при 

прессовании и волочении; это существенно улучшает условия деформирования и создает условия для 

формирования металлургического контакта между компонентами. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Методами пошарового синтезу можуть бути отримані деталі практично 

необмеженої конструктивної складності. Для їх виготовлення використовуються новітні матеріали та 

спеціалізоване обладнання - автоматизовані установки пошарового синтезу. Дизайнери можуть практично 

відразу отримати в руки фізичну модель майбутньої деталі, втілену в матеріалі. Швидкість і точність 

пошарового синтезу, товщина формованих шарів визначаються принципом дії і технічними можливостями 

відповідних установок. Кожна з них має свою сферу застосування, переваги і недоліки. Пошарове 

формоутворення виробів може здійснюватися з різних матеріалів, які можуть перебувати в різному агрегатному 

стані. В даний час для виготовлення виробів методом пошарового синтезу використовуються рідкі 

фотополімерізовані композиції, полімерні, керамічні та металеві порошки, гранули та полімерні нитки, 

тонколистові заготовки з паперу, плівки або фольги.  

ОСНОВНІ ЕТАПИ. Характерною спільною особливістю принципу роботи установок пошарового синтезу є 

наявність САПР-інтерфейсу і використання для генерації керуючої програми формату – STL-файлу. В даний 

час STL-файл є універсальним форматом для введення вихідних даних про геометрію, виготовлення виробу в 

установку.  

Можна виділити наступні основні етапи виготовлення прототипів на установках пошарового синтезу: 

1.Після створення в САПР і 3D-моделі майбутнього виробу в STL-файлу здійснюється  розробка. Об’ємна 

геометрична модель представляється у вигляді сітки кінцевих елементів-трикутників (метод тріангуляції). 

Зовнішні та внутрішні поверхні 3Д-моделі описуються безліччю трикутників (мають суміжні сторони), кожен з 

яких задається координатами вершин (X, Y, Z) і вектором нормалі п, спрямованим з тіла моделі. Зберігання 

даних про геометрію деталі в форматі STL-файлу дозволяє істотно зменшити необхідні обсяги пам’яті на 

жорсткому диску в зв’язку з компактністю даного формату. 

2.Проводиться вибір найбільш раціонального розташування деталі, що виготовляється (найчастіше відразу 

декількох) в робочій зоні установки. У разі необхідності (навісні елементи, поверхні складної кривизни і т.п.) 

здійснюється генерація редагування і підтримуючих елементів. В одних методах використання підтримок є 

обов’язковим в силу технологічних особливостей, в інших - підтримок використання не передбачено; 

3.Спеціальне програмне забезпечення установок, використовуючи вхідні дані . STL-файлу, розбиває 

комп’ютерну 3Д-модель на ряд паралельних плоских перетинів малої (0,05–0,5 мм) товщини. Досяжні 

мінімальні (висока точність, низька продуктивність) і максимальні (висока продуктивність, знижена точність) 

товщини шарів обумовлені принципом роботи і технічними можливостями установок пошарового синтезу; 

4.На основі обробленої інформації контролер установки здійснює генерацію керуючої програми (G-код), 

згідно з якою установка послідовно, перетин за перетином, в автоматичному режимі пошарово відтворює   

реальну деталь або групу деталей. Інструментом формування перетинів деталі в площині Х-Y може виступати 

керований промінь лазера або електронів, світловий потік, розплави полімерів (також в поєднанні зі світловим 

впливом), послідовне пошарове формоутворення з координування Z і здійснюється за допомогою 

вертикального переміщення технологічної платформи установки, в робочій зоні якої розташовується деталь і 

яка також управляється програмою. 

В основі методу лазерної стереолітографії лежить принцип послідовного сканування тонких шарів (0,05–

0,25 мм) рідкої фотополімерізуємої композиції (РФПК) променем ультрафіолетового лазера, керованого 

комп’ютерною програмою. Об’ємне формоутворення деталі здійснюється шляхом пошарового фото 

ініційованого РФПК під впливом лазерного випромінювання. Продуктивність процесу зростає разом із 
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зростанням потужності випромінювання, збільшенням швидкодії системи сканування променем, у міру 

підвищення фоточутливості (активності) і світлопроникності РФПК. Перевагою методу лазерної 

стереолітографії є можливість швидкого виготовлення деталей практично необмеженої конструктивної 

складності, найбільш висока серед розроблених методів РП, М точність формоутворення, оптична прозорість і  

 

 
Рисунок 1 – Схема утворення пошарового синтезу 

 

високі фізико-механічні характеристики одержуваних виробів. До недоліків можна віднести необхідність 

вирощування спеціальних підтримок для фіксації елементів, необхідність їх подальшого ручного 

видалення,додаткова механічна зачистка поверхні, жорсткі вимоги до приміщення, в якому розміщується 

лазерна стереолітографічна установка. Стереолітографія – один з найбільш дорогих в плані апаратного 

забезпечення методів. Особливістю цієї технології є використання для полімеризації кожного шару деталі 

індивідуальної маски (аналогічного фотошаблону), через яку РФПК опромінюється джерелом 

електромагнітного випромінювання (ультрафіолетовою лампою). Кожна маска відповідає поперечним 

перерізом виробу і є для нього негативом в ультрафіолетовому світлі. Маски створюються під управлінням 

комп’ютера безпосередньо на установці на прозорій для ультрафіолетового випромінювання плівці або 

пластині, причому матеріал-носій маски використовується багаторазово. У фотошаблони по черзі вводяться 

потоки ульрафіолетового випромінювання паралельно поверхні РФПК. В результаті її пошаровій 

фотополімеризації здійснюється формоутворення об’ємної деталі. 

 

 
Рисунок 2 – Схема методу лазерної стереолітографії 

 

ВИСНОВКИ. З досліджень були зроблені наступні висновки: метод пошарового синтезу дозволяє 

виготовляти деталі необмеженої форми і складності, це дозволяє швидко  у доступній формі отримувати готову 

модель майбутньої деталі. 
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Рассмотрены существующие и альтернативные методы получения отверстий при перфорации тонколистовых 

материалов. Приведены преимущества и недостатки рассмотренных методов перфорации. 
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ABOUT THE POSSIBILITIES OF PERFORATION WITH ELECTRO-SPARK AND WATER JET GUIDED 

LASER METHODS AT RECEPTION OF HOLES IN THE THIN SHEET WORKPIECES 
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There were examined existing and alternative methods of producing holes when perforation thin sheet materials. The 

advantages and disadvantages of discussed perforation techniques are presented. 

Key words: electro-spark method, water jet guided laser method, perforation, holes. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При производстве современной авиакосмической техники одним из наиболее 

ответственных элементов конструкции внешней обшивки аппаратов являются сотовые панели. При 

проектировании и производстве данных изделий для авиа- и космических суден необходимо учитывать 

множество внешних и внутренних факторов, влияющих на целостность и работоспособность конструкции в 

целом. Одним из конструктивных элементов, оказывающих влияние на целостность и работоспособность 

конструкции сотовой панели, являются дренажные отверстия. Указанные отверстия позволяют выравнивать 

внутреннее давление, возникающее под действием знакопеременных нагрузок, вызываемых резким перепадом 

давления как снаружи, так и внутри конструкции панели; обеспечивают удаление конденсата, образовавшегося 

вследствие перепада температур; способствуют снижению шума создаваемого со стороны силовых установок. 

Отсюда актуальным остается поиск наиболее технологичного метода изготовления перфорированных отверстий в 

тонколистовых заготовках. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В объёме проведенного анализа исследований в части 

существующих и перспективных технологий для перфорации элементов сотовых панелей был определён ряд 

методов получения отверстий в тонколистовых материалах токопроводящей группы. А именно были рассмотрены 

следующие методы получения отверстий малого размера (до 0,8 мм): механический (перфорация производится 

посредством прокалывания заготовки индентором типа игла); электро-искровой (перфорация производится 

посредством выжигания материала); струйно-лазерный (перфорация производится посредством одновременного 

воздействия лазерного излучения и струи жидкости). 

В объёме проведенного анализа были исследованы отверстия, полученные рассматриваемыми способами 

перфорации (рис. 1). 

 

 
 

Используемым и наиболее распространенным в производственных масштабах при перфорации сотового 

наполнителя является механический метод. Данный метод является наиболее дешевым, но и наименее 

технологичным, так как дает наибольшее количество брака. На фотографиях отчетливо видны места разрывов, 

замятия, трещины, образовавшиеся в результате разрывов материала при использовании данного метода. 

Наиболее перспективными методами для получения отверстий в тонколистовых материалах являются электро-

искровой и струйно-лазерный методы, обладающие более высокой производительностью и точностью. 

ВЫВОДЫ. Из исследований были сделаны выводы: отверстия, получаемые механическим методом, имеют 

не правильную форму с большим количеством разрывов и трещин; в отверстиях, полученных электро-

искровым и струйно-лазерным методами, отсутствуют перечисленные дефекты. При этом обе рассмотренные 

Рисунок 1 – Фотографии отверстий полученных механическим (а), электро-искровым (б) и струйно-лазерным 

(в) методами. Не прожёг полученный в результате струйно-лазерной перфорации 

а) б) в) г) 
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технологии имеют недостатки при обработке тонколистовых заготовок, как отклонение от формы отверстия 

(рис. 1, б), не прошитые в заготовке отверстия (рис. 1, в) и значительная стоимость технологического 

оборудования. 
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Приведено обґрунтування доцільності використання струминно-гідроабразивного методу для виготовлення 

зразків для визначення властивостей матеріалу з ВВКМ 3-D структури. Показано, що струмінь рідини 

надвисокого тиску створює ударно-динамічне та ковзно-абразивне високоінтенсивне навантаження, яке веде до 

когезійного руйнування матеріалу без розвитку адгезійних пошкоджень структури. 

Ключові слова: ВВКМ, 3-D, абразив, різання. 

 

INCREASING PRODUCTIVITY OF PROCESSING SAMPLES BASED ON C-C 
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Rationale for the use of abrasive waterjet method for manufacturing samples to determine the material properties of 

C-C 3-D structure was shown. It was shown that the high pressure jet of fluid creates a shock-dynamic and moving-

abrasive high-intensity load, which leads to cohesive fracture of material without adhesive damage of the structure. 

Кey words: C-C, 3-D, abrasive, cutting. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наразі світові виробники виробів з вуглець-вуглецевих композиційних 

матеріалів (ВВКМ) все більше використовують струминні методи для кінцевого формоутворення. Метою даної 

роботи є установлення раціональних умов та режимів обробки для забезпечення локального керованого 

когезійного руйнування матеріалу, що не призведе до розвитку пошкоджень композитів на межі «армувальне 

волокно-матриця». Використання оригінальних методів обробки, а також спеціального допоміжного 

обладнання і устаткування, дозволяє зробити висновок про доцільність застосування гідроабразивних методів 

при різанні виробів з ВВКМ 3-D структури. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. ВВКМ являє собою бінарний композит і складається з 

вуглецевого армувального каркаса (преформи), виготовленого з вуглецевих волокон, і вуглецевої або 

графітової (пірографітової) матриці. Механічна обробка ВВКМ виконується як на стадіях його виготовлення 

для зняття поверхневого шару, що закупорив пори, так і після виготовлення для одержання деталей необхідної 

якості. При механічній обробці ВВКМ спостерігаються зовсім інші фізико-хімічні процеси, не властиві процесу 

різання металу. Це руйнування армувальних волокон, водопоглинення, деструкція матриці. Дослідження 

процесу різання ВВКМ зводиться в більшості випадків до визначення раціональних режимів їх обробки. 

Механічна обробка здійснюється твердосплавним і алмазним різальним інструментом. Для обробки ВВКМ 

застосовуються металорізальні верстати із засобами інтенсивного пиловидалення. 

Для виконання експерименту використовували діюче струминне обладнання та спеціальні лабораторні 

пристрої, виготовлені авторами. Обробку виконували в лабораторії кафедри ПОМФТО КрНУ ім.                      

М. Остроградського на універсальному лазерно-струминному комплексі з п’ятикоординатною системою ЧПК 

ЛСК–400–5. 

Режими обробки трьох партій зразків представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 – Режими обробки трьох партій зразків 

Характеристика Розм. Партія 1 Партія 2 Партія 3 

Тиск МПа 250 250 250 

Діаметр сопла dc мм 1,02 1,02 1,02 

Витрата абразиву кг/хв 0,6 0,6 0,6 

Подача мм/хв 70 35 60 

Усі заготовки перед проведенням обробки перевіряли на наявність дефектів. Варто відмітити у всіх трьох 

партіях наявність такого дефекту як пористість (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Пористість зразку з ВВКМ 

 

Пористість ВВКМ і структура пор дуже впливають на механічні та фізико-хімічні властивості матеріалу. 

Структура пор формується на всіх стадіях технологічного процесу, у тому числі при охолодженні матеріалу при 

термообробці. До ущільнення ВВКМ мають макро-, перехідні та мікропори (10–1000 нм). Пори можуть бути 

відкритими та закритими. Утворення пор знижує модуль пружності та міцність матеріалу. Крім того, наявність 

відкритої пористості полегшує доступ углиб матеріалу кисню повітря та тим самим зменшує стійкість виробу з 

ВВКМ при підвищених температурах у кисневовмісних середовищах. 

У деяких зразках мало місце викривлення волокон каркаса, що суттєво погіршує міцнісні властивості в 

напрямку армування (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Викривлення волокон армувального каркаса зразку з ВВКМ 

 

На рисунку 3 представлений дефект спікання, коли піровуглецева матриця затверділа не за оптимальними 

режимами, тому міцність такого вуглець-вуглецевого композиційного матеріалу при розтягу, стиску та зсуві 

різко знижується. 

 

 
Рисунок 3 – Дефект спікання зразку з ВВКМ 

 

Дефекти, які були знайдені на зразках трьох партій ВВКМ мінімально впливають на процес 

гідроабразивного різання, на відміну від механічних випробувань та умов експлуатації виробів. 

Мікроелектронна фотографія зрізу зразку одержана на растровому електронному мікроскопі представлена 

на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Мікроелектронна фотографія зрізу зразку 

 

ВИСНОВКИ. В результаті виконаної роботи обґрунтовано доцільність використання гідроабразивного 

методу для виготовлення зразків з ВВКМ 3-D структури. Показано, що струмінь рідини надвисокого тиску 

створює ударно-динамічне та ковзно-абразивне високоінтенсивне навантаження, яке веде до когезійного 

руйнування матеріалу без розвитку адгезійних пошкоджень структури. Оскільки при цьому в матеріалі не 
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виникає зон деструкції значної ширини, отримані зразки адекватно визначають фізико-механічні властивості 

матеріалу в цілому при випробуванні на згин, стиснення та зсув. 

Встановлено, що зразки з ВВКМ товщиною до 30–35 мм задовільно обробляються гідроабразивним 

струменем діам. 1,02 мм зі швидкістю контурної подачі до 70 мм/хв, витратою абразиву до 0,6 кг/хв. Тиск 

технологічної рідини становить 250 МПа, пульсації тиску – не більші за 20 МПа за час до 0,1 с., струминне 

сапфірове сопло – 0,18 мм. Споживана потужність різання складає 21 кВт. При цьому відхилення від 

перпендикулярності крайок на товщині обробки не перевищує 0,12 мм, а шорсткість становить до 12,5 мкм за 

параметром Ra. Для боротьби з хвилястістю поверхні запропоновано двократне проходження контуру зі 

швидкістю контурної подачі sk та 1,45sk, чим вдається зменшити хвилястість до 0,06–0,08 мм. При зменшенні 

товщини матеріалу швидкість обробки пропорційно зростає та може бути підвищена до 150 мм/хв. Подальше 

підвищення швидкості починає викликати погіршення обробки, перш за все за рахунок зростання шорсткості 

поверхні та її хвилястості; окрім того, спостерігається значне погіршення перпендикулярності різу (до 0,5 мм на 

10 мм товщини заготовки). Таким чином, найбільш доцільною є контурна обробка заготовок з тиском 250 МПа 

струменем діам. 1,02 мм зі швидкостями контурної подачі 35–70 мм/хв. 
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Расмотрены методы повышения производительности  режущих инструментов, а также изучили влияние 

алмазного напыления на инструмент и то как это отображается на обработке композитных материала. 
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Methods of increase in productivity of the cutting tools are considered, and also have studied influence of a 

diamond dusting on the tool and that as it is displayed on processing composite material. 
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Работоспособность режущего инструмента оказывает существенное влияние на экономическую 

эффективность процесса производства, а совершенствование его эксплуатации зависит от уровня 

инструментального обеспечения предприятия. Режущий инструмент играет важнейшую роль в процессах 

обработки материалов резанием и определяет в целом работоспособность технологических систем 

машиностроения. В первую очередь это касается операций механической обработки с повышенными 

теплосиловыми нагрузками на режущий инструмент – в условиях высокоскоростного резания, при обработке 

закаленных, коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов, композиционных материалов и пр. 

Следовательно, повышение износостойкости контактных площадок режущего инструмента, изготовленных из 

традиционных инструментальных материалов, является эффективным направлением роста его 

работоспособности [1]. 
Основные направления развития инструментального обеспечения лежат в сферах деятельности, связанных с 

процессом проектирования новейших конструкций инструмента, с выбором систем инструмента для заданного 

технологического процесса, с качественным выбором технологического процесса изготовления инструмента, с 

оптимальными условиями эксплуатации инструмента, с выбором благоприятных экологических условий. 

Повышение износостойкости контактных площадок режущего инструмента может быть обеспечено 

применением различных методов инженерии поверхности (поверхностной термической, химико-термической, 

обработкой поверхностным пластическим деформированием, нанесением износостойких покрытий, 

mailto:Petrov_@.Mail.ru
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модификацией свойств поверхностного слоя инструмента и другими способами). 

Повысить работоспособность режущего инструмента можно путем оптимизации следующих условий: 

– рационального сочетания прочностных, теплофизических и химических свойств инструментального 

материала, обеспечиваемых использованием новых или упрочнением традиционных инструментальных 

материалов; 

– режимов резания, геометрии инструмента и шероховатости рабочих поверхностей инструмента;  снижения 

контактных нагрузок на поверхности лезвий инструмента; 

– выбором рациональных схем резания и расположения режущих лезвий инструмента, уменьшающих 

фактический путь резания и цикличность возникновения нагрузок; 

– конструкций сборного инструмента, повышающих его надежность и технологические возможности. 

Таким образом, для обеспечения работоспособности режущего инструмента необходим комплексный подход, 

учитывающий все конструктивно-технологические возможности повышения его эксплуатационных свойств. 

Физические и технологические основы современных методов нанесения покрытий, поверхностного 

легирования, термической, деформационной и комбинированной обработки режущего инструмента 

рассматривались в курсе «Инженерия поверхности режущего инструмента». Однако эксплуатационные 

свойства режущего инструмента определяются не только физико-механическими характеристиками 

инструментального материал и поверхностных слоев рабочих площадок инструмента, но и геометрией и 

шероховатостью этих поверхностей, конструктивными особенностями инструмента, технологией его 

изготовления, применением смазочно-охлаждающих технологических сред, схемой резания и другими 

условиями резания. 

Одна из работ в области совершенствования инструмента, оснащенного режущими элементами из 

сверхтвердых инструментальных материалов направлена на повышение эффективности нанокристалического 

алмазного инструмента на основе оптимизации кристаллографической ориентации зерен [2]. Суть 

кристаллографической ориентации заключается в расположении главных поверхностей резца в определенных 

плоских сетках алмаза. В элементарной ячейке структуры алмаза выделяются три типа плоских сеток, наиболее 

плотных в отношении расположения атомов: плоская сетка октаэдра (111), куба (100) и ромбододекаэдра (110) 

(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Расположение основных плоскостей в элементарной ячейке: а - плоскости куба (100); 

 б- плоскости ромбододекаэдра (110); в - плоскости октаэдра (111) 

 

В выбранном кристалле алмаза необходимо наметить расположение режущей кромки будущего резца таким 

образом, чтобы износ инструмента проходил в направлении вектора наибольшей твердости, а усилия резания 

не совпадали с направлением плоскостей спайности, по которым алмаз легко раскатывается. Плотность 

заполнения атомами плоских сеток алмаза не одинакова и располагается в следующей последовательности: 

(111)-(110)-(100). Соответственно, в этой же последовательности располагаются твердости плоских сеток 

алмаза, так как более плотные плоские сетки будут оказывать большее сопротивление проникновению 

индентора при измерении их твердости. Очевиден тот факт, что работоспособность алмазного резца зависит от 

свойств алмаза - материала режущей части, а анизотропия свойств алмаза в различных направлениях требует 

соблюдения и оптимизации кристаллографической ориентации. Следовательно, из-за вышеописанных свойств 

алмаза, при различной кристаллографической ориентации работоспособность инструмента будет существенно 

отличаться. Всем известная проблема практического использования режущего алмазного инструмента - это 

большое расхождение в рабочих характеристиках и (или) сроках службы от инструмента к инструменту. 

Однако анизотропия твердости и износостойкости в алмазах имеет место не только в различных плоских 

сетках, но так же она резко выражена в разных направлениях в пределах одной и той же грани или плоской 

сетки (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Направление наибольшей и наименьшей твердости в плоских сетках 

 

ВЫВОДЫ. На основе исследований была изучена работоспособность режущего инструмента который 

является эффективным направлением роста его работоспособности. Повышение эффективности 

нанокристалического алмазного инструмента зависит от свойств алмаза. Режущая кромка инструмента 

образуется при пересечении передней и задней поверхностей. Следовательно, одним из параметров, 

характеризующих кристаллографическую ориентацию, является определенное расположение поверхностей 

инструмента в соответствующих плоских сетках. В исследованиях процессов алмазного сверления отсутствуют 

теоретические разработки вопросов обрабатываемости различных материалов, а немногочисленные 

экспериментальные исследования не определяют их общие закономерности. 
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТВЕРДОТІЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ОТРИМАНИХ 3-D 
ДРУКОМ 

 

В. М. Орел, О. Л. Баль, О. О. Бужинський, А. Шаврон  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  
Е-mail: deoxis@inbox.ru 

Широке застосування методів протипування в машинобудуванні дає змогу для розвитку модельно-натурної 

перевірки форм деталей, технічних рішень, оцінки праце спроможності окремих вузлів та елементів машин. 

Основне обмеження в задачі оптимізації визначається величиною деформації зони затвердіння (усадка 

матеріалу при застиганні), яка впливає на конфігурацію об’єкта. Однак дослідники мають змогу керовано 

створювати похибки форми та взаємного розташування поверхонь спряжень.  

Ключові слова: 3D друк, похибка, спряження. 

 

IMPROVING THE ACCURACY OF THE POSSIBILITY OF RECEIVED SOLID MODEL 3D PRINTING 

 

V. Orel, O. Bal, O. Buzhynskyi, A. Chaveron  
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  
Е-mail: deoxis@inbox.ru 

Widespread use of prototyping methods in mechanical engineering enables the development of full-sized model 

checking forms parts, technical solutions, assess working efficiency of individual components and machine elements. 

The main limitation to the optimization problem is determined by the magnitude of deformation zone of solidification 

(shrinkage of the material during solidification), which affects the configuration of the object. However, researchers can 

controllably create imprecision of form and the mutual disposition of surfaces of the conjugation.  

Key words: 3D printing, imprecision, conjugation. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. 3D принтери, літографічні пристрої та системи швидкого прототипування, 

з’явившись наприкінці ХХ століття, активно удосконалюються і розвиваються. Нині за допомогою 3D 

принтерів вдається виконувати відтворення тривимірних об’єктів як з неметалевих матеріалів (переважно АВS-

пластику), так і з металів, кераміки, композитів, у тому числі, двокомпонентних. Засоби 3D друку досить 

потужно використовуються для модельно-натурної перевірки форм деталей, технічних рішень, оцінки праце 

спроможності окремих вузлів та елементів машин. Існує інформація про спроби використання подібних засобів 
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mailto:deoxis@inbox.ru


ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

_______________________________________________________________________________________ 

59 

 

 

для друку органічних речових та матерій, а також об’єктів будівництва. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Відомо, що існуючі способи відтворення 3-вимірних об'єктів 

складної [1] конфігурації забезпечують різну геометричну точність і шорсткість поверхні, причому ці параметри 

залежать від конструкції самої деталі, режимів формоутворення і розміру (площі) джерела локального затвердіння. 

Досягнення заданої геометричної точності і високої продуктивності формоутворення можливо тільки при 

призначенні оптимальних режимів. Основними змінними процесу є: Vv – швидкість руху джерела локального 

затвердіння, hv – висота шару, отриманого за один прохід, du – площа плями затвердіння, яка є функцією від Vu 

при використанні таких технологій, як SLA (стереолітографія), SLS (лазерне спікання), FDM (рідке 

видавлювання) і не залежить від Vu при використанні LOM (виробництво шаруватих об'єктів) та BPM 

(виробництво з використанням балістики). Продуктивність процесу П за [2] визначається виразом: 

,
uuu

hdVП   

а функція мети задачі оптимізації розраховується за формулою: 

,
1

uuu
hdV

Ф


  

фізичний зміст якої – основний час операції. 

