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д.т.н., професор
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСУ З’ЄДНАННЯ “РОЗПОДІЛЬНИК-ПРИСТАВНЕ ДНО” 
ГІДРОПРИВОДУ ТРАНСМІСІЇ МОБІЛЬНИХ МАШИН  

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО ДОВГОВІЧНОСТІ

Розглянуто проблеми забезпечення довговічності деталей об’ємного гідро-
приводу трансмісії ГСТ-90. Встановлено основні види та характер зносу з’єднання 
“розподільник-приставне дно”, що виникають в процесі роботи об’ємного гідро-
приводу та виділено найбільш актуальні, що суттєво впливають на довговічність 
з’єднань, а саме гідро-абразивно-втомний знос.

Наведено методику та результати визначення ступеня зносу матеріалу за 
енергетичним критерієм руйнування. Обчислено енергію руйнування в одиниці 
об’єму матеріалу від дії абразивного та втомного зносів. Пропонується отримані дані 
використовувати при розрахунках довговічності деталей об’ємного гідроприводу 
мобільних машин.

Ключові слова: довговічність, знос, приставне дно, розподільник, енергія 
руйнування, втомний знос, гідро-абразивний знос.

Keywords: durability, wear, ladders bottom, distributor, energy fracture, fatigue 
wear, hydro-abrasive wear.

На сьогоднішній день гідропривід отримує все більш широке використання 
в самих різних галузях техніки, включаючи робототехнічні та автоматизовані комп-
лекси машинобудівної, космічної, авіаційної, хімічної, атомної та інших галузях про-
мисловості.

В сільському господарстві гідропривід використовується в якості виконую-
чих органів систем керування та автоматизації виробничих процесів, приводів ві-
тчизняні та закордонні зерно- та кормозбиральні комбайни обладнані об’ємним гід-
роприводом трансмісії, що обумовлює ріст виробництва гідроприводів і обладнання 
чим ріст виробництва різноманітних машин і обладнання.

Таке широке використання та ріст виробництва гідроприводів пояснюється 
тим, що гідропривід має ряд суттєвих переваг від інших типів приводів, це такі пе-
реваги як: мала вага і об’єм, можливість передачі великих потужностей та передача 
крутного моменту від двигуна до механізмів які приводяться в дію за допомогою гід-
роприводу під різним кутом, безступінчасте регулювання швидкості ті інше.

Проведена статистична оцінка надійності машин обладнаних гідроприво-
дом, дає змогу зробити висновок: що 30-35 відсотків [1, 2], а в деяких випадках близь-
ко 70 відсотків [3] всіх відказів мобільних с. г. машин припадає на об’ємний гідро-
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привід. Низька надійність гідроприводів вітчизняного виробництва обумовлюється 
багатьма факторами, такими як: недотримання технології виготовлення деталей гід-
роприводу, не якісне складання, використовування робочих рідин замість 10-12 кла-
су чистоти 15-18 класу, низька кваліфікація працюючих та недотримання технічних 
вимог експлуатації.

На ряду з цим більшість агрегатів гідроприводу знімаються з машини і на-
правляються в ремонт з недопрацьованим ресурсом, що призводить до простою тех-
ніки та значних витрат коштів на ремонт гідроприводу в цілому, а не окремого агре-
гату який вийшов з ладу.

Знос з’єднання «розподільник-приставне дно». В агрегатах гідроприводу 
трансмісії ГСТ–90, для розподілення потоку робочої рідини в підплунжерний простір 
блоку циліндрів застосовуються плоскі розподільники, з’єднання „розподільник–
приставне дно”.

Основна перевага плоских розподільників складається в тому, що теоретич-
но вони менше підлягають заклинюванню в порівняні з циліндричними парами.

Характер зношення деталей з’єднання „розподільник–приставне дно” визна-
чається візуально. Значення зношення деталей визначається методом профілогра-
фування. Для проведення випробувань та знімання профілограм використовується 
профілограф TALUSURE–4.

Сутність методу виміру зношення профілографуванням зображено на рис. 
1. Деталі розміщують відносно траси профілографування таким чином, щоб вістря 
алмазної голки починало рух з ділянки, яка немає зношення. Значення зношення 
визначається як різниця в профілях зношеної та незношеної поверхні деталі.

Оцінка стану розподільника ( матеріал–сталь ШХ–15 ГОСТ 801–78, твердість 
56...62 НRС), показує, що його зношення виникає в місцях контакту з приставним 

Рис. 1. Визначення величини зносу з’єднання «розподільник-приставне дно» 
профілографуванням
а) – розподільника; б) – приставного дна; W – значення зношення.

Профілограма 
незношеної

поверхні

Профілограма зношеної
поверхні
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дном. Максимальне зношення поверхні виникає вздовж твірнорозподільчатих вікон 
біля перемичок розподіляючих вікна. Такий характер зношень характеризується тим, 
що перенесення замкнутого об’єму робочої рідини між зонами високого і низького 
тиску супроводжується при роботі гідромашин хвильовими ударними процесами, 
які визивають руйнування країв розподільча тих вікон. Крім того високоскоростні 
перетікання робочої рідини, яка включає в себе абразивні частинки, через між віконні 
перемички обумовлює виникнення каналів, з’єднуючих області високого і низького 
тисків.

Характерним є те, що максимальне зношення розподільника проходить по 
зовнішньому поясу вікна в зв’язку з більшими половини швидкостями по діаметру 
цього пояса. Абразивні частинки, що потрапляють до цього швидкісного потоку 
робочої рідини по зовнішньому поясу в умовах гідроабразивного зношення будуть 
обумовлювати більш глибші канали ніж по внутрішньому поясу.

Загальний вид зношення підтверджує висновок про те, що переважним видом 
зношення розподільника є гідроабразивне зношення про що свідчить зовнішній вид 
зношення (рис.2. а) чітко видно поздовжні риски, натири, гребінці, характерні для 
цього виду зношення. В ряді випадків спостерігається також процес скаплювання, 
який характеризується виникненням на найбільш твердій деталі пороста із матеріалу 
менш твердої деталі (приставного дна).

Виникнення схоплювання обумовлюється витисненням із зазору з’єднання 
робочої рідини в результаті попадання між деталями абразивних часток, а також 
баланс гідростатичних сил розвантаження пори тертя. В результаті цього виникає 
безпосередній металевий контакт і при недостатній протизадирній стійкості матеріалу 
деталей проходить схоплення. Приставне дно (матеріал ЛМЦ КНС 58-3-15-15-1, ТУ 
48-21-775-85  твердість HRCэ 80), зношується в місцях контакту з розподільником. 
Однакові умови роботи приставного дна і розподільника обумовлюють ідентичний 
характер зношення деталей. Про це свідчить зовнішній вид зношення поверхні, який 
підтверджує наявність гідроерозійного і гідроабразивного зношення (рис.2. б.).

