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УДК 669.14.018.25:620.18:539.374 

 

КОМП’ЮТЕРНЕ МЕТАЛОЗНАВСТВО КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЕЙ 

 

Афтанділянц Є.Г., д.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Ефективне підвищення якості металопродукції, без застосування 

комп'ютерних методів аналізу процесу формування структури і властивостей 

виробів, є досить трудомістким і малоефективним. 

Відомі комп'ютерні програми (наприклад, "Solidification analysis 

package") дозволяють вирішувати окремі завдання (наприклад, аналіз процесу 

затвердіння) і в основному тільки констатують ефективність впливу вихідних 

факторів в конкретних умовах проведення експериментів або виробництва, але 

не дають можливість зрозуміти механізм їх впливу, оскільки побудова моделей 

заснована на застосуванні принципу «чорної скриньки». Це призводить до того, 

що не досягається оптимальне поєднання витрат матеріальних ресурсів і рівня 

реалізації потенційних можливостей металевих матеріалів. 

Встановлені кількісні закономірності процесу формування структури і 

властивостей сталей, які дають можливість ефективно оптимізувати процес 

виробництва металовиробів. Написані комп'ютерні програми, які є 

теоретичною основою комп'ютерного металознавства конструкційних сталей. 

 

 

УДК 669.14.018.25:620.18:539.374 

 

ВПЛИВ ЛЕГУВАННЯ НА КІЛЬКІСНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ 

ФОРМУВАННЯ ДЕНДРИТНОЇ СТРУКТУРИ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ 

 

Афтанділянц Є.Г., д.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

На основі комплексних аналітичних і експериментальних досліджень 

впливу хімічного складу на процеси кристалізації з рідкого стану і 

перекристалізації в твердому встановлені основні термодинамічні, фізико-

хімічні та фазові параметри, що визначають формування структури і 

властивостей литих конструкційних сталей, що містять до 0,4% масової частки 

вуглецю, до 3% кремнію, марганцю і хрому, до 0,035% азоту, до 0,3% ванадію. 
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Встановлена тісна кореляція між впливом фізико-хімічних властивостей 

рідкого металу і параметрів кристалізації на характеристики дендритної 

структури виливків. У ідентичних умовах затвердіння ширина зони стовбчастої 

кристалізації, ширина стовпчастих дендритів, розміри рівновісних і відстані в 

них між осями другого порядку, з одного боку, визначаються щільністю, 

в'язкістю і поверхневим натягом, а, з іншого – інтервалом затвердіння, 

накопиченням домішок на межах розділу фаз, відношенням температурного 

градієнта до лінійної швидкості кристалізації, теплотою кристалізації і 

теплопровідністю затверділого шару металу. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що кінцева 

дендритна хімічна неоднорідність елементів у виливках з низько- і 

середньолегованих сталей у литому стані металу визначається такими 

параметрами процесу, як термодинамічна активність і ефективний коефіцієнт 

розподілу елементів при температурі солідусу, а також відстанню між гілками 

другого порядку дендритів.  

У разі термічної обробки рівень кінцевої дендритної хімічної 

неоднорідності елементів залежить від їх розподілу в попередньому термічній 

обробці стані і від термодинамічної активності ліквуючих елементів при 

температурі нагріву під термічну обробку. 

УДК 669.14.018.25:620.18:539.374 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОСТРУКТУРИ СТАЛЕВИХ 

ВИЛИВКІВ 

Афтанділянц Є.Г., д.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

З використанням встановлених для основних легуючих елементів 

температурних залежностей параметрів взаємодії першого порядку в аустеніті 

визначені аналітичні рівняння рівноваги нітридів ванадію, алюмінію, церію та 

карбідів ванадію, а також фериту, що містить карбіди і аустеніт. 

Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено, що 

кінетика виділення вторинних фаз з пересиченого твердого розчину 

контролюється термодинамічної активністю, дифузійної рухливістю і 

розчинністю компонентів, що утворюють вторинну фазу, а також ступенем 

відхилення системи від стану рівноваги, де за стан рівноваги приймається 

температура рівноваги вторинних фаз з твердим розчином. 
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В результаті дослідження процесів ферито-перлітного, мартенситного та 

бейнітного перетворень встановлено, що нерівноважні критичні точки 

визначаються температурою рівноваги аустеніту і фериту, змістом в них 

вторинних фаз, дифузійною рухливістю вуглецю в аустеніті, ступенем його 

легування, розміром зерна аустеніту і в разі дифузійних перетворень швидкістю 

нагрівання та охолодження. 

Розмір зерна аустеніту залежить від вмісту в ньому нітридної фази, 

ступенем легування і перегріву над температурою закінчення перетворення 

перліту в аустеніт. 

Дисперсність ферито-перлитної, мартенситної і бейнітної структур 

визначається розміром зерна аустеніту і термокінетічними параметрами 

фазових перетворень, а дисперсність і однорідність розподілу карбідної і 

нітрид-ванадіевої фаз після поліпшення – границею розчинності і дифузійної 

рухливістю вуглецю і азоту в фериті, а в разі присутності в аустеніті вторинної 

фази більше 0,04% масової частки – її кількістю. 

Внаслідок аналізу процесів сегрегації легуючих елементів і домішок 

запропоновано теоретично обгрунтований і експериментально підтверджений 

методом Оже-спектроскопії механізм твердорозчинного і дисперсійного впливу 

елементів на зернограничну сегрегацію інгредієнтів, що полягає в тому, що 

зерногранична сегрегація елементів визначається термодинамічною активністю 

компонентів і вмістом в матриці додатково до карбідної дисперсної вторинної 

фази, наприклад нітридванадієвої. 

Встановлені кількісні закономірності дають можливість комплексно 

оцінювати і цілеспрямовано керувати процесом формування структури сталей 

та визначити механізм кількісного впливу структури на властивості 

конструкційних сталей. 

 

 

УДК 521.4 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРУГОВОГО 

ПЕРЕРІЗУ ПРИ ПОВЗДОВЖНЬО-ПОПЕРЕЧНОМУ ВИГІНІ 

 

Давиденко М.О., к.т.н.; Остапенко Д.В., студ. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

В останні роки залізобетонні елементи круглого перерізу стали 

застосовуватися для колон каркасних будівель, елементів рам, що 
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експлуатуються в сейсмонебезпечних зонах, буронабивних паль підпірних стін, 

протизсувних споруд.  

Однак, дослідження міцності стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів 

круглого перерізу при дії поперечних сил практично відсутні, а розрахунок 

похилих перерізів на поперечну силу, згідно з нормами, виконують як для 

згинальних елементів, без урахування впливу поздовжнього зусилля стиску. 

Дослідження проводили на колонах круглого перерізу, виготовлених з 

бетону класу С 25/30, діаметром 190 мм з поздовжнім армуванням у вигляді 

шести стрижнів арматури Ø10 А240С і поперечним спіральним армуванням з 

арматурного дроту Ø4ВрІ, встановленим з кроком 100 мм. 

Проліт зрізу при випробуванні колони дорівнював двом діаметрам колони 

без врахування захисного шару бетону 30 мм.  

Довжина зразків колон становила 1000 мм. Було випробувано по три 

зразки кожної серії, з рівнем поперечного обтиснення не більше 0,25 Рруйн. при 

стисненні.  

Величина ексцентриситету становила 4 см. Величина зусилля обтиснення 

становила 150 кН. Поздовжній вигин від попереднього обтиснення колон 

здійснювали в той же бік, що і наступний поперечний вигин від поперечної 

сили, що прикладається. 

Як випливає з дослідів, похила тріщина з'являється після значного 

зменшення висоти стиснутої зони, перед моментом руйнування елемента.  

При поперечному вигині, після попереднього обтиснення колони, 

першими з'являлися нормальні тріщини в розтягнутій зоні. В зоні прикладення 

зусилля при навантаженні, приблизно 0,42 Рруйн, і деформації в стиснутій зоні 

εв=152х10
-5

, що, приблизно, в два рази перевищувало деформації в стиснутій 

зоні елементів без попереднього обтиснення у момент появи нормальних 

тріщин.  

В результаті руйнування колон з попередніми обтисненням відбувається 

по похилому перерізу з поздовжнім розколюванням бетону стиснутої зони.  

Попереднє обтиснення збільшує несучу здатність колон круглого 

перерізу у порівнянні з колонами, випробуваними при поперечному вигині без 

попереднього обтиснення при тім же прольоті зрізу (а=2h0) та ідентичному 

поперечному і поздовжньому армуванні на 43,7%, про що свідчать дані, які 

наведені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Порівняння залежностей «момент-кривизна» для колон з 

попереднім обтисненням і без обтиснення при поперечному вигині і прольоті 

зрізу а=2h0 

 

 

УДК 521.4 

 

ДО ОЦІНКИ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН 

КРУГОВОГО ПЕРЕРІЗУ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМУ ВИГИНІ 

 

Давиденко О.І., д.т.н.; Скотар Д.М., студ. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Розрахунок міцності залізобетонних елементів за похилими перерізами 

виконується за емпіричними або напівемрпіричними залежностями, на відміну 

від деформаційного методу розрахунку міцності нормальних перерізів, 

прийнятого в ДБН.2.6-98. У нормах проектування розрахунок міцності 

залізобетонних елементів при дії поперечних сил виконують окремо на дію 

поперечної сили, на дію згинального моменту, на стиск по смузі бетону між 

похилими тріщинами. Разом з тим, руйнування згинальних елементів за 

похилими перерізами є наслідком спільної дії згинаючого моменту і поперечної 

сили, а при позацентровому стисненні необхідно враховувати і дію поздовжньої 

стискаючої сили.  

Нижче наведені результати експериментальних досліджень колон 

кругового перерізу при поперечному вигині, ø 190 мм з поздовжнім 

армуванням у вигляді шести стрижнів арматури ø 10 А240С, поперечним 

спіральним армуванням з арматурного дроту ø 4ВІ з кроком 100 мм (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Колона кругового перерізу після проведення випробувань і 

залежність впливу відсотка армування поздовжньої арматури на несучу 

здатність похилого перерізу при прольоті зрізу 2 h0 (2 Ø): 
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Встановлено, що кількість поздовжньої арматури, розташованої в 

розтягнутій і стиснутій зонах перерізу має вплив на граничну поперечну силу 

для елементів кругових перерізів. Залежність впливу відсотка армування 

поздовжньої арматури на несучу здатність за похилим перерізом для елементів 

діаметром 190 мм у порівнянні з подібним впливом на прямокутні елементи, 

розміром 100х180 мм, 100х200 мм при прольоті зрізу 2 h0 (2 Ø), наведена на 

рис. 1. За даними проведених дослідів, вплив додаткового армування кінцевих 

ділянок колон збільшує несучу здатність колон кругового перерізу до 43 %. 

 

 

УДК 539.3:4 

 

МОДИФІКАЦІЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНИХ 

ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ З РАХУНОК УДАРНО-КОЛИВАЛЬНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

 

Пилипенко А.П., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

При динамічних незрівноважених процесах взаємодія структурних 

елементів матеріалів з електромагнітними, ультразвуковими силовими та 

іншими енергетичними полями викликає в матеріалах самоорганізовані 
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процеси з утворенням нових просторово-дисипативних структур, що 

забезпечують суттєву зміну вихідних механічних властивостей матеріалів. 

На кафедрі механіки НУБіП України запропонована методика реалізації 

ударно-коливального навантаження, яка реалізована на базі гідравлічної 

випробувальної машини ZD-100 Pu. Розроблена установка оснащена 

комп’ютеризованою вимірювальною системою для проведення і обробки 

результатів випробувань з частотою вимірювань до 100 кГц. Вимірювальна 

система дозволяє в реальному часі контролювати хід експерименту як за 

допомогою графіків, так і за допомогою рівня одного чи декількох каналів. 

В даній роботі представлені результати з впливу ударно-коливального 

навантаження на механічні властивості високоміцних титанових сплавів типу 

ВТ15 і ВТ22. Хімічний склад матеріалів подано в таблиці 1 і таблиці 2. 