Основне обмеження в задачі оптимізації визначається величиною деформації зони затвердіння, яка виникає 

у зв'язку з тим, що при затвердінні матеріалу відбувається його усадка, що викликає внутрішні напруження і 

відповідні деформації як утворюється елемента, так пов'язаних з ним сусідніх обсягів. Тобто похибки форми у 

традиційних технологіях розглядаються як негативний наслідок процесу, що виникає внаслідок повільно 

плинних процесів термічної стабілізації деталі, і його поглиблене вивчення важливе лише як основа для 

розробки прийомів уникнення дефекту і підвищення продуктивності.  

Відповідно до методики RP-технологій, деталь виготовляється пошарово; зовнішні форми фігури 

формуються як окремі площини, між якими відбувається укладання підтримок різного типу та способу 

виконання. У даному прикладі розглядається технологія, яка потребує підтримують структур (SLS), при 

використанні інших технологій, наприклад SLA, 3D модель доповнюється підтримкою для нависаючих 

об'єктів, що ускладнює конструкцію, але надає їй необхідну жорсткість. Тоді задачу оптимізації необхідно 

скоригувати з урахуванням збільшення питомих напружень після видалення додаткових опор. 

При затвердінні шарів в мікрооб'ємах матеріалу виникають дотичні напруження, що деформують шари. 

Наростання напружень відбувається нерівномірно і повторює маршрут руху плями затвердіння. Для визначення 

величин деформацій для шару завтовшки h, на поверхні якого діють дотичні напруження фxy. Величина цих 

напружень повністю описується бігармонійною функцією 3)6/(1 zхФ  , що задовольняє рівнянням рівноваги і 

спільності механіки суцільного середовища. 

Розподіл дотичних напружень по глибині шару при інтенсивності зовнішнього впливу в Q  визначається 

виразом: 
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де інтенсивність в Q  визначається як: 

,2 WdQ
U


  

а W – потужність джерела полімеризації. 

Деформації виникають при  
Cxy
  , де  

C
  – зсувні напруження, які залежить від матеріалу і конструкції 

деталі. Граничні напруження тривалої міцності нижче гранично допустимих, тому в напружених деталях часто 

спостерігається деформація по закінченню 1-5 тижнів після виробництва . 

Відповідні даному напруженому стану величини деформацій шару завтовшки h визначаємо з виразу: 
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G ; E – модуль пружності матеріалу виробу; х – коефіцієнт 

Пуассона. 

Деформації xzU  кожного шару в кінцевому підсумку створять геометричні відхилення створюваного об'єкта 

в цілому. Нехай методом 3D друку формується втулка (рис. 1). Зовнішній і внутрішній розміри, задані 

кресленням D і d, відрізняються від реальних Dp і dp на величину xzU , що виникає в кожному шарі. 

Поступове викладання шарів та встановдення проміжних підпорок дозволяє заебзпечити різнорівневий друк 

та виконувати додаткові елементи н втулці: площини стикування, важільні елементи, сполучені отвори та ін. 
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При цьому встановлено, що способи укладання підкріплюючих шарів впливають на точність відтворення форм 

та якість сформованої поверхні при викладанні.  

 

 
Рисунок 1 – Похибки (а), що виникають при виготовленні 3D моделі  

 
При сполученні елементів, створених методом 3D друку, їх контакт відбуватиметься не за гіпотетичними 

поверхнями (циліндричними, плоскими), а лише у певних контактуючих точках; при цьому похибки форми 
можуть підсили прояв деформувань у місці контакту, знизивши жорсткість системи у місці сполучення.  

Деформацій від навантаження може відбуватися кожного разу, коли змінюватимуться умови контакту. 
Наприклад, при наданні відносного руху виступи та заглиблення однієї поверхні відносно іншої будуть 
періодично змінюватися, відповідно змінюватимуться і величини деформацій. Оскільки 3D друк має 
можливість шутчно створювати певний мікрорельєф поверхні, а використаовуваний пластик не володіє 
високим модулем пружності Е, оцінка виникаючих похибок в прототипах механізмів, надрукованих на 3D 
принтерах, може бути здійснена на основі перерахунку за коефіцієнтами приведення.  

В результаті проведено комплекса теоретико-експериментальних досліджень виконана оцінка можливості 
використання 3D друку з АВС пластику для прототипування елементів сполучення важелів у механізмах 
переміщення та позиціонування робочих органів верстатів. Встановлено, що нахилом робочого столу, 
температурою плавлення пластику та орієнтацією друкувальної головки можливе створення певних похибок 
форми елементів виробу, зокрема, відхилення від круглості до 0,08 мм, відхилення від перпендикулярності до 
0,5 мм на довжині до 50 мм.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНОГО ГІДРОАБРАЗИВНОГО ПРОШИВАННЯ ОТВОРІВ 
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У роботі представлені результати досліджень енергоефективності процесів гідроабразивного прошивання 

отворів методом копіювання і показано, що використання традиційних засобів для даної технології є вкрай 

енергетично неефективним. Запропоновано принцип роботи гідросистеми, в якій втрати енергії будуть зведені 

до мінімуму за рахунок відповідного принципу управління головним насосом. 

Ключові слова: гідроабразивне різання, перфорування, потужність, енергоефективність. 
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The paper presents the results of studies of energy efficiency processes waterjet insertion holes by copying and show 

that the use of traditional means of this technology is extremely energy inefficient. There are shown the principle of the 

hydraulic system in which energy loss will be minimized by appropriate management principle of the main pump. 

Key words: waterjet cutting, punching, power, energy efficiency. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Виконання отворів малого діаметра захисних кожухів турбоагрегатів є однією з 

найскладніших операцій, оскільки в цьому випадку отримується контур по довжині співрозмірний з товщиною 

деструктивного шару, який утворюється на поверхнях. Традиційні технологічні прийоми підвищення 

ефективності обробки обмежені значними розмірами кожухів (більше 2-5 м) і часто незадовільною якістю 

отримання самих отворів. Виконання отворів виконується переважно ручним способом, що, внаслідок 

незручності і малого розміру свердел робить таку операцію вкрай нетехнологічною і низько продуктивною. У 

зв'язку з цим питання ефективної перфорації і пошуку раціональних способів отримання отворів малого 

діаметра в шумопоглинаючих конструкціях залишаються вкрай актуальними і нагальними. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У даний час одним з високоефективних методів отримання 

отворів залишається технологія гідроабразивного різання (ГАР), яка продемонструвала високу 

конкурентоздатність у порівнянні з механічним, лазерним та іншими високотехнологічними видами обробки 

отворів [1]. У роботі [2] показано доцільність використання для підвищення різальної здатності імпульсних 

струменів, що формуються з певним циклом. Імпульси генеруються з безпосереднім введенням енергії у воду і 

подальшим викиданням частини води через сопло. У цьому випадку вода має швидкість, що перевищує 1500 м / 

с. Підвищення ефективності обробки досягається завдяки наступному: підвищення питомої ваги площі впливу 

на обсяг води, отриманої з ударного потоку; ударний потік неодноразово забезпечує початковий вплив ефектів 

гідроударів з високою бічною швидкістю, збільшує тріщиноутворюваність і ерозію; циклічні розвантаження 

оброблюваного матеріалу при ударній дії викликають абсолютні напруження, що сприяють крихкому 

руйнуванню; короткочасна ударна дія напружень призводить до скорочення втрат енергії всередині руйнування 

матеріалу. 

В роботі [3] нами показано, що тривалість циклу обробки при імпульсному прошиванні становить: 
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, 

де t0 – основний час на виконання отворів діаметром d0; td – допоміжний час на орієнтування робочого органу і 

його переміщення на певну відстань, що відповідає кроку перфорації; Ктр – коефіцієнт мультиплікації; м – 

механічний ККД, що враховує втрати на тертя; V – об’єм рідини; q – перетікання рідини; t – коефіцієнти 

витрати крізь кромку золотника; ft – площа прохідного перетину клапана; pb – тиск витікання рідини, pn – тиск у 

напірній лінії контуру низького тиску; Qn – витрата помпи низького тиску; Dk – діаметр калібрувальної трубки; 

h – товщина оброблюваної заготовки; b – параметр міцності поверхні. 

Для мінімізації часу циклу тиск робочої рідини має бути встановлений відповідно до конструктивних 

параметрами гідросистеми і властивостяей оброблюваного матеріалу. 

Для підтвердження отриманих залежностей були проведені експериментальні дослідження, спрямовані на 

вирішення ряду задач: визначення втрат потужності в контурах мультиплікаторної гідросистеми, визначення 

корисної потужності гідрорізання; пошук ефективних методів і засобів підвищення енергетичної ефективності 

гідрорізання при прошиванні отворів. 

Дослідження проводили для листових заготовок товщиною 1,5 – 20 мм з алюмінієвого сплаву АМг і Сталі 

40Х. Вимірювання контрольованих величин дозволили побудувати діаграми зміни силового навантаження з 

плином часу, отримати дані для визначення втрат потужності в елементах гідросистеми, і встановити 

ефективність перфорації листових заготовок. 

Аналіз діаграми навантаження дослідних зразків із зазначених матеріалів показав, що час прошивки отворів 

у обох випадках не перевищував 0,5 с. Це пояснюється тим, що товщина незначна, а опір гідроабразивномй 

руйнування досить низький. 

Електронно-мікроскопічне дослідження зразків показало, що розвиток воронки руйнування відбувається без 

істотних похибок форми, а діаметр одержуваного отвору відповідає діаметру зрізу калібруючої трубки (рис. 2). 

Однак падіння тиску нижче встановленого рівня призводить до зростаючих похибок форми, і в деяких випадках 

процес може бути припинений повністю. Залежність одержуваного діаметра від тиску витікання рідини при 

постійних часу і товщині заготовки наведені на рис. 1. 

Формування отворів у цілому повинно відбуватися протягом часу, коли падіння тиску не буде істотним, і 

для випадку отримання отворів перфорації в межах 0,8 – 1,2 мм мінімальний тиск повинен становити 120 МПа. 

Цей рівень тиску повинен бути отриманий при повній розрядці гідроакумулятора в кінці циклу обробки. 
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Рисунок 1 – Зміна форми і діаметра отвору  

при падінні тиску в гідросистемі 

Рисунок 2 – Воронка руйнування при імпульсному 

прошиванні 

 

Таким чином, управління приводом в контурі низького тиску може істотно впливати на енергоефективність 

функціонування системи в цілому. Тому зниження енерговитрат при гідроабразивного перфоруванні 

шумозахисних панелей турбоагрегатів має забезпечуватися новими технічними рішеннями в контурі живлення 

низького тиску 

ВИСНОВКИ. Проведено випробування серійної гідро різальної машини і показано, що існуючі технічні 

рішення не можуть бути використані для перфорації листових заготовок. Так, розглядаючи головний привід 

існуючого обладнання, зроблено висновок, що істотного підвищення енергоефективності обробки можна 

досягти, використовуючи насос з залежною регульованою подачею, з'єднаний з гідроакумулятором у контурі 

низького тиску, циклічність роботи якого узгоджена з допоміжним часом технологічного процесу. 

Показано, що отримувати отвори заданої геометричної форми розмірами до 1,2 мм у захисних кожухах 

гідроагрегатів можна в разі, коли в запропонованій гідросистемі падіння тиску рідини за цикл обробки 

відбуватиметься до рівня в 120 МПа, при цьому сам гідроакумулятор повинен бути розрахований таким чином, 

щоб його час випорожнення був на 20 – 25% більшим порівняно з циклом отримання отвору. 
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В зв’язку з технічним прогресом, проблема механічних властивостей матеріалів набула ще більшої 

актуальності. Для зменшення ваги, покращення міцності, жорсткості та надійності конструкцій досліджуються і 

починають застосовуватись все більше матеріалів хімічного походження, одним з яких є композиційні 

матеріали (композити). 

Ключові слова: матриця, наповнювач, композит. 
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INCREASING THE ACCURACY OF PROCESSING NON-METALLIC COMPOSITES BY DIAMOND 

TOOLS 
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Due to technical progress, the problem of mechanical properties of materials has become even more important. To 

reduce weight, improve strength, rigidity and reliability design, exolores and begin to apply more materials of chemical 

origin, one of which is composite materials (composites). 

Key words: matrix, filler, composite. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Основним класом матеріалів, що задовольняє таким жорстким вимогам, як 

забезпечення мінімальної маси конструкції, максимальної міцності, жорсткості, надійності і довговічності при 

роботі у важких умовах навантаження, в тому числі при високих температурах і в агресивних середовищах, є 

композиційні матеріали ( композити). Композити ефективно конкурують з такими конструкційними 

матеріалами, як алюміній, титан, сталь. До галузей, які активно використовують композиційні матеріали і є 

замовниками для розробки і виробництва нових матеріалів і виробів з них, відносяться авіація, космонавтика, 

наземний транспорт, хімічне машинобудування, медицина. Композити використовуються для виробництва 

автомобілів, об'єктів залізничного транспорту, літаків, ракет, судів, підводних човнів, трубопроводів, стовбурів 

артилерійських знарядь. Матеріали, розробка яких спочатку здійснювалася на замовлення військових відомств, 

впроваджені в багатьох галузях цивільної промисловості. Як правило, вартість композиційних матеріалів дуже 

висока, що пов'язано зі складністю технологічних процесів їх виробництва, високою ціною використовуваних 

компонентів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В результаті проведених досліджень, вдалося встановити що 

композити це гетерофазні системи, що складаються з двох і більше різнорідних компонентів, що мають 

кордони розділу між ними. Компонент, безперервний по всьому об'єму матеріалу, що забезпечує його 

монолітність, називається матрицею. Компоненти, розподілені в матриці, називаються наповнювачами. За 

типом матриці розрізняють композиційні матеріали на полімерній, металевої і керамічної основі. Матричний 

матеріал більш в'язкий і забезпечує перерозподіл діючої навантаження за обсягом, захист наповнювача від 

впливу зовнішнього навколишнього середовища, визначає електричні і теплофізичні властивості, стійкість до 

старіння і технологічні властивості композиту. Наповнювачі в композиційні матеріали вводять з метою 

поліпшення механічних, теплофізичних, електричних, магнітних та інших властивостей. Як наповнювачі 

використовують тверді, рідкі та газоподібні речовини органічного та неорганічного походження.  

 

 
Рисунок 1 – Схема зміцнення композитів:  

а – дисперсними наповнювачами; б – дискретными волокнами; в – однонаправленими волокнами; г – хаотично 

розподіленими волокнами; д – шаровими наполнителями; е – об’ємно-армованими волокнами. 

 

ВИСНОВОК. З досліджень були зроблені висновки, що різні поєднання матричного матеріалу і 

наповнювача дозволяють отримувати гібридні композити з широким діапазоном характеристик, чого 

неможливо досягти на металах і сплавах. Композити вигідно відрізняються від металевих сплавів своїми 

питомими характеристиками, такими як: питомою міцністю і питомим модулем пружності. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПНЕВМОМОТОР-КОЛЕСА С СИСТЕМОЙ РЕКУПЕРАТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

  

Н. Н. Яцина, Є. Р. Денисенко,  Д. С. Панчук, С. В. Григоренко  
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. 

В работе приводится базовый принцип роботы гибридные автомобили основаны на принципе 

восстановления энергии в образце во время движения и торможения транспортного средства. 

Ключевые слова: вентилятор, компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, камеры 

сгорания, мотор-колесо, пневматический двигатель. 
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The robot set out basic PRINCIPLE robots hybrid cars are based on the principle of recovery of energy here in the 

pattern during movement and braking of the vehicle.  

Key words: a fan, a low pressure compressor, a high pressure compressor, combustor, wheel hub motor, air motor.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Высокоэкономичное авто, которое движется благодаря системе 

«электродвигатель - двигатель внутреннего сгорания» «электродвигатель - пневмодвигатель» (далее двигатель), 

потребляя в качестве топлива как нефтепродукты или сжатый воздух, так и заряд электроаккумуляторов 

получило название гибридный автомобиль. Главное преимущество гибридного авто - уменьшение расхода 

топлива и вредных выбросов. Эффект достигается полным автоматическим режимом работы двигателя с 

помощью бортового компьютера, начиная от своевременного отключения двигателя во время остановки в 

транспортном потоке, с возможностью продолжить движение без его повторного старта, исключительно на 

энергии аккумуляторной батареи, и заканчивая сложным механизмом рекуперации - использование 

электродвигателя как генератора электрического тока для восстановления заряда батареи. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С помощью высокоскоростной технологии управления 

двигателем, тормозами и трансмиссией система управления динамикой контролирует гибридную силовую 

установку, полный привод на все колеса и систему торможения. За счет всего этого достигается безопасное и 

комфортное управление автомобилем. По это чаще всего на гибридных автомобилях используют мотор-колесо, 

что позволяет упростит систему подвода энергии на управляющие колёса. Пневмомотор-колесо состоит из 

пневмодвигателя, который закреплен на шасси поворотного механизма управляемого колеса что, в свою 

очередь, фиксируется на независимой подвеске. Передача крутящего момента осуществляется путем 

разъемного соединения выходного вала с фланцем ведущего колеса. Тормозной узел расположен в барабане 

колеса и жестко соединенный с шасси. Представленная конструкция может функционировать в двух режимах - 

тяговом и генераторном. В тяговом режиме вращения передается с вала ротора пневмодвигателя, что работает в 

двигательном режиме, через шпоночную передачу, соединяющего ротор с фланцем ведущего колеса; в 

генераторном режиме, который используется для пневматического торможения, пневмодвигатель переходит в 

генераторный режим работы, а энергия сжатого воздуха превращается в тепло на тормозном реостате, или 

происходит процесс рекуперации энергии сжатого воздуха. 

 

 
 

Рисунок 1– Конструкция пневмомотор-колеса 

 

Система управления, которая согласовывает действие пневматического привода дает возможность 

использования единой системы управления силовым агрегатом и тормозной системой. Установка 

пневмодвигателя на шасси управляемого колеса, а не непосредственно на оси ведущего управляемого колеса, 

дает возможность увеличить ремонтопригодность указанного узла и увеличить динамическую устойчивость 

движения транспортного средства во время маневра. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРНИХ ПАРАМЕТРІВ  САМОСКИДІВ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ТА СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ГЗК 

 

Ю. О. Бойко, Р. С. Даниленко 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  
Е-mail: g_1_d_e_o_n@mail.ru 

Зі збільшенням відстані їздки з вантажем підвищується продуктивність рухомого складу в тонно-кілометрах 

і зменшується кількість перевезених тон; при зменшенні середньої дальності завантаженої їздки продуктивність 

у тонах збільшується, а в тонно-кілометрах зменшується. Шляхи підвищення продуктивності самоскидів 

складаються з можливостей покращення експлуатаційних показників перерахованих вище. Тому необхідно 

розглядати це питання відносно кожного показника окремо. 

Ключові слова: самоскиди, продуктивність перевезень, собівартість, оптимізація. 

 

RESEARCH OF FACTOR PARAMETERS OF DUMP-CARS AND WAYS OF OPTIMIZATION THEIR 

PRODUCTIVITY AND THE COST OF TRANSPORTATION UNDER MINING 

 

Yu. Bojko, R. Danilenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  
Е-mail: g_1_d_e_o_n@mail.ru 

With increasing distance yizdky loaded with productivity increases rolling in tonne-kilometers and reduces the 

number of transported tonnes; while reducing the average range yizdky loaded in tons increased productivity, and 

reduced tonne-kilometers. Ways to improve the productivity of trucks consist of opportunities to improve the 

operational performance of the above. It is therefore necessary to consider the issue regarding each indicator separately. 

Key words: dump trucks, efficiency of transportation, cost, optimization. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Автомобільний кар'єрний транспорт набув широкого поширення на відкритих 

розробках гірничодобувних галузей у всьому світі. Застосування автотранспорту в гірничій справі підтверджує 

його високі техніко-економічні показники при використанні в складних умовах: глибоке або складне залягання 

корисних копалин, розробка родовищ з обмеженими запасами (при обмеженні розмірів у плані до 2,5 км) або 

малим терміном експлуатації. 

МЕТА РОБОТИ. Удосконалення ефективності транспортного процесу на автомобільному кар'єрному 

транспорті шляхом визначення шляхів підвищення продуктивності і зниження собівартості перевезень при 

дослідженні факторних параметрів самоскидів.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основу автомобільного кар'єрного транспорту складають 

самоскиди. Використання автосамоскидів, на відміну, наприклад, від залізничного транспорту, забезпечує 

спрощення процесу відвалу, є можливість пересуватися по відносно крутим підйомам автомобільних доріг, що 

дозволяє скорочувати довжину транспортних комунікацій. Основні недоліки автотранспорту - це циклічність 

(як наслідок, наявність порожніх пробігів), залежність від стану доріг, зниження продуктивності в сезон дощів, 

в ожеледицю, снігопад, забруднення атмосфери відпрацьованими газами, високі енергоємність і експлуатаційні 

витрати.  

В даний час частка перевезень автомобільним кар’єрним транспортом в загальному обсязі транспортної 

роботи на гірничих підприємствах світу досягає 75%. У сучасних ринкових умовах діяльність будь-якого 

підприємства націлена приносити прибуток, який визначається співвідношенням доходів, одержуваних при 

виконанні заданих обсягів перевезень гірської маси, та витрат на її транспортування. Кожен самоскид парку 

протягом терміну його експлуатації виконує певну транспортну роботу, яка вимірюється в тонно-кілометрах. 

При цьому кожен самоскид конкретної моделі має свої конструктивні особливості і технічні характеристики, а 

також притаманні тільки йому особливості заводської збірки, що визначають динаміку зміни показників його 

роботи протягом терміну експлуатації. 
Визначальну роль в підвищенні якості  процесу вдосконалення системи управління перевезеннями вантажів 

грає вибір  напряму поліпшення  транспортних послуг і методу вдосконалення. Він базується, в першу чергу, на 

підвищенні продуктивності та собівартості перевезень транспортних засобів. Звідси слідує необхідність аналізу 

можливих значень їх показників для різних варіантів реальних умов [1]. 

У найближчій перспективі основні напрямки розвитку кар'єрного транспорту  будуть визначати перш за все 

необхідністю збільшення обсягів перевезень вантажів за рахунок інтенсифікації використання рухомого складу 

при одночасному зниженні витрат на перевезення [2]. Постійне збільшення обсягу автомобільних перевезень, 

що супроводжується підвищенням вимог до якості транспортного обслуговування, вимагає і постійного 

вдосконалення роботи автотранспорту, підвищення ефективності його використання. Ефективність кар'єрного 

транспорту визначається тим, якою мірою він забезпечує перевезення вантажів в тих умовах, в яких вони 
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впливають на техніко-експлуатаційні показники. Кожен з цих напрямків розвитку транспортних послуг 

спирається, перш за все, на показниках оцінки транспортного процесу - і собівартості перевезень. 

Удосконалення ефективності транспортного можна здійснювати наступними шляхами:  

– впровадженням нових моделей кар'єрних самоскидів особливо великої вантажопідйомності і 

вдосконаленням їх конструкції за рахунок усунення недоліків, виявлених у процесі експлуатації;  

– дослідженням закономірностей зміни показників роботи кар'єрних самоскидів протягом терміну їх 

експлуатації в певних умовах і раціоналізацією системи діагностування, технічного обслуговування і ремонту;  

– вивченням режимів роботи і руху автосамоскидів з метою їх оптимізації та інтенсифікації в різних умовах 

експлуатації на основі ефективного визначення потреби в рухомому складі та раціонального розподілу його по 

маршрутам. Результатом процесу перевезення є виконання визначеного обсягу транспортної роботи, що 

вимірюється  в тонно-кілометрах, і переміщення певної кількості вантажу. 

Для планування, обліку і аналізу роботи рухомого складу  вантажного автомобільного транспорту 

встановлена система показників, що дозволяє оцінювати ступінь використання рухомого складу і результати 

його роботи. Показниками, що характеризують ступінь використання рухомого складу вантажного 

автомобільного транспорту, при розрахунках собівартості перевезень на 1 т та на 1 т.км (Sт таSт.км) є: 

вантажопідйомність q; коефіцієнт використання вантажопідйомності γст; коефіцієнт використання пробігу β; 

пробіг автомобіля з вантажем за їздку lгі; час простою під навантаженням-розвантаженням tн-р; технічна 

швидкість руху Vт; Cпост та Сзмін – постійній та змінні витрати на перевезення вантажу, що залежать від 

вантажопідйомності автомобіля прямолінійно. Вимірюються в грн./год та грн./км. Cпост – це витрати, що 

пов'язані з перебуванням рухомого складу в АТП. Вони включають в себе накладні витрати, умовно 

включається заробітна плата. Ці витрати не пов'язані з інтенсивністю використання рухомого складу. Сзмін - це 

витрати, що пов'язані із пробігом рухомого складу.  Вони включають витрати на паливно-мастильні матеріали, 

технічне обслуговування та поточний  ремонт  автомобіля, на шини, на амортизаційні  відрахування, на 

капітальний ремонт та повне відновлення рухомого складу. Вони залежать від інтенсивності використання 

рухомого складу, в тому числі від пробігу на одиницю часу.  