 

 а б
Рис. 2. Зовнішній вид зношення:
а – приставного дна, б – розподільника
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Також латунне приставне дно внаслідок дії знакозмінних навантажень та дії 
тиску рідини величиною до 35 МПа підвержене втомному руйнуванню про, що свід-
чать власні дослідження та дослідження [4, 5]. Авторами встановлено, що приставне 
дно має недопустимо низьку довговічність, як показали дослідження вона складає 
597 годин при середньоквадратичному відхиленні 478 годин, в той час коли регламен-
тований ресурс ГСТ повинен бути не менше 1600 годин. Всі деталі при випробуван-
нях вийшли з ладу із – за втомного руйнування.

У приставного дна найбільше значення теж виявляється по зовнішньому по-
яску і досягає 60 мкм при напрацюванні 5000 мото. год., а гарантований заводом ви-
робником міжремонтний ресурс гідростатичної трансмісії ГСТ-90 складає 1820 мото. 
год.

Проведені дослідження характеру і виду зношення деталей спряження 
„розподільник–приставне дно” дозволяють зробити наступні висновки:

1. Переважним видом зношення деталей спряження „розподільник–
приставне дно” являється гідроабразивне та втомне зношення.

2. Максимальне зношення, як розподільника так і приставного дна спостері-
гається по зовнішньому поясу і пояснюється тим, що по цьому діаметру кола, швид-
кості більше ніж по внутрішньому.

Експериментальні дослідження. Згідно рекомендаціям [6] визначати довго-
вічність роботи деталей з’єднання «Розподільник–приставне дно» об’ємного гідро-
приводу, доцільно за енергетичним критерієм. Для цього необхідно визначити енер-
гію руйнування зразка та підрахувати довговічність роботи деталі.

Дослідження виконувались на модернізованій експериментальній установці 
МИ-2 (рис. 4) зі зразками виготовленими з деталей гідроприводу. Досліджувались 
латунні деталі, а саме приставне дно.

Зразки були взяті під час обстеження деталей та по закінченню її терміну 
служби. Дослідження проводились згідно ГОСТ 344-74. Режими роботи установки 
наступні:

Рис. 3. Динаміка зносу з’єднання розподільник-приставне дно.
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Сила тертя F = 41 Н;
Швидкість стирання V = 0,35 м/с;
Час стирання t = 54 с.
Сила тертя у 41 Н це зусилля з яким латунне «приставне дно» притискається 

до сталевого розподільника.
Час стирання визначався експериментально. Так як висота поясків на при-

ставному дні становить 0,5 мм, очевидно, що при стиранні цієї висоти деталь нездат-
на виконувати свої функції, тому подальше проведення експерименту не доцільне.

Контроль величини стирання проводився за допомогою індикатора годин-
никового типу ЗИЧТ-0,005 мм, вмонтованого в задню кришку машини тертя.

Установка була оснащена індукційним датчиком та тахометром для фіксації 
кількості обертів диску. Контроль температури зразків під час стирання проводив-
ся хромель-копелевими термопарами які фіксували температуру в зоні тертя. Фік-
сація температури та обертів відбувалась через перетворювач на ПОМ. В результаті 
стирання зразків отримано окремі агрегати латуні які мали: середній розмір часток 
0,42  мм (часточки мають чітку прямокутну форму «хлоп’я» в більшості розміром 
0,47х0,43 мм, мають багато тріщин та надломів), кількість частинок зносу n = 6300. 
Розміри та форма часток визначалась за допомогою інструментального мікроскопу. 
Враховуючи об’єм однієї частки їх кількість в одному метрі кубічному складає n* = 
21,4·109 1/м3.

В цьому випадку енергія руйнування одного фрагменту латуні (енергія відді-
лення його від матриці) складе:

 
0

41 0,35 54 0,123
6300

F V tU
n
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = Дж.   (1)

Рис. 4. Загальний вигляд експериментальної установки
1-машина тертя МИ-2, 2-перетворювач, 3-ПОМ, 4-індукційний датчик обертів, 5-термопари.
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Щільність енергії руйнування від абразивного зносу, буде

 
9 9

0 0,123 21,4 10 2,6 10ЗНU U n∗∆ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ Дж/м3. (2)

Дані для розрахунку довговічності латунного приставного дна.
1. Об’ємний гідропривід ГСТ-90; номінальна частота обертання качаючого 

вузла 2000ω = об./хв ( 60 33ω =  цикли/с).
2. Латунне приставне дно; максимальна висота кільцевого пояска hп = 0,5 мм; 

відносний стиск 0,006ε =  встановлено експериментальним шляхом при вдавлю-
ванні в латунну поверхню індентора.

 
0,03 0,006
5

h мм
h

ε
∆

= = =  (3)

де h∆  – величина вдавлювання індентора, мм;
h- висота латунного приставного дна, мм.
3. Латунь типу ЛМЦ КНС 58-3-15-15-1А з наступними фізико-механічними 

характеристиками: динамічний модуль Юнга 60,91 10∂E = ⋅ Па; коефіцієнт ηT =0,15 .
4. Експериментально знайдена сумарна енергія руйнування латунного при-

ставного дна при абразивно-втомному механізмі зношування

 ( )* * 9 90,2 2,6 10 2,8 10p y знU U U∗∆ = ∆ + ∆ = + ⋅ = ⋅ Дж/м3.  (4)

З урахуванням цих даних кількість циклів до локального руйнування латун-
ного приставного дна визначаємо як:

 

( )2

9
6

6 2

0,5 1

2,8 10 185 10
0,5 0,99 10 0,006 (1 0,15)

p

∂ Т

U
N

E

циклів

ε  η

∗
∗ ∆

= =
⋅ ⋅ ⋅ −

⋅
= = ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

 (5)

або

 

6
6185 10 5,6 10 1557

33
cNt

ω

∗
∗ ⋅
= = = ⋅ = г. (6)

Експериментально знайдена локальна довговічність латунного приставного 
дна складає 1600 годин, завод виробник гарантує 1820 годин роботи ГСТ-90 до капі-
тального ремонту.

Як видно отримані данні шляхом промислового експерименту та лаборатор-
ними дослідженнями цілком задовільні.