Основний акцент в даній роботі зроблено на впливі ударно-коливального 

навантаження на механічні властивості титанових сплавів, реалізованого на 

пружній ділянці діаграм деформування. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що залежності від 

хімічного складу і вихідної структури титанових сплавів їх реакція на вплив 

ударно-коливального навантаження суттєво відрізняються. 

Таблиця 1 – Механічні властивості та хімічний склад сплаву ВТ22 

Механічні властивості Вміст елементів, % 

ζ0,2, 

MПa 
ζмц, MPа δ,% Al V Mo Zr Si Fe Cr Mn Ti 

980-

1180 
1080-1280 6-8 5.0 4.2 4.0 <0.1 0.07 0.5 0.8 <0.1 решта 

 

Таблиця 2 – Механічні властивості та хімічний склад сплаву ВТ15. 

Механічні властивості Вміст елементів, % 

ζ0,2, MПa ζмц, MPа δ,% Al Mo Zr Cr Ti 

670-800 780-9000 10-25 3.1 7.2 1.3 9.8 решта 

 

Так механічні властивості титанового сплаву ВТ15 після реалізації 

ударно-коливального навантаження суттєво змінюються, відмічається різниця у 

механічних властивостях в порівнянні з вихідним станом нарівні 2-3%, а для 

титанового сплаву ВТ22 – практично при незмінній міцності пластичність може 

зрости не менше ніж 2,5 рази. 
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УДК 37.041:377.35:861.3 

 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ 

ІНЖЕНЕРНОГО МИСЛЕННЯ ЗА НАПРЯМОМ ОБҐРУНТУВАННЯ 

НАДІЙНОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ 

 

Бондар М.М., к.пед.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Важливе значення для побудови дидактичної моделі має визначення 

суб’єктивних умов розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх аграрників. Формування безперервної зовнішньої мотивації 

оволодіння знаннями із обґрунтування надійності матеріалів та конструкцій з  

поступовою трансформацією її у внутрішню мотивацію є першою 

суб’єктивною дидактичною умовою побудови моделі формування потреби 

професійного саморозвитку та творчої навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх фахівців з механізації сільського господарства. Другою 

суб’єктивною дидактичною умовою побудови моделі формування потреби 

професійного саморозвитку та розвитку творчої навчально-пізнавальної 

діяльності майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва 

є забезпечення формування професійно-пізнавальних інтересів студентів під 

час вивчення загальноінженерних дисциплін. Третьою суб’єктивною 

дидактичною умовою побудови моделі формування потреби професійного 

саморозвитку та розвитку творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів 

є створення викладачем позитивного емоційного фону на основі навчальних 

ситуацій, що сприяють виникненню стенічних позитивних емоцій [1-3]. 

Організація формування безперервної зовнішньої мотивації оволодіння 

знаннями із загальноінженерних дисциплін з поступовою трансформацією її у 

внутрішню мотивацію; забезпечення формування професійно-пізнавальних 

інтересів студентів у навчальному процесі; створення викладачем позитивного 

емоційного фону на основі навчальних ситуацій. 

Список використаної літератури: 

1. Бондар М.М. Розвивальне навчання майбутніх аграрників засобами 

загальноінженерних дисциплін / М.М. Бондар. – Ніжин: ТОВ 

«Видавництво «Аспект-Поліграф». 2007. – 240 с. 

2. Виготский Л.С. Психология развития человека / Л.С. Виготский. – М.: 

Смысл: ООО ”Издательство ”ЭКСМО”, 2005. – 1135 с. 
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3. Бочелюк В.Й. Професіоналізм особистості: теоретико-методологічний 

аспект. Монографія / В.Й. Бочелюк, С.А. Білоусов, Г.О. Горбань та ін. – 

Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007. – 248 с. 

 

 

УДК 539.3:4 

 

МЕТАЛОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ 

ВИСОКОМІЦНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ-22 

 

Чаусов М.Г., д.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

При імпульсному введені енергії в матеріал можна забезпечити широкий 

спектр регулювання міцнісних і пластичних властивостей будь-якого матеріалу, 

зокрема, пластифікувати матеріал за рахунок створення дисипативних структур 

в матеріалі. Раніше автором встановлено, що самоорганізація структур в 

матеріалах різних класів найбільш ефективно відбувається при частотах 

ударно-коливального навантаження 1…2 кГц. Ці частоти відповідають власним 

частотам сучасних гідравлічних випробувальних машин і тому реалізація 

даного характерного типу навантаження можлива на будь-якій гідравлічній 

випробувальній машині. Високоміцний титановий сплав ВТ-22 відноситься до 

класу деформівних сплавів (структура α + β). В даній роботі досліджувалась 

структура сплаву ВТ-22 в процесі деформування і руйнування плоских зразків 

товщиною 3 мм при різних режимах навантаження (стандартний статичний 

розтяг, ударно-коливальне навантаження). Базова експериментальна інформація 

про структурно-фазовий склад титанового сплаву ВТ22 у вихідному стані і 

після різних режимів навантаження одержано за допомогою методів оптичної, 

аналітичної растрової мікроскопії (SEM-515, фірми “Philips”, Holland), а також 

макродефракційної просвітлювальної електронної мікроскопії (JEM-200CX, 

фірми “Jeol”, Japan), з прискорюючою напругою 200 кВ. Тонкі фольги для 

просвітлювальної мікроскопії підготовлювали двоступеневим методом – 

попереднім електрополіруванням з наступним багаторазовим іонним 

потоншенням іонізованими потоками аргону на спеціальній установці. 

Фізичними методами досліджували два основних параметра структури сплаву у 

вихідному стані і після різних режимів навантаження: розмір зерен основи 

сплаву (β-фаза) і субзерен в основі (α-фаза), а також їх об’ємні долі Vз, Vс. 

Аналіз результатів дослідження показує, що після реалізації ударно-

коливального навантаження відбувається суттєве подрібнення вихідної 
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структури титанового сплаву і субзерен в цій структурі. Об’ємна доля 

подрібнених зерен основи сплаву (β-фаза) і субзерен в цій основі (α-фаза) також 

суттєво підвищується. В даному випадку процес подрібнення вихідної 

структури сплаву контролюється в основному фрагментацією за рахунок 

утворення множини нових розорієнтованих областей при ударно-коливальному 

навантаженні. Як результат, при подальшому статичному розтязі сплав ВТ-22 

значно збільшує свою вихідну пластичність. 

 

 

УДК 539.3 

 

ДО ЧАСТОТНОГО АНАЛІЗУ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АКТИВНОГО 

ВІБРОЗАХИСТУ ПЕРІОДИЧНОЇ СТРУКТУРИ 

 

Куценко А.Г., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Задачі віброзахисту в будівництві та машинобудуванні посідають важливе 

місце у сучасній інженерній справі. Це зумовлено тим, що розробка методів та 

засобів віброзахисту підвищує ефективність роботи машин та покращує умови 

праці людини.  

Існують різні засоби захисту від небажаних вібрацій: демпфери, пружини, 

амортизатори (пасивні, регульовані, активні) тощо, які дозволяють знижувати 

дії вібраційних навантажень на усьому діапазоні частот. Найбільш 

ефективними серед них є активні амортизаційні системи. До останніх можна 

віднести механічні системи, які завдяки своїй специфічній будові та 

закріпленню можуть теж використовуватись як елементи активного 

вітрозахисту приклад, механічні системи, які мають періодичну будову чи 

періодичним чином закріпленні.  

Найпростішими механічними періодично структурованими системами є 

балки, які закріплені періодичним чином.  

В даній роботі розглянуто задачу про поширення гармонічних хвиль у 

нескінченній періодично закріпленій балці, ліва частина якої закріплена 

пружно, а права – шарнірно (рис. 1) та знайдено діапазони частот хвиль, які 

поширюються вздовж такої однорідної системи, тобто встановлені так звані 

„вікна прозорості”. 
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Рисунок 1 – Схема балки з двома типами періодичних закріплень 

 

Під штифтовою опорою розуміється опора, яка не чинить опору прогинові 

балки, але фіксує у відповідному перерізі нульовий кут нахилу. Шарнірна 

опора, навпаки, не чинить опір повороту перерізу балки, але залишає нульовим 

прогин. Відстань між усіма опорами вважається однаковою і відповідає періоду 

a. У якості зовнішнього збудження вибрана зосереджена перерізуюча сила 

амплітуди P, яка змінюється за гармонічним законом і прикладена до 

середнього перерізу прольоту з різними типами опор. 

Для одерження розв’язку даної задачі із застосуванням теореми Флоке, 

розбили балку на три частини так, як це зображено на рис. 2, для кожної з 

напівобмежених частин балки розв’язок може бути представлений у вигляді 

квазіперіодичної хвилі довільної амплітуди.  

 

Рисунок 2 – Еквівалентне розбиття балки 

На рис. 3 зображені дисперсійні 

співвідношення для хвиль, що 

поширюються зліва направо та з права 

наліво. Тонкою лінією зображено 

дисперсійну криву для хвилі в лівій 

частині балки, а товстою – в правій.  

Суцільними лініями позначено 

проекції дисперсійних кривих на 

площину дійсних значень хвильових 

чисел. В місцях, де дисперсійні криві 

залишають площину дійсних значень, 

Рисунок 3 – Дисперсні криві  
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їх траєкторії в площині, паралельній площині уявних значень, зображено 

штриховими лініями у вигляді “петель” 

Отже, “вікнам прозорості” відповідають ділянки дисперсійних кривих, які 

повністю лежать в площині дійсних значень. Тому “вікна прозорості” обох 

хвиль утворюють дві системи взаємно доповнюючих частотних інтервалів, 

тобто, якщо для деякого частотного інтервалу, наприклад для низьких частот 

збудження, буде поширюватися хвиля в лівій частині балки, то хвиля в правій 

частині балки розповсюджуватися не буде, та навпаки. Така цікава властивість 

може знайти своє широке практичне застосування. 

“Вікна прозорості” обох хвиль обмежені резонансними частотами 

шарнірно закріпленого та жорстко закріпленого окремих прольотів балки. 

Таким чином, одержані кількісні результати показали, що хвилі в лівій та 

правій частинах балки не можуть поширюватися одночасно. Для будь-якої 

частоти збудження завжди поширюється лише одна з вказаних хвиль. Дане 

явище може бути практично використане для направленого підводу/відводу 

енергії коливань у системах зі складною структурою. 

 

 

УДК 631.01:534.1 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ РОБОЧИХ ОРГАНІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН З ТОЧКИ ЗОРУ ЗМІНИ 

МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

Черниш О.М., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Мета дослідження. Обґрунтувати використання енергетичного підходу 

при вивченні та оцінці якісних і кількісних характеристик найпростіших 

коливальних процесів робочих органів сільськогосподарських машин 

вібраційної дії.  

Результати досліджень. Проблема вибору методики досліджень та 

розрахунків механічних коливань при розв'язанні наукових і технічних задач 

залишається актуальною і сьогодні, незважаючи на великий обсяг наукових 

досліджень і публікацій на цю тему. Тому дослідження і аналіз зміни 

механічної енергії коливального руху характеризує не тільки фізику 

коливальних процесів, але і дає можливість виконувати розрахунок їх 

параметрів. 
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Для отримання енергетичних співвідношень спочатку розглядаються 

рівняння вільних гармонійних коливань елементарної механічної системи в 

узагальненій координаті q . При цьому вважатимемо амплітуду коливань А  

повільно мінливою функцією, припускаючи, що зміна амплітуди відбувається 

лише при переході від одного періоду коливань до наступного. 