Для кращого розуміння того, як можна підвищити собівартість перевезень, ми розглянемо залежність 

кожного показника окремо. Аналіз залежності собівартості перевезень від різних показників, що на неї 

впливають дає змогу зрозуміти, що при збільшенні коефіцієнту пробігу величина Sт зменшується. Інтенсивність 

впливу  на Sт збільшується при менших значеннях коефіцієнту використання пробігу.  Із збільшенням 

технічної швидкості величина Sт зменшується. Інтенсивність впливу величини т на Sт збільшується при 

менших значеннях технічної швидкості. Із збільшенням часу простою величина Sт збільшується. Інтенсивність 

впливу tпр на Sт збільшується при більших значеннях tпр. Із збільшенням відстані навантаженої їздки величина 

Sт збільшується. Інтенсивність впливу lгї на Sт збільшується при більших значеннях lгї. Із збільшенням ступеня 

використання вантажопідйомності автомобіля величина Sт зменшується. Інтенсивність впливу q γст  на Sт 

збільшується при менших значеннях. Із  збільшенням відстані навантаженої їздки величина Sткм зменшується. 

Інтенсивність впливу lге на Sткм збільшується при менших значеннях lге. 

Що стосується продуктивності, то кількісну оцінку впливу показників на продуктивність роботи можна 

отримати методом характеристичних графіків [3]. 

Характеристичними називаються графіки залежності продуктивності роботи від різних показників 

використання рухомого складу. Їх будують для конкретних умов експлуатації, приймаючи певні значення [4]. 

Аналіз залежності продуктивності автомобіля від вантажопідйомності може відзначити, що при її 

збільшенні можуть значно змінитися такі величини, як технічна швидкість і час простою під навантаженням-

розвантаженням. 

При розгляді залежності продуктивності від коефіцієнта використання пробігу технічна швидкість має 

властивість знижуватися внаслідок збільшення пробігу з вантажем. 

Зі збільшенням відстані їздки з вантажем підвищується продуктивність рухомого складу в тонно-кілометрах 

і зменшується кількість перевезених тон; при зменшенні середньої дальності завантаженої їздки продуктивність 

у тонах збільшується , а в тонно-кілометрах зменшується[5]. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, шляхи підвищення продуктивності і собівартості перевезень самоскидів 

складаються з можливостей покращення експлуатаційних показників перерахованих вище. Тому необхідно 

вирішувати це питання відносно кожного показника окремо. Так, наприклад, збільшення коефіцієнта 

використання вантажопідйомності γст досягається застосуванням спеціальних кузовів; підвищення технічної 

швидкості Vт – поліпшенням конструкцій автомобілів, доріг; збільшення коефіцієнта використання пробігу β – 

застосуванням автоматизованих систем управління, наближенням стоянок самоскидів до об’єктів роботи, 

пунктів заправки паливом, перезміною водіїв на лінії; зменшенням часу навантажувально-розвантажувальних 

робіт tн-р - їх механізацією, координацією роботи автомобілів та вантажно-розвантажувальних пунктів, 

оновленнями механізмів навантажувально-розвантажувальних робіт. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ПЕРЕХОДУ НА ПАКЕТНЕ 

ПОСТАЧАННЯ ТАРНО-ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ 

 

В. Г. Загорянський, А. А. Рочєва 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна.  
Е-mail: zagor_vlad@ukr.net 

Для визначення економічної доцільності здійснення проекту по переходу підприємства (організації) на 

пакетне постачання тарно-штучних вантажів замість постачання її окремими вантажними одиницями потрібно 

провести розрахунки на передпроектній стадії. Згідно з методикою, що пропонується, критерієм для прийняття 

рішення про перехід на пакетну поставку є величина чистого дисконтованого доходу або інтегрального ефекту. 

Ключові слова: пакетне постачання, тарно-штучні вантажі, інвестиційний проект, оцінка ефективності. 

 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECT OF TRANSITION TO PACKAGE 

DELIVERY OF TARE-PIECE CARGOES  

 

V. Zagoryanskii, А. Rocheva 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  
Е-mail: zagor_vlad@ukr.net 

To determine the economic feasibility of the project on transition of the enterprise (organization) for package 

delivery of tare-piece cargoes instead of delivering its individual storage unit is necessary to carry out the calculations 

on pre-design stage. According to the proposed methodology, the criterion for making the decision to switch to package 

delivery is the value of net present value (NPV) or the integral effect. 

Key words: package delivery, tare-piece cargoes, investment project, evaluation of effectiveness. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На автомобільному транспорті технологія безперевантажних перевезень, 

класичною системою яких є пакетні перевезення, дозволяє в 2,0-2,5 рази скоротити витрати коштів за рахунок 

механізації операцій, збільшити швидкість доставки, зменшити імовірність пошкодження вантажу [1]. 

Відмітимо, що впровадження пакетних перевезень вантажів вимагає від підприємства-виробника продукції 

значних витрат на виробництво або закупівлю технічних засобів (піддонів, пакетоформувальних машин, 

обладнання, що скріплює пакети). Таким чином, в кожному конкретному випадку необхідно техніко-

економічне обґрунтування (ТЕО) переходу на пакетні перевезення продукції з урахуванням позитивних і 

негативних факторів, що впливають на ефективність такого заходу.  

МЕТА РОБОТИ. Визначення особливостей методики оцінки ефективності впровадження пакетних 

перевезень с точки зору інвестиційного проектування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Показником, який із усіх запропонованих [2] показників 

ефективності інвестиційного проекту для розглянутих умов, що враховує витрати і результати, пов'язані з 

реалізацією проекту і допускає вартісний вимір, є чистий дисконтований дохід (ЧДД) або інтегральний ефект 

(Еінт), який визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до початкового 

кроку, або як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами. Якщо ЧДД позитивний, 

проект ефективний (при даній нормі дисконту) і може розглядатися питання про його прийняття. Чим більше 

ЧДД, тим ефективніше проект. Якщо проект буде здійснений при негативному ЧДД, інвестор зазнає збитків.  

На стадії дослідження інвестиційних можливостей проекту ЧДД (або Еінт) розраховується на цій стадії в 

базисних цінах при нормі дисконту Е, що дорівнює депозитному відсотку за вкладами, коли використовуються 

власні кошти підприємства, і процентної ставки за позикою, якщо кошти беруться в кредит. На стадії техніко-

економічного обґрунтування проекту розрахунок ЧДД або інтегрального ефекту Еінт проводиться в прогнозних 

і розрахункових цінах при нормі дисконту, яка дорівнює сумі норми прибутковості, рівня інфляції та ступеня 

ризику. При розгляді декількох варіантів проекту розрахунки ведуться в базисних цінах, а норму дисконту 
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приймають рівною нормі прибутковості. В ТЕО розраховується абсолютна ефективність цього варіанту в 

прогнозних і розрахункових цінах, а норма дисконту приймається рівною сумі норми прибутковості, рівня 

інфляції та ступеня ризику. Порівняння різних проектів (варіантів проекту), вибір кращого з них проводяться за 

найбільшим значенням показника інтегрального економічного ефекту.  

Використовуючи запропоновану методику, можна провести варіантні розрахунки, наприклад, розглянути 

варіант з використанням в якості засобу скріплення пакетів вантажів плівок, що розтягуються і т. п. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, згідно з адаптацією відомої методики до умов оцінки економічної ефективності 

переходу на пакетне перевезення, критеріями для прийняття рішення про перехід на пакетну поставку є 

величина чистого дисконтованого доходу (ЧДД) або інтегрального ефекту Еінт. Норма дисконту Е приймається 

рівною депозитному відсотку за вкладами, наприклад 0,25 (25%). 
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добробуту країни в цілому. Величезна кількість компаній будують свій бізнес на наданні послуг з 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Однією з визначальних систем, які забезпечують вантажні перевезення 

територією України, є транспортна система. В ринкових умовах ставляться високі вимоги щодо якості, 

регулярності і надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів, швидкості та вартості доставки. 

Відповідно до цього стан транспортних комунікацій України має відповідати потребам європейської інтеграції. 

МЕТА РОБОТИ. Удосконалення основних напрямків розвитку автомобільних вантажних перевезень на 

підставі формування узгоджених науково-технічних програм національних транспортних систем, що відповідає 

світовим стандартам. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. За останніми даними в Україні транспортні перевезення 

займають друге місце серед інших видів автомобільної галузі. Протягом останніх років автомобільний сектор 

зазнав падіння вантажних перевезень на 5,1 %. Ця тенденція падіння прискорилася за результатами роботи 

першого півріччя 2015 року. Транспортні підприємства України скоротили перевезення вантажів у січні - 

червні 2015 р. на 21 % у порівнянні з аналогічним періодом 2014 р., тобто до 280 млн. тонн. Якщо розглядати 

динаміку роботи автомобільного транспорту, то доцільно проаналізувати показники роботи вантажних 

автомобільних перевезень Полтавської області у таблиці 1 [1]. 
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Таблиця 1 – Показники роботи вантажних автомобільних перевезень Полтавської області 

 

Роки 
Перевезено вантажів  Вантажооборот 

млн.т у % до попер. року млн.т·км у % до попер. року 

2011 178,3 112,6 38438,9 99,1 

2012 179,0 100,1 39194,1  101,8 

2013 183,5 103,0 40487,2 103,2 

2014            178,4  94,9 37764,2 99,0 

2015            147,3  91,2 34431,1 81,8 

 
Наведені дані свідчать про зниження темпів росту у період з 2014 по 2015 роки та незначне зростання з 2012 

по 2013 рр. Але, на жаль, неможна казати про значний розвиток вантажних перевезень у Полтавській області, 

загальна тенденція характеризує плавну динаміку спаду галузі. Значне збільшення імпорту товарів в Україні не 

сприяє стрімкому розвитку цього виду діяльності. 

В умовах економіки України, що склалися на сьогоднішній день, транспортній галузі доводиться зіткнутися 

з низкою проблем: неякісний стан дорожнього покриття, митна інфраструктура, залежність від інших галузей, 

тарифна політика, при формуванні ціни на свій продукт, зношеність рухомого складу. 

Полтавська область розташована на перехресті різноспрямованих міжнародних транспортних магістралей, 

що певним чином визначає спеціалізацію регіону та пріоритети його розвитку. Разом з тим, автомобільні 

дороги України не відповідають європейським стандартам щодо багатьох показників, зокрема таких, як: 

швидкість пересування, навантаження на вісь, забезпеченість сучасними дорожніми знаками і розміткою У той 

же час існуючий державний план заходів фінансового забезпечення, згідно якого повинні здійснюватися 

роботи, які сприяли б розширенню транзитних можливостей та оптимізації використання автомобільних доріг 

регіону, не враховує всіх потреб Полтавської області. Реальні обсяги розбудови та ремонту мережі доріг області 

в останні роки постійно скорочувалися у зв'язку з недостатнім фінансуванням дорожнього господарства. 

Досліджуючи ситуацію з дорогами не тільки в Полтавській області, а й взагалі по Україні, відразу доцільно 

розрахувати кошторис ремонту транспорту. Вартість ремонту основних засобів значною мірою впливає на 

вартість перевезень. Окрім поточного ремонту, вантажні автомобілі потребують і капітального ремонту, який 

ще удорожчує вартість рухомого складу. Після аналізу даних автотранспортних підприємств Полтавської 

області можна зробити висновки, що значна частка вантажних автомобілів знаходиться поза своїм терміном 

корисного використання, а капітальних інвестицій не достатньо для повного оновлення парку.  

Від стану справ на транспорті багато в чому залежать успіхи в інших галузях економіки. При дефіциті 

рухомого складу навіть в умовах ринку споживач позбавлений можливості вибрати найбільш дешеві й 

ефективні для себе види транспорту, що призводить до зростання витрат у товаровиробників, збоїв в 

економічному і соціальному стані країни, регіону, міста. Надлишок провізних можливостей може, з одного 

боку, в чомусь прискорювати та підштовхувати інші галузі до розвитку, а з іншого - збільшувати витрати на 

перевезення, таким чином і собівартість продукції. Тому транспортна галузь вимагає свідомої підтримки певної 

пропорції між провізною можливістю і суспільною потребою у перевезеннях. 

На тарифну політику автотранспортного підприємства (АТП) також впливає значна кількість факторів. 

Важливу роль при цьому має спеціалізація підприємства на перевезеннях певного виду вантажів. Це дозволяє 

отримувати економічний ефект, збільшувати пропускну здатність, завдяки використанню певного рухомого 

складу для певного виду вантажу [2]. 

Однією з основних складових ціни на перевезення є ціна на пальне. За останні кілька років її стрімке 

зростання значною мірою вплинуло на обсяги перевезень у бік зменшення. Вантажний автомобіль витрачає в 

середньому на 100 км близько: 20 літрів бензину; 31,6 літра дизпалива; 24,3 зрідженого газу; 22,8 куб. м. 

стисненого газу. 

Одним з негативних факторів впливу на міжнародну діяльність АТП є митна інфраструктура України, але в 

сукупності з відсутністю розвинених транспортних комунікацій, складністю митного контролю на кордоні, 

неузгодженими антимонопольною, торгово-тарифною, податковою політиками ускладнює та затримує процес 

міжнародних вантажних перевезень. Що в свою чергу впливає на доходність підприємств цієї галузі [3]. 

В сучасних умовах вирішення таких питань дуже ускладнене. Але, незважаючи на це, можна виділити деякі 

напрямки розвитку: 

- розвиток логістики як на автотранспортних підприємствах, так і в цілому міжгалузевої. Це допоможе 

узгодити технологічні та економічні інтереси учасників транспортного процесу, забезпечить єдині системи 

планування; 

- спеціалізація підприємства на перевезенні вантажів певного виду або ж, навпаки, використання при 

можливості широкого спектру послуг як за основним видом діяльності, так і додаткові супутні послуги. 
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Наприклад, технічне обслуговування автомобілів інших підприємств, менших за розміром, надання складських 

та гаражних приміщень в оренду; 

- інвестиції власних коштів у сучасні винаходи науки і техніки;  

- вдосконалення організації виробництва і праці, систематична підготовка та підвищення кваліфікації 

працівників, зайнятих технічним обслуговуванням і поточним ремонтом техніки; 

- забезпечення комплексного контролю над перевезеннями, зумовлений у використанні сучасних 

інформаційних та комунікаційних, електронних технологій; 

- технічна та технологічна модернізація і оновлення основних засобів, розробка та використання нових 

технологій та способів перевезень ( піддонів, контейнерів, пакування вантажів); 

- забезпечення проведення гнучкої тарифної політики для створення привабливих умов для 

вантажовласників, спрощення митного оформлення документів, для підприємств міжнародних автомобільних 

перевезень, на рівні державного управління. Кожного дня в Україну в’їжджає 4-5 тисяч автомобільних фур, і всі 

потребують документального оформлення - додатковий час на оформлення документів призводить до 

додаткових накладних витрат [3]; 

- освоєння нових коридорів міжнародних перевезень на транспортному ринку. 

ВИСНОВКИ. На основі отриманих результатів, в процесі проведеного аналізу, окреслені основні напрями 

розвитку вантажних перевезень.  На підставі формування узгоджених науково-технічних програм національних 

транспортних систем, що відповідає світовим стандартам, визначається ефективність функціонування 

транспортної системи. 
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Разработана математическая модель, позволяющая планировать оптимальные объемы поставок 

хлебобулочной продукции в торговую сеть. Применение данного метода определения и планирования 

оптимальных объемов поставки хлебобулочной продукции в торговую сеть г. Кременчуга позволяет снизить 

общие затраты на 7-11% и обеспечить экономическую эффективность работы хлебопекарского предприятия в 

целом. 
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The mathematical model is developed that allows to plan optimum volumes of deliveries of bakery products in the 

trading network. Application of this method of determining and planning of optimal delivery volumes of bakery 

products in the trading network of Kremenchuk to reduce overall costs by 7-11% and ensure economic efficiency of the 

enterprise as a whole bakery. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Сбыт хлебобулочной продукции это комплекс процедур продвижения готовой 

продукции на рынок. Процесс продвижения этой продукции на рынок состоит из следующих элементов: 

формирование спроса, получение заказов, комплектация и подготовка продукции к отправке, загрузка 

продукции на транспортное средство, транспортирование к торговым точкам и организация расчетов за 

продукцию. Исходя из объемов реализации продукции каждого типа за определенный период, а также из 
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стоимостных параметров процессов сбыта, формируются оптимальные поставки каждого типа товара в каждую 

торговую точку. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Определения оптимального объема поставок на основе разработанной математической 

модели данной задачи.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Имеется ряд торговых точек, реализующих 

хлебобулочную продукцию различной номенклатурой каждый день. Они характеризуются разным объемом 

продаж, достигнутым за день. В результате анализа продаж требуется определить оптимальный объем поставок 

данного вида продукции при минимальных затратах на доставку и потерях от дефицита. 

Задача нахождения оптимальных объемов поставок, учитывающих суммарные затраты с учетом спроса, 

сводится к минимизации функций: 

                                (1) 

где - размер заказа, определяющий количество продукции і-го типа, которое необходимо поставить в k-й 

торговой точке, (i= ; k= );  m- количество всех торговых точек; п- количество типов продукции; - 

плотность распределения вероятности спроса на продукцию і-го типа в k-й торговой точке; - издержки на 

единицу продукции і-го типа, связанные с размещением заказа (транспортные расходы); - недополученная 

прибыль на единицу продукции  і-го типа вследствие отсутствия в продаже; - ожидаемая 

величина дефицита і-го типа продукции в k-й торговой точке. 

Следует также учесть ограничения на финансовые ресурсы: 

,                                                (2) 

где - себестоимость производства единицы продукции і-го типа; S – ограничение средств, отпускаемых на 

производство хлебобулочных изделий, и естественные ограничения: 

                                                           (3) 

Рассмотрим этапы решения поставленной задачи. 

Исходя из условий существования экстремума, приравняем к нулю частные производные по  : 

                                      (4) 

                                                       (5) 

где - функция распределения спроса на і-й тип продукции в k-й торговой точке;  

Разрешая (5) относительно  с учетом  ,  получим решение, в котором достигается 

минимум L; при этом  находятся численно в зависимости от вида функции . 

Если полученные оптимальные решения для задачи без ограничений удовлетворяют условиям (2) - (3), то 

решение поставленной выше задачи найдено. 

ВЫВОДЫ. Применение данного метода определения и планирования оптимальных объемов поставки 

хлебобулочной продукции в торговую сеть г. Кременчуга позволяет снизить общие затраты на 7-11% и 

обеспечить экономическую эффективность работы хлебопекарского предприятия в целом. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
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При виборі каналу руху сільськогосподарської продукції основною умовою є його доступність для 

виробника. Для досягнення комерційного успіху при використанні того або іншого каналу руху продукції, на 

нашу думку, необхідно визначити та проаналізувати характеристики ринку, продукцію та підприємства, 

ретельно проаналізувати всі фінансові питання, тобто необхідно провести порівняльну характеристику витрат 

підприємства на можливі канали збуту. 

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, канали розподілу, стратегії, використання Internet. 
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COMMUNICATIONAL STRATEGY OF AGRICULTURAL PRODUCTS DISTRIBUTION CHANNELS 
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When selecting a channel movement of agricultural products is the basic condition for its accessibility producer. In 
order to achieve commercial success with the use of a traffic channel products, in our opinion, it is necessary to identify 
and analyze the characteristics of the market, products and companies carefully analyze all financial matters, it is 
necessary to conduct comparative characteristics of expenses on possible channels. 

Key words: agricultural products, distribution channels, strategies, use of Internet. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сільськогосподарський ринок України – це частина національного ринку, на 

якому предметом торгівлі є сільськогосподарська продукція і продукти її переробки. Суб’єктами цього ринку 

виступають сільськогосподарські підприємства, фермери, господарі особистих господарств, які прагнуть 

вигідно реалізувати свою продукцію. 

Збут овочевої продукції визначається її особливістю, яка полягає у тому, що, з одного боку, огірки, 

картопля, томати чи яблука є товаром з високим рівнем попиту, тому що є продуктом, необхідним для 

харчування. З іншого боку, саме фрукти чи овочі швидко псуються, отже, потребують термінового збуту. Тому 

важливо мати декілька постійних покупців, з якими можна заздалегідь домовитися про продаж [1]. 

Невеликі виробники сільськогосподарської продукції використовують чотири різні канали прямого 

маркетингу [2]. Кожний канал вимагає різного обсягу праці та капіталу від продавця. 

МЕТА РОБОТИ. Визначення особливостей впровадження комунікаційних стратегій каналів розподілу 

сільськогосподарської продукції. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Останнім часом поновився інтерес до так званих, коротких 

шляхів продажу. Це, коли між виробником і споживачем відсутні посередники або є лише один посередник. 

Встановлено, що окрім закупок у магазинах і на ринках, розвиваються й інші форми, як наприклад: 

– групи спільних покупок, коли люди регулярно об’єднуються, щоб разом купувати якісні продукти у 

місцевих сільгоспвиробників і переробників; 

– колективні споживчі кошики, коли здійснюється продаж заздалегідь підготовлених кошиків з продуктами 

від різних виробників в місцях, які зручні споживачам (підприємства, вокзали тощо); 

– ринок на фермі (продаж продуктів безпосередньо з ферми); 

– пункти колективного продажу (виробники об’єднуються і здійснюють чергування в спільному магазині); 

– місцеві (фермерські) ринки, продаж з коліс (виробник об’їжджає споживачів на вантажівці в обумовлений 

час), ярмарки; 

– продаж зі складу (кошики з продуктами модна забрати в місці складування); 

– Інтернет.  

Комп’ютерна мережа Internet вважається «четвертим каналом», що зв’язує людей між собою. Разом з тим 

Internet з глобальної поштової та інформаційно-пошукової системи перетворюється на інструмент ведення 

сучасного бізнесу, заснованого на принципах мережевої економіки [3]. 

Віртуальний ринковий простір для ведення електронного бізнесу галузі здійснення угод і продажів, надання 

відомостей про товари, продукти і послуги, а також для підтримки взаємних комунікацій між продавцями і 

покупцями прийнято називати електронним ринком (E-market, e-marketplace). Існують горизонтальні ринкові 

простори для представлення товарів і послуг масового попиту і вертикальних ринкових просторів, що 

відбивають специфіку окремих галузей економіки. 

На противагу традиційним засобам комунікації, основна функція яких складається в доставці інформації, 

Internet є не просто передавачем інформації, а значно більше – глобальним віртуальним ринком. У той час для 

традиційних носіїв можна сказати, що «середовище-повідомлення», для Internet справедливий вираз: «Internet – 

ринок». Існування електронного ринку в середовищі Internet обумовлено можливістю реалізації в Internet 

платіжних систем, що дозволяють інтерактивно оплачувати товари і послуги.   

Ринок Internet більш ефективний у порівнянні з його традиційними видами, тому що забезпечує споживача 

самою повною інформацією про товари і послуги, надаючи значно більший контроль над процесом пошуку і 

вибору інформації серед значно більшого її обсягу, чим, наприклад, у друкованих виданнях, у рекламі та на 

телебаченні або по радіо. 

Особливості електронного ринку Internet полягають у тому, що він є, по-перше, відкритим, тобто доступним 

для компаній будь-яких розмірів, так і для споживачів, а, по-друге – глобальним, тобто доступ до нього 

можливий з будь-якої точки земної кулі. Відкритість ринку обумовлена також тим, що він характеризується 

досить низьким бар’єром для входу на нього фірм. 
Internet надає можливість скорочення каналів поширення товарів і ліквідації проміжних ланок, таких як 

дистриб’ютор і оптовий продавець, на зміну яким приходить прямий зв'язок виробник – покупець. Причиною 
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скорочення каналів поширення є можливість для фірм узяти на себе функції, традиційно виконувані фахівцями 
проміжних ланок, тому що Internet має більш ефективну можливість взаємодії зі споживачами й одночасно 
дозволяє відслідковувати інформацію про споживачів. З технічної сторони це обумовлено розвитком 
технологій побудови і ведення баз даних і автоматичною обробкою запитів, що надходять [4]. 

Розглянемо особливості Internet як засобу роздрібної торгівлі: 
– споживач може взаємодіяти з Internet і робити запити про покупку безпосередньо через середовище 

Internet; 
– споживачі можуть контролювати одержання інформації про продукцію і послуги й одержувати її в будь-

який час доби з будь-якого місця земної кулі; 
– організація роздрібної торгівлі в Internet вимагає порівняно менших вкладень у порівнянні з організацією 

торгівлі традиційними способами; 
– у порівнянні з торгівлею по телебаченню або торгівлею по каталогах споживачі можуть запитувати 

додаткову інформацію, достатню для здійснення покупки, у тому числі в інтерактивному режимі. 
Таким чином, як переваги ринку Internet можна виділити: активну позицію споживача, порівняно менший 

обсяг вкладених засобів для виходу на ринок з боку фірм, глобальний характер ринку, цілодобову присутність 
ринку, можливість одержання необхідного обсягу інформації. 

Особливістю Internet, у порівнянні з традиційними видами ринку, є те, що інтерактивна роздрібна торгівля 
власне кажучи представляє собою транзакцію між двома комп’ютерами, при цьому споживач може «бачити» 
продавця. Враховуючи, що бар’єр для виходу в Internet і здійснення торгівлі істотно нижчий, ніж для 
організації торгівлі в звичайному оточенні, то можливість появи необов’язкових або шахрайських фірм значно 
підвищується. Обидва ці фактори впливають на можливість появи довіри споживачів до роздрібного торговця в 
Internet. Крім того, з боку споживачів існує значний психологічний бар’єр для використання середовища 
Internet для передачі важливих даних, таких як, наприклад, номери кредитних карток, внаслідок загальної 
думки про можливості перехоплення таких даних при передачі їх по Internet і подальшому використанню їх на 
шкоду власникові. 