Висновок.
1. Визначено характерні види та характер зносу деталей з’єднання «Розпо-

дільник – приставне дно», що застосовуються в об’ємному гідроприводі трансмісії 
ГСТ-90, а саме це гідро-абразивно-втомний знос.
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2. Для досліджуваного приставного дна виготовленого з латуні марки ЛМЦ 

КНС 58-3-15-15-1А встановлено питому енергію руйнування 
9 32,6 10

знU Дж/м∆ = ⋅ .
3. Встановлено сумарну енергію руйнування приставного дна від дії абразив-

ного та втомного зносів * 9 32,8 10рU Дж/м∆ = ⋅ .
4. Для об’ємного гідроприводу трансмісії ГСТ-90 встановлено експеримен-

тальну та розрахункову довговічність які відповідно становлять 1600-1820 годин та 
1557 годин.
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На сьогодні багато фірм займаються розробкою нових комбайнів, які 
мають високі експлуатаційні показники. Але на ряду з розробкою нових моделей 
комбайнів стоїть задача і ремонту та модернізації вже існуючих, які працюють на 
полях сільськогосподарських підприємств. Нині однією з гострих проблем в аграр-
ному секторі країни є оновлення техніко-технологічної бази виробництва. Особливо 
важливо це за високого рівня спрацювання машин. Так, близько 78–98% зернозби-
ральних комбайнів відпрацювали свій ресурс і підтримуються в дієздатному стані в 
період збирання тільки завдяки ремонтно-профілактичним роботам [1, 2].

Тому особлива увага приділяється надійності відремонтованих комбайнів. 
Так як на сьогодні капітальний ремонт комбайна, це досить коштовне задоволен-
ня. Для оцінки показників надійності були взяті результати спостережень у пла-
нах збиральних сезонів 2012  і 2014  років у післяремонтний період. Перші відмови 
відремонтованих комбайнів, які перебувають в експлуатації, характеризують як пра-
вило, якість їхньої конструкції й технології виробництва.

В роботі [3] вказується на те, що вік машини суттєво впливає на її 
працездатність і на доцільність експлуатації, тому спостереження велося за роботою 
30 комбайнів які пройшли капітальний ремонт повнокомплектної машини чи окре-
мого агрегату. У зв’язку з тим, що дослідження з безвідмовності комбайнів можна про-
водити досить обмежений час у році при виконанні комбайном збиральних робіт, то 
спостереження й хронометраж по деяких комбайнах велися безупинно в плані всьо-
го збирального сезону. Спостереження враховують практично всі кліматичні зони 
сільськогосподарського виробництва України. Комбайни в основному експлуатува-
лися на збиранні озимих і ярових культур. Роботи виконувалися в декількох госпо-
дарствах закріпленого району. У збиральний період у більшості закріплених районів 
експлуатації сильних дощів не спостерігалося. Перегони комбайнів здійснювалися по 
асфальтованих і інших поліпшених дорогах.

Оцінка відмов зернозбиральних комбайнів проводилася виходячи з найбіль-
шої ймовірності їхнього виникнення за результатами експлуатації дослідної партії й 
по складових елементах конструкції.

Аналіз результатів дослідження показує на низькі експлуатаційні якості ком-
байнів і високу інтенсивність відмов. Незважаючи на ретельну підготовку машин у 
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перезбиральний період, виконання в повному обсязі заводських і інших вимог по об-
катуванню, під час ремонту сумарна тривалість простоїв на відшукування й усунен-
ня відмов перевищувала 30 %, а по комбайнах які експлуатувалися, наприклад в МТС 
«Істок» (м. Марганець, Дніпропетровська обл.) перевищувала 50 %. Має місце значне 
число відмов, які повторюються систематично у великої кількості машин. Ці відмови, 
як правило, пояснюються помилками конструкторського й технологічного порядку.

У комбайнів до таких відмов відносяться:
– вихід турбокомпресора дизеля,
– нещільності системи охолодження двигуна,
– прогоряння прокладок головок блоку й забивання захисної сітки радіатора;
– деформація розпірної труби;
– тріщини листів корпуса молотарки, подрібнювача, тріщини каркаса;
– ушкодження місць кріплення грохоту й каміннєуловлювача,
– прослаблення конусних підшипників валів,
– ушкодження корпусів зернового й колосового шнеків,
– обрив шкребків елеваторів;
– вихід з ладу муфт,
– вібрації барабанів,
– поломки валів;
– вихід з ладу циліндрів;
– прогин лопат домолочуючого пристрою барабана;
– руйнування шатунів решетного стана;
– зсув шнеків;
– розрив ланцюгів; муфти молотарки;
– переміщення зірочок на валах;
– вихід з ладу пружин, обрив пальців пружин;
– розбивка посадкових місць на валах;
– обрив клавіш соломотряса;
– вихід з ладу привода й обрив лопат повітрозабірника;
– несправності складових елементів ГСТ-90;
– дефекти бортових редукторів;
– обрив транспортерів похилої камери;
– відмови вузла привода мотовила;
– витягування пасів;
– відмови гідросистеми й ін.
У таблиці 1  наведено аналіз розподілу відмов по різних класифікаційних 

ознаках.
Як видно з таблиці 1 найбільша кількість відмов припадає на робочі орга-

ни комбайна, на жниварку й платформу підбирача, гідравлічну трансмісію й ходову 
частину. Більша частина відмов (40 %) усувається за допомогою електро- і газозва-
рювання. Значне число відмов (32 %) усувається заміною деталей і вузлів в основно-
му викликаних витягуванням і зношуванням пасів, обривом ланцюгів, руйнуванням 
підшипників і інших елементів.

Розподіл відмов та способи усунення несправностей комбайнів наведено на 
рис. 1 та рис. 2.
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Таблиця 1 –  
Розподіл відмов комбайнів у післяремонтному періоді по різних класифікаційних ознаках

Розподіл відмов по складових комбайна Розподіл відмов, %
1. Двигун і допоміжні агрегати двигуна
2. Несуча система
3. Робочі органи
4. Гідросистеми механічна частина трансмісії,  
ходова частина, органи керування
5. Жниварка й платформа підбирач
6. Паси й ланцюгові передачі

7
10
48

12
16
7

Рис. 2. Способи усунення несправностей комбайнів

Рис. 1. Розподіл відмов комбайнів



15

Inżynieria i technologia. Teoria. Praktyka.  
Аналізуючи діаграми можна зробити висновок, що левова доля відмов при-

падає на робочі органи комбайна, це пояснюється не тільки низькою якістю відре-
монтованих агрегатів, а ще й низькою якістю виготовлення агрегатів, тобто на на-
дійність робочих органів впливають конструктивні фактори.