Для визначення зміни механічної енергії E  гармонійних коливань за 

період T  складається диференціальне рівняння:  tqQcqqm ,  , де m , c  – 

відповідно інерційний і квазіпружний коефіцієнти; Q  – величина 

неконсервативної узагальненої сили. Звідки можна отримати залежність: 


T

dtqQE
0

 , яка вказує на те, що при додатній зміні механічної енергії E  

гармонійного коливального процесу амплітуда коливань зростає, при від’ємній 

зміні E  амплітуда коливань зменшується, а при відсутності зміни E  

амплітуда залишиться постійною ( 0A ). При цьому у загальному випадку 

коливального процесу за період T  величина E  може мати дві складові: 

  EEE . Індекс зі знаком мінус параметра E  означає, що енергія від 

коливальної системи відбирається, а зі знаком плюс – що енергія до системи 

надходить. Аналогічні співвідношення можна отримати і для інших 

коливальних процесів механічних систем.  

Висновки. З позиції аналізу зміни механічної енергії елементарної 

коливальної системи є можливість розглянути найпростіші види гармонійних 

коливань, а далі розглянути більш складні коливання і коливальні системи у 

широкому діапазоні режимів роботи робочих органів сільськогосподарських 

машин вібраційного типу. 

 

 

УДК 631.372 

 

ПЕРЕХІДНІ РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІДРОПРИВОДІВ 

 

ЯременкоВ.В., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Мета дослідження. Обґрунтувати діагностичні параметри визначення 

технічного стану гідропривода на перехідних режимах їх функціонування, які 

забезпечують значне зменшення трудомісткості діагностування. 
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Результати досліджень. 

Більшість гідроприводів механізмів 

машин можна представити за 

схемою, наведеною на рисунку. 

Робоча рідина з бака забирається 

насосом і подається в розподільник 

(моноблочний або секційний), а 

звідти за допомогою органів 

керування (ручного електрогідрав-

лічного, електромагнітного) 

спрямовується у відповідну 

порожнину гідроциліндра. Злив 

робочої рідини з гідроагрегатів 

відбувається через фільтр у бак. 

Кожний гідропривод 

комплектується потрібною 

кількістю відповідних клапанів 

(запобіжних, переливних, 

бустерних, дросельних тощо). 

Процес функціонування 

гідроприводів відбувається як у 

статичних, так і в динамічних 

умовах. 

 
Рисунок 1 – Принципова схема 

гідропривода та місця під’єднання 

датчиків фіксації діагностичних 

сигналів на перехідних процесах 

функціонування: 1 – бак; 2 – насос; 3 – 

фільтр; 4 – перепускний клапан 

розподільника;  5 - запобіжний клапан 

розподільника; 6 – пристрій фіксації 

золотника в робочих позиціях;  7 – 

бустерний клапан; 8 – гідроциліндр;  9 – 

золотник розподільника; Д1 – датчик 

тиску на вході в гідроциліндр; Д2 – 

датчик тиску на виході з гідроциліндра 

 

Статичний режим характеризується постійністю: положенням органів 

керування; тиску та витрати робочої рідини; швидкістю переміщення 

механічних частин та потоку робочої рідини й інших нормативних параметрів. 

Динамічні умови пов’язані зміною зазначених параметрів у процесі виконання 

технологічних режимів, що є характерним їх функціонування на перехідних 

процесах (режимах). 

Висновки. 1. Параметри характеристик зміни тиску робочої рідини в 

гідроагрегатах на перехідних режимах функціонування гідроприводів доцільно 

застосовувати в якості діагностичних, оскільки достовірність параметрів на їх 

основі не менше 95 %. 

2. Запропоновані методи діагностування можуть бути використані на 

етапі розроблення та застосування умонтованих (бортових) комп’ютерів або 

переносних електронних діагностичних засобів. 
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3. Експрес-діагностування з метою визначення загального технічного 

стану гідропривода на перехідних режимах їх функціонування за розробленими 

методиками дозволяє в 3-4 рази зменшити трудомісткість. 

 

 

УДК 631.3:360.172.21 

 

ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇХ 

ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Карабиньош С.С., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

У сучасних дослідженнях було складено вирішення важливої проблеми – 

дослідити процес і пов’язану із ними появу полів мікродеформування на 

поверхні виробу без його руйнування. У цьому випадку створювалися умови 

допустимого навантаження і відповідно – допустимого технічного стану 

виробу, коли натуральний зразок або реальну деталь не руйнували, а запис 

голограми проводили в момент появи і розвитку мікродеформацій. Комп’ютер, 

мікропроцесор, мікроконтролер є засобами обробки інформації, яку отримують 

експериментальним шляхом. При розгляді завдань неруйнівного контролю як 

інформаційного процесу й абстрагуванні від використовуваних фізичних 

методів контролю та дефектування [1-3] деталей сільськогосподарської техніки, 

можна виділити наступні три характерні послідовні частини цього процесу: 

одержання первинної вимірювальної інформації за допомогою 

перетворювачів наприклад оптичних систем, в тому числі і голографуванні та 

приведення її у форму зручну для подальшої обробки; 

обробка інформації, за допомогою існуючого комп’ютерного 

забезпечення і представлення результатів обробки у формі придатної для 

аналізу і подальшої інтерпретації;  

проведення аналізу отриманої інформації і формування рішення про стан 

сільськогосподарської техніки (контрольованого об’єкта), можливості його 

нормального функціонування або прогнозування його залишкового ресурсу.  

Голограма відтворювала кінетику розвитку процесу в тримірному 

зображенні, де всі елементи дослідження знаходилися в реальному часі і 

реальних розмірах, що дало можливість фіксувати три компонента вектора 

мікродеформації. 
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Такі експериментальні дослідження для встановлення допустимих 

значень технічного стану проводили згідно розробленої методики проводилися 

вперше і мають вагомий науковий інтерес [3, 4].  

Аналіз результатів досліджень проведених вченими: 

Барнетом Р.Л. Білокуром І.П., Півтораком В.А., Буне П.М., Хижняком А.І., 

Марковим В.Б. та іншими величини допустимих значень показників надійності, 

фізико-механічні властивості матеріалів, визначаються з одного боку хімічним 

складом, а з іншого – їх стан.  

Показники робочих поверхонь матеріалів деталей відрізняються 

порівняно невеликими значеннями розсіювання величин, які відповідають за 

величинами та видам навантажень, мікродеформування, подовженості 

навантаження, недосконалості структури, але можуть бути представлені в 

досить вузькому інтервалі розсіювання випадкових значень при допустимому 

стані робочих поверхонь деталей.  

Мета досліджень. Дослідити значення показників допустимого 

технічного стану деталей сільськогосподарських машин за допомогою методів 

комп’ютерного голографування. 

Результати дослідження. При усій розмаїтості використовуваних 

методів контролю, типів контрольованих параметрів і дефектів, кількість 

алгоритмів одержання кінцевого результату не є значним. Вона зводиться в 

основному до різних типів комплексних перетворень, рішень систем рівнянь і 

методам зворотної реконструкції (типу поліномів, математичних функцій, що 

описують три складові вектора мікродеформацій і т.п.).  

Слід зазначити, що при використанні декількох методів НК і зіставленні 

отриманих результатів можливо одержати сумарний ефект.  

Накопичені в процесі експлуатації недосконалості виготовлення, 

неправильних умов експлуатації, несвоєчасних і невідповідаючих 

встановленому регламенту технічні обслуговування і ремонти приводять до 

передчасного, в багатьох випадках, аварійного виходу із ладу машин.  

Це супроводжується значними втратами сільськогосподарської продукції.  

В процесі експлуатації машин проходять процеси зміни вихідних 

характеристик машини, які знижують їх техніко-економічні показники.  

Найбільш частими причинами відмов в експлуатації є наступні: 

зношування робочих тертьових поверхонь, які складають згідно 0,01 – 10 мм, із 

них 83% мають зношування не більше 0,6 мм; руйнування деталей через втому 

і зниження міцності до 40%; деформації і пошкодження деталей – 17% за 

рахунок заклинювання рухомих спряжень під дією “пікових” навантажень; 

руйнування і пошкодження деталей, корозія і старіння матеріалів – 10%, а 
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також втрата працездатності спряжень деталей під дією сумісно приведених 

вище факторів і дії хімічно агресивних середовищ до 22% . 

Про дані визначення служать результати експериментальних досліджень, 

що характеризуються стабільність комп’ютерних голограм, які показані на рис. 

1. 

При проведенні досліджень комп’ютерна голограма фіксувала практично 

подібну картину, що дало можливість стверджувати, дана деталь виготовлена 

без наявних дефектів, має параметри в межах допустимих і може бути 

ефективно експлуатуватися на протязі визначеного періоду часу. 

Деталь було навантажено у відповідності до розробленої методики 

(спочатку диференційовано, потім комплексно).  

Такий вид навантаження відповідає експлуатаційним умовам 

використання деталей сільськогосподарських машин.  

Наявність на кожній голограмі масштабу дозволяє визначити величини 

мікродеформації в кожній точці досліджуємої деталі, розробити математичну 

модель, яка дозволяє адекватно реальним даним описати процес 

мікродеформування під дією визначеного за формулою, видом та величиною 

навантаження.  

Математична модель у тримірному зображені, яка адекватно описує 

залежність величини мікродеформації при допустимому навантаженні, 

приведена на рис 2. Ця математична модель визначається через логарифмічний 

поліном: 

06)(1,2874E205y3,1373E21,1399x0,0081y0,0097x10

0,0002xy05)(9,0966E206x6,5216E0,0255y0,0104x1,0813
y)f(x;U




  (1) 

Приведена математична модель, яка адекватно описує реальний процес 

мікродеформування поверхні деталі, дозволяє розраховувати тензори та 

напруження і тим самим визначити технічний стан деталі в умовах 

допустимого навантаження.  

Аналіз кореляційного рівняння для деталі із наявним дефектом показує, 

що комп’ютерна голографія із значною мірою достовірності описує фізичний 

процес.  

Це вказує на адекватність отриманого результату реальному процесу. 

Голограма має відповідне викривлення, пов’язане як із наявністю знайденого 

дефекту.  
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Рисунок 1 – Комп’ютерна голограма при визначенні допустимих значень 

параметрів технічного стану 

 
Рисунок 2 – Математична модель процесу мікродеформування поверхні 

деталі при її допустимому навантаженні 

 

Як було вказано вище, подібні деталі (пластикові труби та елементи 

з’єднання) знаходять все більше застосування в сучасному 

сільськогосподарському виробництві: в тваринництві, при забезпеченні 

гарячою і холодною водою тваринницьких ферм, кормоцехів, птахофабрик; у 

меліоративних системах; постачанні підприємств газом; у нафтових 
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господарствах. Застосування голографії, як методу дослідження, дозволило 

отримати величини мікродеформації у трьох напрямках вектора, а також 

математично описати залежність цих деформацій від координат. Приведені 

поверхні мікродеформування описуються математичними моделями. 

Висновки. Метод дозволяє не тільки візуально оцінити працездатність 

деталей, а й математично описати фізичні процеси, які проходять в 

поверхневих шарах під час мікродеформування за рахунок прикладеного 

навантаження. Моделі адекватно описують фізичні явища, можуть служити 

прогнозуючими параметрами при обґрунтуванні забезпечення рівня надійності 

сільськогосподарських машин. За допомогою експериментальних досліджень та 

імовірнісних розрахунків доведено, що голографія є одним із ефективних 

методів неруйнівного контролю.  

Застосування методу голографування, дозволяє проводити кількісний 

аналіз ефективності конструкцій та застосування матеріалів при проектуванні 

сільськогосподарських машин, їх елементів, які працюють у широкому 

діапазоні навантажень, температур та інше. Визначені дослідним шляхом 

мікродеформації, можливо реалізовувати в розрахунках запасів міцності, 

підвищуючи надійність сільськогосподарської техніки конструкційними та 

ремонтними методами. 