Таким чином, для розвитку середовища Internet як ринку, необхідне здійснення трьох основних умов: 
завоювання фірмами, що використовують Internet як канал розподілу продукції, довіри з боку споживачів; 
забезпечення вірогідності учасників і їхніх угод; забезпечення безпеки передачі і наступного збереження даних 
у середовищі Internet. 

Але необхідно зазначити, що при виборі каналу збуту сільськогосподарської продукції 
сільгосппідприємство повинне враховувати також і те, які канали збуту використовують конкуренти, 
доступність ринку, періодичність здійснення покупок споживачами, вартість зберігання запасів і багато інших 
критеріїв оцінки. Одночасно з вибором каналу збуту передбачається вид збуту кожного товару. 

ВИСНОВКИ. Отже, при виборі каналу руху сільськогосподарської продукції основною умовою є його 
доступність для виробника. Для досягнення комерційного успіху при використанні того або іншого каналу руху 
продукції, на нашу думку, необхідно визначити та проаналізувати характеристики ринку, продукцію та 
підприємства, ретельно проаналізувати всі фінансові питання, тобто необхідно провести порівняльну 
характеристику витрат підприємства на можливі канали збуту. Ці витрати включають: витрати на навчання 
збутового персоналу; адміністративні витрати; витрати на рекламу й стимулювання збуту, на організацію руху 
товарів; витрати на транспортування, складське господарство; комісійні виплати. Після проведеної оцінки 
здійснюється вибір збутового каналу. На основі вибраного збутового каналу обґрунтувати вибір стратегії 
охоплення ринку та комунікаційні стратегії. Також потрібно постійно здійснювати процес управління та 
контролю над збутовими каналами підприємства. 
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Використання логістичного підходу для вантажних перевезень українськими перевізниками дозволить 

зменшити фінансові витрати та відсоток ризику при перевезеннях, підвищити якість доставки та надання 

транспортних послуг, забезпечити оптимальні умови щодо перевезення вантажу всіх класів. Визначені 

принципи логістики при здійсненні комерційної діяльності у транспортній галузі. 

Ключові слова: логістичний підхід, транспортні перевезення, ефективність, принципи. 

 

LOGISTICS APPROACH AS AN ELEMENT OF INCREASING OF TRANSPORTATION EFFICIENCY 
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Using logistic approach to Ukrainian freight carriers will reduce financial costs and interest risk in traffic, improve 

the quality and delivery of transport services to ensure optimal conditions for the carriage of all classes. Principles of 

logistics in commercial activities in the transport sector. 

Keywords: logistic approach, transportation, performance principles. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Транспорт – це галузь матеріального виробництва, що здійснює перевезення 

пасажирів та вантажів. У структурі суспільного виробництва транспорт відноситься до сфери виробництва 

матеріальних послуг. Транспорт як складова частина більш крупної системи, тобто логістичного ланцюга, 

привів до необхідності розглядати його в різних аспектах. 

МЕТА РОБОТИ. Застосування логістичного підходу як елементу підвищення ефективності перевезень 

автомобільним транспортом. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Перспективним напрямком для українських перевізників стає 

використання елементів логістики в організації транспортної роботи . Вона стає необхідна тільки в умовах 

ринкових відносин, коли підвищуються вимого до термінів доставки вантажів та якості перевезень. 

Застосування логістичного підходу планування вантажних перевезень використовується з метою зменшення 

транспортної складової у собівартості перевезеної продукції. Він включає наступні принципи: 

– розгляд руху матеріальних потоків як єдиного процесу від первинного джерела до кінцевого споживача, 

що передбачає виконання таких видів діяльності, як транспортування, завантаження, розвантаження, 

переміщення, складування и зберігання матеріалів. 

– формування і застосування організаційно-управлінського механізму координації дій спеціалістів різних 

служб, що беруть участь в управлінні матеріальними потоками. 

Застосування принципів логістики при здійсненні комерційної діяльності є важливим етапом визначення 

основних шляхів впровадження даного механізму в роботу галузі, які повинні включати: 

а) оптимізацію матеріальних потоків на рівні галузі, підприємств та його підрозділів. 

Головним на даному етапі є дотримання основних принципів логістики – процесу організації системного 

підходу в межа галузу, підприємств та його підрозділів. Щоб досягти максимально ефекту, всі ланки даного 

механізму повинні працювати як злагоджений організм на всіх рівнях управління. 

б) використання обладнання, яке б відповідало конкретним завданням на підприємстві. 

Дана стратегія можлива лише у разі випуску і масового використання широкої номенклатури різних засобів 

виробництва, а також при високому рівні науково-технічного розвитку і запровадження досягнень новітніх 

технологій. 

в) залучення професійно-орієнтованого персоналу, який є важливим елементом у виробничому механізмі. 

Запровадження логістичного підходу створює сприятливі умови для залучення висококваліфікованих 

кадрів, що грамотно виконують свої завдання. Необхідним також є забезпечення безпечних умов праці, 

використання сучасних методів та знарядь праці. Ці підходи створюють мотивацію до ефективної роботи, що в 

кінцевому результаті відобразиться на показниках підприємства. 

г) можливість обліку та аналізу витрат на потязі усього логістичного ланцюга під час виробничої діяльності 

галузі. 

В основі вибору варіанта відповіді при вирішенні транспортних задач лежить пошук оптимального 

поєднання мінімізації витрат виробництва та аналіз обігу матеріальних потоків. Таким чином, визначальним 

принципом при виборі оптимальної схеми роботи є мінімізація сукупних витрат протягом всього логістичного 

ланцюга. 

д) сервісне обслуговування клієнтів на відповідному європейському рівні. 

Запровадженні логістичного підходу у сферу сервісного обслуговування може позитивно вплинути на 

роботу підприємств і галузей в плану підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. 

е) здатність адаптування до умов ринку. 

Цей принцип є надзвичайно важливим під час надання транспортних послуг і виконання умов договору при 

здійсненні комерційних операцій. 
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ВИСНОВКИ. Отже, використання логістичного підходу для вантажних перевезень українськими 

перевізниками дозволить зменшити фінансові витрати та відсоток ризику при перевезеннях, підвищити якість 

доставки та надання транспортних послуг, забезпечити оптимальні умови щодо перевезення вантажу всіх 

класів. 
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КОНТЕЙНЕРНА СИСТЕМА ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ 
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Розглянуто діяльність  системи контейнерних перевезень вантажів. Ця система,  полягає в тому, що вантаж 

перевозиться з початкового до кінцевого пункту в єдиній вантажній ємності контейнері. Контейнер в свою 

чергу  в пунктах перевалки передається з одного виду транспорту на інший. Представляючи собою як би 

знімний кузов автомобіля або вагона, контейнер одночасно виконує функцію зовнішньої тари та тимчасового 

складу для зберігання вантажу. 

Ключові слова: контейнер, транспортування,  перевезення, вантаж, тара. 

 

CONTAINER SYSTEM OF DELIVERY OF CARGOES IN INTERNATIONAL TRAFFIC 
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Activities of the system of container freight. This system is the fact that the goods transported from the source to the 

destination, the cargo capacity in a single container. The container in turn in points of pass is transferred from one mode 

to another. Being a removable body like a car or wagon, container simultaneously serves as the outer packaging and 

temporary storage of cargo. 

Key words:  container, transport, transportation, cargo, containers. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Обсяг контейнерних перевезень по всьому світу протягом останніх  десяти 

років демонструє стійку тенденцію до зростання, на яку незначним чином вплинули навіть такі події як світова 

фінансова криза 2008 року. В останні п’ять років це зростання відбувається здебільшого за рахунок активного 

розвитку економіки Китаю та інших країн Південно-Східної Азії, а також через виробничий аутсорсінг до цього 

ж регіону. У зв’язку з цим багато країн приділяють підвищену увагу побудові надійних транспортних мостів 

між сходом та заходом, зокрема й розвитку контейнерної транспортної системи. Україна займає одну з 

передових позицій по обробці контейнерного вантажопотоку у Чорноморському регіоні, однак через ряд 

причин в останні роки обсяги його зменшуються. Для виправлення цієї ситуації необхідно удосконалення 

всього спектру операцій з організації руху контейнерного потоку, що в свою чергу вимагає проведення 

досліджень з виявлення проблемних питань та розробки шляхів їх вирішення. При цьому підвищену увагу слід 

приділяти розвитку залізничних контейнерних перевезень, які, як свідчить передовий європейський досвід, 

мають багато переваг перед автомобільними та здатні значно підвищити конкурентоспроможність України на 

ринку контейнерних перевезень [1]. 

МЕТА РОБОТИ. Визначення особливостей та напрямів використання контейнерних перевезень у 

міжнародному сполученні. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Одна з основних тенденцій сучасного світового розвитку - 

глобалізація економіки. Вона проявляється у високих темпах росту міжнародної торгівлі, мобільності факторів 

виробництва, міграції капіталу й фінансових потоків. Світовий обсяг експорту за останні 70 років виріс більш 

ніж в 10 разів і продовжує збільшуватися більш високими темпами, ніж ВВП відповідних країн. Транспорт, 

будучи матеріальною базою й інструментом товарообміну між окремими регіонами, одночасно виступає як 

фактор, що створює й організує єдиний світовий економічний простір, сприяє подальшому розвитку 

територіального розподілу праці й реалізації порівняльних регіональних переваг. За прогнозами фахівців до 

2020 року обсяги міжнародних вантажоперевезень по основних транспортних артеріях світу зростуть, як 
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мінімум удвічі, у порівнянні з 2010 роком. При цьому очікується ріст у першу чергу контейнерних 

перевезень, які є найбільш зручною формою міжнародної торгівлі [2]. 

Контейнерні перевезення дозволяють використати морський, річковий, повітряний, залізничний і 

автомобільний транспорт.  Переваги таких перевезень визначаються багатьма показниками й критеріями. 

Відомо, що тарно-штучні вантажі, які у звичайних умовах транспортуються по системі контейнерних 

перевезень, слідують за схемою: автомобіль - вагон - автомобіль, тобто практично перевантажуються 6 

разів. 

Контейнер являє собою прямокутну камеру, призначену для перевезення практично будь-яких видів 

вантажу. При цьому він ідеально пристосований для оперативної та зручною вантаження на різні види 

транспорту.  Спеціально обладнані  навантажувачі здатні  в лічені години завантажити і надійно закріпити  в 

транспортному засобі велику партію контейнерів [3]. 

Сутність системи контейнерних перевезень вантажів полягає в тому, що вантаж перевозиться з 

початкового до кінцевого пункту в єдиній вантажній ємності контейнері, який в пунктах перевалки 

передається з одного виду транспорту на інший. Представляючи собою як би знімний кузов автомобіля або 

вагона, контейнер одночасно виконує функцію зовнішньої тари та тимчасового складу для зберігання 

вантажу.  

Незаперечною перевагою контейнера є також його висока міцність і надійність. Все це дозволяє гарантувати 

безпечне перевезення різноманітних вантажів різними видами транспорту.  Не менш важливим є і факт 

конфіденційності перевезеного товару [4]. 

Контейнерна система перевезень вантажів позбавлена багатьох з перерахованих недоліків. Вона 

дозволяє: виключити важку фізичну працю на вантажних операціях;  значно прискорити здійснення 

вантажних операцій; скоротити простої рухомого складу й час заняття ними залізничних колій, портових 

потужностей на причалах і складах;  майже повністю виключити втрату й ушкодження вантажів;  значно 

скоротити собівартість перевезень;  прискорити доставку вантажів у пункти призначення [2]. 

Значне місце в загальному об'ємі контейнерних перевезень в Україні займають контейнерні перевезення 

морським транспортом [5]. 

Вони є незамінними, коли потрібні вантажні перевезення в країни або з країн Азії і Америки [5]. 

У перевезеннях між країнами значне місце займають контейнерні автомобільні вантажоперевезення. 

Доставка вантажів між країнами включає вибір маршруту і необхідного транспорту [5]. 

Міжнародні контейнерні перевезення організуються між підприємствами, залізничними станціями, 

портами та одержувачами вантажів, між центрами збуту та розподілу [3]. 

Склад вантажу визначає вибір транспортної компанії та вид транспорту. Міжнародні контейнерні 

перевезення зручні тим, що контейнери пристосовані для перевезення всілякими видами транспорту, що 

значно полегшує завдання при змішаних перевезеннях [3]. 

Вид транспорту впливає на витрати, пов’язані з вантажоперевезеннями. Вони можуть здійснюватися 

залізничним транспортом, автомобільним, водним, повітряним транспортом, а також різними видами 

транспорту, які змінюють один одного на шляху прямування [2]. 

Вартість вантажних залежить також від кількості перевезених вантажів, і від того, з якою періодичністю 

вони здійснюються  [2]. 

Зважаючи на європейський вибір України, її бажання інтегруватися в європейський транспортний та 

торгівельний простір, контейнерні залізничні перевезення стають необхідним елементом транспортної 

системи і важливим індикатором її розвитку. Європейська практика показує, що стимулювання залізничних 

перевезень вантажів, зокрема і контейнерних, дає можливість сягнути більшої енергоефективності, 

екологічності та безпеки перевезень у порівнянні з автомобільним транспортом. Угода про асоціацію з 

Європейським Союзом, яку підписала Україна 2014 року містить в собі окремий пункт щодо розвитку 

комбінованих та мультимодальних перевезень, врегулювання та узгодження нормативної та законодавчої 

бази з європейськими вимогами. Розвиток системи контейнерних перевезень неможливий без гармонійного 

розвитку всіх видів транспорту, організації узгодженої взаємодії між ними, встановлення прийнятного та 

економічно обґрунтованого рівня тарифів та законодавчого захисту вантажовідправників. Нажаль на 

теперішній момент, на фоні наявності сучасних потужних контейнерних терміналів в морських портах, 

Україна не має достатнього транспортного забезпечення для їх ефективного подальшого переміщення вглиб 

країни та до Європейського Союзу. Залізничний транспорт в Україні на теперішній вже виконує значну 

частку контейнерних перевезень та має значний потенціал щодо збільшення своєї частки на цьому 

напрямку. Про те ряд неврегульованих питань як технічного, так і технологічного та законодавчого 

характеру, а також наявність негнучкої тарифної політики натепер відлякує значну частку клієнтури. 

Кризові явища у внутрішньодержавній та світовій економіці з одного боку створюють додатковий 

негативний вплив на транспорту галузь, проте в той же час дають можливість збільшити свою частку ринку 

за рахунок пропозиції більш досконалої та дешевої послуги. Однак слід зазначити, що для використання цих 

можливостей необхідні достатні інвестиції та їх раціональне використання на найбільш проблемних 
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ділянках – технічній модернізації залізничного транспорту, удосконаленню систем інформаційного 

забезпечення, підвищення рівня транспортного сервісу тощо [5]. 

ВИСНОВКИ. Аналіз міжнародного ринку транспортних послуг показує, що до числа загальносвітових 

транспортних тенденцій варто віднести: переважний розвиток технологій контейнеризації вантажів і ринку 

контейнерних перевезень. Застосування контейнерів дозволяє комплексно механізувати вантажно-

розвантажувальні і складські операції і, таким чином, повністю виключити важкі ручні роботи, підвищити 

продуктивність праці в середньому в 4–6 разів, а на морському транспорті – до 30 разів у порівнянні з ручною 

обробкою вантажів у 7–10 разів знизити собівартість перевантажувальних робіт, в 1,5–2 рази скоротити витрати 

на тару і упаковку, підвищити збереження продукції, прискорити на 25–30% доставку вантажів.  
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USING OF OUTSOURCING ON COMPANY’S LOGISTICS AND TRANSPORT ACTIVITIES 
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Logistics is a fast growing industry. Outsourcing in logistics grows even faster than other industries because 

companies start to prefer outsourcing more often than as it was in the past. Oursourcing is an approach that allows 

companies to focus on their core competencies so that to become more succesful on their own markets. Many of the 

companies started to seek partners to manage of their logistics processes aiming to retain transport, storage, stock 

control, packing, labeling, insurance, customs-clearance and internal distribution. 

Key words: logistics, outsourcing, transport companies, organizational structure. 

 

ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ЛОГИСТИЦІ ТА ТРАНСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Логистика является быстро растущей отраслью. Аутсорсинг в отрасли логистики даже растет быстрее, чем в 

других отраслях, поскольку компании дают предпочтение аутсорсингу чаще, чем это было в прошлом. 

Аутсорсинг является подходом, позволяющим компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности 

таким образом, чтобы стать более успешными на своих рынках. Многие компании начали искать партнеров в  

управлении их логистическими процессами с целью поддержки транспортировки, хранения, контроля запасов, 

упаковки, маркировки, страхования, таможенного оформления и внутреннего распределения. 

Ключові слова: логістика, аутсорсинг, транспортні підприємства, організаційна структура. 

 

ACTUALITY OF THE PAPER. The implementation of outsourcing starts as companies having financial difficulties 

forwards its non-directly associated activities to other companies in order to increase cost savings. So that both it was 

possible to forward a responsibility to another company and there were no need to hire extra employee or a place to 

work in [1].   

Until the 1990s companies were trying do complete whole process in its organizational structure. That was the 

definition of being a powerful company according to that times’ culture. Forwarding a subject to another company was 

perceived as being not a dominating company. But this case were leading to companies not to have a spacialty, 

employees were spending lots of time on unnecessary subjects, decision making process were slowing down and it were 

causing to move away from principal targets of the company [2]. So, at the first time even if outsourcing were born to 

http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-perspektiv-rozvitku-rinku-konteynernih-perevezen-v-ukrayini
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-perspektiv-rozvitku-rinku-konteynernih-perevezen-v-ukrayini
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reduce costs, lately it started to be thought to strenghten the substructure, increase flexibility, focus on new targets, 

show creative ways to improve the company being as an agent of change [3]. 

PURPOSE OF THE RESEARCH. This research is performed to investigate whether companies should use 

outsourcing for its logistics and transport operations or they should solve it inside of the organizational structure.  

MATERIALS AND RESULTS OF THE RESEARCH. Outsourcing for logistics and transport firstly started to be 

used in US automotive industry in manufacturing of spare parts. Then, because of cost saving, labor saving, area saving, 

creating free labor to focus main targets, it even becomes a new industry and lots of new companies were established 

just to be a member of this new industry. But especially after 1990s oursourcing in logistics and transport has been 

growing up unbeliavably fast because the mind of management departments, MBAs, SWOTs, PESTLEs, possessing a 

global structure, international marketing and business analyzing etc. of the companies also corresponds to the same 

timing of the period. 

When company prefers “buying” instead of “doing”, outsourcing process starts. After decision of using outsourcing, 

company should attentively consider both benefits and risks at the same time. Using outsourcing is a strategic 

alternative, but it brings its own risks together. As the advantages of outsourcing we might count focusing main goal, 

cost saving, having the exact knowledge of logistics and transport costs before, continuity of source.  

Going through to disadvantages of using outsourcing, control costs, effect on employees of user company, the 

possibility of losing control on outsourcing company, losing of flexibility, the possibility of failing an obligation that is 

determined in contract terms or choosing an unqualified outsourcing company.  

The advantages and disadvantages above should be considered clearly first, then it is needed to have a decision on 

using outsourcing or not. We can also investigate the process by using a schema (fig. 1).  

 

 
 

Fig. 1 – Schema (algorithm) for investigating the process 

 

CONCLUSIONS. This research is investigated and performed via using thesis of international universities and 

based on theoretical essays. All the examples are based on academic researches. No specific company in practical 

meaning is investigated and exampled during the research.   

Industry grows even more faster than we mentioned above in the years of 1990s. Companies have two choices. 

Either they have to build a logistics and transport department in their own organizational structure or they have to use 

another company to have done their logistics and transport services.  

Firstly, sources should be calculated carefully according to plus and minus items that we mentioned during the 

research. Secondly, company should evaluate internal performance to complete logistics and transport operations. If 

profitability from outsourcing company is higher, company should use outsourcing by considering how long the 

contract would be and the opposite of this situation is also true.  

The reason that outsourcing transport companies are in same field of business, investigation of competitive 

advantage should be taken in first place. Because it is not related with “user company”, it is a constant and seperate 

situation. So, the result is depending on the structure of user company.  It is not certain for a company to use 

outsourcing, it is needed to be calculated for each company seperately according to its organizational structure. 
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Для визначення геометричних характеристик зупинних пунктів з урахуванням параметрів транспортної 

системи міського пасажирського транспорту міста поставлено та вирішено наступні завдання: проаналізовано 

підходи до визначення місця розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту, а також 

діючу організацію роботи міського пасажирського транспорту з урахуванням розташування зупиночних 

пунктів на маршрутній мережі. 

Ключові слова: автобусні перевезення, міський транспорт, зупиночні пункти. 
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Following tasks were put and solved for determinsng the geometrical characteristics stopping points within the 

parameters of the transport system of urban transport of the city: analysis of approaches to positioning stops of public 

passenger transport and current organization of public passenger transport taking into account the location of the stops 

on the route network. 

Key words: bus transport, urban transport, stopping points. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливим завданням с покращення якості автобусних перевезень при існуючих 

ринкових умовах, за наявності жорсткої конкуренції між комунальними та приватними перевізниками [1-3].  

МЕТА РОБОТИ. Підвищення ефективності маршрутних перевезень пасажирів у межах міста.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Необхідно значно вдосконалити поточну організацію роботи 

автобусів та оперативне управління ними на лінії. Для підвищення якості автобусного сполучення в 

транспортній системі міст актуальним завданням є використання заходів щодо удосконалення організації 

автобусних перевезень [4]. 

Для досягнення поставленої мети, згідно з рекомендаціями [4] були поставлені та вирішені наступні 

завдання: проведено аналіз стану міських пасажирських перевезень і шляхів їх удосконалення; запропоновано 

підходи до розробки раціональних розкладів руху та режимів роботи маршрутних транспортних засобів. 

Важливу роль у транспортному обслуговуванні міським пасажирським транспортом відіграють зупиночні 

пункти, які впливають на безпеку руху й на пропускну здатність дороги.  

Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського 

транспорту, рівень ефективності якої багато в чому визначає умови життя людей і впливає на результати їхньої 

праці на основному виробництві. Важливе місце при цьому займають розташування системи зупиночних 

пунктів на вулично-дорожній мережі міста та їх параметри. 

ВИСНОВКИ. Головним є визначення геометричних характеристик зупиночних пунктів з урахуванням 

параметрів транспортної системи міського пасажирського транспорту міста. При цьому було поставлено та 

вирішено наступні завдання: проаналізовано підходи до визначення місця розташування зупиночних пунктів 

міського пасажирського транспорту; проаналізовано діючу організацію роботи міського пасажирського 

транспорту з урахуванням розташування зупиночних пунктів на маршрутній мережі; розроблено рекомендації 

щодо геометричних характеристик зупиночних пунктів залежно від їх завантаженості. 
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The measures for improving of the route network are devised on the basis of determination of the city transport 

system’s parameters. The new engineering solutions are formulated and calculation of the route network is carried out. 

The research of traffic density is performed by the gravitation method. For the initial variant of the bus routes scheme 

the time spent by all the passengers on travel and changes is calculated. Moreover, the way taking into account the 

assigned routes with the least time of travel and changes is chosen for every traffic density. 

Key words: route network, traffic density, correspondence matrix, city transport system. 

 

ДОСЛІЖДЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКУ МІСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ГРАВІТАЦІЙНИМ 

МЕТОДОМ 
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На основі встановлених параметрів транспортної системи міста розроблено заходи щодо удосконалення 

маршрутної мережі. Сформульовані нові технічні рішення та проведені розрахунки маршрутної мережі. 

Дослідження пасажиропотоків проведено гравітаційним методом. Для початкового варіанту схеми автобусних 

маршрутів розраховується час, витрачений всіма пасажирами на слідування і пересадки. При цьому для 

кожного пасажиропотоку шлях для поїздки вибирається з урахуванням призначених маршрутів з найменшим 

часом слідування і пересадки.  

Ключові слова: маршрутна мережа, пасажиропотік, матриця кореспонденцій, транспортна система міста. 

 

ACTUALITY OF THE PAPER. Conditions of human activity are related to physiological cycling and sociological 

features, which causes considerable variation of traffic density in time and direction of the transport network. Account 

of dynamics of formation of passenger operations in time and space is one of labor consuming problems occurring 

during transport calculations that are to aim at minimization of variations at the network sections taking a number of 

organizational measures [1–3]. One of the basic problems of optimization of transport system and rational organization 

of urban bus transportation consists in determination of the necessity for new routes. 

PURPOSE OF THE RESEARCH. The research is aimed to improvement of the route network of the urban 

passenger transport by evaluation of the need for new routes and detection of the parameters of the transport system. 

MATERIALS AND RESULTS OF THE RESEARCH. The procedure of determination of traffic density in different 

micro-districts of the city is performed by the gravitation method under the condition of limited information according 

to [4, 5]. A coordinate model of the transport network in the city of Kremenchuk is created in a 2D coordinate system 

by indication of the centers of transport districts and their interconnection so that the center of each transport district 

have no less than three and no more than four connections with other centers. According to the obtained coordinate 

model of the transport network the length of movement between the districts is determined by way of measurement. The 

shortest connection among the ones existing in the transport network is chosen.  