Також враховуючи середній вік комбайнів і характер поломок можна впевне-
но сказати, що в матеріалах проходять структурні зміни та є втома так як більшість 
поломок це розрив та поломка металевих частин які усуваються зварюванням.
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В оснащенні сучасних тракторів, комбайнів і іншої сільськогосподарської 
техніки використовується значна кількість гідрофікованих вузлів і агрегатів. Екс-
плуатаційні показники й надійність техніки, у першу чергу, залежать від технічного 
стану цих вузлів.

Роздільно-агрегатні гідравлічні приводи тракторів, автомобілів і меліоратив-
них машин базуються на наступних основних елементах: насосі, гідророзподільнику, 
силовому циліндрі й баку. У реальних системах має місце кілька силових циліндрів і 
навіть кілька розподільників [1-3].

Гідророзподільник є сполучною ланкою між насосом і силовими циліндра-
ми. З його допомогою встановлюється й регулюється швидкість і робочий хід вико-
навчого гідравлічного двигуна. Поряд з гідронасосами й гідроциліндрами, це один з 
найбільш відповідальних агрегатів у гідросистемі.

Основними моделями вітчизняних тракторних гідророзподільників із кру-
глими золотниками є: Р80, Р100, Р160  і Р-200, пропускною здатністю відповідно 
80....200 л/хв. Золотникові пари розподільників Р80 і Р150 конструктивно ідентичні, 
відрізняючись тільки розмірами. Завдяки високій точності обробки розточень кор-
пуса й зовнішніх діаметрів золотників забезпечується необхідна щільність сполучен-
ня й запобігають витоки робочої рідини.

Дослідженнями надійності та роботоздатності гідравлічних агрегатів при-
свячено багато наукових робіт таких вчених як: Башти Т.М., Сирицина Т.А., Лозов-
ського В. М, Комарова, Ю.А. Беленкова, В.А. Дідура та інших. Результати цих дослі-
джень створили необхідну наукову основу для вивчення впливу різних факторів на 
експлуатаційну надійність золотникових пар гідравлічних агрегатів. Так встановле-
но, питома вага відмов, що припадає на гідравлічний привід мобільної машини, може 
досягати 70% [4].

Аналітичні дослідження експлуатаційної надійності саме гідророзподільни-
ків Р-80  дуже суперечливі різниця в показниках сягає близько 50 %. Також дослі-
дження надійності проводились в основному при стендових випробуваннях, даних 
експлуатації майже немає. Є роботи по надійності гідророзподільників Р-75, які є 
прототипом Р-80  але по надійності суттєво відрізняються. Аналіз даних спостере-
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жень за тракторами в експлуатаційних умовах та аналіз причин відмов свідчить, що 
конструктивні, технологічні та експлуатаційні фактори складають відповідно – 10 %, 
30 % та 60 % відказів (рис. 1.1.).

Також на довговічність гідравлічних розподільників в умовах експлуатації 
впливають характер навантаження та режим роботи. Довговічність розподільників в 
багатьох випадках залежить від фізико-механічних властивостей робочої рідини.

При роботі гідросистем на робочу рідину діє зміна високих тисків, швидко-
стей та температур. Також при негерметичності системи відбувається підсос повітря 
з пилом, при заправці в систему потрапляє пил, різноманітні механічні забруднення 
та вода. Види забруднення робочої рідини та їх вагомість приведені на рис.1.2.

До джерел, які обумовлюють забруднення слід віднести:
– технологічні забруднення, що потрапляють до агрегатів в процесі їх виго-

товлення та ремонту;
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Рис. 1.1. Відмови гідророзподільників Р-80
1 – конструктивні, 2 – технологічні, 3 – експлуатаційні

Рис. 1.2. Види забруднення робочої рідини
1- механічні домішки, 2 – нерозчинене повітря, 3 – вода.
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– забруднення, що потрапляють при транспортуванні, зберігання та заправ-
ці робочої рідини;

– продукти зносу деталей агрегатів;
– часточки пилу, що потрапляють в гідроагрегати через нещільні з’єднання 

та заливну горловину;
– несвоєчасна зміна фільтруючих елементів.
Аналізуючи якість та чистоту робочої рідини в умовах експлуатації можна 

зробити висновок, що левова доля забруднень це механічні домішки які потрапляють 
в робочу рідину, як при експлуатації так при виготовленні агрегатів та при їх ремонті. 
В наслідок взаємодії робочої рідини з поверхнями деталей гідравлічних розподільни-
ків виникають різноманітні види зносу.

На деталях гідроагрегатів можуть виникати такі ж зноси, як і на деталях інших 
вузлів та агрегатів. Але окремі види зносу деталей характерні тільки для гідроагрегатів.

До основних видів зносу гідравлічних розподільників та їх деталей можна 
віднести: абразивний, зчеплення поверхонь, зминання, ерозійно-кавітаційний, втом-
лю вальний, корозійний та інші.

Види зносу та їх розподіл по вагомості наведено на рис. 1.3.
Як видно з рисунку переважаючим є абразивний знос. Цьому виду зносу під-

вержені корпуса, втулки та поверхні золотників, ущільнення та сферичні втулки.
Не дивлячись на те, що гідроагрегати і мають досить високий рівень надій-

ності, але все ж таки на їх долю припадає близько 30% відказів всієї машини. Це обу-
мовлено такими факторами як:

– використання робочої рідини, що не відповідає технічним вимогам;
– низький рівень кваліфікації механізаторів, що експлуатують техніку (ком-

байнери, трактористи, техніки, слюсарі);
– недотриманням технічних вимог на експлуатацію;
– несвоєчасне проведення технічних оглядів та усунення неполадок;
– технологічні відкази (це відкази, які виникають по вині заводу-виробника 

гідроагрегатів).
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Рис.1.3. Види зносу та їх вплив на довговічність та роботоздатність розподільників
1- абразивний знос, 2 – кавітація, 3 – зчеплення, 4 – корозія, 5 – зминання, 6 – поломки, 
7 – ерозія, 8 – втомлювальне викрошування.
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Усунення основних причин, які обумовлюють низьку надійність гідроагрегатів 

в умовах експлуатації, можливе за рахунок якісного і своєчасного виконання ремонтно-
обслуговуючих робіт, передбачених планово-запобіжною системою ТО і ремонту.

Контроль проведення цих робіт покладено на систему діагностування гідро-
агрегатів мобільних машин, основною задачею якої є: пошук несправностей.