Таким чином, встановлено ефективний механізм визначення технічного 

стану робочих поверхонь деталей сільськогосподарських машин за допомогою 

голографічних методів. 
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УДК 621.358 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРУТКОВИХ КОНВЕЄРІВ ІЗ 

ЦИКЛІЧНО-ЗМІНИМ РУХОМ КОНВЕЄРНОГО ПОЛОТНА 

 

Коробко М.М., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористуавння України 

 

Найбільш ефективними для транспортування коренеплодів і додаткового 

доочищення матеріалу є пруткові конвеєри. Перевагами пруткових конвеєрів є 

їх простота і дешевизна конструкції, висока транспортувальна здатність, 

здатність переміщення вороху на великі відстані та висоту, простота в ремонті 

та обслуговуванні, незначний опір руху, невелика питома вага частин, що 

рухаються, а також менші, у порівнянні з іншими конвеєрами, витрати енергії. 

Пруткові конвеєри мінімально пошкоджують продукцію, найменш чутливі до 

зміщень маси вороху при русі машини тощо.  

Аналізуючи конструкції бурякозбиральних машин стає зрозумілим 

основний недолік пруткового конвеєра – першочергове використання 

пруткового конвеєра лише як транспортуючого елементу. На прутковий 

конвеєр покладено роль вузла, що пасивно переміщує коренеплоди між зонами 

їх активної очистки (кулачковими, шнековими, турбінними конвеєрами). 

Очевидним є і те, що у складі більшості бурякозбиральних машин пруткові 

конвеєри знаходяться в кінці технологічної лінійки очищення коренеплодів і 

забезпечують транспортуючу функцію при перевалці попередньо очищених 

коренеплодів в транспортні засоби.  

Покращення експлуатаційних показників і розширення функціонально-

технічних можливостей пруткових конвеєрів є пріоритетним напрямком роботи 

при удосконаленні існуючих та розробці нових машин для буряківництва. В 

приведеній роботі приведено конструктивні методи, які мають на меті 

забезпечити активну взаємодію коренеплодів із прутками конвеєра, підвищити 

сепарувальну здатність пруткового конвеєра, покращити якість роботи машин 

для збирання коренебульбоплодів при одночасному збереженні всіх переваг 

пруткового конвеєра над активними конвеєрами.  

Поставлене завдання може бути досягнуте конструктивними змінами, 

внесеними в систему приводу пруткового полотна конвеєра, з метою 

забезпечення активного сепарування коренеплодів. Застосування активних 

пруткових конвеєрів окремо від звичайних транспортуючих конвеєрів можливо 

і не забезпечить повноцінного очищення коренеплодів проте логічно сприятиме 

більш ефективному доочищенню коренеплодів у складі існуючих конструкцій 
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бурякозбиральних машин, що надзвичайно актуально в контексті збереження 

родючого шару ґрунтів, зменшенні транспортних витрат, впливі якості 

очищення коренеплодів на закупівельні ціни цукроварнями, тощо. 
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РОЗРОБКА АПАРАТНОЇ ЧАСТИНИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМ 

МОСТОВОГО КРАНА 

 

Ловейкін В.С., д.т.н.; Ромасевич Ю.О., д.т.н.; Крушельницький В.В., асп. 

Національний університет біоресурсів і природокористуавння України 

 

Для керування мостовим краном за оптимальними законами руху [1] 

необхідно створити систему керування. В оптимальних законах є декілька 

фізичних параметрів, які змінюються під час експлуатаціїкрана,а саме довжина 

канату та маса вантажу. Тому для створення системи керування краном 

невід’ємною частиною має бути блок зворотного зв’язку для визначення 

змінних параметрів. Для реалізації зворотного зв’язку використано 

мікроконтролер та датчики для визначення маси (S-подібний тензометр фірми 

KELI DEF 1t) і переміщення (енкодер ENC-1-1-t-24). У співставленні 

ціна/якість найбільш доступною маркою апаратно-програмних засобів для 

побудови простих систем автоматики є плата ArduinoNANO 3.0. Вона 

складається з перетворювача інтерфейсівUART–USB (мікросхема CH340G) та 

мікроконтролера ATMELATmega 328. Даний мікроконтролер має цифрові 

порти вводу/виводу,аналогово-цифрові перетворювачі (10 біт) та послідовний 

інтерфейс UART, що дає змогу зчитати інформацію з датчиків і відправити 

данні. 

Розроблений блок зворотного зв’язку складається з плати стабілізаторів 

напруги і плати ArduinoNANO 3.0 з мікроконтролером, також оснащений 

роз’ємом KLS15-RCS01-PC7, до якого підключається S – подібний тензодатчик, 

енкодер та кінцевий вимикач. Для підключення тензометра до мікроконтролера 

використано операційний підсилювач INA125[2]. Слід відзначити що плата 

ArduinoNANO 3.0 має USB порт, який використовується для завантаження 

програмного коду у мікроконтролер або комунікації з іншими пристроями. Для 

мікроконтролера спеціально написаний програмний код в середовищі 

ArduinoIDE на мові програмування Arduino. 

Блок зворотного зв’язку за допомогою енкодера розташованого на 

електроталі, який підключений до цифрових портів вводу, зчитує значення 
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положення крюка (довжини канату) та значення маси вантажу, за допомогою 

тензометра, який підключений до аналогового входу мікроконтролера. Для 

уникнення похибки у вимірюванні довжини канату використовується кінцевий 

вимикач (розташований на електроталі). При досягненні мінімально 

допустимого значення довжини канату, замикається кінцевий вимикач. При 

цьому відправляється сигнал на цифровий вхід мікроконтролера. Це викликає 

присвоєння змінній, в яку записується значення довжини канату, присвоює 

значення нуля. 

Фізичні параметри механічної системи (довжина канату і маса вантажу) 

отримані з енкодера та тензометра передаються у послідовний інтерфейс UART 

мікроконтролера і через перетворювач інтерфейсів UART–USB(який 

розташований на платі ArduinoNANO 3.0) до комп’ютера. Далі визначені 

значення зчитуються за допомогою написаної програми «Оптимальне 

керування мостовим краном», яка призначена для керування частотним 

перетворювачем та дає змогу реалізувати керуючий вплив на електропривід 

механізму переміщення моста крана. Описаний блок зворотного зв’язку 

зображений на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Блок зворотного зв’язку: 1 – роз’єм для підключення датчиків; 2 – 

роз’єм USB, для підключення до комп’ютера; 3 – роз’єм для підключення 

живлення; 4 – індикатор включення блоку зворотного зв’язку 
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Для розрахунку економічної ефективності за рахунок підвищення 

енергоефективності роботи механізму підйому вантажу проведемо дослідження 

циклу, сутність яких полягає у тому, щоб встановити величини енерговитрат 

при переміщенні вантажу для двох механізмів підйому вантажу: одна 

обладнана стандартною системою керування, а інша – системою керування, в 

яку інтегровані оптимальні закони переміщення вантажу. Відмінність між 

вказаними системами керування на апаратному рівні відсутня, вона 

проявляється лише на рівні алгоритмів керування. Отже, у приведеному нижче 

розрахунку відсутні показники капітальних вкладень на придбання, 

перевезення, монтаж та налаштування нового обладнання. У розрахунку 

використані параметри динамічної системи „механізм підйому вантажу – 

вантаж – транспортний засіб”, які відповідають підйому/опусканню вантажу 

масою 20 тон. 

Розрахунок енерговитрат на виконання циклу переміщення вантажу 

проводився за формулою: 

 

(1) 

 

де Р – потужність, яка споживається з мережі приводним двигуном, Вт; 

Mпi – момент на валу двигуна для i-того етапу підйому (опускання) 

вантажу, Нм; 

ωп0, ωоп0 – швидкість ідеального холостого ходу двигуна для i-того етапу 

підйому (опускання) ватажу відповідно, рад/с; 

Тцикл – тривалість циклу підйому-опускання вантажу, сек; 
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tпi – момент початку i-того етапу підйому (опускання), сек. 

Зазначимо, що для оптимального руху, який реалізовано за допомогою 

частотного керування електроприводом швидкість ідеального холостого ходу є 

функцією часу. 

У результаті проведення розрахунків встановлено, що енерговитрати для 

одного циклу переміщення вантажу, яке виконує механізм підйому вантажу без 

оптимального керування, складає 0,0544 кВт·год. Аналогічний показник для 

механізму підйому вантажу, який виконує рух за оптимальними законами 

рівний 0,0541 кВт·год. Таким чином, економія електроенергії за один цикл 

переміщення вантажу при переході на оптимальне керування складає 

0,0003 кВт·год. 

Крім того, було розраховано витрати електроенергії для випадку 

переміщення вантажу масою 5 тон: для руху механізму без оптимального 

керування вони рівні 0,0427 кВт·год; для руху механізму за оптимальними 

законами енерговитрати рівні 0,0425 кВт·год. У цьому випадку економія 

електроенергії за один цикл переміщення вантажу при переході на оптимальне 

керування складає 0,0002 кВт·год. 

Для визначення вартості зекономленої електроенергії необхідно її 

величину помножити на роздрібний тариф на електроенергію. Тариф для 

промислових споживачів другого класу напруги з врахуванням ПДВ становить 

182,5 коп/кВт·год [1-3]. Подальший розрахунок виконано для підприємств, які 

мають другий клас напруги, оскільки значна частина підприємств споживають 

електроенергію з мережі 10 кВ, тобто відносяться до споживачів другого класу. 

Виходячи з цього, вартість зекономленої електроенергії становить: 

0,05475 коп/цикл – для переміщення вантажу масою 20 тон; 0,0365 коп/цикл – 

для переміщення вантажу масою 5 тон. Для того, щоб визначити економічну 

ефективність за весь період роботи механізму підйому вантажу необхідно 

вартість зекономленої електроенергії помножити на кількість циклів підйому-

опускання вантажу. Приймемо, що механізм підйому вантажу за весь час 

експлуатації виконує від 16·10
3
 до 1·10

6
 циклів [4]. Тоді при переміщенні 

вантажів масою 20 тон вартість зекономленої електроенергії за весь період 

експлуатації механізму підйому вантажу знаходиться у межах 876…54750 грн. 

Аналогічні розрахунки для переміщення вантажів масою 5 тон показують, що 

вартість зекономленої електроенергії складає 584…36500 грн. Таким чином, 

економічна ефективність використання оптимальних законів руху механізму 

підйому вантажу досягається при інтенсивній експлуатації крана. 
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Одним із шляхів досягнення високих вимог щодо продуктивності, 

енергоефективності та надійності сучасних машин та механізмів є оптимізація 

режимів їх руху. Існує широкий спектр методів розв’язування задач 

оптимального керування. Одним із таких методів є класичне варіаційне 

числення, зародження та розвиток якого повʼязаний з працями Ейлера, 

Лагранжа, Лежандра, Якобі, Вейєрштрасса та інших вчених. 

Постановка оптимізаційних задач зводиться до: 1) встановлення 

адекватної математичної моделі системи; 2) визначення початкових та кінцевих 

умов її руху; 3) накладання обмежень на функцію керування або/і фазові 

координати системи; 4) обґрунтування оптимізаційного критерію (як правило, 

інтегрального) який необхідно мінімізувати (максимізувати). 

У значній кількості практично значимих задач оптимізаційний критерій є 

лінійно-квадратичним: 
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де Т – тривалість руху системи; Аі – і-тий коефіцієнт; t – час; х – узагальнена 

координата системи; n – найвищий порядок похідної функції х за часом, який 

входить у підінтегральний вираз функціоналу (1). 

Як відомо, необхідною умовою мінімуму критерію є рівняння Ейлера-

Пуассона, яке для критерію (1) набуває такого вигляду: 

 

(2) 

 

Зазначимо, що умова (2) є лише необхідною умовою екстремуму і вона не 

встановлює його тип. Для того, щоб визначити мінімум чи максимум 

досягається на розв’язку рівняння (2) необхідно скористатись посиленою 

умовою Лежандра: 

 

(3) 

 

Визначення частинної похідної (лівої частини нерівності (3)) дає 

наступний вираз: 

 

(4) 

 

Оскільки коефіцієнт Аn завжди додатній, то нерівність (3) буде справедливою. 