Resistance to communication between the transport districts (dij) is determined according to formula: 

 
ijt

1
d ij  , (1) 

where tij – movement time. 
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Capacity of the transport districts, labor capacity of the districts (number of arrivals) (Нj) are determined on the basis 

of assumption that during the period of time  (rush hour) 80% of all employees arrive at the district and there are no 

travels related to cultural and household activities. 

Residential capacity of the districts (Hi) (the number of residents of the district or the number of departures from the 

district) is calculated according to formula: 
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where Nр – number of the residents of the district, people; Nм – population of the city, people . 

The matrix of correspondence between the transport districts is calculated by formula: 
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Determination of the value of correspondences between the i-th and the j-th transport districts is performed with the 

use of the gravitation model. Elements of matrix Y are determined at the first iteration. The value of the balance 

coefficient at the first iteration is кj=1. 

The conditions of balance of correspondence matrix are verified by formula: 

 %100
'

j

jj

j
H

HH 
  (4) 

Condition 10 j  is to be true, if it is not met for one of the districts, the balance coefficient is calculated by 

formula: 
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 (5) 

If the condition of correspondence of the initial value of labor capacity of district and labor capacity obtained as a 

result of correspondences distribution according to the gravitational model is not met by all the transport districts, new 

values of balance coefficient will be calculated and correspondence matrix will be calculated at a new iteration. 

The total number of possible routes will be determined by formula [6]: 
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where m –number of micro-districts.  

Development of the route scheme includes several stages [5]. 

Stage 1. Determination of the shortest (in time) ways between the points (micro-districts). The following algorithm 

of solution to the problem relating to the shortest ways is the most cautious and consists of two steps. 

Step 1. Give potential 0 to the initial network node. 

Step 2. Look at all links whose initial nodes have potentials and final ones have none. Determine final nodes 

potentials as a sum of the initial node potential and the time of the bus at the link connecting the initial and the final 

nodes. Choose the final node with the least potential, write it down beside the node and mark the link with an arrow. 

Step 2 is repeated till all the nodes are given potentials. 

Stage 2. Determination of the initial route scheme.  

A scheme containing routes meeting a sufficient condition of determination of through direct routes and even 

section routes not coinciding with any through route is taken as the initial route scheme. A route connecting the centers 

of three and more micro-districts by the shortest way and the least amount of time spent on the travel is considered to be 

a through route. 

A sufficient prerequisite for determination of a through route consists in meeting the natural requirement that, the 

time of passenger’s waiting for the bus at the initial point should be less or equal to the time spent at the change point, 

i.e. the following relation should be true: 

 ni
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, (7) 

where с – coefficient of irregularity of passengers’ coming to the stop; q – capacity of the bus; Tp – length of the 

calculated period of the day, min.; ρ – coefficient of irregularity of traffic density during one hour; Pij – the number of 

passengers who travel between final points of a definite route in the direction of the maximum traffic density; tni –time 

spent by one passenger on change at point 1 that has maximum duration of the change in comparison with other 

intermediate points on the way between the initial and the final points of a certain through route in the direction of 

maximum traffic density.  
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Routes meeting this condition are included into the initial variant of the bus route scheme. According to [4], it is 

proposed to take the coefficient of irregularity of passengers’ coming to the stop equal to 0.5. For further calculation a 

research is carried out to determine this coefficient. 

CONCLUSIONS. The performed research determined an initial route scheme and created a coordinate model of a 

transport network of a city with the population of 200 thousand inhabitants, an algorithm of solution to the problem 

concerning the shortest ways (in time) is developed. Methods for examination of passengers’ travels are created on its 

basis and verification of section routes as to correspondence to traffic interval is performed. 
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ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКІВ 
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Повна інформація про транспортні потреби населення міста має першочергове значення для ефективного 

функціонування ринку транспортних послуг. Попит на пасажирські перевезення пропонується оцінювати за 

допомогою обстеження пасажиропотоків по дням тижня та місяцям року, на окремих маршрутах і на всій 

транспортній мережі. Така інформація дає можливість забезпечити більш повне співвідношення між попитом 

населення на транспортні послуги та найбільш раціональним режимом роботи рухомого складу. 

Ключові слова: транспортна система міста, міський пасажирський транспорт, пасажиропотік. 

 

FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPROVEMENT OF TRANSPORT SYSTEMS BASED ON PASSENGER 

TRAFFIC INVESTIATION 
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Full details of the transport needs of the population of the city is a priority for the effective functioning of the 

transport market. Demand for passenger services offered via survey to assess passenger in the days and months of the 

year, on certain routes and the entire transport network. This information makes it possible to provide a better 

correlation between the demand for transport services and most rational mode of operation of rolling stock. 

Key words: city transport system, public passenger transport, traffic density. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Пасажирський транспорт – це частина єдиної транспортної системи країни, 

який здійснює перевезення людей різними видами сполучень. 

Міський пасажирський транспорт є одним із найважливіших факторів, які забезпечують життєдіяльність 

міста, ефективність і нормальне його функціонування, поєднуючи різні частини населеного пункту в єдиний 

складний організм. 
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Пасажирський транспорт є також важливою складовою частиною промислової інфраструктури міста. Його 

стійке та ефективне функціонування виступає необхідною умовою стабілізації та підйому економіки міста, його 

структурної перебудови, забезпечення цілісності, а також покращення умов і рівня життя населення. 

Рівень розвитку міського пасажирського транспорту має, на думку багатьох авторів, які займаються 

питаннями ефективності його організації, одночасно економічне та соціальне значення в їхній єдності та 

взаємозв’язку [1]. До економічного можна віднести ефект, отриманий за рахунок зниження втрат робочого часу 

в галузях матеріального виробництва та нематеріальній сфері через зменшення запізнень на робоче місце, росту 

продуктивності праці, підвищення якості продукції через зниження транспортної втоми працівників. До 

соціальних результатів вдосконалення обслуговування населення міста пасажирськими перевезеннями можна 

віднести розширення можливостей для користування послугами культурних закладів, збільшення рекреаційних 

можливостей населення, а також покращення здоров’я людей. 

Таким чином, розвиток і модернізація міського пасажирського транспорту є факторами, які стимулюють 

соціально-економічний розвиток міста та укріпляють його територіальну цілісність. 

Не дивлячись на передові позиції вітчизняної науки практичні питання організації перевезень міським 

пасажирським транспортом, як правило, відстають від сучасних вимог. Причинами цього виступають 

об’єктивні та суб’єктивні обставини. До них відносяться недостатня увага в минулому до проблем технічного 

переоснащення транспорту, забезпечення його промислово-технічної бази, соціального розвитку трудових 

колективів 

У наш час міський пасажирський транспорт у багатьох випадках не може ефективно виконувати свою 

найважливішу функцію – якісно обслуговувати населення, забезпечуючи при цьому мінімальні витрати часу на 

перевезення пасажирів. 

МЕТА РОБОТИ. Дослідження проблеми організації функціонування пасажирського транспорту в місті 

шляхом розробки організаційно-економічного механізму регулювання елементів транспортного процесу 

представляється своєчасним та актуальним.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Крім того, на сьогодні транспортна система громадського та 

індивідуального користування є одним з основних джерел шуму та забруднення шкідливими речовинами 

навколишнього середовища. У таких умовах проблема збалансованого та найбільш ефективного використання 

та розвитку міського пасажирського транспорту здобуває виключну актуальність, а її рішення потребує 

застосування сучасних підходів і методів дослідження. Сучасне суспільство характеризується інтенсивними 

комунікаційними процесами. Серед найбільш значимих виділяють процес переміщення людей у просторі, так 

як він виконує життєво важливу функцію в соціальній поведінці населення, стимулює прогресивне розширення 

територій і збільшення швидкості перевезення.  

Загальносвітові тенденції розвитку міст, характерні і містам нашої країни, передбачають збільшення 

щільності дорожньої мережі, виникнення заторів у центральних районах населеного пункту в години «пік», 

низька пропускна здатність транспортних мереж. 

Унікальність транспортної проблеми в містах України – у структурі транспортних засобів, значна частина 

яких з недосконалими техніко-економічними характеристиками, у незадовільному стані автомобільних доріг, у 

високому ступені необхідності пасажирського транспорту для населення країни. 

Як показує аналіз вітчизняної літератури, економічна ефективність організації міського пасажирського 

транспорту залежить від географічного положення міста, екологічної ситуації, кліматичних, історичних і 

культурних особливостей території.  

У свою чергу будівельні вимоги визначають вибір системи транспортного обслуговування, видів 

транспорту, які будуть використовуватись у містах, і в результаті впливають на маршрутну мережу міського 

пасажирського транспорту. 

Сучасний етап розвитку міського пасажирського транспорту зводиться до розробки нових методів 

організації руху пасажирського транспорту на основі автоматизованих систем управління рухом, 

удосконалення традиційних видів міського пасажирського транспорту, включаючи зміни конструкції рухомого 

складу, розробки нових видів маршрутного пасажирського транспорту. 

Найбільш характерними рисами сучасного періоду є [2]: 

− спеціалізація міських вулиць і доріг за призначенням і видом руху з метою підвищення однорідності 

транспортних потоків; 

− системний підхід до вирішення питань міської транспортної мережі, а саме в’язання та резервування ліній 

усіх видів міського транспорту; 

− максимальне виключення конфліктних точок і розведення транспортних потоків на різних рівнях; 

− розвиток міських швидкісних доріг.  

Застосування в містах того чи іншого виду пасажирського транспорту залежить, перш за все, від його 

провізної спроможності та собівартості перевезень. У середніх і великих містах застосовують усі види міського 

транспорту, координуючи та розподіляючи роботу між ними в залежності від їх характеристик.  

Міські перевезення характерні невеликою протяжністю маршрутів, частими зупинками і частою зміною 

пасажирів. 
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Головною проблемою пасажирського транспорту є підвищення продуктивності праці автомобільного 

транспорту загального користування [3]. На продуктивність їх праці впливає: незадовільний розвиток 

транспортної сітки та маршрутної системи; нераціональне використання транспорту загального користування; 

погана якість транспортного обслуговування; зменшення парку автобусів; недосконалість системи швидкісних 

та експресних автобусних маршрутів у містах. 

На пасажирському автомобільному транспорті розроблено ряд заходів для підвищення продуктивності праці 

автомобільного транспорту загального користування. Отже для підвищення продуктивності необхідно [4]: 

− розробити оптимальні маршрути у містах, сільській місцевості, приміських та міжміських сполученнях;  

− прослідкувати за раціональним використанням транспорту загального користування, а також за 

забезпеченням парку автобусів та легкових автомобілів достатньою кількістю паливно-мастильних речовин та 

запасними частинами; 

− скоротити кількість холостих пробігів; 

− підвищити парк автобусів, удосконалення його структури та підвищення техніко-експлуатаційних якостей 

рухомого складу. 

Громадський пасажирський транспорт є найважливішою складовою життєдіяльності міста, основною 

задачею якого є своєчасне, якісне та повне задоволення потреб в перевезеннях пасажирів.  

Не досить чітка організація транспортного процесу по перевезенню населення призводить до збільшення 

часу поїздки пасажирів, погіршення умов поїздки, підвищення вартості проїзду, порушення правил безпеки 

руху, тому для покращення перевізного процесу міського пасажирського транспорту виникає необхідність в 

проведенні дослідження існуючої транспортної мережі з метою її оптимізації і раціональної організації 

пасажирських перевезень. 

ВИСНОВКИ. Для ефективного функціонування ринку транспортних послуг першочергове значення має повна 

інформація про транспортні потреби населення міста. Попит на пасажирські перевезення можна оцінити за 

допомогою обстеження пасажиропотоків по дням тижня та місяцям року, на окремих маршрутах і на всій 

транспортній мережі. Таким чином, ця інформація дає можливість забезпечити більш повне співвідношення між 

попитом населення на транспортні послуги та найбільш раціональним режимом роботи рухомого складу, що в свою 

чергу сприяє підвищенню якості обслуговування населення та зниженню собівартості пасажирських перевезень. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Спирин И.В. Городские автобусные перевозки: справочное пособие / И.В. Спирин. – 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 416 с. 

2. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки / М.Д. Блатнов. – М.: Транспорт, 1981. – 222 с.  

3. Пассажирские автомобильные перевозки / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С. А. Ширяев; 

Под ред. В. А. Гудкова. – М.: Горячая линия-Телеком, 2006 – 448 с. 

4. Пассажирские автомобильные перевозки / Л.Л. Афанасьев, А.И. Воркут, А.Б. Дьяков [и др.]; Под 

ред. Н. Б. Островского. – М: Транспорт, 1986. – 220 с. 

 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В М. КРЕМЕНЧУЦІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
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В роботі коротко охарактеризована історія становлення електротранспорту в місті Кременчук, динамика 

його розвитку в останні десятиріччя, сучасний стан міського господарства електротранспорту, напрямки 

модернізації, перспективи його розвитку. Визначені умови, необхідні для модернізації міського 

електротранспорту у місті при сприятливих фінансових умовах, фактори мотивації для реалізації цього проекту 

та переваги, які надасть реалізація проекту. 

Ключові слова: електротранспорт, тролейбус, стратегія розвитку, пасажирське обслуговування. 
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This paper briefly described the history of the formation of electric in Kremenchug, dynamics of development in 

recent decades, the current state of municipal electric transport, the direction of modernization, its development 
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prospects. The conditions necessary for the modernization of urban electric transport in the city under favorable 

financial conditions, factors of motivation for this project and the benefits that the project will provide. 

Key words: electric transport, trolleybus, strategy of development, passenger service. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Конституцією України (ст. 3) визнано, що людина, її життя і здоров’я 

визнаються в Україні найвищою цінністю. Стаття 16 Конституції встановлює, що забезпечення екологічної 

безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території України є обов’язком держави. 

В 1999 році в Україні був прийнятий Національний план дій з охорони навколишнього середовища, в якому 

відмічається, що нинішня екологічна ситуація в Україні може характеризуватися як кризова: забруднення 

середовища досягло рівня, коли воно негативно впливає на здоров`я населення. В плані відображені пріоритети 

і заходи щодо зменшення забруднення довкілля основними галузями економіки і, зокрема, транспортом. 

Автотранспорт є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря в Україні. Щорічно викидається 

в атмосферне повітря 1949 тис. т. забруднюючих речовин, що становить 33% загального обсягу викидів 

забруднюючих речовин у атмосферне повітря по країні. Обсяги викидів CO2 склали майже 17 млн. т. У багатьох 

містах України викиди автотранспорту становлять понад 80% від загальної кількості викидів. Підвищений 

рівень забруднення атмосферного повітря, пов`язаний з викидами автотранспорту. Значення  допустимих 

концентрацій забруднюючих речовин перевищували в останні роки гранично допустимі рівні у 5-7 разів. 

Основними причинами, що сприяють збільшенню забруднення атмосферного повітря автотранспортом, 

особливо в населених пунктах, є зростання парку автотранспортних засобів, особливо легкових; низький 

технічний рівень парку ДТЗ, середній вік яких складає 9-12 років; в експлуатації знаходиться велика кількість 

ДТЗ з технічно-несправними двигунами, особливо це стосується автобусного парку та індивідуального 

транспорту; низький рівень використання альтернативних видів палива, зокрема природного газу; відсутність 

пристроїв для нейтралізації шкідливих речовин з відпрацьованими газами  автотранспортних засобів; 

недосконала система екологічного контролю автотранспортних засобів. 

Екологічно безпечним вважається транспорт, що безпечний для людського здоров’я та екосистем, в першу 

чергу це стосується електротранспорту.  

МЕТА РОБОТИ. Визначити напрями модернізації системи громадського міського електротранспорту в 

Кременчуці, перспективи розвитку мережі електротранспорту, особливості та переваги проекту розвитку 

мережі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ідея відновлення функціонування електротранспорту в місті 

Кременчук з’явилася у 1950 роках. У 1963 році почалася активна фаза будівництва контактної мережі, депо, 

реконструкції доріг , що тривали три роки. 25 жовтня 1966 року, наказом міського відділу комунального 

господарства № 108, організовано Кременчуцьке тролейбусне управління. 6 листопада 1966 року, була здана в 

експлуатацію перша черга тролейбусної лінії і перші тролейбуси вирушили на лінію довжиною 3 км «Річковий 

вокзал – електростанція (Міський сад)», на якої працювали 6 тролейбусів «Київ-4».  

Найбільшого розвитку КТУ досягло у 80-ті роки, так як значно примножився промисловий потенціал міста. 

Тролейбусний парк у ті часи достиг апогею і кількість тролейбусів складала 101 одиницю. 

Після розпаду СРСР економічна криза  стрімко поширювалась на Україні і фінансування КТУ поступово 

зменшувалось. Тролейбусні перевезення стали приходити до занепаду, перевозячи в основному безкоштовно 

пільгову категорію населення.  

Починаючи з 2004 року електротранспортом почала опікуватись міська влада.  У 2006 році закуплено кілка 

нових кузовів, із яких силами КТУ зібрано майже нові тролейбуси. Закуплено декілька здвоєних тролейбусів 

ПМЗТ-1 (б/у). У 2008 році закуповуються перші три низько підлогових тролейбуси виробництва ЛАЗ, а у 2009 

році – 2 тролейбуси Богдан Т 601.11.   У 2011 році, враховуючи постійний недокомплект водіїв тролейбуса,  на 

базі підприємства створено учбовий центр для їхньої підготовки. У 2013 році міською владою оновлено парк 

рухомого складу на 13 низько підлогових тролейбусів ( 3 тролейбуси типу ЛАЗ Е 301 А1 (здвоєні) та 10 

тролейбусів  типу ЛАЗ Е 183 Д-1).  У 2016 році придбано тролейбус БогданY6LT 70117.  

Визначимо напрями модернізації системи громадського міського  електротранспорту в Кременчуці. 

У місті Кременчуці станом на 01.01.2016 року проживає 223 тис. осіб. Для задоволення потреб мешканців, 

сформовано і затверджено маршрутну мережу пасажирського автомобільного та електричного транспорту. 

Послуги з перевезень пасажирів комунальним транспортом надаються одним підприємством – перевізником 

КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» КП «КТУ» засноване у жовтні 1966 р., а рух  тролейбусів в м. 

Кременчуці був введений в експлуатацію 6 листопада 1966 р. Сьогодні система міського громадського 

електротранспорту м. Кременчука потребує реорганізації.  

Станом на 01.01.2016р. на балансі підприємства перебуває ремонтно–експлуатаційна база на 100 

машиномісць, 64 одиниці пасажирських тролейбусів, 2 одиниці тролейбусів спеціального призначення, 7 

тягових перетворюючих підстанцій загальною потужністю 18658 кВт, 129,4 км контактної мережі, протяжність 

маршрутів 158,44 км. Чисельність працюючих 311чол. 

Міська мережа налічує 7 тролейбусних маршрутів: № 1 (Завод коліс- Річковий вокзал – 16,8 км), № 2 

(Річковий вокзал – ПАТ «Укртатнафта» - 31,0 км), № 5 (Річковий вокзал – вул. Молодіжна – 23,24 км), № 3А 



ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

______________________________________________________________________________________ 

86 

 

 

(Крюківський міст – вул. Якова Петруся – 15,8 км), № 3Б (Крюківський міст  - вул. Молодіжна – 21,4 км), № 3Д 

(Крюківський міст – ПАТ «Укртатнафта» - 27,8 км), № 6 (Завод коліс – ПАТ «Укртатнафта» - 22,4 км).  

Щорічно послугами електротранспорту користуються пасажирів на рік: 2013 рік – 14210,7 тис. чол., 2014 рік 

– 16685,7 тис. чол., 2015 рік – 24865,6 тис. чол. 

Інвентарна кількість пасажирського рухомого складу тролейбусів складає 64 одиниці, з них часом 

експлуатації: до 5 років – 13 од. (10 від загальної кількості), від 5 до 10  - 8 од. (13% від загальної кількості), від 

10 до 15 – 2 од. (3% від загальної кількості), від 15 і більше – 41 од. (64% від загальної кількості)  як видно із 

приведених даних, 43 одиниці рухомого складу (67%) відпрацювали нормативний термін експлуатації і 

потребують проведення капітально – відновлювальних ремонтів або списання та придбання нового рухомого 

складу. Саме ці обставини не дозволяють на сьогоднішній день регулярно задіяти для перевезення пасажирів 

більше 40 тролейбусів, а також розвивати маршрутну мережу міського електротранспорту. 

Відповідно до «Концепції розвитку пасажирських перевезень у м. Кременчуці до 2022 року», затвердженої 

рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 серпня 2016 року, на сьогодні є перспективи 

розвитку мережі електротранспорту, які передбачають її удосконалення шляхом введення нових ліній або 

маршрутів за сприятливими фінансовими умовами: 

1. Продовження тролейбусного маршруту № 1 до кордону міста з боку  с. Піщане, на київському 

напрямку, через магазин FOZZY. 

2. Відкриття маршруту, який з’єднав би лівобережну та правобережну частини міста: Центр – вул. 

Приходька (до ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». 

3. Відкриття маршруту до вул. Олексія Древаля (квартал 304) до розвороту біля наркологічного 

диспансеру. 

4. Відкриття нового маршруту до шляхопроводу Полтавський (В. Кохнівка). 

5. Відкриття маршруту по вулиці Красіна до заводу «Ампер» 

Для модернізації міського електротранспорту у місті при сприятливих фінансових умовах необхідно, щоб 

загальна кількість оновленого рухомого складу тролейбусів склала 43 од., загальна довжина нових 

тролейбусних ліній склала 3 км, загальна довжина заміненого зношеного контактного дроту – 4,2 км, загальна 

кількість аварійних залізобетонних опор – 35 од. 

Мотивацією для реалізації проекту є те, що тролейбус – це екологічно чистий транспорт, що є суттєвим для 

такого індустріального міста, як Кременчук. Тому актуальним пріоритетом для м. Кременчука є закупівля і 

розвиток саме пасажирського електротранспорту і розвиток його інфраструктури. Крім того, модернізація 

застарілого рухомого складу, що забезпечить створення належних умов для надання населенню високоякісних 

послуг з перевезення пасажирів, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Реконструкція частини інфраструктури для зниження експлуатаційних витрат і підвищення рівня технічного 

оснащення підприємства та ефективності його роботи. Розширення існуючої моделі транспортного 

обслуговування за діючими маршрутами та відкриття нових маршрутів для кращого рівня обслуговування та 

попиту шляхом будівництва нових тролейбусних ліній. 

ВИСНОВКИ. Рвизначено, що реалізація проекту надасть наступні переваги: енергозберігаючі транзисторні 

системи управління тяговими двигунами дають можливість економії до 30% електроенергії на забезпечення 

руху тролейбусів; придбання нових тролейбусів дозволить ліквідувати додаткові витрати на матеріали, 

запчастини та заробітну плату за рахунок зменшення ремонтних робіт, яких потребують старі; за рахунок 

високих динамічних характеристик, зменшення часу на посадку – висадку пасажирів на зупинках, стане 

можливим збільшення експлуатаційної швидкості тролейбусів на 20% та довести її до 16-18 км/год; збільшення 

швидкості руху дозволить перерозподілити кількість тролейбусів на маршрутах, зменшити загальні витрати на 

його утримання, заробітну плату водіїв і кондукторів. 

Також низький рівень підлоги салону дасть можливість зменшити час на посадку і висадку пасажирів, а 

також дає змогу здійснити перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. 

Придбання нових сучасних тролейбусів дасть змогу скоротити кількість автобусів, які здійснюють 

пасажироперевезення в режимі маршрутного таксі. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ 
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И. И. Жовтяк 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, 39600, м. Кременчуг, Украина. 

E-mail: inn4321@yandex.ru 

Описаны конструкция и принцип действия вибрационной машины для поверхностного уплотнения 

бетонных изделий, включающей ходовую тележку, к которой на упругих амортизаторах подвешена 

виброплита, снабженная двумя вибровозбудителями круговых колебаний, которые смещены относительно 

центра виброплиты на одинаковом расстоянии. Вибровозбудители связаны с приводным электродвигателем 

при помощи цепной передачи.    

Ключевые слова: вибрационная машина, конструкция,  уплотнение, бетонная смесь. 
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The design and principle of operation of vibratory machine for the surface seal concrete-based products, including 

truck chassis, which on an elastic shock absorbers is suspended from the plate with two vibromassazhery of circular 

oscillations, which are offset relative to the center vibroplex-you are at the same distance. Vibromassazhery associated 

with a drive motor with chain transmission. 

Keywords: vibrating machine, construction, compaction, concrete mix. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современному строительному производству  требуются малоэнергоемкие и 

высокоэффективные вибрационные машины для уплотнения бетонных изделий. Этим требованиям в 

определенной мере отвечают вибрационные машины, обеспечивающие качественное  уплотнение, путем  

вибрационного  воздействия  на  поверхность  уложенной  бетонной смеси. Они снабжены вибрационными 

рабочими органами с одночастотными [1] и поличастотными колебаниями [2],  с одночастотными  и  

поличастотными   крутильными  колебаниями [3].  Актуальной задачей является создание вибрационного 

рабочего органа, в котором будут совмещены высокая эффективность уплотнения, простота конструкции, 

совмещение операций уплотнения и выглаживание поверхности формируемого бетонного изделия.   