При ресурсному і заявочному діагностуванні, визначення технічного стану 
основних спряжень гідромашин, що в першу чергу обумовлюють втрату роботоздат-
ності гідроагрегатів та діагностування їх залишкового ресурсу.

Проведений нами аналіз технічного стану гідроагрегатів, які потрапляють 
до ремонту показав, що існуючі методи і засоби діагностування не в змозі вирішити 
поставлену задачу. Аналіз існуючих методів та засобів діагностування гідроагрегатів, 
вказує на значну трудомісткість операцій, а також необхідність розгерметизації агре-
гатів, яка обумовлює часткову втрату робочої рідини та можливість потрапляння за-
бруднення до дренажної магістралі та магістралі живлення, що в цілому приводить 
до зниження надійності гідромашин. Також важливу роль мають післяремонтні ви-
пробування агрегатів, трудомісткість яких сягає близько 2 х годин.

Таким чином проведені дослідження по забезпеченню надійності гідроагре-
гатів показують, що для підвищення її показників необхідно розробити методи і за-
соби їх діагностування впровадження яких дозволило значно знизити трудомісткість 
діагностичних операцій та підвищити достовірність результатів.

Одним із напрямків підвищення надійності та зниження трудомісткості діа-
гностичних робіт – є впровадження пневматичного методу контролю герметичності 
з’єднання «корпус-золотник» яке лімітує роботу всього розподільника. Так впрова-
дження пневматичного методу контролю доцільне при комплектуванні з’єднань роз-
подільника.
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Новейшие технологии беспроводной связи и прогресс в области производ-
ства микроэлектронных компонентов позволили в течение последних нескольких 
лет перейти к практической разработке и внедрению нового класса распределенных 
коммуникационных систем – беспроводных сенсорных сетей (БСС). Актуальность 
создания беспроводных сенсорных сетей очевидна, а с совершенствованием техноло-
гий и усложнением различных процессов производства потребность в беспроводных 
сенсорных сетях будет только расти. Сегодня многие отрасли используют техноло-
гию БСС – это и военная сфера, и мониторинг экологии, автотрафика, погоды, а так-
же прецизионное земледелие. Ежегодный рост рынка сенсоров невоенного назначе-
ния составил 7,9% в период между 2006 и 2011 годами. В 2011 году рынок сенсоров 
оценивался в €119,4 млрд., ожидается, что в 2016 оценка рынка составит €184,1 млрд. 
Наибольший спрос к 2016 году ожидается в таких отраслях производства, как здра-
воохранение, машиностроение, энергоснабжение и инфраструктура. [1, 17].

Согласно определению беспроводная сенсорная сеть – распределённая, само-
организующаяся сеть множества датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, 
объединенных между собой посредством радиоканала. Область покрытия подобной 
сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров за счёт спо-
собности ретрансляции сообщений от одного элемента к другому. Узлы сети, как 
правило, автономны и получают питание от встроенных источников энергии – ак-
кумуляторов или батарей. Основу работы БСС составляет протокол, который отве-
чает за самоорганизацию сети, передачу и маршрутизацию данных между ее узла-
ми, связность узлов и коррекцию ошибок. Беспроводной сенсор представляет собой 
плату, на которой располагаются аналого-цифровые преобразователи, микропроцес-
сор, оперативная и флэш-память, блок интерфейсов, приемопередатчик, источник 
электропитания, а также датчик (датчики). Питание сенсора осуществляется от бата-
реи мощностью в несколько ватт. Возможна дополнительная схема подачи питания 
от внешнего источника. В качестве опций в состав сенсора может входить блок ви-
зуализации для отображения текущего состояния устройства и блок ввода для смены 
режимов работы, перезагрузки и т.д. В настоящий момент существует множество 
алгоритмов маршрутизации, предназначенных для использования в самоорганизую-
щихся сетях с переменной топологией, таких как AODV (Ad-hoc On Demand Distance 
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Vector), PWRP (Predictive Wireless Routing Protocol), DSR (Dynamic Source Routing), 
OLSR (Optimized Link State Routing protocol), TORA (Temporally-Ordered Routing 
Algorithm), HSLS (Hazy-Sighted Link State). Для обмена данными в большинстве стран 
можно использовать не лицензируемые радиочастотные диапазоны.

Для диапазона 2,400-2,4835  ГГц, в сравнении с другими представленными 
в таблице частотными диапазонами, доступно больше частотных каналов, более 
высокие скорости передачи, возможен непрерывный режим передачи данных, более 
компактные антенны. С другой стороны, устойчивая работа реализуется на более ко-
ротких расстояниях.

Беспроводные решения могут быть использованы для организации беспро-
водной связи с помощью пользовательских протоколов передачи данных, либо для 
реализации решений, использующих стандартные сетевые стеки коммуникации 
на основе спецификации IEEE 802.15.4 или решений фирм-производителей компо-
нентов для беспроводных систем. Стандарт IEEE 802.15.4  определяет физический 
слой согласно модели OSI и обеспечивает механизм доступа для построения сети 
передачи небольших объемов данных. Это диапазоны частот  – 868  МГц, 915  МГц, 
2,4 ГГц. Например, для диапазона 2,4 ГГц число радиочастотных каналов равно 16, 
а тип модуляции  – QPSK и BPSK. Сюда также относится и, так называемый, прото-
кол доступа к среде (MAC-уровень), который описывает структуру радиочастотной 
посылки и определяет число адресуемых устройств. На основании стандарта IEEE 
802.15.4  выпускаются микросхемы приемопередатчиков, которые могут успешно 
применяться в системах. На сегодняшний день рядом известных компаний, таких 
как Linear Technology, Freescale Semiconductor, Panasonic, Texas Instruments, NXP 
Semiconductors, Silicon Laboratoris и др. выпускаются микросхемы трансиверов стан-
дарта 802.15.4 и некоторые готовые решения.

Сегодня нельзя представить технологию прецизионного земледелия или сис-
тему экологического мониторинга без такого важного элемента как система приня-
тия решений и генерации управленческих действий. Основой принятия решений в 
таких системах служат выходные данные из системы первичных датчиков, которые 
расположены непосредственно на исследуемых объектах или территориях, в част-
ности, сельскохозяйственных угодьях или зеленых насаждениях парковых и лесных 
зон. Ниже будут рассмотрены проекты известных компаний по разработке и созда-
нию БСС для экологического мониторинга и прецизионного земледелия.