Це означає, що на екстремалі, яка є розв’язком диференціального рівняння (2), 

функціонал (1) може набувати мінімуму. 

 

 

УДК 662.767.2 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ РЕАКТОРІВ 

ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОЇ ФЕРМЕНТАЦІЇ 

 

Марус О.А., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Твердофазна ферментація відбувається в твердому, сипучому або 

пастоподібному середовищі з вологістю субстрату від 30 до 80 % [1]. 

Проведений аналіз існуючих конструкцій реакторів для виробництва 

біогазу показав, що найбільш поширені конструкції для рідкої ферментації, або 

поєднання твердо та рідкофазного зброджування. 
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Аналіз існуючих конструкцій реакторів для твердофазної ферментації 

показав, що при розробці реактора потрібно враховувати різні механічні 

властивості субстрату (вологість, густина, однорідність субстрату) та його 

підготовку до зброджування, при цьому необхідно забезпечувати ефективне 

перемішування, якісне завантаження та видалення біомаси, безперервність 

процесу, стерильні умови упродовж процесу ферментації та підтримання 

заданих температурних режимів та вологості субстрату. Також необхідно 

відмітити, що в найбільшій мірі задовольняють вимоги до твердофазних 

реакторів горизонтальні циліндричні реактори з перемішувальними лопатками. 

Горизонтальні циліндричні реактори для виробництва біогазу поділяють на 

обертові [2-4] та реактори з обертовою мішалкою [5, 6]. Біогазові реактори з 

обертовою мішалкою в свою чергу поділяються на ферментери з поперечним та 

повздовжнім перемішуючим пристроєм. 

Отже, при виборі оптимальної конструкції біогазової установки при 

твердофазній ферментації важливо враховувати в першу чергу об’єм біосировини, 

що підлягає обробці, та її вологість, від цих показників залежить вибір типу 

реактора та способу перемішування,щоб мінімізувати витрати електроенергії на 

перемішування біомаси. 
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УДК 621.873 

 

МЕТОД СИНТЕЗУ НЕКЛАСИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА 

 

Ромасевич Ю.О., д.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Реалізація алгоритму fuzzy-регулювання в мехатронних системах 

покладається на fuzzy-регулятор. Cистема fuzzy-регулювання складається із 

чотирьох блоків, що виконують послідовно (в три етапи) процедуру 

формування алгоритму регулювання як функції вихідної змінної u від вхідних 

змінних x0, xl, х2, х3,…, хn (рис. 1). 

Блок фаззифікації (Ff) перетворює вхідні фізичні змінні (x0, xl, х2, х3,…, хn) 

у терми Aі лінгвістичних змінних і виділяє для кожного моменту часу (для 

кожного часового такту) значення функції приналежності μi(хi) для 

активізованих правил. Блок логічного висновку (Inf) відповідно до правил, 

закладених попередньо експертом в блок бази знань, визначає терми Вj 

вихідних лінгвістичних змінних й привласнює їм, згідно із принципами fuzzy-

логіки, значення функцій приналежності μj(uj). 

База знань

Логічний 

висновок
Фазифікація

Дефазифікація

Об’єкт 

регулювання

Блок Inf
Блок Ff

Блок Dff

U
x1

x2

xn

Ai

μi(xi) μj(uj)

Bj

x0

 
Рисунок 1 – Блочна структура системи fuzzy-регулювання 

 

Основу алгоритму fuzzy-регулювання становить масив правил, який 

знаходиться в блоці бази знань. Правила складаються експертом на підставі 

його розуміння завдання регулювання. Додатково до масиву правил у склад 

алгоритму входять функції приналежності, що визначають кількісний 

взаємозв’язок фізичних змінних з лінгвістичними, тобто з термами. До форми 

функцій приналежності пред’являються мінімальні вимоги в силу наближеного 

принципу регулювання на основі fuzzy-логіки. 

Розглянемо приклад ПІ-регулятора, який реалізований на базі fuzzy-

логіки. Для цього розглянемо вхідні змінні: похибку параметра регулювання е, 
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та її інтеграл  edt  (у подальшому викладі матеріалу використано позначення 

 edt ). При синтезі класичного ПІ-регулятора вихідна змінна визначається 

за наступним виразом: 

 

(1) 

 

де kP та kI – пропорційний та інтегральний вагові коефіцієнти відповідно, які 

показують важливість відповідної складової. Проведемо фазифікацію вхідних 

та вихідної змінних. Для цього приймемо, що вхідні змінні fuzzy-регулятора 

мають по п’ять термів, а вихідна змінна – сім термів. Позначимо їх так: NBe, 

NSe, Ze, PSe, PBe – терми для змінної e; NBγ, NSγ, Zγ, PSγ, PBγ – терми для змінної 

γ; NBu, NMu, NSu, Zu, PSu, PMu, PBu – терми для вихідної змінної u. Наступний 

етап у процесі синтезу fuzzy-ПІ-регулятора – складання бази правил. Будемо 

використовувати правила, які подібні до тих, за якими працює класичний ПІ-

регулятор. Всі правила представимо у вигляді таблиці 1. Для розрахунку 

вихідної змінної використаємо алгоритм Мамдані [1]. 

Таблиця 1 – База лінгвістичних правил роботи fuzzy-ПІ-регулятора 

е 

γ 
NBe NSe Ze PSe PBe 

NBγ PBu PBu PMu PSu Zu 

NSγ PBu PMu PSu Zu NSu 

Zγ PMu PSu Zu NSu NMu 

PSγ PSu Zu NSu NMu NBu 

PBγ Zu NSu NMu NBu NBu 

 

При обчисленні вихідної змінної згідно алгоритму Мамдані необхідно 

виконувати значну кількість логічних та арифметичних операцій. Однак, цього 

можна уникнути, якщо при налаштуванні fuzzy-регулятора визначити функцію 

вихідної змінної. Для визначення функції вихідної змінної необхідно виконати 

дискретизацію задачі регулювання, тобто використати у розрахунках лише 

дискретні значення вхідних змінних, які розташовані на відстані своїх кроків Δе 

та Δγ: для змінних е та γ відповідно. Надалі для дискретних значень вхідних 

змінних виконується розрахунок вихідної змінної за алгоритмом Мамдані. 

Таким чином, формується багатомірний масив даних, в якому дискретним 

значенням вхідних змінних відповідає дискретне значення вихідної змінної. 

Основна ідея запропонованого методу синтезу fuzzy-регулятора полягає у 

тому, що кількість розрахунків у процесі регулювання зменшується, за рахунок 

,IP keku 
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використання апроксимаційної функції вихідної змінної або багатомірного 

масиву. Ціною збільшення передексплуатаційних налаштувань fuzzy-

регулятора вирішується задача підвищення його швидкодії та зменшення вимог 

до апаратної та програмної частин. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ОПТИМАЛЬНИЙ ПРОЦЕС РІЗАННЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Рибалко В.М., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Якість процесу різання біологічного матеріалу (копицевого рогу) 

механічними засобами визначається сталістю величини сили різання та її 

складових. Можна виділити три основних параметри, які впливають на 

величину цих сил: механічні властивості матеріалу – τпр.зс.; геометричні 

параметри різального інструменту – ψ (кут дії); ширина різання. Механічні 

властивості біологічного матеріалу прийнято вважати постійними у випадку 

різання поперек волокон, тобто τпр.зс = const [1]. 

При зміні ширини різання b → bmin. (bmax. = 2bmin.) та сталій величині сили 

різання (FZ = const.) напруження у зоні різання зростає та досягає значення 

τв.зс. – границі міцності при зсуві. Відбувається інший вид деформації 

біологічного матеріалу, погіршується якість оброблювальної поверхні [1]. 

Для покращення процесу різання біологічного матеріалу в умовах зміни 

ширини різання (корицева стінка) запропоновано використовувати інтервал 

значень доступних напружень, характерних для обраного виду деформації 

матеріалу [2]: 

 

                                                       (1) 

 

де τ – дійсні напруження у зоні різання; τ0 – розрахункові напруження, які 

залежить від виду деформації:  – допустимі відхилення дотичних 

напружень для випадку деформації пластичного зсуву. 
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Величину сили деформації стружки у певних умовах різання визначають 

за залежністю: 

 

                                                     (2) 

 

де  – коефіцієнт зміни напружень [3]. 

Із врахуванням фізико-механічних властивостей біологічного матеріалу 

значення Кτ = 1,25….1,34. Сила різання біологічного матеріалу визначається із 

врахуванням цього коефіцієнта [3]: 

.                                                  (3) 

Використання інтервалу значень дотичних напружень (залежно від виду 

деформації) значно розширює технологічні можливості різального інструменту, 

у конструкцію якого потрібно внести зміни. Необхідно змінити технологічні 

прийоми різання копицевої стінки. Запропоновані зміни значно полегшать та 

спростять процес різання біологічного матеріалу. 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

З метою вдосконалення розрахункових моделей в роботах вітчизняних 

вчених Винокура Б.Б. та інших, вплив легуючих елементів розділено на 

розрахунок зміцнення α-фази за рахунок викривлення кристалічної гратки та 

зміцнення сталі недеформуємими частинками карбідної та карбонітридної фаз. 
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Вибравши відповідну композицію легуючих елементів, яка дає можливість 

подрібнення зерна α-фази для досягнення необхідного рівня механічних та 

технологічних властивостей сплаву, приріст межі плинності сталі (η) за рахунок 

зміцнення карбідною фазою можна обчислити, виходячи з рівняння: 

.
2

L

aGb
  (1) 

Визначальною величиною в цьому рівнянні є відстань між частинками (L). 

Для визначення характеристик карбідної фази, пропонується математична 

залежність, яка пов’язує відстань між частинками недеформованої твердої фази 

з її концентрацією та розміром. Вона описується наступним рівнянням: 

ddLk,d 


 3

6

100




 (2) 

де Lk,d – відстань між частинками;  

d – розмір частинок; 

k – концентрація частинок. 

Цей вираз дає можливість пов’язати між собою концентрацію легуючих 

елементів (в нашому конкретному випадку титану та ніобію) з її впливом на 

величину зміцнення сталі. Для цього необхідно знати розподілення цих 

елементів між структурними складовими сплаву. 

Для наочного відображення залежності зміцнення сплаву від вказаних 

характеристик наведені графічні залежності відстані між частинками карбідної 

фази в залежності від зміни їх розміру та концентрації в сталі. 

На графіку (рис. 1) бачимо лінійний характер зміни відстані між 

частинками, в залежності від величини цих частинок. З цієї залежності видно, 

що подрібнення карбідної фази сприяє зменшенню відстані між частинками, і, 

як наслідок, збільшує ступінь зміцненого сплаву. При цьому подрібнення 

включень до 1...3 мкм суттєво зменшує відстань між частинками при 

концентрації карбідної фази в межах 0,1...0,2% від загального об’єму сплаву. Це 

дає можливість на декілька десятків відсотків підвищити міцність сталі. 

Наведена графічна залежність, яка описується рівнянням (2), дає 

можливість спростити модель запропоновану в роботі Пікерінга, замінивши в 

рівнянні член, який враховує відстань між частинками карбідної фази, виразом 

до складу якого буде входити певний коефіцієнт (Lk,d), що пов’язує розмір 

частинок цієї фази з її концентрацією в сталі. Для визначення цього коефіцієнта 

слід застосовувати виведену нами формулу (2). Це дасть можливість значно 

спростити та підвищити достовірність розрахунків. 

Видно, що при розмірах карбідної фази 5 і 10 мкм, відстань між цими 

частинками буде залишатись в межах 30...100 мкм навіть при концентрації цієї 

фази до 0,5%, що недоцільно. Відчутне зміцнення сплаву при оптимальній 
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концентрації карбідної фази в межах 0,1...0,2% спостерігається при розмірі 

частинок до 2...3 мкм. 