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – разработка малоэнергоемкого и высокоэффективного вибрационного рабочего органа для 

поверхностного уплотнения бетонных изделий и покрытий. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Вибрационная  машина (рис. 1) предназначена для 

поверхностного уплотнения бетонніх изделий. Она включает раму, состоящую из основания 1 и четырех стоек 

2, на которых жестко закреплены два продольных лонжерона 3.  На лонжеронах 3 установлена тяговая тележка 

4, к которой при помощи регулируемых тяг 5 подвешена траверса 6. К опорной плите траверсы 6 на упругих 

амортизаторах 7 подвешена виброплита 8, снабженная вибровозбудителем круговых колебаний 9, ось 

дебалансов которого смещена к передней кромке виброплиты. На виброплите 8, также закреплен 

дополнительный вибровозбудитель колебаний 10, смещенный к задней кромке виброплиты оппозитно 

вибровозбудителю колебаний 9. На опорной плите траверсы 6 установлен электродвигатель 11, который связан 

с вибровозбудителями колебаний 9 и 10 цепной передачей, выполненной в виде ведущей звездочки 12 и 

ведомых звездочек 13 и 14, соединенных приводной цепью 15. На опорной оси 16 тяговой тележки  4  жестко 

закреплен поводок 17, связанный резьбовым соединением с передачей «винт – гайка», выполненной в виде 

гайки 18 и ходового винта 19, который установлен в подшипниковых опорах 20 и 21. Подшипниковые опоры 

20 и 21 закреплены на раме экспериментальной установке при помощи арочных кронштейнов 22 и 23. Передача 

«винт – гайка» приводится во вращение от электродвигателя  24  при  помощи  клиноременной  передачи,  

выполненной в виде приводного шкива 25 и ведомого шкива 26, закрепленного на ходовом винте 19, и 

клинового ремня 27, соединяющего эти шкивы. Электродвигатель 24 закреплен на подмоторной плите 28. 

Использование ступенчатых шкивов 25 и 26 позволяет регулировать скорость перемещения уплотняющего 

вибрационного рабочего органа. 

Работа  вибрационной установки осуществляется следующим образом.  

При помощи регулируемых тяг 5 устанавливается необходимая толщина уплотняемого слоя и требуемый 

угол атаки виброплиты. На плоской поверхности основания 1 устанавливается форма со съемными бортами 29 

и 30, которая заполняется  цементобетонной смесью ровным слоем. Включаются электродвигатель 11 привода 

вибровозбудителей круговых колебаний 9 и 10, а также и электродвигатель 24 ходового механизма тяговой 
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тележки. При этом тяговая тележка перемещает виброплиту 8, которая под действием вибровозбудителей 

круговых колебаний 9 и 10 совершая сложные пространственные колебания, оказывает на уплотняемую среду 

переменное амплитудно-частотное вибрационное воздействие. В результате уплотняемая смесь с высокой 

частотой и переменной амплитудой деформируется в вертикальном направлении и одновременно подвергается 

сдвиговым деформациям в горизонтальном направлении. Это позволяет обеспечить эффективное уплотнение и 

выглаживание поверхности уплотняемого слоя. 

 

 

 
Рисунок 1  – Общий вид вибрационного рабочего органа для уплотнения бетонных смесей 

 

 ВЫВОДЫ. Разработан конструкция вибрационной машина для поверхностного уплотнения бетонных 

изделий и покрытий. Она имеет сравнительно простую конструкцию и обеспечивает эффективное уплотнение 

бетонных изделий из жестких бетонных смесей, в результате действия на уплотняемую смесь 

высокочастотными колебаниями с  переменной амплитудой,  которые деформируют уплотняемую смесь в 

вертикальном направлении и одновременно подвергают ее сдвиговым деформациям в горизонтальном 

направлении.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Маслов А.Г., Саленко Ю.С., Маслова Н.А. Исследование взаимодействия вибрирующей плиты с 

цементобетонной смесью // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського. – Кременчук: КрНУ. – 2011. – Вип. 2 (67). Част. 1. – С 93–98.  



ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ 

________________________________________________________________________________ 

 

89 

 

 

2. Маслов А.Г. Вибрационные машины для приготовления и уплотнения бетонных смесей / А.Г. Маслов, 

А.Ф. Иткин, Ю.С. Саленко. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2014. – 324 с.  

3. Маслов А.Г. Вибрационные машины и процессы в дорожно-строительном производстве / А.Г. Маслов, 

Ю.С. Саленко. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2014. – 262 с. 

 

 

РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ  

ДЛИННОМЕРНЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

Жанар  Батсайхан 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, Кременчуг, 39600, Украина.  

E-mail: kmto@mail.ru 

Описаны конструкция и принцип действия вибрационной машины для уплотнения бетонных изделий, 

состоящей из рамы пространственной конструкции, самоходной тележки, к которой при помощи 

регулирующих тяг и амортизаторов подвешена виброплита, снабженного вибровозбудителем круговых 

колебаний. Вибровозбудитель колебаний смещен относительно центра тяжести виброплиты к передней кромки 

днища.   

 Ключевые слова: вибрационная плита, вибровозбудитель колебаний, ходовая тележка. 

 

DEVELOPMENT OF VIBRATORY COMPACTING MACHINES 

A LENGTHY CONCRETE PRODUCTS 

 

Zhanar Batsaikhan 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  

E–mail: kmto@mail.ru 

The design and principle of operation of vibration machines for compaction of concrete products, comprising a 

frame spatial structures, self-propelled truck, which by means of regulating rods and shock absorbers is suspended from 

the plate, is provided with a vibration exciter circular oscillation. The exciter of vibrations offset from the center of 

gravity of the vibrating plate to the front edge of the bottom.  

 Keywords: vibrating plate, the vibration exciter of vibrations, chassis truck. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РОБОТЫ. Проблемы повышения качества и высокие темпы строительства ставят задачу 

создания эффективных рабочих органов, обеспечивающих уплотнение с коэффициентом уплотнения 

0,98…0,99, путем вибрационного воздействия на поверхность уложенной бетонной смеси. Поэтому создание 

эффективного вибрационного рабочего органа, сочетающего высокую эффективность поличастотного 

вибрационного рабочего органа с простотой конструкции одночастотного вибрационного рабочего органа, 

является актуальной задачей.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – разработка вибрационной машины простой конструкции для поверхностного уплотнения 

различного вида бетонных длинномерных изделий. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Вибрационная установка для формования длинномерных 

изделий (рис. 1 и 2) предназначена для уплотнения в форме бетонных плит, стеновых и фундаментных блоков, 

столбов, бордюр и др. Она включает раму 1 пространственной конструкции, состоящую из основания, 

выполненного из продольных и поперечных швеллеров, покрытых стальным листом, и четырех стоек, на 

которых жестко закреплены два верхних продольных лонжерона. На продольных лонжеронах установлена 

тяговая тележка 2, к которой на регулируемых тягах 3 подвешена траверса 4, выполненная в виде поперечных 

швеллеров и опорной плиты, соединенных между собой резьбовым соединением. К опорной плите траверсы 4 

на упругих амортизаторах 5 подвешена виброплита 6, снабженная вибровозбудителем круговых колебаний 7, 

который смещен к передней кромке виброплиты. Тяговая тележка выполнена в виде опорной плиты 8 (рис. 

5.16), на которой закреплены подшипниковые узлы 9, служащие опорой для приводной 10 и пассивной  11 

осей. На концах осей  10 и 11 жестко закреплены катки 12, при помощи которых тяговая тележка опирается на 

продольные лонжероны рамы 1. Катки 12 снабжены  ребордами,  препятствующими осевому смещению 

тяговой тележки. Приводная ось 10 получает вращение от цепной передачи, выполненной в виде приводной 13 

и ведущей 14  звездочек, связанных цепью 15. Ведущая звездочка 14 цепной передачи закреплена на выходном 

валу червячного редуктора 16, входной вал которого через муфту 17 связан с приводным электродвигателем 18. 

На плоской поверхности основания пространственной рамы 1 установлена форма 19, заполненная бетонной 

смесью 20.   Регулируемые  тяги  3 имеют  в  своей верхней части шарнирное закрепление  21,  что   позволяет   

без   перекосов осуществлять регулирование установки виброплиты, как по высоте, так и при установке 

необходимого угла атаки. 

mailto:kmto@mail.ru
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Работа  вибрационной установки осуществляется следующим образом.  

При помощи регулируемых тяг 3 устанавливается необходимая толщина уплотняемого слоя и требуемый 

угол атаки виброплиты. На плоской поверхности основания 1 устанавливается форма 19 со съемными или 

откидными бортами, которая заполняется  цементобетонной смесью ровным слоем. Включаются 

вибровозбудитель круговых колебаний 7 и электродвигатель 18 привода тяговой тележки. При этом 

движущаяся тяговая тележка перемещает виброплиту 6, которая под действием вибровозбудителя круговых 

колебаний 7 совершает сложные пространственные колебания и оказывает на уплотняемую среду переменное 

амплитудно-частотное вибрационное воздействие. В результате поверхность уплотняемой смеси 

деформируется в вертикальном направлении с высокой частотой и переменной амплитудой и одновременно 

подвергается сдвиговым деформациям в горизонтальном направлении. Такой режим работы  позволяет 

обеспечить эффективное уплотнение и выглаживание поверхности уплотняемого слоя. 

Вибрационная установка разработана таким образом, что на ней можно формовать различные бетонные 

изделия с разным поперечным сечением при их разной длине.  

 

  
Рисунок 1 – Общий вид вибрационной установки для формования  длинномерных бетонных блоков 

 

 
Рисунок 1 – Вид А на рис.1 
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ВЫВОДЫ. Предлагаемая вибрационная машина, снабженная виброплитой со смещенным к ее передней 

кромке вибровозбудителем круговых колебаний обеспечивает эффективное уплотнение смесей жесткостью 

30 – 90 с, уложенных слоем 100…200 мм при скорости перемещения рабочего органа до 3,4 м/мин.  

 

 

РАЗРАБОТКА ДВУХМАССНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ  

ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

О. О. Колесник 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600Украина.  

E-mail: olgakolesnik21@list.ru 

Описаны конструкция и принцип действия двухмассной вибрационной машины для формования бетонных 

изделий, содержащей подвижную раму, которая при помощи упругих прокладок соединена с формой. В 

нижней части подвижной рамы смонтирован вибровозбудитель круговых колебаний. Форма заполнена 

бетонной смесью. Приведены основные параметры двухмассной вибрационной машины, обеспечивающей 

формование бетонных изделий из жестких бетонных смесей с низкой энергоемкостью. 

Ключевые слова: подвижная рама, форма, вибровозбудитель колебаний. 

 

DEVELOPMENT DUAL-MASS VIBRATING MACHINES 

SEALS FOR CONCRETE PRODUCTS 

 

O. Kolesnik 
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E-mail: olgakolesnik21@list.ru 

The design and operating principle dual-mass vibration machine for forming concrete products, comprising a mobile 

frame, which with the help of elastic pads connected with the form. At the bottom of the mobile frame mounted circular 

oscillations exciter. The form is filled with concrete mix. The basic parameters dual-mass vibration machine that 

provides forming concrete products of rigid concrete mixes with low power consumption. 

Key words: mobile frame, shape, oscillation exciter. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Потребность промышленности в высококачественных изделиях из жестких 

бетонных смесей ставит задачу создания вибрационных машин для их производства. Такие вибромашины 

должны иметь простую конструкцию и низкую энергоемкость. 

В настоящее время для формования бетонных изделий используют установки с круговыми [1], вертикально 

направленными [2] и пространственными колебаниями [3]. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – разработка двухмассной вибрациионной машины, предназначенной для формования 

бетонных изделий с малыми энергозатратами. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Двухмассная вибрационная машина для формования 

бетонных изделий (рис. 1) включает подвижную раму 1 с вибровозбудителем круговых колебаний 2, которая 

при помощи упругих амортизаторов 3 установлена на опорной раме 4. На подвижной раме 1 жестко закреплены 

жесткие опоры 5 прямоугольной формы, на верхней стороне которых закреплены упругие прокладки 6. Форма 

7 свободно опирается своим днищем  на упругие прокладки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид двухмассной вибрационной машины для формования бетонных изделий 
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Работа вибрационной установки для формования бетонных изделий осуществляется следующим образом. 

Форма 7 свободно устанавливается на упругие прокладки 6, закрепленные на призмах 5, и заполняется 

бетонной смесью 8. Включается вибровозбудитель круговых колебаний 2, который сообщает подвижной раме 

круговые колебания. При этом подвижная рама 1 через призмы 2 и упругие прокладки 6 передает форме 7, как 

вертикально направленные, так и горизонтально направленные колебания. Основные параметры вибрационной 

машины и физико-механические характеристики упругих прокладок подобраны таким образом, что форме с 

бетонной смесью сообщаются преимущественно вертикально направленные колебания с амплитудой, 

обеспечивающей эффективное уплотнение. Амплитуда горизонтально направленных колебаний несколько 

меньше амплитуды вертикальных колебаний. Это условие необходимо, чтобы избежать транспортного эффекта 

при формовании жестких бетонных смесей. Также правильно подобранными параметрами было обеспечено 

условие при котором амплитуда колебаний формы, превышает амплитуду колебаний подвижной рамы в 1,5 – 2 

раза, что приводит к снижению необходимой амплитуды возмущающей силы, и, как следствие, к снижению 

энергоемкости.  В процессе работы подвижная рама и форма двухмассной вибрационной машины совершают 

переменные амплитудно-частотные пространственные колебания, призванные обеспечивать эффективное 

уплотнение бетонных смесей. При этом вертикально-направленные колебания с переменной амплитудой 

создают в уплотняемой среде нормальные напряжения в вертикальном направлении, а горизонтально-

направленные колебания вызывают в уплотняемой среде сдвиговые деформации, что в совокупности приводит 

к уплотнению бетонных смесей с высокой эффективностью. 
Была разработана двухмассная вибрационная машина со следующими основными параметрами: 
– масса подвижной рамы – m1=80 кг; 
– масса формы – m2=100…240 кг; 
– амплитуда возмущающей силы вибровозбудителя колебаний – Q=250; 
– частота возмущающей силы вибровозбудителя колебаний – ω=292 рад/с; 
– соотношение между жесткостями амортизаторов с1 и прокладок с2 в вертикальном направлении – 

kp=0,05…1; 
– соотношение между жесткостями амортизаторов с12 и прокладок с22 в горизонтальном направлении  

kb=0,2; 
– жесткость амортизаторов в вертикальном направлении – с1=480 кг/см; 

– жесткость прокладок в вертикальном направлении – 
2

22  mkc p . 

Для прокладок и упругих элементов амортизаторов использовалась резина 2959. Для этой резины величина 

внутреннего сопротивления, пропорциональная скорости деформации, равна 3
1 101   и 3

2 108,1  . 

В результате исследований было установлено, что наиболее рациональным является для данной 

конструкции вибрационной машины с параметрами, приведенными выше, использование жесткости прокладок 

при массе подвижной рамы m2 до 180 кг – c2=4000 кг/см, а при массе m2 =180…240 кг – c2=5000 кг/см. При этих 

показателях двухмассная вибрационная машина работает около резонансного режима, при котором амплитуда 

колебаний формы вдвое превышает амплитуду колебаний подвижной рамы, т.е. при амплитуде колебаний 

подвижной рамы 0,32 – 0,34 мм амплитуда колебаний формы составляет 0,64 – 0,65 мм. 

ВЫВОДЫ. Разработана конструкция двухмассной вибрационной машины. Определены ее основные 

параметры и найдены режимы  работы, при которых амплитуда колебаний формы вдвое превышает амплитуду 

колебаний подвижной рамы. Это позволяет вдвое уменьшить амплитуду возмущающей силы 

вибровозбудителей колебаний, а также уменьшить энергоемкость формования изделия, упростить конструкцию 

вибрационной машины. Предлагаемая двухмассная вибрационная машина обеспечивает эффективное 

уплотнение бетонных изделий из жестких бетонных смесей. 
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Описаны конструкция и принцип действия вибрационной машины для формования бетонных блоков  из 

жестких и сверхжестких бетонных смесей. Вибрационная машина снабжена формой без дна, шарнирно-

сочлененной с опорной плитой, на которой смонтирован вибровозбудитель горизонтальных круговых 

колебаний.  

Ключевые слова: вибрационная машина, вибровозбудитель колебаний, бетонные блоки. 

 

DEVELOPMENT OF A VIBRATORY MACHINE FOR MOLDING  

CONCRETE BLOCKS  
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine.  
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The design and principle of operation of a vibratory machine for molding concrete blocks from a tough and highly 

rigid concrete mixes. Vibrating machine provided with a form without a bottom, articulated with base plate, which is 

mounted on the vibration exciter horizontal circular oscillations.  

Keywords: vibration machine, vibration exciter of vibrations, concrete blocks.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РОБОТЫ. В настоящее время требуется создание простых, малоэнергоемких и 

высокоэффективных вибрационных машин, предназначенных для формования бетонных блоков с немедленной 

их распалубкой. Существующие вибрационные машины, в виде вибрационных прессов [1], самоходных 

виброуплотняющих устройств [2] или виброплощадок [3] имеют сложное конструктивное  устройство и 

повышенную энергоемкость. Поэтому создание эффективной вибрационной машины, обеспечивающей 

формование бетонных блоков из жестких и сверхжестких бетонных смесей и имеющей  простую конструкцию 

и низкую металлоемкость, является актуальной задачей.   

ЦЕЛЬ РАБОТЫ – создание высокоэффективной вибрационной машины, предназначенной для формования 

бетонных блоков из жестких и сверхжестких бетонных смесей.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  На характер колебаний вибрационной машины, 

используемой для формования бетонных блоков с немедленной распалубкой, а также на эффективность 

уплотнения формуемых изделий большое влияние оказывают рациональные параметры вибрационной 

установки, конструкция которой представлена рис. 1. Вибрационная машина состоит из формы без дна, 

выполненной в виде продольных 1 и поперечных 2 бортов. На внешней части формы в ее верхней части жестко 

закреплены продольные 3 и поперечные 4 уголки. К продольным 1 стенкам формы жестко прикреплены 

проушины 5, в которых смонтирована ось 6, служащая соединительным элементом со  съемным вибрационным 

устройством, выполненным в виде из кронштейна 7 с трапецеидальными захватами оси 6, который соединен с 

подвибраторной опорой, состоящей из стойки 8 и опорной плиты 9, на которой закреплен вибровозбудитель 

колебаний 10. Опорная плита 9 установлена на амортизаторах 11. В нижней части формы выполнена обвязка из 

уголков 12, к которым прикреплены герметизирующие резиновые элементы 13. 

Работа вибрационной машины осуществляется следующим образом. На ровную поверхность 14 

устанавливается форма без дна, которая затем заполняется бетонной смесью 15. Съемное вибрационное 

устройство при помощи трапецеидальных захватов кронштейна 7 соединяется с формой. Включается 

вибровозбудитель колебаний 13, под действием которого форма совершает сложное движение, перемещаясь в 

горизонтальной плоскости в продольном и поперечном направлениях, а также совершая крутильные колебания 

вокруг вертикальной оси, проходящей через центр тяжести вибрационной установки. 

В  результате  такого  вибрационного  воздействия смесь  испытывает  в горизонтальном направлении 

сложное напряженно-деформированное воздействие, приводящее к разрушению внутренних связей и переводу 

смеси в тиксотропное состояние. 

На заключительной стадии процесса формования на поверхность бетонной смеси может быть установлен 

пригруз, обеспечивающий выравнивание поверхности и ее фактурный вид.  

После окончания процесса формования вибрационный блок выводится из соприкосновения с осью формы и 

отводится в сторону. Затем форма перемещается вертикально вверх, отделяется от сформированного бетонного 

блока и переставляется в новое рабочее положение. 

Применение предлагаемой вибрационной машины позволяет осуществить формование  бетонных блоков из 

жестких и сверхжестких цементобетонных смесей, упростить ее конструкцию, снизить на 25 – 30%  

энергоемкость,  повысить производительность и обеспечить необходимое качество формуемых изделий из 

жестких и сверхжестких цементобетонных смесей, обеспечить немедленную распалубку изделия после 

окончания вибрационного процесса формования. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема вибрационной машины для формования бетонных блоков 

ВЫВОДЫ.  Предложена новая конструкция малоэнергоемкой и высокоэффективной вибрационной 

машины, обеспечивающая формование бетонных блоков из жестких и сверхжестких цементобетонных смесей. 

Проведенные исследования позволяют, на основании полученных решений системы уравнений движения 

вибрационной машины, определить законы движения продольных и торцевых стенок формы, 

взаимодействующих с уплотняемой бетонной средой в нормальном направлении, установить рациональные 

параметры вибрационной машины и режимы вибрационного воздействия на уплотняемую среду. 

Использование вибрационной машины, предназначенной для формования бетонных блоков из жестких и 

сверхжестких бетонных смесей,  обеспечивает повышение прочности формуемого изделия и снижение расхода 

цемента на 20 – 25%. 
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РОЗРОБКА ВІБРАЦІЙНОГО ЗМІШУВАЧА 
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Описано конструкція і принцип дії вібраційного змішувача, що містить змішувальну ємність, опорну раму і 

віброзбуджувач колових коливань, наведена конструктивна схема  змішувача. Віброзмішувач призначений для 

приготування цементобетонних сумішей і розчинів, якій  дозволяє спростити конструкцію, зменшити 

енергоємність і металомісткість, а також збільшити продуктивність, за рахунок скорочення часу 

перемішування. 

Ключові слова: змішувач, суміш, віброзбуджувач. 
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DEVELOPMENT OF VIBRATION MIXER 
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The design and principle of operation vibrating mixer containing a mixing tank, frame and vibration exciter circular 

oscillations, shows a diagram of the mixer. Vibration mixer is designed for preparation of cement concrete mixtures and 

mortars, which allows to simplify the design, reduce energy consumption and metal consumption, and increase 

productivity by reducing mixing time. 

Key words: mixer, mix, vibration exciter. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблеми підвищення якості і високі темпи будівництва ставлять завдання 

створення ефективних бетонозмішувачів, які забезпечують якісне приготування цементобетонних сумішей та 

розчинів, мають просту конструкцію, зменшену енергоємність і металоємність та збільшену продуктивність.  

Для цього були виготовленні  одновальний лопатевий змішувач, що містить циліндричний корпус із 

завантажувальним і розвантажувальним отворами і горизонтально розташований лопатевий вал з центральними 

та периферійними лопатками [1, 2]. Недоліком лопатевого змішувача є висока енергоємність процесу 

перемішування та недостатня якість приготування жорстких бетонних сумішей.  

А також виготовлено вібраційний бетонозмішувач, що містить циліндричний корпус, всередині якого 

розташований центральний лопатевий вал з закріпленими на ньому центральними і периферійними лопатками, 

причому вал змонтований в підшипникових опорах, винесених за межі області перемішування, при цьому в 

стінці корпусу виконано поздовжній отвір, в якому за допомогою пружних амортизаторів змонтована 

вібраційна заслінка, яка обладнана віброзбуджувачем колових коливань [3] . Цей бетонозмішувач забезпечує 

якісне приготування бетонних сумішей. Проте його основним недоліком є велика металоємність, складність 

конструкції та порівняно висока енергоємність. 

Тому створення ефективного вібраційного бетонозмішувача, що поєднує високу ефективність процесу 

перемішування з простотою конструкції є актуальною задачею. 

МЕТА РОБОТИ – розробка бетонозмішувача який має просту конструкцію, знижену енергоємність та 

металоємність, підвищену продуктивність за рахунок скорочення часу перемішування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Запропонований вібраційний бетонозмішувач (рис.1) 

складається зі змішувальної ємності, виконаної у вигляді змішувального короба прямокутної форми 1, до 

днища якого прикріплена платформа просторової форми 2 із опорною плитою 3, на якій встановлено 

віброзбуджувач колових коливань 4, при цьому довжина змішувального короба більше ширини змішувального 

короба в 1,4...2 рази, а опорна плита 3 відстоїть від днища змішувального короба на відстані, що дорівнює 

0,4...1,0 ширини змішувального короба, також на поперечних стінках змішувального короба по лінії, що 

проходить через спільний центр тяжкості змішувального короба і бетонної суміші, жорстко закріплені півосі 5, 

які змонтовані в підшипникових опорах 6, за допомогою пружних амортизаторів 7, закріплених на опорній рамі 

8. У верхній частині змішувального короба закріплено важіль 9. Пружні амортизатори виконані зі смуг 

пластинчастої гуми, закріплених за допомогою металевих пластин на вертикальних стійках, які приварені 

відповідно до рами і підшипникових опор.  

Вібраційний бетонозмішувач працює наступним чином.  