1. Исследовательская лаборатория корпорации Intel в Калифорнийском уни-
верситете в Беркли (США) является своего рода центром исследования беспроводных 
сенсорных сетей, координирующим усилия академического сообщества и индустрии. 
В качестве главной цели лаборатория видит создание беспроводной интегрированной 

Таблица 1. 
Характеристики радиопередачи данных для IEEE 802.15.4

Полоса
частот, МГц

Необходимость
лицензии

Географический 
регион

Скорость передачи 
данных, Кбит/с

Число каналов

868,3 Нет Европа 20 1

902-928 Нет Америка 40 1-10

2405-2480 Нет Весь мир 250 16 каналов (с11по26)



22

Zbiór raportów naukowych
вычислительной платформы-сенсора с низким энергопотреблением и ведет работы в 
трех основных направлениях: разработка гибкой и открытой операционной системы; 
создание сетевых технологий, обеспечивающих самоорганизацию сетей из сенсоров; 
разработка востребованных приложений для ad hoc сетей. Специалисты лаборато-
рии располагают прототипом такой платформы, которая предоставляет исследова-
телям возможность поиска эффективных путей использования ad hoc сенсоров. Со-
трудники лаборатории работают над прецизионной биологией, созданием биочипов. 
В частности, открыт исследовательский проект «Сенсорный виноградник». Идея 
применения сенсорных сетей в виноградарстве заключается в том, чтобы рассеять 
беспроводные сенсоры по винограднику и постоянно собирать и накапливать све-
дения о температурном, водном и прочих режимах созревания каждой виноградной 
лозы. Далее анализируется при каком режиме достигается то или иное качество вина, 
и в дальнейшем смешивается сок разных гроздей уже на научной основе. Исследова-
тели корпорации Intel считают виноградники весьма подходящим местом для «пилот-
ного» применения встроенных сетей (embedded networking), поскольку современные 
методы ведения сельского хозяйства основаны на усредненных оценках и не могут 
соответствовать требованиям таких чувствительных областей сельского хозяйства, 
каким является выращивание винограда. Информация, собранная сетями сенсоров, 
может использоваться для обеспечения максимальной урожайности, позволяя вла-
дельцам виноградников и менеджерам быстрее окупить инвестиции. На первом про-
бном винограднике корпорации Intel сенсоры измеряют температуру окружающего 
воздуха раз в минуту, а потом запоминают самое высокое и самое низкое значение за 
прошедший час [3].

2. В 2008  году в кантоне Тичино (Швейцария) большое количество вино-
градников было поражено золотистым пожелтением, что принесло серьезный ущерб 
урожаю. Стартап-компания Dolphin Engeneering во главе с Мауро Превостини и 
Университет Лугано совместно запустили экспериментальный проект по борьбе с 
вредителями винограда, который длился 2 года. Суть его заключалась в использова-
нии беспроводных сенсорных датчиков для наблюдения за фазами роста и развития 
вредителей. В исследовательской лаборатории Университета Лугано был изготовлен 
прототип беспроводной сенсорной системы. Одновременно с этим были тщатель-
но изучены стадии развития американской виноградной цикадки, переносчика-
возбудителя этой болезни, и составлен соответствующий алгоритм сбора и обработ-
ки данных. Затем полученные данные были преобразованы с учетом особенностей 
вредителя, обитающего в кантоне Тичино.

Сейчас Dolphin Engeneering в рамках создания проекта SMART VINEYARD 
совместно со швейцарской Комиссией Технологий и Инноваций предлагают ком-
мерческий продукт «Precting Diseases of Vine (PreDiVine)». Принцип действия этой 
БСС: сенсорный датчик устанавливается на бутонах и на стебле виноградной лозы. 
Он измеряет температуру воздуха. Датчик передает информацию по беспроводной 
сети на компьютер, который моделирует развитие будущего вредителя на основе 
температурных данных. Чем теплее, тем быстрее размножается переносчик болезни. 
Когда температура достигает критической отметки, компьютер посылает тревожный 
сигнал. Зная точное место нахождения, виноградарь сможет локально применять 
пестициды, а значит, более рационально и с наименьшим ущербом для окружающей 
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среды [4]. Таким образом, PreDiVine– решение на основе беспроводных сенсорных 
сетей и алгоритмов прогнозирования, которые в состоянии контролировать условия 
микроклимата виноградника с целью предсказать вредителей/болезни виноградни-
ков [5].

3. Компания Dust Networks (США) разработала самоуправляемую беспро-
водную сеть SmartMesh IP™, в основе которой лежит стандарт IEEE 802.15.4е, тран-
сивер диапазона 2,4  ГГц, однокристальная система (System on Chip, SoC) 802.15.4/
ZigBee, не требующая контроллера с ядром 32-bit ARM® Cortex-M3™ [6]. Сеть позво-
ляет собирать данные в реальном времени о содержании воды в снежном покрове 
отдаленной горной местности, находящейся в горах Сьерра-Невада в восточной Ка-
лифорнии. Для реализации этого более 300  датчиков сети, состоящей из 57  узлов, 
разместили в 23-х различных пунктах местности. Датчики собирают и передают 
данные с экспериментального региона водораздела реки Kings – отдаленного, отвес-
ного, засаженного деревьями, дренажа истока в южных горных цепях. Разработчи-
ки проекта показали, что Dust-сети ™, основанные на стандартах технологии mesh-
сети, обеспечивают гибкое и масштабируемое сетевое решение для экологического 
мониторинга. В сетях максимизирована надежность пути, время работы батареи 
и пространственное покрытие. Информация о снежном покрове используется для 
прогнозов о засухе и наводнении, в равномерном использовании водных ресурсов 
между государственными и частными секторами экономики, и является ключевой в 
прецизионном сельском хозяйстве [7].

4. Проект «Airy Notes System», разработанный учеными университета Кэйо 
(Япония, г. Токио) направлен на исследование изменений условий окружающей среды 
в Shinjuku Gyoen парке и его окрестностях. Исследователями была развернута беспро-
водная сенсорная сеть, состоящая из 160 датчиков, в разных районах парка для мо-
ниторинга изменений в окружающей среде. «Airy Notes System» собирает данные об 
изменении окружающей среды и в режиме реального времени направляет их в базу 
данных. Система позволяет просматривать на сайте изменения температуры окру-
жающей среды по сотовому телефону. Пользователи получают URL сайта, делая сни-
мок QR-кода на датчике. Для наблюдения был использован uPart модуль. Стоимость 
одного uPart модуля составляет приблизительно 40$. Каждый uPart модуль оснащен 
датчиками температуры, света и перемещения, значения которых передает каждые 
10 секунд. С интервалом передачи более 40 секунд, он может работать больше года. 
Модуль uPart не подходит для контроля большой территории и не оборудован GPS 
и др. механизмами обнаружения положения, поэтому необходимо регистрировать 
все расположения датчиков вручную. Для анализа данных все растения необходимо 
регистрировать по широте, долготе и высоте расположения [8]. Исследования пока-
зали, что температура внутри парка на несколько градусов ниже, чем в окрестности 
парка.