 
Рисунок 1 – Залежність відстані між частинками карбідної фази від їх 

розміру при різних концентраціях 
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Одним з найбільш трудомістких процесів на підприємствах будівельної 

індустрії є виготовлення і встановлення арматурних виробів. Використання 

одинарного і подвійного кільцевого армування при виготовленні безнапірних 

труб з досить частим кроком арматури (50-120 мм) є нераціональним із-за 

складності виготовлення спіральних каркасів і збільшення товщини захисного 

шару бетону. Вирішення даної проблеми при виготовленні залізобетонних труб, 

стінних кілець може бути виконано за допомогою сталевої і базальтової фібри.  

Використання технології фібрового дисперсного армування дозволяє 

збільшити міцність на розтяг і стиск, тріщиностойкість, морозостійкість, 

водонепроникність, значно знизити час виготовлення і трудомісткість робіт за 

рахунок відмови від в'язки арматури, укладання сіток, а також заощадити 
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будівельні матеріали за рахунок досягнення проектних характеристик при 

меншій товщині і металоємності конструкцій. Використання сталефібробетону 

при виготовленні безнапірних труб і базальтофибробетону для виготовлення 

стінних кілець, дозволяє збільшити термін експлуатації виробів, зменшити 

кількість тріщин усадки (рис. 1).  

Стримування використання фібрового армування в Україні для 

виготовлення складних залізобетонних конструкцій пов'язано з відсутністю 

рекомендацій, методик розрахунку, що враховують передумови нових 

вітчизняних нормативних документів. Таким чином, виготовлення нових 

ефективних фібробетонних конструкцій: безнапірних труб, стінних кілець, 

горловин колодязів, контейнерів для зберігання токсичних і радіоактивних 

відходів і розробка відповідних рекомендацій, нормативних документів є 

актуальними для розвитку будівельної індустрії. 

    
Рисунок 1 – Встановлення зовнішньої оболонки форми труби Ø 400 мм в 

установку вертикального вібропресування; сталефібробетонна труба Ø 400 мм, 

після набору міцності 
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Застосування раціональних залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів 

кругового перерізу у вигляді колон каркасних будівель, що експлуатуються в 

сейсмонебезпечних зонах, буронабивних паль підпірних стін, протизсувних 

споруд, що сприймають значний горизонтальний тиск ґрунту, стримується 
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відсутністю відповідних експериментально-теоретичних досліджень 

напружено-деформованого стану при дії поперечних сил і поздовжнього 

стискального зусилля. Не дослідженими залишаються питання нагельного 

ефекту поздовжньої арматури при багаторядному армуванні, вплив 

поздовжнього армування на несучу здатність за поперечною силою. 

В нормативних методиках розрахунок міцності похилих перерізів 

залізобетонних елементів виконується за емпіричними або напівемпіричними 

залежностями, на відміну від деформаційного методу розрахунку міцності 

нормальних перерізів, що дозволяє визначати зусилля в арматурі і оцінку 

несучої здатності при напруженнях нижче межі текучості. 

Таким чином, розвиток деформаційного методу оцінки напружено-

деформованого стану і несучої здатності похилих перерізів стиснуто-зігнутих 

елементів кругового перерізу є актуальним для підвищення ефективності 

розрахунку надійності будівель, споруд відповідно до реальної розрахункової 

схеми прикладення вертикальних і горизонтальних навантажень. Об'єкт 

дослідження – залізобетонні елементи кругового перерізу в умовах поперечного 

і поздовжньо-поперечного вигину при короткочасному навантаженні [1]. 

Предмет дослідження – напружено-деформований стан та несуча здатність 

залізобетонних елементів кругового перерізу при дії поперечної сили. Методи 

дослідження – експериментальні дослідження залізобетонних елементів 

кругового перерізу з застосуванням кореляційного аналізу, теоретичні  

дослідження на основі теорії залізобетону [2]. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

- отримано нові закономірності деформування і руйнування 

залізобетонних елементів кругового перерізу в умовах поперечного і 

поздовжньо-поперечного вигину при різних прольотах зрізу [6]; 

- вперше експериментально встановлено вплив позацентрово 

прикладеного поздовжнього стискаючого зусилля на збільшення несучої 

здатності залізобетонних колон кругового перерізу за поперечною силою і 

моментом в порівнянні з колонами без поздовжнього обтиснення; 

- встановлена кінетика утворення та розвитку похилих тріщин при 

поперечному вигині на основі нового безконтактного методу кореляції 

цифрових зображень; 

- розроблена деформаційна методика розрахунку похилих перерізів 

залізобетонних елементів кругового перерізу в умовах поперечного і 

поздовжньо-поперечного вигину з використанням реальних діаграм 

деформування бетону і арматури [3, 4]. 

Практичне значення роботи: 
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- розроблена деформаційна методика розрахунку дозволяє з достатньою 

точністю оцінювати міцність похилих перерізів залізобетонних елементів зі 

стиснутою зоною складної форми в тих випадках, коли напруження в 

розтягнутій арматурі не досягають граничних значень, більш економічно 

використовувати подовжню і поперечну арматуру, виконувати розрахунок 

будівель, споруд відповідно до реальної  розрахункової схеми прикладення 

вертикальних і горизонтальних навантажень [5, 7]; 

- застосування безконтактного методу кореляції цифрових зображень 

дозволяє знизити трудомісткість визначення деформацій залізобетонних 

елементів, встановити послідовність розвитку пошкоджень, проводити 

дистанційний моніторинг і аналіз швидкоплинних процесів при руйнуванні. 

Результати наукових досліджень впроваджені: 

- у навчальному процесі кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій 

будівельного факультету Київського національного університету будівництва і 

архітектури, кафедри будівництва факультету конструювання та дизайну 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, для 

підготовки фахівців і магістрів за фахом «Промислове і цивільне будівництво»; 

- на підприємстві ПАТ «Комбінат Будіндустрії» (м. Київ) при 

виготовленні залізобетонних паль кругового перерізу з розподіленим 

армуванням. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується прийнятими передумовами, значним обсягом 

експериментальних досліджень, сучасних методів аналізу і розрахунку несучої 

здатності, незначною збіжністю експериментальних даних з результатами, 

одержаними за запропонованою методикою. 

Висновки. 

1. Проведені дослідження з випробування колон кругового перерізу в 

умовах поперечного згину з попереднім позацентровим обтисненням 

відповідають реальній розрахунковій схемі елементів конструкцій при 

завантажені вертикальними і горизонтальними зусиллями, що дозволяє 

виконати оцінку несучої здатності похилих перерізів з урахуванням впливу 

поздовжньої арматури, розташованої в розтягнутій і стиснутій зоні перерізу при 

багаторядному армуванні. 

2. Вплив позацентрового прикладення поздовжнього стискаючого 

зусилля, спрямованого в бік зворотний від подальшого поперечного згину, 

збільшує несучу здатність за поперечною силою зразків – колон кругового 

перерізу до 45 %, а несучу здатність за моментом – до 39 %, у порівнянні із 

зразками колон без обтиснення при рівних прольотах зрізу а = 2 Ø. 
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3.  Кількість поздовжньої арматури, розташованої в розтягнутій і 

стиснутій зоні перерізу істотно впливає на граничну поперечну силу для 

елементів кругового перерізу, особливо, при багаторядному армуванні і 

повинна враховуватися при проектуванні розрахунком. Параметри несучої 

здатності залізобетонних елементів кругового перерізу за поперечною силою і 

моментом серій К-I – К- III збільшуються зі зменшенням величини прольоту 

зрізу як і для елементів прямокутного перерізу. 

4. Використання методу кореляції цифрових зображень при проведенні 

експериментальних досліджень дозволяє простежити процес зародження, 

утворення і розвитку похилої тріщини до моменту руйнування за похилим 

перерізом, виконати якісну оцінку деформацій у стиснутій і розтягнутій зоні 

бетону, а також у поздовжніх стрижнях арматури в перерізі з тріщиною на 

будь-якій стадії деформування. 

5. Наведена деформаційна методика розрахунку напружено-

деформованого стану залізобетонних елементів кругового перерізу з 

використанням повної діаграми деформування бетону дозволяє отримувати 

цілком задовільні результати з коефіцієнтом варіації не більше 10 % при дії 

поперечної сили з попереднім позацентровим обтисненням і без попереднього 

обтиснення. При цьому підбір перерізу спіральної арматури виконується за 

умови рівної міцності похилого перерізу на спільну дію моменту і поперечної 

сили. 

6. Застосування деформаційного підходу в розрахунках опору похилих 

перерізів дозволяє враховувати вплив поздовжнього зусилля позацентрового 

обтиснення, наявність деформацій і напружень в поздовжній розтягнутій і 

стиснутій арматурі нижче або рівних межі плинності, вплив відсотка армування 

поздовжньої арматури, визначати напружено-деформований стан і несучу 

здатність похилих перерізів на будь-якому рівні навантаження. 

7. З точки зору критерію вичерпання опору матеріалу, наведена методика 

оцінки напружено-деформованого стану похилих перерізів практично повністю 

ув'язана з деформаційним методом розрахунку міцності нормальних перерізів. 
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Парк машин і обладнання, який є в тваринництві, використовується на 35-

50%, а коефіцієнт використання машин становить 0,6-0,7, фактичний ресурс 

машин в 1,7-1,8 рази нижче нормативного. Це пояснюється відсутністю 

науково-обґрунтованої форми організації технічного обслуговування і ремонту 

(ТОР) обладнання в тваринництві і показників оцінки якості виконуваних робіт. 

У більшості випадків за основу оцінки береться не кількість і якість виробленої 

продукції, а обсяг виконаних робіт. Виходячи з цього, вигідніше виконувати не 

операції періодичного ТОР, а усувати відмови в роботі обладнання, які є 

наслідком незадовільної організації ТОР і дають більший обсяг. У зв’язку з 

цим, обладнання працює ненадійно. 
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У тваринництві України використовується значна кількість різноманітних 

за виробництвом, структурою та умовами експлуатації машин та обладнання, 

тому організація їх ТОР не може вирішуватися за однією схемою і вибором 

оптимальної форми. Система технічного обслуговування і ремонту (СТОР) з 

метою найбільшої економічної доцільності має велике значення і значний 

вплив на собівартість тваринницької продукції. Існує кілька способів і форм 

організації ТОР машин та обладнання ферм і комплексів.  

З метою визначення економічної ефективності СТОР розроблені 

організаційні форми ремонтно-обслуговуючих дій (РОД) техніки в 

тваринництві. Кожна з форм ведення виробничої діяльності характеризується 

ремонтно-обслуговуючою базою (РОБ), яка обслуговує і забезпечує вплив 

відповідних РОД. 

В залежності від конкретних виробничо-економічних умов підприємств 

ТОР машин і устаткування ферм можуть здійснюватися трьома способами: 

централізованим, для якого характерні два варіанти; комбінованим і 

децентралізованим.  

Перший варіант централізованого способу СТОР може бути здійснений 

на основі внутрішньої господарської централізації ремонтно-обслуговуючої 

служби одного аграрного підприємства або ж на базі міжгосподарської 

кооперації ремонтно-обслуговуючих служб кількох аграрних підприємств. 

Організація СТОР за другим варіантом централізованого способу будується на 

базі колишніх районних станцій технічного обслуговування обладнання 

тваринництва (СТОТ) або спеціалізованої організації з технічного 

обслуговування (СОТ) та ремонтних майстерень. 

Децентралізований спосіб СТОР базується на використанні ремонтних 

майстерень, пунктів ТО обладнання великих тваринницьких комплексів. 

Вказаний спосіб передбачає три форми внутрішньої господарської спеціалізації 

при виконанні ремонтних робіт: працівниками спеціалізованих ремонтних 

майстерень; слюсарями пунктів технічного обслуговування (ПТО); 

операторами і слюсарями-ремонтниками ферм і комплексів. 

Комбінований спосіб ТОР поєднує два перших і базується на РОБ, як 

аграрного підприємства, так і району. 