При приготуванні бетонної суміші з максимальним розміром великої фракції щебеню 20 мм послідовність 

операцій наступна.  Змішувальний короб 1 заповнюють попередньо дозованою кількістю мінеральних 

матеріалів, розподіляючи їх шарами в наступній послідовності, спочатку укладають шар щебеню фракції 5 - 20 

мм або 5 - 15 мм, потім шар цементу, а далі шар піску. Після чого в змішувальний короб вводять 50% 

необхідної кількості води і включають віброзбуджувач колових коливань 4, який забезпечує змішувальному 

коробу 1 одночасно колові  та крутильні коливання. Під дією цих коливань покладений пошарово матеріал у 

своїй масі починає рухатися по еліпсу від однієї стінки корпусу до іншої. При цьому перемішувальний матеріал 

інтенсивно циркулює з одного шару в інший, забезпечуючи інтенсивний масообмін. Дрібний матеріал заповнює 

порожнечі між великого матеріалу. При малій кількості води, тобто при напівсухому перемішуванні, суміш не 

тільки інтенсивно перемішується, але і з поверхні мінеральних частинок здираються окисні плівки, що 

забезпечує утворення міжмолекулярного зчеплення в'яжучого та мінеральних частинок, набуває активація 

суміші. Напівсухе перемішування триває протягом 15 с. 
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вид А 

 
 

Рисунок – 1 Загальний вигляд вібраційного бетонозмішувача 

 

Потім у суміш додається решта кількості води. При цьому в міжзерновому просторі з'являється більша 

кількість води і в суміші відбувається значне зменшення сил внутрішнього опору і зчеплення, збільшується 

кількість перетинань між мінеральними частинками і, як наслідок, суміш переходить в тиксотропне становище, 

стає більш рухливою, також прискорюється процес обволікання мінеральних частинок в'яжучим, інтенсивно 

руйнуються агрегати суміші, що складаються зі злиплих частинок цементу, покритих водною плівкою.  

Утворюється однорідна якісна суміш. Тривалість мокрого перемішування складає 10 – 15 с.  Після закінчення 

процесу перемішування, змішувальна ємність 1 повертається за допомогою важеля 9 і приготовлена суміш 

вивантажується в транспортний засіб.  

Аналогічним чином відбувається приготування бетонних розчинів з максимальною крупністю піску 5 мм. 

При цьому спочатку завантажують у змішувальну ємність 50% піску, потім цемент і далі решта кількість піску. 

Після чого в змішувальну ємність вводять 50% необхідної кількості води і включають віброзбуджувач колових 

коливань 4. Далі напівсухе перемішування триває 30 – 40 с.  А після введення решті води тривалість мокрого 

перемішування складає 20 – 30 с. 

ВИСНОВКИ. Використання запропонованого вібраційного змішувача дозволяє спростити конструкцію, 

зменшити на 40% енергоємність і металомісткість, на 20 % збільшити продуктивність, за рахунок скорочення 

часу перемішування, а також збільшити на 30 – 40% міцність бетонних конструкцій, виготовлених з 

віброприготованих сумішей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАСС ТЕЛ КАЧЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ-САТЕЛЛИТОВ 

БЕГУНКОВОГО ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЙ 

 

Р. А. Вакуленко, М. В. Сытник 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. 

E-mail: rom.vaku2013@yandex.ru 

Найдена общая кинетическая энергия системы твердых тел с двумя степенями свободы. На основании 

уравнений Лагранжа второго рода получены уравнения движения с учетом движущего момента 

электромагнитных сил двигателя. Система уравнений движения приведена к стандартной форме метода 

медленно меняющихся параметров. Такая система позволяет исследовать стационарные режимы движения. 

Ключевые слова: энергия, вибратор, двигатель, модель, уравнения. 

 

RESEARCH OF THE IMPACT OF THE ROLLING ELEMENT BODIES’ MASS OF BEARING-SATELLITE 

OF THE ROLLER VIBRATION EXCITER. 

 

R. Vakulenko, M. Sytnik 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine 

E-mail: rom.vaku2013@yandex.ru 

The common kinetic energy of the system of rigid bodies which have two degrees of freedom has been found. Based 

on the Lagrange second-order equations, the equations of the motion which consider the drive moment of 

electromagnetic force of engine have been derived. The motion equation system has been standardized according to the 

method of the slow shifting parameters. This system enables to research the static motion modes.  

Key words: energy, vibrator, engine, model, equations. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Исследуется влияние масс тел качения подшипников-сателлитов на 

возмущающую силу вибровозбудителя. 

Угловую скорость   ротора двигателя обычно принимают постоянной, однако это справедливо только в 

случае когда у двигателя практически неограниченный запас мощности [1]. 

В связи с вышеизложенным целью данной работы является приведение уравнений движения к стандартной 

форме по методу медленно меняющихся параметров. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Суммируя кинетические энергии, найденные в [2], 

получаем общую кинетическую энергию системы jTT
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Зададим характеристику двигателя в виде  6дд MM  . 

На основании уравнений Лагранжа второго рода получаем уравнения движения механизма: 
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В отличие от уравнений движения, составленных для двухмассной динамической модели с двигателем 

неограниченной мощности, уравнения (3) должны решаться совместно. Их можно записать также в следующем 

виде: 
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Приведем эту систему к стандартной форме метода медленно меняющихся параметров [1], принимая за 

независимую переменную угол 
6  и используя соотношение dtd 66

~  : 
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где А  и   – медленно меняющиеся параметры. 

ВЫВОДЫ. Система уравнений движения приведена к стандартной форме метода медленно меняющихся 

параметров. Полученная система  позволяет исследовать стационарные режимы движения.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕГКОСТІ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ КОЛІСНОЇ ФОРМУЛИ 8Х8 ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТРИВІМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

С. М. Черненко, О. О. Балим 

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. 

E-mail: 772277@rambler.ru 

Робота присвячена дослідженню легкості керування багатовісного вантажного автомобіля. Розроблено 

методику визначення передаточних чисел кермової трапеції і кермового приводу за допомогою тривимірного 

моделювання. Для зниження зусилля на кермі КрАЗ-7634 НЕ необхідно встановити допоміжний силовий 

циліндр в кермовому приводі. 

Ключові слова: кермове керування, легкість момент,зусилля. 

 

RESEARCH EASE OF CONTROL CAR WHEEL FORMULA 8X8 USING 3D MODELING 

 

S. Chernenko, O. Balym 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 

E-mail: 772277@rambler.ru 

The work is devoted to research the ease of control of the truck. The method of determining the number of steering 

trapezoid gear and steering drive using three-dimensional modeling. To reduce the effort on the steering wheel KrAZ-

7634 HE do not need to install auxiliary power cylinder in the steering drive. 

Key words: steering control, ease of management, moment, power. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Робота є актуальною через те, що кермове керування автомобіля безпосередньо 

впливає на безпеку руху. Тому до нього висувають підвищені вимоги, одним з яких є легкість керування, від 

якої залежить комфорт водія за кермом. Легкість керування забезпечує мале зусилля, яке прикладається водієм 

до кермового колеса, а також повинна дозволяти йому впевнено вести автомобіль при виконанні всіх  

маніпуляцій по заданій траєкторії руху. 

МЕТА РОБОТИ: провести детальний аналіз кермових керувань багатовісних великовантажних автомобілів, 

проаналізувати зусилля на кермовому колесі під час повороту на місці на асфальтобетонному покритті за 

допомогою тривимірного моделювання кермового керування. 

Об’єкт досліджень – зусилля на кермовому колесі при повороті керованих коліс експериментального 

автомобіля КрАЗ-7634 НЕ колісної формули 8x8, повною масою 45 т. вантажопідйомністю 27 т. [3]  

Предмет досліджень – рекомендації щодо зменшення зусилля на кермовому колесі автомобіля КрАЗ-7634 

НЕ. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: На рис. 1 наведено схему кермового керування автомобіля 

КрАЗ-7694НЕ колісної формули 8х8.  

 

 
Рисунок 1 – Схема кремового приводу КрАЗ-7694НЕ: 

1 - сошка; 2 - поздовжня тяга сошки; 3 - двоплечий важіль; 4 - повздовжня тяга першого мосту; 5 - проміжна 

тяга; 7 - двоплечий важіль; 8 - повздовжня тяга другого мосту; 9,10 - поворотні важелі; 11 - кермовий механізм; 

12 - кардана передача; 13 - кермова колонка; 14 - мастильний бачок; 15 - мастильні шланги 
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Відповідно до правила № 79 ЄЕК ООН, а також ГОСТ 31507-2012 допустиме зусилля на кермовому колесі 

при рухомому та нерухомому автомобілі не повинне перевищувати 500 Н [2]. 

Був проведений розрахунок кермового керування за умови повороту керованих коліс на місці на 

асфальтобетонній поверхні [1]. При цьому для визначення сумарного моменту опору повороту коліс потрібно 

визначити передаточне число кермової трапеції. Але визначити геометрично передаточне число з достатньою 

точністю неможливо, тому визначення проводилося  аналітично з використанням залежностей аналітичної 

геометрії. 

Для полегшення розрахунку кермової трапеції даного автомобіля була розроблена  тривимірна модель 

кермового керування (див. рис.2.), потім був зібраний механізм в програмі Creo Parametric, яка має дійсні 

координати вузлів, точок приводу. Дана модель була створена для порівняння результатів графічним і 

аналітичним способом а також полегшення проведення розрахунків. 

 

 

Рисунок 2 – Тривимірна  модель кермової трапеції і кермового приводу автомобіля КрАЗ-7634 НЕ 

 

За допомогою представленої моделі був проведений наглядний поворот керованих коліс ліворуч і праворуч 

для визначення передаточного числа трапеції і з’ясування кутів повороту інших керованих коліс відносно 

керованого лівого колеса першого мосту. Для розрахунку трапеції використовували аналітичний і графічний 

спосіб. 

Були отримані залежності кутів повороту правого колеса від кутів повороту лівого колеса для першого 

мосту та залежності кутів повороту правого колеса від кутів повороту лівого колеса для першого мосту. Із 

аналізу даних видно, що отримані результати графічним способом практично дорівнюють розрахунковим 

значенням. Можна зробити висновок, що графічний метод є достовірним при визначенні кутів повороту 

керованих коліс. Відносна похибка між аналітичним і графічним методом не перевищує 2,9%. 

Після визначення передаточного числа трапеції та моментів опору повороту керованих коліс знаходили 

сумарний момент опору повороту керованих коліс для першого мосту. 

Далі було визначено сумарний момент опору повороту керованих коліс для другого мосту. І також 

побудовано графік залежності моменту опору керованих коліс від кута повороту лівого колеса другого моста. 

Після визначення моменту прикладеного на валу сошки було визначено зусилля на кермовому колесі при 

повороті лівого керованого колеса першого мосту і побудовано графік залежності зусилля на кермовому колесі 

від кута повороту лівого колеса. 

ВИСНОВКИ. У результаті проведених дослідженнь моменту опору повороту коліс багатовісного автомобіля 

КрАЗ-7634  НЕ були сформовані такі висновки: 

1. Розрахунок зусилля на кермовому колесі автомобіля  являє собою складну задачу, найбільш складним є 

визначення передаточних чисел кермової трапеції і кермового приводу. 

2. Була розроблена методика визначення передаточних чисел кермової трапеції і кермового приводу з 

допомогою 3D моделювання в програмі Creo Parametric. Дана методика дозволяє значно спростити визначення 

кінематики і силових співвідношень в механізмах кермового керування без втрати точності результатів. Також 

застосування 3D моделей дозволяє проводити оптимізацію їх параметрів на стадії проектування, або 

модернізації. 

3. Достовірність розробленої методики підтверджується співвідношенням передаточних чисел отриманих з 

допомогою 3D моделювання і аналітичним методом, відносна різниця не перевищує 2,9%. 

4. Отримане зусилля на кермовому колесі для автомобіля КрАЗ-7634 НЕ, не відповідає критеріям легкості 

керування, тому для зниження зусилля на кермі необхідно встановити допоміжний силовий циліндр в 

кермовому приводі. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРЄРНИХ САМОСКИДІВ КрАЗ 

 

О. Р. Захарченко, О. В. Павленко 
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Техніка, яка працює у кар’єрах, має регулярно оновлюватись новими, більш продуктивними моделями. 

КрАЗ почав виробництво нових кар’єрних самоскидів. Проектування більш продуктивної техніки потребує 

аналізу роботи попередніх моделей у реальних умовах експлуатації та раціонального вибору конструкційних 

параметрів самоскиду. 

Ключові слова: самоскид, випробування, продуктивність, швидкість. 

 

INCREASE KrAZ QUARRY DUMPS USAGE CHARACTERISTICS 

 

О. Zaharchenko, O. Pavlenko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Pershotravneva str., 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 

E-mail: vpndocent@sat.poltava.ua 

Quarry vehicles needs a regular updating for new models with bigger productivity. KrAZ began production new 

quarry dumps. Engineering vehicles with bigger productivity needs previous model working analyzing in a real 

operational environment and dumps structure parameters rational choice 

Key words: trailer, testing, performance, speed. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На теперішній час ПАТ «АвтоКрАЗ» розпочало випуск вантажних автомобілів 

компонувальної схеми "двигун над віссю передніх коліс, кабіна над двигуном". У 2009 було проведено 

експлуатаційні випробування нових самоскидів в умовах Полтавського ГЗК. Самоскиди були задіяні для 

вивезення  вскриші перед початком робіт з добування копалин. Мета випробувань полягала у порівнянні рівня 

продуктивності КрАЗ-65055, нового КрАЗ-7238С4, SHAANXI SX3255DR384С і FAW  CA3252. Отримані 

результати досліджень стали основою для розробки заходів щодо подальшого розвитку конструкції кар’єрних 

самоскидів КрАЗ. Метою роботи полягає у дослідженні можливості покращення експлуатаційних властивостей 

нових самоскидів КрАЗ. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Під час випробувань у зимовий період було зафіксовано 

добовий пробіг, кількість ходок, довжина маршруту (плече), загальна маса перевезеного вантажу, витрата 

палива (л), температура повітря. Результати експериментальних досліджень представлено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Середньодобові значення пробігу і кількості ходок 

 

Автомобіль 
Середньодобови

й пробіг, км 

Середньодобова 

кількість вантажу, т 

Середньодобова 

кількість ходок 

Середньодобова 

витрата палива, 

л/100 км 

КрАЗ-7238С4 107,968 467,968 18,687 73,83 

SHAANXI 

SX3255DR384С 
89,75 400 20 82,93 

КрАЗ-65055-02 89,463 389,122 19,853 75,5 

FAW  CA3252 91,729 382,2703 19,48649 71,01 
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КрАЗ-65055, маючи найменшу вантажопідйомність, перевозить за зміну більше вантажу ніж FAW, 

вантажопідйомність якого більша на 2 т. Маючи при цьому більшу енергоозброєність, КрАЗ-65055 робить 

велику кількість ходок (другий результат), тому за величиною середньодобового пробігу майже не 

поступається конкурентам. Зважаючи на те, що у КрАЗ 65055 плече маршруту найменше (2,48 км), 

стверджувати, що він має високі швидкісні властивості не можна. Найменша середньодобова довжина плеча 

маршруту складає 2,18 км, а найбільша – 2,9 км. Отже різниця не може бути визначальною. Середньодобова 

витрата палива КрАЗ 65055 більша ніж у у КрАЗ-7238С4 і FAW. Найбільша середньодобова витрата палива у 

SHAANXI при посередньому значенні кількості перевезеного вантажу за зміну. Це робить невигідним цей 

самоскид для перевезення вскриші. Найменша витрата палива у FAW, але цей самоскид перевозить найменшу 

кількість вантажу протягом зміни. Це пояснюється недостатньою енергоозброєністю і недостатньою 

вантажопідйомністю – 18 т, що робить його не самим вигідним самоскидом для цих робіт. Другим за витратою 

палива є КрАЗ 7238C4, який має найбільшу кількість перевезеного вантажу і найбільший пробіг за найменшої 

кількості ходок. Це пояснюється тим, що КрАЗ 7238C4 працював на маршруті із найбільшим плечем (2,9 км). 

Не зважаючи на кращі показники, відносно вибраних самоскидів-конкурентів, можна досягти більшої 

продуктивності самоскиду на базі КрАЗ 7238C4. 

Значення передаточного числа головної передачі також впливає на середню швидкість. Але самоскиди 

експлуатували на технологічних дорогах з більшим опором коченню і значною нерівнстю. Тому на такій дорозі 

рух з великими швидкостями (70 км/год і вище) буде малоймовірним з причини забезпечення вимог безпеки і 

плавності руху. У таких умовах автомобілі з більшою потужністю і більшим передаточним числом головної 

передачі можуть виявитись більш ефективними. 

Оцінимо здатність самоскиду рухатись по дорозі з підйомом. Прийнято, що самоскид рухається з повною 

подачею палива з постійною швидкістю по технологічній дорозі яка представляє собою утрамбований щебінь. 

Тому для розрахунків прийнято коефіцієнт опору кочення f0=0,025.  Побудована динамічна характеристика 

автосамоскида КрАЗ-7238C4, на яку нанесено криві дорожнього опору ψ за різних кутів підйому дороги (від 0° 

до 5°), [1]. 

З динамічної характеристики видно, що при повному завантаженні самоскид буде рухатись по 

горизонтальній дорозі на вищій передачі із максимальною швидкістю 70,1 км/год. Рухатись на підйом у 1° 

самоскид буде на 8-й передачі із максимальною швидкістю 52,8 км/год. Для того, щоб рухатись на підйом 2°, 3° 

і 4° треба задіяти 7 і 8 передачі. Рух по дорозі з підйомом більше 1° буде не раціональним з причини не високої 

швидкості і за великої витрати палива.  

Визначимо продуктивність, [2], самоскиду прийнявши, що водій, намагаючись отримати найбільшу 

продуктивність, вибере максимальну можливу швидкість 70,1 км/год. Розрахунок продуктивності виконано за 

умов, що самоскид після завантаження почне розганятися до швидкості 70,1 км/год і відрізок шляху, який 

залишиться після фази розгону, буде пройдено з цією сталою швидкістю на горизонтальній дорозі. Результати 

розрахунку наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Результати розрахунку при 70,1 км/год на горизонтальній дорозі 

 

Показник Значення 

Середня швидкість на маршрути довжиною 1,8 км, км/год 61,23           

Витрата палива, л/100 км 92,25 

Продуктивність 4793,6 

Довжина шляху розгону до досягнутої швидкості 70,1  км/год, м 639,29 

 

Витрата палива помітно більша за витрату, яку було отримано під час експлуатаційних випробувань. Більшу 

витрату палива можна пояснити занадто довгим процесом розгону – довжина шляху розгону складає більше 

третини усього маршруту. Най більш простим рішенням зменшення витрати палива буде зменшення усталеної 

швидкості. Визначимо раціональну швидкість цього самоскиду на технологічній дорозі. 

Найбільш раціональну швидкість для самоскиду КрАЗ-7238C4 можна визначити, якщо нанести на 

динамічну характеристику криву питомої витрати палива двигуна під час руху на вищий передачі. Найменшій 

питомій витраті палива двигуна буде відповідати швидкість, значення якої знаходиться в межах 52 – 60 км/год. 

Крива D9 у інтервалі швидкостей 53 – 60 км/год проходить значно вище за криву дорожнього опору ψ при 0° 

підйому. Тому, для руху з цими швидкостями не має потреби рухатись з повною подачею палива. Відповідно 

реальна витрата буде помітно меншою за ту, яку б отримали при розрахунках витрати палива усталеного руху з 

повною подачею палива. 

Для точного визначення витрати палива виконано розрахунки витрати палива на ділянці дороги 1,8 км зі 

щебеню з урахуванням фази розгону і за умови, що автомобіль буде рухатись з різними максимальними 

швидкостями. З розрахунків отримано випереджаюче зростання продуктивності самоскиду відносно 

збільшення витрати палива. Різке збільшення продуктивності при збільшенні сталої швидкості дозволяє гнучко 
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підходити до вибору водієм швидкості руху на маршруті з урахуванням різних зовнішніх чинників, наприклад 

час перебування у наряді,  відстань до місця зберігання транспортних засобів. Така властивість є достатнім 

обґрунтуванням економічної доцільності використання нових самоскидів КрАЗ-7238C4 на етапах підготовки 

кар’єрів до видобутку корисних копалин відкритим способом. 

ВИСНОВКИ. Результати, отримані під час експлуатаційних випробувань КрАЗ-7238C4 дозволили 

покращити самоскид. Подальшим розвитком КрАЗ-7238C4 став самоскид КрАЗ-7511С4 на відміну від 

попередньої моделі на КрАЗ-7511С4 встановлено більш потужний двигун – 294 кВт, залишивши без змін 

параметри трансмісії. У цьому випадку зміниться динамічна характеристика самоскиду. Збільшення потужності 

двигуна відобразилося на витраті палива усталеного руху з максимальною швидкістю  на дорогах з різним 

кутом підйому. Під час руху по дорогам з підйомом від 3° різниця у витраті палива стає досить помітною, 

особливо при підйомі у 3° (різниця складає 19,95 л/100км) і 5° (різниця складає 28,6 л/100км). Менша витрата 

палива КрАЗ-7511С4 навіть за дуже невеликого збільшення середньої швидкості пояснює чому продуктивність 

КрАЗ-7511С4 суттєво переважає попередню модель КрАЗ-7238C4, демонструючи іще більше зростання 

продуктивності при збільшенні сталої швидкості, яку вибирає водій. 
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Приведены результаты исследования работы дизельных двигателей с разными способами смесеобразования 

на биодизельном топливе. Установлено, что большее снижение концентрации продуктов неполного сгорания 

наблюдается во время работы двигателя с разделенной камерой сгорания. 
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The results of investigation of diesel engines with different ways of mixing on biodiesel. It is found that a greater 

reduction in the concentration of products of incomplete combustion occurs during engine operation with a combustion 

chamber divided.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Одними из важнейших показателей двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 

являются экологические показатели, требования к которым постоянно ужесточаются. Повысить экологические 

показатели ДВЗ возможно использованием альтернативных топлив. 

Использование многих альтернативных видов топлива позволяет снизить вредные выбросы за счет более 

полного сгорания и некоторых изменений в протекании рабочего процесса ДВС.Одним из таких альтернативных 

топлив для дизельных двигателей является биодизельное топливо (БТ), которое представляет собой производные 

растительных масел и жиров животного происхождения/ 

В результате анализа предыдущих исследований было обнаружено, что в мире широко проводились 

испытания двигателей работающих на БТ и его смесях с дизельным топливом [1], [2]. Испытания проводились 

при работе ДВC на БТ, сырьем для которых были разные масла [2], на двигателях с разделенными и 

неразделенными камерами сгорания [1-2]. 

Данными исследованиями установлено, что во время работы дизельных двигателей на БТ по сравнению с 

ДТ наблюдается уменьшение выбросов продуктов неполного сгорания, в частности окиси углерода (СО), 

углеводородов (CnHm) и твердых частиц (С). Кроме того, дисперсность частиц сажи, которая образуется во 
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время сгорания БТ более низкая сравнительно с частицами, которые образуются при работе на стандартном ДТ. 

Что касается выбросов окислов азота (NOx), то в некоторых случаях было зафиксировано их повышение, а 

некоторых – наоборот, снижение [2]. 

Таким образом, не до конца выясненным остается вопрос, какие факторы и каким образом влияют на 

экологические показатели дизельных двигателей, которые работают на биотопливе. В связи с этим целью 

данной работы  является: 

- экспериментальные исследования экологических показателей дизельного двигателя с неразделенной 

камерой сгорания во время работы на БТ в сравнении со стандартным ДТ; 

- сравнение полученных результатов с показателями дизельного двигателя с разделенной камерой сгорания. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования экологических показателей дизельного 

двигателя с неразделенной камерой сгорания проводились в КрНУ. Объект испытаний – дизельный 

восьмицилиндровый четырехтактный двигатель с непосредственным впрыском топлива 8ЧН13/14 (ЯМЗ-

238М2). Расход топлива измерялася объёмным методом. Температура отработавших газов в выпускном 

трубопроводе фиксировалась хромель-копелевой термопарой (ТОГ). Испытания проводились на режимах 

мощности двигателя от 0 до 58,8 кВт при  частоте вращения коленчатого вала 1000 об/мин. 

Исследуемым образцом биодизельного топлива были метиловые эфиры жирных кислот смеси соевого и 

подсолнечного масла, полученные в компании «Биодизель-Днепр». Жирнокислотный и элементный состав 

данного образца БТ близкий к составу МЭРМ: ИН = 1,464; 
Cg = 77,2 %; 

Нg = 11,9 %; 
Оg = 10,9 %. Исследования 

проводились в сравнении с ДТ производства Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ). 

Результаты испытаний приведены в табл. 3. Сравнения результатов испытаний двигателей с разными 

условиями смесеобразования приведены в табл. 4. 
 