5. Авторы, предлагаемого к рассмотрению исследования «Application of 
Cloud Computing to Agriculture and Prospects in Other Fields» компании Фуджицу 
сконцентрировались на новейших технологиях беспроводных сенсорных сетей и 
облачных вычислений в сельском хозяйстве современной Японии. Цикл «планиро-
вание – выполнение – проверка – реагирование» в сельском хозяйстве выполняется 
ежедневно на основе интуиции и опыта, которые заключают огромный объем ноу-
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хау, накопленный за много лет. Ноу-хау часто принимает вид правил «Если происхо-
дит А, то выполняй Б».

Эффективное применение информационных технологий к этому процессу 
возможно в формате ввод данных – хранилище данных – визуализация – анализ – 
инструкции.

Авторы разработали прототипы программного обеспечения, реализующе-
го указанные четыре функции, в виде веб-приложений и мобильных приложений, 
а также провели полевые испытания в двух фермерских хозяйствах в префектурах 
Миядзаки и Сига.

Эти четыре функции основываются на таких технологиях, как:
• сенсорные (погода, почва, глобальное позиционирование),
• сети передачи данных (беспроводные локальные сети, сети 3G),
• менеджмент знаний.
Хранилище данных накапливает информацию:
• время и координаты, полученные с мобильных телефонов, оснащенных GPS;
• показания сенсоров состояния погоды и почвы;
• фотографии, полученные с помощью мобильных телефонов;
• данные о движении материальных ресурсов, полученные с помощью 

мобильных сканеров штрихкодов [8].
Венгерская компания Agrosense предлагает разработанную для аграрного 

сектора одноименную БСС. Система AgroSense™ состоит из беспроводной сети, не-
больших метеорологических станций и др. оборудования. Сеть собирает данные о 
влажности и температуре почвы, количестве влаги в листьях, и таким образом опред-
еляет потребность в орошении, а также в применении пестицидов. Датчики передают 
информацию с помощью беспроводной сети на базовую станцию, которая работает 
на солнечной батарее. Встроенные датчики: температура воздуха, датчик относитель-
ной влажности воздуха. Внешние датчики: датчик влажности грунта, температуры 
грунта. Измерения выполняются через определенные промежутки времени (один 
или два раза в день) и передаются на базовую станцию (Base AgroSense). Станция 
передает информацию на сервер. Данные после обработки доступны в онлайн режи-
ме через компьютер или смартфон. Кроме измеренных параметров можно настроить 
и лимиты, при превышении которых система передает аварийный сигнал  – путем 
электронной почты или смс-сообщения. Таким образом может контролироваться ра-
бота хозяйства. Технические данные закрыты компанией производителем [9].

В Институте кибернетики имени В.М.Глушкова НАНУ в рамках междуна-
родного проекта создается беспроводная система сбора данных, которая в реальном 
времени снимает информацию о состоянии растений на определенной территории 
сельскохозяйственных угодий или зеленых насаждений. Разрабатываемая система 
диагностирует состояние растений методом индукции флуоресценции хлорофилла, 
а с помощью дополнительных датчиков измеряет содержание пестицидов в почве, 
влаги в растениях, уровень коррозии грунта, загрязнение воздуха. Создаваемая сис-
тема сбора данных является беспроводной сенсорной сетью с большим количеством 
сенсоров, объединенных между собой радиоканалом. Диапазон работы сети 2,4 Ггц, 
стандарт IEEE 802.15.4. Площадь покрытия сети может составлять от нескольких ме-
тров до нескольких километров за счет способности ретранслировать данные от од-
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ного элемента к другому. Система состоит из элементов двух типов – координаторов и 
беспроводных узлов сети. Основными задачами узла является определение событий, 
быстрая локальная обработка и передача данных. Типовой узел сети состоит из бло-
ка сбора данных, блока обработки данных и модуля передачи данных. Выдвигаемые 
требования к узлу сети: длительное время автономной работы; высокая надежность 
связи; небольшие размеры и вес; устойчивость к влиянию климатических факто-
ров. Координатор осуществляет общую связь системы с сервером верхнего уровня и 
планирование сбора и передачи данных всей сети [10]. Авторами найден разумный 
компромисс между отказоустойчивостью, энергопотреблением и аппаратными огра-
ничениями БСС.

Выводы. Типовая сенсорная сеть должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым прецизионным земледелием и экологическим мониторингом – отка-
зоустойчивость, масштабирование, невысокая цена, определенная топология сети, 
минимум потребляемой мощности. Как следует из обзора приведенных публикаций, 
каждая беспроводная сенсорная система разрабатывается с учетом критериев кон-
кретной прикладной задачи.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ТЕСТА 
С МУКОЙ КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР

Безглютеновые хлебные изделия предназначены для людей больных целиа-
кией. Это заболевание связано с аллергией на белок глиадин, который содержится 
в клейковине. Непереносимость глиадина распространена во всем мире. В евро-
пейских странах она встречается у 1 человека из 100. Также наблюдается распро-
страненность в регионах, где население употребляет большое количество пшени-
цы (Северная Африка, Индия). Случаи заболевания целиакией зафиксированы и в 
Украине [1, с. 24].

При лечении целиакии назначают безглютеновую диету, исключая из ра-
циона продукты содержащие пшеницу, рожь, овес, ячмень, полбу, спельту. В пищу 
рекомендуют употреблять специальные безглютеновые продукты. Ведущими ком-
паниями мира в области разработки и изготовления диетической продукции пред-
лагаются смеси для приготовления хлеба и кондитерских изделий не содержащих 
глютена. В состав смесей входят различные виды нативных крахмалов, добавки – 
загустители, мука крупяных культур, химические разрыхлители или дрожжи [2, с. 
25]. Продукция импортного происхождения, представленная на рынке Украины, 
характеризуется высокой ценой [3, 4]. В Национальном университете пищевых 
технологий ведутся исследования с целью разработки технологии хлебобулочных 
безглютеновых изделий, что позволит снизить их стоимость, по сравнению с про-
дукцией зарубежных компаний.

В безглютеновом сырье не содержится клейковина, поэтому, с целью обе-
спечения газоудерживающей и формоудерживающей способности теста используют 
различные добавки-структурообразователи (камеди, модифицированный крахмал).