Перевагою при виборі тієї чи іншої організаційної форми ТОР машин і 

обладнання є виробничо-економічні умови аграрних підприємств і 

експлуатаційні витрати, що припадають на одиницю тваринницької продукції 

або ж роботи, які виконуються відповідними механізмами. Домогтися 

зростання економічної ефективності можна лише правильним вибором 

відповідної форми організації ТОР. 
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Економічна ефективність будь-якої організаційної форми СТОР машин 

характеризується показниками рівня питомих приведених експлуатаційних 

витрат, які пов’язані з підтриманням постійної працездатності і безвідмовності 

техніки тваринницьких ферм і комплексів. Питомі приведені експлуатаційні 

витрати можна знайти: в розрахунку на умовну одиницю обладнання ферми; на 

голову тварин;на одиницю продукції тваринництва; на відповідну вартість 

валової продукції тваринництва. 

Проведений аналіз досліджень з обґрунтування РОБ на молочних фермах 

різних типорозмірів показав, що для молочних ферм з поголів’ям 50, 75 і 100, 

200 корів необхідно мати ПТО, обладнаний відповідно до табеля для виконання 

слюсарних робіт на 2 робочих місця. Для ферм на 400 голів необхідно мати 

ПТО, обладнаний відповідно до табеля для виконання слюсарних робіт на 4 

робочих місця, а також оснащений обладнанням для виконання 

електрозварювальних, електромонтажних та жерстяницьких робіт. 

Найбільш раціональною структурою управління службою ТОР машин і 

обладнання в тваринництві є створення на базі СТО фірм-виробників 

фермських машин бригад з обслуговування доїльного, холодильного, 

котельного, електротехнічного та іншого технологічного обладнання. Іншим 

важливим напрямком є створення оптимального складу бригад з ТОР 

представленого обладнання, поліпшення постачання запасними частинами та 

організація планування робіт. 

 

 

УДК 514 

 

КОНСТРУЮВАННЯ ЛІНІЙЧАТОЇ ПОВЕРХНІ ПОЛИЦЕВОГО ТИПУ ЗА 

ЗАДАНОЮ ГЕОДЕЗИЧНОЮ ЛІНІЄЮ 

 

Несвідомін В.М., д.т.н., Кремець Я.С., аспір. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Якщо частинка на певній швидкості зустрічається із поверхнею, то далі 

вона рухається по геодезичній лінії і тільки сила ваги частинки згодом змушує 

відхилитися її від цього курсу, причому чим більша швидкість частинки, тим 

більш точно її траєкторія руху наближається до геодезичної лінії. За приклад 

можна взяти похилу площину (рис. 1, а). Чим більша початкова швидкість V 

частинки, тим більше траєкторія її руху наближається до прямої лінії, яка є 

геодезичною для площини. Для поверхні відбувається те ж саме. Наприклад, 

для циліндричної поверхні (рис. 1, б) граничною траєкторією руху частинки 
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буде гвинтова лінія, тобто геодезична для циліндра. Ця властивість геодезичної 

лінії продемонстрована також на прикладі руху гнучкої стрічки по поверхні 

циліндра в заданому напрямі (рис. 1, в). Оскільки стрічка, якою може бути 

скиба грунту, намагається рухатися по геодезичній лінії, то бажану форму 

траєкторії руху скиби, тобто геодезичної лінії, можна задати наперед. За 

заданою геодезичною лінією можна побудувати одну розгортну поверхню і 

інші нерозгортні, які в більшій або меншій мірі відрізнятимуться від розгортної. 

Ця ідея може бути використана при проектуванні полиці плуга. 

За основу конструювання поверхні беремо просторову криву – бажану 

траєкторію руху скиби по поверхні, яку потрібно побудувати. Ця крива для 

поверхні має бути геодезичною лінією. Через кожну точку кривої потрібно 

провести прямолінійну твірну, причому у такому напрямі, щоб крива для 

поверхні була геодезичною. Це зручно зробити за допомогою супровідного 

тригранника цієї кривої. Із диференціальної геометрії відомо, що напрямний 

вектор L прямолінійної твірної в триграннику напрямної кривої, яка є 

геодезичною для поверхні, знаходиться у спрямній площині тригранника (рис. 

2). Якщо ми хочемо, щоб поверхня була розгорткою, то в названій площині 

вектор L має строго визначений напрям, який обумовлений значенням кривини 

і скруту кривої в поточній точці (рис. 2, а). 

   
  а    б     в 

Рисунок 1 – До визначення траєкторії руху частинки або гнучкої стрічки по 

поверхні при подачі їх в заданому напрямі 

 

Для того, щоб поверхня була нерозгортною, потрібно вектор L відхилити 

від цього напряму на кут ψ в одну або іншу сторону таким чином, щоб він 

залишався в спрямній площині (рис. 2, б). Чим більший кут відхилення ψ, тим 

більше нерозгортна поверхня відрізнятиметься від розгортної. 
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    а      б 

Рисунок 2 – Супровідний тригранник заданої траєкторії руху частинки з 

напрямним вектором прямолінійної твірної поверхні в спрямній площині 

 

За розробленим алгоритмом було побудовано лінійчаті поверхні. 

Зокрема, роботу алгоритму було перевірено на тестовому прикладі. За 

геодезичну лінію було взято гвинтову лінію і побудовано для неї розгортну 

поверхню. В результаті було отримано циліндр, чого і слід було чекати. Із 

отриманої поверхні за допомогою лобового контуру було вирізано необхідний 

відсік полиці плуга, який представлений в проекціях на рис. 3. При 

необхідності із отриманої поверхні можна вирізати інший відсік, який 

відповідатиме іншому заданому лобовому контуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Було також побудовано інші нерозгортні лінійчаті поверхні, для яких 

задана гвинтова лінія є геодезичною, за рахунок зміщення вектора L твірної на 

сталий кут ψ в спрямній площині. 

 

 

 

  

 

Рисунок 3 – Проекції полиці плуга із нанесеною 

геодезичною лінією – ймовірною траєкторією 

руху скиби 
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УДК 631.363.004.15 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ОПЕРАТОРА ЕРГАТИВНИХ 

СИСТЕМ 

 

Новицький А.В., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Як показує аналіз, наукові дослідження людського фактора, які виконані 

в останні 50 років у світовій і вітчизняній науці використано переважно у 

високотехнологічних галузях машинобудування. Окремі дослідження систем 

«Людина – Машина», які проведені в останні 20-30 років в агроінженерній 

галузі, дозволили переконливо підтвердити, що технологічні процеси 

виробництва сільськогосподарської продукції виконуються не механічними 

мобільними агрегатами під керівництвом механізаторів, а людино-машинними 

системами, функціонування яких забезпечується ефективною взаємодією 

людини-оператора («Л») і технічного засобу, або машини («М»). 

Надійність складової «Л» складних технічних систем «ЛМ», якими є 

машини та обладнання агропромислового виробництва може бути визначена як 

кількісними так і якісними показниками. Вплив психологічних та професійних 

факторів на надійність роботи оператора визначають наступні показники: 

ймовірність безпомилкової роботи оператора; інтенсивність помилок людини-

оператора; ймовірність відновлюваності людини-оператора, яка відмовила; 

коефіцієнт готовності людини-оператора; своєчасність вирішення задачі 

людиною-оператором; загальний показник надійності людини-оператора, 

ймовірність правильного рішення операторської задачі; точність роботи 

людини-оператора. Всі вищезазначені показники складової «Л» можна 

співставити з кількісними показниками системи «ЛМ» та складової «М», які 

приведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Показники, які використовуються для визначення надійності  

СТС «ЛМ» 

Показники надійності 

Машини Людини-оператора 

(персоналу) 

СТС «ЛМ» 

1 2 3 

Ймовірність безвідмовної 

роботи на протязі заданого 

часу, Рм 

Ймовірність безпомилкової 

роботи людини-оператора, 

Роп 

Ймовірність 

безпомилковості виконання 

завдання системою, Рслм 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Коефіцієнт готовності 

машини, Кгм 

Коефіцієнт готовності 

людини-оператора, Кгоп 

Коефіцієнт готовності 

системи, Кгслм 

- Середнє значення 

ймовірності безпомилкової 

роботи людини-оператора, 

Рбоп 

- 

Ймовірність відновлення 

машини, яка відмовила, 

Рвіднм 

Ймовірність 

відновлюваності людини-

оператора, яка відмовила, 

Рвідноп 

Ймовірність відновлення 

системи, яка відмовила, 

Рвіднслм 

Інтенсивність відмов 

машини, λм 

Інтенсивність помилок 

людини-оператора 

(персоналу), λпоп 

- 

- Своєчасність вирішення 

задачі людиною-

оператором, Рсв 

- 

Загальний показник 

надійності машини, Рсчмм 

Загальний показник 

надійності людини-

оператора, Рсчмоп 

Загальний показник 

надійності системи,Рслм 

- Ймовірність правильного 

рішення операторської 

задачі, Рпр 

- 

Точність роботи людини-

оператора, γм 

Точність роботи людини-

оператора, γ 

Точність роботи системи, 

γслм 

 

Як показує аналіз, представлені показники надійності людини-оператора 

по аналогії близькі до показників надійності технічних об’єктів. 

 

 

УДК 631.33.024 

 

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРНИХ ДІЛЯНОК НАРАЛЬНИКОВОГО СОШНИКА 

 

Харьковський І.С., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Наральниковий сошник представляє собою складну просторову 

конструкцію, яка має різноманітно орієнтовані поверхні (рис. 1). Окремі 

елементи сошника виконують свої специфічні функції, однак в цілому сошник 

готує ґрунт для внесення насіння культури, що висівається. Руйнування ґрунту 

починається ріжучою крайкою. Потім пласт, що відділяється переміщується по 

передній лобовій поверхні і її боковим розгалуженням.  
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В результаті зношування в нижній частині наральника утворюється 

додаткова тильна задня поверхня, орієнтована зустрічно направленню руху 

наральника в ґрунті. Це викликає виникнення небажаних зусиль виглиблення 

сошника з ґрунту. Але в той же час наральник тильною поверхнею додатково 

ущільнює дно борозни. Таким чином, на сошнику, який працює можна 

виділити три характерні ділянки: ріжучу крайку, лобову (передню) і тильну 

(задню) поверхні. Кожна з них вносить свій вклад в підготовку ґрунту до 

посіву. 

Найбільші навантаження руйнування ґрунту приходяться на гостро 

виступаючу носову частину наральника і особливо на його ріжучу крайку. Вона 

першою зустрічає незруйнований пласт ґрунту і на неї очевидно діють 

максимальні зусилля. 

 

4

2

1

3

1

2

 
Рисунок 1 – Наральниковий сошник і його елементи: 1 – ріжуча крайка; 

2 – лобова поверхня; 3 – тильна (задня) поверхня; 4 – місця кріплення сошника 

до стійки 

 

Ріжуча крайка навіть нового наральника має кінцеві конструктивні 

розміри, які забезпечують його ефективну роботу і можливість якісного 

гартування без перепалювання при виготовленні. В початковій стадії 

експлуатації конструктивна форма ріжучої крайки швидко переходить в 

технологічну округлу, котра характерна для довготривалої роботи наральника. 
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Аналіз зносу по передній (лобовій) і тильній (задній) поверхнях показує 

його нерівномірність розподілення. Найбільші величини зносу спостерігаються 

на ділянках, які прилягають до ріжучої крайки з поступовим зменшенням по 

мірі віддалення від ріжучої крайки. Такі розподілення зносу по робочих 

поверхнях наральникового сошника підтверджують гіпотезу приведену в 

роботах по визначенню зусиль на лемешах, які працюють також як і 

наральникові сошники в умовах зношування необробленим ґрунтом. 

Таким чином, аналіз зношування робочих сошників, виготовлених із 

монометалічного однорідного матеріалу, дають можливість побудови і 

аналітичного опису діючих навантажень. 