Таблица 3 – Экологические показатели дизельного двигателя ЯМЗ – 238 М2 во время работы дизельном и 

биодизельном топливах 

Ne, 

кВт 
maxMe

Me , % Концентрация СО, % 
Концентрация СnНm, 

млн
-1

 
Оптическая димность, % 

ДТ БТ Отличие ДТ БТ Отличие ДТ БТ Отличие 

0 0 0,061 0,053 -13,11 32 27 -15,63 3,58 2,58 -27,9 

14,7 15,92 0,054 0,049 -9,26 31 27 -12,90 4,20 3,05 -27,4 

29,4 31,84 0,053 0,046 -13,21 32 28 -12,50 5,58 4,03 -27,8 

44,1 47,75 0,056 0,047 -16,07 35 31 -11,43 8,90 6,45 -27,5 

58,8 63,66 0,063 0,051 -19,05 39 34 -12,821 22,5 16,3 -27,6 

 

Таблица 4 – Сравнение результатов испытаний двигателей с разными условиями смесеобразования 

 

Показатели 

ЯМЗ – 238 М2 5Д2 

ДТ БТ Отличие, % ДТ БТ 
Отличие, 

% 

Нагрузка % 63,66 66,14 

Эффективный КПД 0,335 0,291 -13,1 0,236 0,248 5,1 

ТОГ, 
о
С 300 301,5 0,5 309 296 -4,2 

Коэффициент избытка 

воздуха 
2,04 1,78 -12,75 1,98 2,06 4,0 

NOx, чнм - - - 606 670 10,6 

СО % 630 510 -19,05 373 246 -34,05 

Сажа, г/м
3
 0,157 0,125 -20,4 0,185 0,074 -60 

 
Из анализа табл. 4 видно, что большее снижение выбросов продуктов неполного сгорания во время работы 

на БТ в сравнении из ДТ наблюдается во время работы двигателя с разделенной камерой сгорания. При этом 

можно допустить, что вихрекамерное смесеобразования нивелирует недостатки смесеобразования с 

непосредственным впрыском при использовании БТ. К таким недостаткам можно отнести увеличение 

дальнобойности топливного факела и увеличения среднего диаметра капель топлива, которое приводит к 

увеличению доли поверхностного смесеобразования на относительно холодных стенках камеры сгорания. В 

вихрекамерном дизеле происходит интенсивное перемешивание БТ с воздухом и подогрев от стенок вихревой 

камеры. Последнее активизирует влияние молекулярного кислорода (около 10%) с водородом и углеродом, 
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которые находятся в биодизельном топливе. После этого БТ попадает в высокоинтенсивный воздушный вихрь 

и эффективно сгорает. 

ВЫВОДЫ. В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

- во время работы дизельных двигателей на БТ наблюдается уменьшение продуктов неполного сгорания в 

отработавших газах; 

- повышение индекса ненасыщенности приводит к повышению эффективного КПД двигателя и 

концентрации окислов азота в отработавших газах; 

- большее снижение концентрации продуктов неполного сгорания наблюдается во время работы двигателя с 

разделенной камерой сгорания; 

- для повышения экологических показателей двигателей с неразделенной камерой сгорания необходимы, с 

одной стороны,  мероприятия, направленные на повышение полноты сгорания топлива, а, с другой стороны, 

мероприятия, направленные на снижение выбросов окислов азота. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ОПОРУ ПОВОРОТУ ШИНИ КЕРОВАНОГО КОЛЕСА НА МІСЦІ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ПЛЕЧА ОБКОТКИ 

 

Е. С. Клімов, П. Ю. Бондарєв 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39000, Украина.  

Е-mail: avtotr@kdu.edu.ua 

Розглянуто методи та залежності для визначення максимального моменту опору повороту шини керованого 

колеса на місці. Встановлено, що метод визначення моменту опору повороту шини залежить від положення 

точки зустрічі вісі шворня відносно контактного відбитка шини та характера руху керованого колеса під час 

повороту. Визначено вплив плеча обкотки на максимальне значення моменту опору повороту шини для 

кожного випадку розташування точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею. 

Ключові слова: кероване колесо, шина, момент, плече обкотки, вісь шворня. 

 

THE STUDY OF STEERABLE WHEEL TIRE TURNING RESISTANCE MOMENT DEPENDING  

ON KINGPIN OFFSET 

 

E. Klimov, P. Bondarev 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 

Е-mail: avtotr@kdu.edu.ua 

The article deals with the methods and dependence for determination the peak value of the steerable wheel tire turning 

resistance moment. The method for determination the peak value of the steerable wheel tire turning resistance moment is 

defined by the position of the kingpin center relative to the tire-ground contact patch and the type of the steerable wheel 

movement. The variation of kingpin offset with the peak value of steerable wheel tire turning resistance moment has been 

established. 

Key words: steerable wheel, tire, moment, kingpin offset, kingpin axis. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На даний час виникає необхідність в створенні автомобілів підвищеної 

прохідності, які повинні мати великий дорожній просвіт (кліренс). Це можливо, якщо на автомобілі будуть 

встановлені шини великого діаметра, незалежна торсіонна підвіска та колісні редуктори, які добре себе 

зарекомендували на колісних машинах високої прохідності. Наявність незалежної підвіски та колісних 

редукторів призводить до збільшення плеча обкотки керованого колеса, яке визначається відстанню між 

точкою зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею та центром контактного відбитка шини. 
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Аналіз конструкцій керованих мостів автомобілів засвідчив, що залежно від величини плеча обкотки точка 

зустрічі осі шворня з опорною поверхнею може знаходитись як в межах контактного відбитка шини керованого 

колеса, так і за його межами. Положення цієї точки впливає на кінематику контактного відбитка шини, яка 

визначає метод визначення моменту опору повороту шини керованого колеса на місці. 

Метою даної роботи є визначення впливу плеча обкотки на максимальне значення моменту опору повороту 

шини керованого колеса на місці, за яким ведуть розрахунки параметрів кермових керувань автомобілів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Поворот на місці шини керованого колеса при розташуванні 

точки зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею в межах контактного відбитка є достатньо вивченим. що 

підтверджується роботами [1, 2]. Аналіз цих робіт засвідчив, що кероване колесо при повороті на місці не 

перекочується по опорній поверхні, при цьому всі точки контактного відбитка рухаються в площині опорної 

поверхні, повертаючись відносно центра, яким вважається точка зустрічі осі шворня з опорною поверхнею. 

Величина граничного за зчепленням моменту опору повороту шини визначається за виразом: 
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стабілізації; 0l  – плече обкотки. 

Аналіз результатів розрахунків, виконаних за цією залежністю, свідчить, що збільшення плеча обкотки за 

умови, що точка зустрічі вісі шворня залишається в межах контактного відбитка, призводить до збільшення 

граничного за зчепленням моменту опору повороту шини. 

Розташування точки зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею за межами контактного відбитка змінює 

характер руху керованого колеса під час повороту на місці [3]. При розблокованому приводі кероване колесо 

при повороті на місці буде перекочуватись по опорній поверхні, а контактний відбиток шини приймає участь у 

переносному та відносному рухах. При цьому центром переносного руху є проекція на опорну поверхню 

центра повороту керованого колеса, яким є точка перетину вісі шворня та перпендикуляра опущеного на неї з 

центра керованого колеса. 

Момент опору повороту шини керованого колеса на місці при його перекочуванні по опорній поверхні 

складається із моменту опору повороту, викликаного коченням керованого колеса по опорній поверхні fM та 

закручуванням тіла шини зM . Закручування тіла шини зумовлене поворотом жорсткого обода відносно 

контактного відбитка, а кут закручування тіла шини залежить від радіуса кривизни траєкторії руху контактного 

відбитка, розмірів контактного відбитка та кута поздовжнього нахилу шворня. 

Так, при кутах закручування з  < A  момент зM  визначиться за виразом: 

зз cM   ,                                                                            (2) 

де c  – кутова жорсткість шини відносно вертикальної вісі; з  – кут закручування тіла шини; A  – 

максимальний кут повороту керованого колеса на місці, при якому зберігається умовно лінійна залежність 

функції   fM з . 

Якщо кут закручування знаходиться в межах ВзA  , то момент зM  визначиться за залежністю: 
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де B  – мінімальний кут повороту керованого колеса на місці, при якому момент опору повороту шини 

досягає граничного значення maxM ; maxM  – граничний за зчепленням момент опору повороту шини, який 

визначається за залежністю (1). 

При Вз   момент maxMM з  . Величина maxM  визначиться за виразом (1). 
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Аналіз взаємозв'язку між плечем обкотки, кутом закручування тіла шини та моментом опору повороту від 

закручування тіла шини, свідчить, що при розташуванні точки зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею за 

межами контактного відбитка шини зі збільшенням плеча обкатки момент опору повороту від закручування 

тіла шини буде залишатись постійним і дорівнюватиме граничному за зчепленням моменту опору повороту 

шини поки виконуватиметься умова Вз  . При Вз   момент опору повороту від закручування тіла 

шини буде визначатись залежно від величини кута закручування тіла шини з за виразом (2) або (3). 

ВИСНОВКИ. З вищенаведеного випливає, що метод визначення моменту опору повороту шини керованого 

колеса на місці визначається положенням точки зустрічі осі шворня з опорною поверхнею відносно 

контактного відбитка. 

При розташуванні точки зустрічі вісі шворня з опорною поверхнею в межах контактного відбитка 

збільшення плеча обкатки спричинить зростання граничного за зчепленням моменту опору повороту шини, а 

його величина буде визначатись за залежністю (1). За умови розташуванні точки зустрічі вісі шворня за межами 

контактного відбитка при збільшенні плеча обкатки момент опору повороту від закручування тіла шини буде 

залишатись постійним і дорівнюватиме граничному за зчепленням моменту опору повороту шини поки 

виконуватиметься умова: Вз  . При Вз   момент опору повороту від закручування тіла шини 

зменшуватиметься, а його величина буде визначатись залежно від величини кута закручування тіла шини з за 

виразом (2) або (3). 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПРИ 

ОПТИМАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Е. А. Радионенко, О. В. Павленко 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. 

E-mail: vpndocent@sat.poltava.ua 

Себестоимость транспортных услуг существенно зависит от производительности транспортного средства на 

маршруте и величины затрат на транспортную работу. Наименьшая себестоимость транспортной работы будет 

достигнута при оптимальном планировании транспортного процесса. 

Ключевые слова: производительность, расход топлива, время в наряде, скорость. 

 

OPTIMAL TRANSPORTATION PROCESS PLANNING FOR INCREASE VEHICLE OPERATION 

EFFICIENCY  

E. Radionenko, O. Pavlenko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 

E-mail: vpndocent@sat.poltava.ua 

A transportation services production cost has a large dependence from vehicle route productivity and transportation 

work cost value. Minimal  transportation services production cost will be achieved with optimal transportation process 

planning. 

Key words: vehicle productivity, fuel consumption, working time, vehicle speed. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Необходимым условием эффективного функционирования автомобильного 

транспорта в рыночных условиях является высокая конкурентоспособность услуг, представляемых 

потребителям. Конкурентоспособность транспортных услуг определяется в основном двумя факторами: 

уровнем себестоимости услуг и уровнем их качества. Снижение себестоимости и повышение качества 

перевозок конкретных грузов и пассажиров – важнейшие направления повышения конкурентоспособности 

транспортных услуг. Снижение себестоимости перевозок может быть достигнуто за сет экономии топлива, 
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запасных частей, шин, а также за счет повышения эффективности функционирования автомобильного 

транспорта. 

При анализе влияния технико-эксплуатационных показателей на себестоимость перевозки исходят из того, 

что по степени влияния они делятся на две группы. К первой группе относятся грузоподъемность подвижного 

состава, коэффициент использования грузоподъемности и коэффициент использования пробега. С увеличением 

показателей этой группы повышается эффективность функционирования автомобильного транспорта при этом 

сумма переменных затрат изменяется незначительно, то есть повышение эффективности функционирования 

автомобильного транспорта опережает рост затрат. Показатели второй группы – коэффициент выпуска 

автомобилей на линию, продолжительность работы в наряде, техническая скорость и др. –повышают 

эффективность функционирования подвижного состава при значительном увеличении пробега. С ростом 

пробега повышаются переменные затраты, зависящие от движения [1]. 

Для разрешения проблемы повышения производительности транспортных средств и и транспортного 

комплекса вцелом, необходимо более глубоко рассматривать характер влияния качественных и 

количественных технико-эксплуатационных показателей технологического процесса в зависимости от типа, 

вида и класса груза, с применением различных мероприятий. Для правильного решения этой задачи 

необходимо знать, какова степень влияния параметров перевозочного процесса на производительность 

транспортных средств и методы повышения производительности транспортного средства [2]. 

При выборе автомобиля для конкретного вида перевозок возникает ряд вопросов: как выбрать наиболее 

эффективный автомобиль, как спланировать наиболее эффективный маршрут и скоростной режим, как 

сравнить различные автомобили между собой и др. Целью работы является повышение эффективности 

эксплуатации подвижного состава на маршруте. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим поставленную задачу с условиями, что для 

перевозки заданного объема груза уже выбран подвижной состав и маршрут. Тогда необходимо назначить 

скоростной режим движения на маршруте.  

Известный математический аппарат, на основе зависимости производительности, достаточно хорошо 

описывает транспортный процесс [3]. В реальных условиях применение его может приводить к значительным 

ошибкам. Это связано с тем, что данная зависимость не учитывает изменения продолжительности времени 

пребывания в наряде у каждого последовательно выходящего на линию автомобиль и фактической загрузки, 

влияющей на продолжительность времени погрузки-разгрузки, а следовательно, и числа ездок, которое будет 

переменной величиной. Транспортный процесс согласно большинства разработанных моделей является 

непрерывным, хотя на самом деле, как это будет видно при дальнейшем изложении, он является дискретным. 

Поэтому применение моделей в практике планирования и анализа изменения эффективности подвижного 

состава и систем другого типа — это одна из причин несоответствия расчетных планов фактической работе [3]. 

На основании известных формул можно утверждать, что с ростом скорости движения выработка 

транспортных средств всегда возрастает по закону гиперболы. Исходя из принципа, что за плановое время 

пребывания на линии автомобиль может выполнить только целое число ездок, можно утверждать, что 

приращение среднетехнической скорости только тогда сопровождается ростом производительности, когда за 

счет сокращения затрат времени на движение время ездки уменьшается настолько, что дает возможность 

выполнить за плановое время дополнительно еще хотя бы одну ездку. В противном случае эффект только 

кажущийся, и в действительности прироста производительности не будет, а только возрастут затраты на 

эксплуатацию. 

Для выявления действительной закономерности необходимо рассчитать изменения производительности 

автомобиля на маршруте. Выполним разработку модели изменения производительности как функции средней 

технической скорости на маршруте на примере ГАЗ-3309. 

С учетом того, что количество ездок за время в наряде может быть только целым числом, зависимость 

количества ездок от средней технической скорости будет иметь вид ступенчатой функции, рис. 1 а. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимости количества ездок и производительности от средней технической скорости 



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

_______________________________________________________________________________________ 

109 

 

 

Соответственно и функция производительности будет повторять эту закономерность, рис. 1 б. Из этого 

следует, что увеличение средней скорости не всегда будет сопровождаться увеличением производительности. 

Если учесть, что увеличение скорости сопровождается увеличением расхода топлива, то нужно выявить связь 

производительности и расхода топлива. 

Расход топлива при движении с установившейся скоростью был определен на основании известных 

положений теории автомобиля [4]. На рис. 2 представлены зависимости производительности и отношения (W) 

производительности к расходу топлива. 

 

 
Рисунок 2 – Обобщенные результаты расчетов 

 
ВЫВОДЫ. Из за необходимости получения целого числа ездок зависимость производительности от средней 

технической скорости носит ступенчатый характер с продолжительными горизонтальными участками. 
Однозначный выбор экономически обоснованной средней технической скорости на маршруте помогает сделать 
отношение производительности к расходу топлива. Рисунок 2 однозначно обосновывает выбор средней 
эксплуатационной скорости, равной 66 км/ч. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Збільшення числа автомобілів, що знаходяться в експлуатації, погіршує стан 

довкілля, тому автомобільний транспорт виявився одним із основних джерел забруднення. Покращення стану 

екологічної безпеки при експлуатації автомобіля є складною науково-технічною задачею, для вирішення якої 

необхідно враховувати вартість упровадження технічних рішень при забезпеченні високих екологічних, 

економічних, енергетичних і інших показників. 
МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розроблена конструкція каталітичного нейтралізатора (КН), 

яка забезпечує підвищення ефективності очищення відпрацьованих газів (ВГ) і стабілізує викиди шкідливих 

речовин автомобіля з дизелем [2] під час експлуатації. Встановлення додаткового конуса спрямовує потік ВГ 

порівну у центральну та периферійну області каталітичного блоку, що дозволило практично вирівняти епюри 

швидкостей руху ВГ (рис. 1). Крім того, додатковий конус при встановленні у центральній частині заслінки, 

дозволяє перекривати цей канал, що спрямовує увесь потік ВГ рухатися на периферію. На режимі максимальної 

витрати ВГ це забезпечує механічне очищення каналів блоку від сажі, тобто, продувку. 

Під  час  експлуатації  автомобіля  з КН розробленої конструкції збільшується пробіг автомобіля між 

плановими технічними обслуговуваннями, що науково і практично підтверджено наступними дослідженнями 

[3]. 

Для більш достовірних висновків щодо ефективності продувок розроблено і виготовлено дослідний 

нейтралізатор, який представлено на рисунку 2. Усередині корпуса 1 якого встановлено паралельно два 

окремих КН 2 і 3. Геометричні параметри та точність виконання  всіх елементів нейтралізатора забезпечує 

проходження ВГ через кожний каталітичний блок порівну з однаковими витратами й однаковим розподілом 

газів по перетину блоків КН. Така конструкція дозволяє проводити експлуатаційні дослідження обох КН в 

однакових умовах: навантажувальних режимах, складу ВГ, їх температури, зміни технічного стану двигуна з 

його системами, якість палива тощоавтомобіля з дизелем [1].  

 

 
Рисунок 1 – Схема нейтралізатора з додатковим конусом 

 

Заслінка з приводом 11 дозволяє перекрити КН 2, тому увесь потік ВГ рухається через КН 1. Продувки 

виконувались періодично через 200…300 км пробігу на режимі максимальної частоти обертання колінчастого 

валу протягом кілька секунд. Потім заслінка переводилась у відкрите положення. 

 

 
 

Рисунок 2 – Конструктивна схема дослідного нейтралізатора: 

1– корпус; 2, 3 – паралельно встановлені КН; 4 – трубопровід підводу ВГ; 

5 – перетинка; 6, 7, 8 – трубки для відбору газів; 9 – трубопровід відводу ВГ; 

10 – задня стінка; 11 – пристрій для перекриття каналу 

 

 

Ступень очищення обох КН за викидами оксиду вуглецю спочатку мала однакові значення 50 %. Через 3000 

км пробігу нейтралізатор був знятий з автомобіля КрАЗ і досліджений на моторному стенді. Ступінь очищення 
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каталітичного блоку, що продувався, зменшилась у 1,6 рази, а блоку, що не продувався, – у 8 разів, тобто їх 

стабільність відрізняється майже у 5 разів. 

На рис. 3 подано фотографію нейтралізатора після його розбирання. Стан каталітичних блоків дає візуальне 

підтвердження ефективності проведення продувок. Блок, що знаходиться праворуч, не продувався. Значна 

частина його каналів засмічена сажею. Інший блок, завдяки продувкам, майже незабруднений. Вигляд блоків 

дає пояснення щодо отриманих результатів. Завдяки перекриванню одного каналу весь потік ВГ із подвійною 

швидкістю проходить скрізь канали іншого блоку. Збільшений вчетверо газодинамічний напір змушує 

відриватися більшості налиплих часток сажі з поверхні каналів блоку КН. Однак частки сажі розміром менше 

за 5…6 нм залишаються у порах носія каталітично активної речовини. Це й пояснює зменшення активності 

також і блоку, який продувався. 

ВИСНОВКИ. За результатами досліджень, отриманих на автомобілі та моторному стенді, можна судити про 

ефективність застосування продувок.  

 

 
 

Рисунок 3 — Фотографія нейтралізатора після його розбирання: 

1 — блок,у якому здійснювали продувку; 2 — блок,у якому продувку не проводили; 
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синусоїдального кулачкового регульованого приводу паливного насоса високого тиску дизеля при його роботі 

на різних швидкісних режимах і визначення максимально можливого з умови міцності ступеня нерівномірності 

обертання вала паливного насоса для цих режимів. 
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controlled high pressure fuel pump diesel for its work in different modes and speed determine the maximum possible 

degree of strength provided uneven rotation of the shaft, fuel pump for these modes.  

Key words: diesel, pump, drive, loading. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В роботах [1, 2] запропонований новий привод паливного насоса високого 

тиску (ПНВТ) дизеля. В цьому приводі для інтенсифікації паливоподачі використовуються здвоєні 

синусоїдальні кулачкові механізми, за допомогою яких створюється регульоване нерівномірне обертання вала 

ПНВТ. В роботі [3] був визначений діапазон регулювання ступеня нерівномірності обертання вала насоса на 

різних швидкісних режимах роботи дизеля. За наведеними даними необхідно провести дослідження динамічних 

навантажень, які виникають при роботі цього привода. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. За наведеною кінематичною схемою [1, 2] та визначеними 

межами передавального відношення [3] привода було проведено розрахункове дослідження з оцінки динамічної 

навантаженості даного пристрою при його роботі на різних швидкісних режимах і визначенню максимально 

можливого з умови міцності ступеня нерівномірності обертання вала ПНВТ для цих режимів. 

В результаті проведених досліджень були сформульовані наступні основні положення. 

1. При роботі привода моменти сил інерції Min, приведені до проміжного валу, сили інерції Fin, приведені до 

штовхачів першої та другої ланки,  визначаються виразами: 
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де  – кут повороту вала приводу; () – кутове прискорення вала приводу; mt, me, mv – маси штовхача, 

ексцентрика та вала приводу відповідно; rt, re, rv – радіуси ролика штовхача, ексцентрика та приведений радіус 

вала приводу відповідно; ht, ee – висота штовхача та ексцентриситет ексцентрика відповідно; (), (), () – 

радіус-вектор кулачкової шайби відповідного перетворювача приводу, його перша та друга похідні: 
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де A0 – параметр нерівномірності; ik – кількість кулачків вала ПНВТ; pr=tg(ik/2)/A0 – приведений кут. 

2. При аналізі наведених формул за умови, коли кутова швидкість  кулачкового вала ПНВТ менше 

номінальної n, було визначено, що максимальна величина моменту інерції Min4…4,5Jinn
2
, а величина 

сили інерції штовхача не перевищує значень цієї сили на номінальному режимі більш ніж на 20...30% і при 

проектуванні привода ПНВТ розглянутими динамічними факторами можна знехтувати. 

3. Значення моментів інерції для привода ПНВТ дизеля ЯМЗ показали, що при n значення інерційних 

моментів можуть досягати 30...60% від величини моменту сил корисного опору (тиску палива). Це необхідно 

враховувати при проведенні розрахунків приводу на міцність і обиранні забезпечуваних ним ступенів 

нерівномірності обертання вала ПНВТ на даному швидкісному режимі. 

ВИСНОВКИ. Проведені розрахункові дослідження дозволять підвищити безвідмовність і довговічність 

розробленого привода ПНВТ, що дасть можливість застосувати його в паливній системі транспортного дизеля. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ СУЧАСНИХ АВТОМОБІЛІВ  

ТА МОДИФІКАЦІЯ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ ЩОДО ЇХ ВИВЧЕННЯ 

 

О. І. Шевченко, Д. І. Беспальчук  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. 

E-mail: avtotr@kdu.edu.ua 

Аналізуються різноманітні схеми автомобільних генераторних установок змінного струму, що 

застосовуються на автомобілях на території України. Зняття базових характеристик автомобільних генераторів. 

Показано зняття регулювальної характеристики автомобільного генератора  та аналіз спільної роботи 

генератора та акумуляторної батареї за допомогою модернізованого стенду. 

Ключові слова: автомобільний генератор, регулювальна характеристика. 

 

ANALYSIS SYSTEMS OF POWER SUPPLY OF MODERN CARS AND MODERNIZATION  

OF THE LABORATORY EQUIPMENT ON THEIR STUDYING 

 

O. Shevchenk, D. Bespalchuk 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University 

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. 

E-mail: avtotr@kdu.edu.ua 

Various schemes of automobile generating installations of alternate current applied on cars in the territory of 

Ukraine are analyzed. Removal of basic characteristics of automotive alternators. It is shown removals of the adjusting 

characteristic of the automotive alternator and the analysis of collaboration of the generator and rechargeable battery by 

means of the upgraded stand. 

Key words: automobile generator, adjusting characteristic. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: Данна робота набуває актуальності при вивченні студентами характеристик 

автомобільних генераторів змінного струму на лабораторному стенді КИ-968, за допомогою якого не можливе 

зняття регулювальної характеристики автомобільного генератора та наглядного вивчення взаємозв’язку 

автомобільного генератора та акумуляторної батареї. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: за допомогою модернізації лабораторного стенду КИ-968 

стало можливе використання на ньому генератора із зовнішнім регулятором напруги.  

Принципову схема модернізованого стенду для зняття регулювальної характеристики зображено на рис.1: 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципова схема модернізованого стенду 
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Модернізація полягає у добавлянні додаткової панелі приладів до стенду КИ-968, що забезпечить студентам 

закріплення теоретичного матеріалу на практиці (рис.2.). 

 

 
 

Рисунок 2 – Додаткова панель приладів до модернізованого стенду 

 

ВИСНОВКИ: дана модернізація необхідна для проведення студентами лабораторних і практичних занять з 

дисципліни «Електрообладнання автомобілів», для чого також були допрацьовані методичні вказівки до 

лабораторних та практичних робіт з урахуванням модернізації лабораторного стенду. 
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