 

 

УДК 631.173 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВОДНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИСІВНИХ АПАРАТІВ 

 

Матухно Н.В., ст. викл. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Регулювання висоти бруса сошників здіснюється на заводі і зазвичай не 

потребує налагодження. Якщо ж сівалку демонтують для проведення ремонту 

або якщо брус сошників явно нерівний, є можливість регулювання висоти 

бруса за допомогою розпірних шайб на вертикальних шарнірах: 

 
Рисунок 1 – Регулювання висоти бруса сошників 

 

Для перевірки висоти бруса сошників сівалку розміщується на рівній 

поверхні. Виконується замір висоти від землі до центральної лінії 

горизонтальної осі 1. Якщо ця висота на кінцях сівалки відрізняється більш ніж 



49 

на 4 см, виникає необхідність відрегулювати висоту бруса. Для регулювання 

висоти бруса замінюють розпірні шайби 2. Спочатку необхідно опустити 

сошники, щоб забезпечити достатнє притискання сошників та збалансувати 

раму. Наступним етапом підняти брус сошників, знявши розпірні шайби з 

верхньої частини вертикального шарніра та встановити їх на нижню частину 

шарніра. Опустити брус, знявши розпірні шайби з нижньої частини 

вертикального шарніра та встановити їх на верхню частину шарніра. Труба-

розкіс має бути натягнена, щоб підтримувати тягове навантаження від брусів 

робочих органів. 

 

 

УДК 631.173 

 

ДОВГОВІЧНІСТЬ ПРИВОДНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИСІВНИХ АПАРАТІВ 

 

Матухно Н.В., ст. викл. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Для належної роботи та для запобігання простоям під час ремонту 

приводні ланцюги мають бути добре відрегульованими та змащеними. 

Регулярно необхідно перевіряти приводні ланцюги на занадто велике 

провисання та зношення. За необхідності, відрегулювати натяжні зірочки, щоб 

зменшити провисання ланцюгів. При цьому необхідно впевнетись, що ланцюг 

встановлений з стопором зв’язувальної ланки в напрямку центральної лінії і що 

отвір в затиску (роздвоєний кінець) спрямований в сторону, протилежну 

напрямку руху ланцюга: 

 
Рисунок 1 – Ланцюгова передача приводу сошника 
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Сошники підіймаються та опускаються власним гідравлічним контуром. 

При використанні з активною гідравлічною системою на сошники діє постійна 

гідравлічна сила притискання для рівномірного проникнення в ґрунт сошників 

всієї сівалки. Для управління сошниками з постійною гідравлічною 

потужністю, необхідно приєднувати шланги підйому сошників до контуру, 

призначеного для управління гідромотором. Щоб забезпечити належну роботу 

сошників в плаваючому положенні, гідравлічний контур сошників має 

отримувати живлення від активної гідравлічної системи. Активна гідравлічна 

система потребує трактора з гідравлікою з закритим центром  або з 

компенсацією по тиску і потоку, яка отримує живлення від гідравлічного 

насоса з перемінним робочим об’ємом. 

 

 

УДК 534, 517.928 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ НОРМАЛЬНИХ ФОРМ КОЛИВАНЬ У 

НЕЛІНІЙНОМУ ДИНАМІЧНОМУ АНАЛІЗІ СИСТЕМИ «ВІЗОК – 

КАНАТ –ВАНТАЖ» МОСТОВОГО КРАНУ 

 

Човнюк Ю.В., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Маятникові системи, вивчення яких продовжується і зараз, 

представляють значний інтерес як для нелінійної динаміки, так і для 

різноманітних технічних прикладних задач. Зазвичай аналітичні результати 

отримані лише для коливань з відносно невеликими амплітудами. У даній 

роботі розглянута динаміка системи маятникового типу. Сучасні методи теорії 

збурень у сполученні з обчислювальними процедурами використані для 

побудови й аналізу стійкості нелінійних форм коливань як для малих, так і для 

великих амплітуд коливань. 

Для проведення нелінійного динамічного аналізу системи «візок-канат-

вантаж» мостового крану використовується метод нелінійних нормальних форм 

коливань. У вказаній системі можна виділити пов’язану (нелокальну) і 

локалізовану форми коливань. У другому випадку більша частина енергії 

коливань зосереджена у маятниковій частині системи, тому локалізована форма 

коливань сприятлива для зменшення небажаних коливань пружної підсистеми. 

При побудові нелінійних нормальних форм коливань системи спочатку 

здійснена побудова траєкторій форм зв’язаних коливань (у конфігураційному 
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просторі), а потім – власне траєкторії локалізованих форм коливань (у тому ж 

просторі). Обидві траєкторії близькі до прямолінійних. 

Аналіз стійкості форм коливань спочатку проводиться у спрощеній 

формі, з використанням приведення рівняння у варіаціях до виду рівняння 

Матьє. Оскільки траєкторія першої, нормальної форми зв’язаних коливань, 

близька до прямої, тоді, повертаючи систему координат, стійкість цієї форми 

можна визначити варіаціями у ортогональному до даної траєкторії напрямку. 

Межі областей стійкості та нестійкості рівняння Матьє добре відомі. 

Інший, більш точний, метод дослідження стійкості першої форми 

коливань передбачає використання рівняння Хілла. Слід зазначити, що 

рівняння у варіаціях у формі рівняння Матьє, на відміну від рівняння Хілла, 

придатне лише для доволі малих амплітуд коливань. Саме у внутрішній області 

площини «амплітуда коливань – частота» спостерігаються нестійкі рухи. 

Втрата стійкості першої форми призводить до переходу до інших форм 

коливань. При біфуркації з’являється пара нових форм коливань, котрі також є 

нелокальними. Стійкість другої (локалізованої) форми коливань 

досліджувалась із використанням рівняння Хілла.  

У роботі проведене аналітичне дослідження нелінійних нормальних форм 

коливань системи «візок – канат – вантаж» мостового крану із використанням 

асимптотичних методів, теорії нелінійних нормальних форм коливань й 

чисельних процедур. Показано, що локалізована форма коливань, найбільш 

сприятлива для гасіння, стійка у широкій області параметрів системи і амплітуд 

її коливань. 

 

 

УДК 621.873 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РІМАНА В АНАЛІЗІ КОЛИВАНЬ 

ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ (ГНУЧКИХ КАНАТІВ) ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ 

ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІВ  

 

Човнюк Ю.В., к.т.н. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Вивчення хвильових процесів у механічних системах зі змінними у часі 

параметрами є важливою практичною задачею. Зокрема, це відноситься до 

досліджень коливань пружних елементів (гнучких канатів) змінної довжини, 

результати котрих широко використовуються при проектуванні підйомних 

механізмів. Хоча цій проблемі присвячена значна кількість робіт [1-7], все ж 
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деякі її аспекти досліджені недостатньо. Це відноситься й до задачі про 

коливання канату (в межах його моделі гнучкою ниткою) змінної довжини у 

потоці повітря чи рідини. Інтерес до цієї задачі обумовлений широкою 

практикою підйому вантажів у потоках води чи повітря за допомогою тросів й 

канатів (наприклад, при будівництві високих споруд). У даній роботі також 

розглянуті деякі особливості поперечних коливань канатів, довжина яких 

змінюється за лінійним законом. У якості робочого методу використаний метод 

Рімана. 

При дослідженні коливань гнучкого канату змінної довжини у потоці 

рідини чи повітря (із врахуванням демпфування) отримане інтегро-

диференціальне рівняння або інтегральне рівняння, для розв’язку котрих 

можуть бути використані наближені чисельні методи. Для деяких випадків 

вдається побудувати аналітичний розв’язок задачі. Дослідження вимушених 

коливань системи «гнучкий канат – тіло» у потоці (при фіксованій довжині 

канату) показують, що перший (головний) резонанс такої системи у основному 

визначається параметрами тіла й довжиною канату. При малих довжинах 

канату (коли довжина канату приблизно в 10 разів більша за характерний 

розмір вантажу), а сила опору рухові канату у потоці рідини/повітря приблизно 

у 10 разів менша за вагу тіла у рідині/повітрі, демпфуючий вплив потоку на 

коливання канату можна не враховувати. Помилка, отримана при розрахунках 

першої резонансної частоти, буде незначною. При цьому рівняння руху канату 

зводиться до неоднорідного хвильового рівняння для переміщення канату. 

Отриманий аналітичний розв’язок задачі для випадку руху кореневого кінця 

канату за синусоїдальним законом (у часі). 

Для аналізу поперечних коливань канату змінної довжини (за лінійним у 

часі законом) методом Рімана для випадку, коли натяг канату є постійним, 

отримане класичне хвильове однорідне рівняння (для поперечного відхилення 

канату). У найбільш загальному випадку вказане рівняння зводить розв’язок до 

аналізу чисельними методами певних функціональних рівнянь. Слід зазначити, 

що максимуми амплітуд вимушених коливань знаходяться поблизу (дещо 

правіше) «миттєвих резонансів». Частота квазіперіодичних функцій, які 

описують вимушені коливання канату, при зменшенні його довжини 

збільшується, а при збільшенні – зменшується. Крім того, при великих 

швидкостях зміни довжини канату, коефіцієнти, котрі характеризують 

«супроводжуючі» коливання канату, мають один порядок з основними 

коливаннями. 

Дослідження зміни енергії гнучкого канату змінної довжини були 

проведені без розв’язування крайової задачі, лише на основі аналізу рівнянь та 

граничних умов. Так, якщо кінці канату нерухомі, тоді енергія вільних 
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коливань канату збільшується при зменшенні й зменшується при збільшенні 

довжини канату. Якщо кінці канату ненавантажені, то при таких умовах його 

енергія збільшується при збільшенні й зменшується при зменшенні довжини 

канату. Якщо до кінця канату прикріплене певне тіло (маса), тоді при 

зменшенні довжини канату енергія системи «гнучкий канат – тіло» 

збільшується. Якщо довжина канату збільшується, енергія системи спадає. 
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ВПЛИВ ПАРАМЕНТРІВ ШАРНІРНО-ЗЧЛЕНОВАНОЇ СТРІЛОВОЇ 

СИСТЕМИ БАШТОВОГО КРАНА З ГНУЧКИМ ПІДВІСОМ ВАНТАЖУ 

НА ОПТИМАЛЬНИЙ РЕЖИМ РУХУ 

 

Шевчук О.Г., мол. наук. співроб. 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 

Оптимальні режими руху вантажопідйомних машин підвищують 

ефективність їх використання шляхом підвищення продуктивності та 
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тривалості експлуатації. Оптимізація перехідних режимів руху дозволяє 

знизити динамічні навантаження в приводному механізмі та металоконструкції 

крана, а також усунути коливання вантажу на гнучкому підвісі. Одним з 

параметрів перехідного режиму руху його тривалість. Занадто короткий за 

тривалістю перехідний режим руху може не достатньо точно відтворюватись 

зважаючи на обмеження які накладаються на приводний двигун. Проте занадто 

довгий по тривалості перехідний режим руху може призвести до зниження 

продуктивності роботи крана. Крім того, для усунення коливань вантажу при 

переміщенні стрілової системи, потрібно вибрати таку тривалість перехідного 

режиму руху при якій не буде виникати реверсного руху стрілової системи.  

У роботі визначені оптимальні режими руху шарнірно-зчленованої 

стрілової системи баштового крана шляхом розв’язання оптимізаційних задач. 

За критерії оптимізації прийнято різницю прискорень вищих порядків точки 

підвісу вантажу та центра мас вантажу. Для перехідного режиму розгону 

прийнято нульові початкові умови руху та кінцеві умови руху які усувають 

коливання при виході стрілової системи на усталену швидкість руху. 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Графіки зміни кутової швидкості основної секції шарнірно-

зчленованої стрілової системи за критерієм різниці прискорень (а) та 

ривків (б) точки підвісу вантажу та центром мас вантажу 

 

Як видно з графіків (рис. 1) мінімальна тривалість перехідного режиму 

руху залежить від вибраного критерію. При збільшені часу розгону швидкість 

основної секції шарнірно-зчленованої стрілової системи не міняє свій знак. 
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