По результатам ранее проведенных пробных выпечек установили оптималь-
ное количество муки в рецептуре, а также влажность теста. Влажность теста зависит 
от состава рецептуры. С целью изучения причины разной влажности теста с мукой 
крупяных культур проводили исследования на фаринографе.

Контрольный образец теста готовили из смеси кукурузного и картофельного 
крахмала. Часть кукурузного крахмала заменяли рисовой (30%), кукурузной (25%) и 
гречневой (15%) мукой. Для обеспечения газоудерживающей способности теста ис-
пользовали камеди гуара и ксантана, соотношение которых составило 70:30. Количе-
ство камедей во всех образцах составило 1%.

Установлено, что при добавлении к образцам с мукой 82,0 см3 воды, усложня-
ется процесс образования теста, особенно в образце с гречневой мукой.

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, для получения 
однородной консистенции теста необходимо к 100 г смеси с рисовой и кукурузной 
мукой добавить 91,3 мл воды, что на 10,6% больше по сравнению с контрольным об-
разцом (табл.1). Для замеса безглютенового теста с гречневой мукой к 100 г смеси 
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необходимо добавить 98 см3 воды, что на 18,7 % больше по сравнению с контрольным 
образцом, и на 7,3 % по сравнению с тестом с кукурузной и рисовой мукой.

Следует отметить, что добавление муки крупяных культур приводит к уве-
личению продолжительности образования безглютенового теста, из-за постепенного 
поглощения воды частицами муки и увеличения вязкости.

Безглютеновое тесто с мукой крупяных культур не разжижается в течении 
всего времени замеса, что может быть обусловлено отсутствием ферментативных 
процессов.

Увеличение вязкости теста с мукой крупяных культур способствует умень-
шению расплывания шарика теста (рис. 1), что позитивно отразится на формоустой-
чивости готовых изделий.

Уменьшение расплывания шарика безглютенового теста обусловлено повы-
шением вязкости. Биополимеры исследуемых видов муки (белки, клетчатка, пенто-
заны) обладают большей водопоглотительной способностью чем крахмал, что повы-
шает водопоглотительную способность теста.

Результаты исследований на фаринографе свидетельствуют о необходи-
мости опытного установления оптимального количества воды для приготовления 
безглютенового теста. Для образования однородного безглютенового теста при до-

Таблица 1  
Характеристики безглютенового теста

Показатель
фаринографа

Контроль (из смеси  
крахмалов)

С безглютеновой мукой 

кукуру-зной 25% рисовой 30% гречневой, 15 %
Добавлено
воды, см3/100 г смеси

82,5 91,3 91,3 98,0

Время образования теста, 
мин.

1,0 3,0 1,5 5,0

Стойкость теста, мин. консистенция теста не изменяется
Консистенция, од. пр. 305 240 240 320
Эластичность, ед. фарин. 45 40 45 46
Разжижение теста, 
ед. фарин. 

не наблюдается

Рис. 1. Расплывание шарика безглютенового теста:
1 – из смеси крахмалов, 2 – с рисовой мукой, 3 – с кукурузной мукой, 4 – с гречневой мукой.
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бавлении кукурузной и гречневой муки следует также увеличивать продолжитель-
ность замешивания теста. Время образования теста с добавлением рисовой муки не 
отличается от контрольного образца, что обусловлено низким содержанием в нем 
белка и клетчатки.
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ОТ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ

Введение
Тонкостенные конструкции типа оболочек встречаются в различных областях 

техники. Формы объектов, которые могут быть причислены к этому классу, доволь-
но разнообразны: корпуса различных машин, улитки турбин, корпуса ракет, судов, 
трубопроводы, цистерны, элементы нефте- и газопроводов, резервуары и другие ем-
кости в промышленной аппаратуре. Большое распространение оболочек объясняется 
их экономичностью по сравнению с равнопрочными конструкциями, состоящими 
из плоских пластин. Цилиндрические оболочки – наиболее употребляемые в прак-
тике объекты, относящиеся к классу оболочек вращения. Цистерны, воздушные и 
газовые баллоны обычно представляют собой оболочки вращения цилиндрической 
формы[1].

Не только оценка состояния существующего оборудования, но и 
проектирование новых высокоэффективных машин и сооружений, обладающих 
необходимым уровнем надежности, требует определения прочностных характеристик 
их элементов. Эти данные позволяют оценить предел прочности конструкции при 
ударном либо сейсмическом воздействии, произвести отстройку от нежелательных 
резонансных частот, выявить еще на стадии проектирования наиболее опасные с 
точки зрения концентрации напряжений зоны.

Существующие методы прочностного расчета оболочек и постановка задачи
Анализ работ, посвященных расчету оболочек, в том числе тех, которые 

моделируют посудины и резервуары с опасными наполнителями, позволя-
ет выделить на данный момент как основные и наиболее эффективные методы 
численного интегрирования метод конечных разностей и методы конечных и 
граничных элементов.

Методы численного интегрирования применяются, в основном, для расчета 
оболочек вращения. Эти методы основаны на сведении краевой задачи к ряду задач 
Коши, которые решаются хорошо разработанными методами численного интегриро-
вания обычных дифференциальных уравнений.

В 1961  году С.К. Годунов предложил метод ортогонализации [2], 
который позволяет получить численное решение краевых задач для линейных 
дифференциальных уравнений, когда одновременно существуют быстро возрас-
тающие и быстро спадающие решения. На основе этого метода, который может 
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Проводили дослідження опору рідин безелектродні на установці, схема якої 
представлена на рис. 1.

При заповненні капілярного соленоїда рідиною з питомим опором ρ2, спосте-
рігається зменшення добротності Q(ρ2)еквівалентного коливального контуру, який 
описується рівнянням:

 
)(

1000
2ρQ

–
R

RfB
Q

),(1000
0

= ,  (1)

Рис. 1. а). Електрична схема зв’язаних контурів; б). Капілярний соленоїд; в). Еквівалентна 
схема зв’язаних контурів
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Проведено експериментальне вимірювання добротності та опору водних 
розчинів електролітів різної концентрації електродним (R) та безелектродним мето-
дами (Q).

Використовуючи експериментальні дані для добротності Q і електричного 
опору R побудуємо залежність В(R) від оберненого опору 1/R рідин, яка приведена 
на рис. 2.

З урахуванням реактивної зони, тобто глибини та довжини проникнення 
електромагніного поля в капіляр з рідиною, коефіцієнт В(R) теоретично описується 
рівнянням:

 

 (2)

де lк і rк – відвовідно довжина і радіус капіляра з рідиною, lс – довжина капіляра 
з рідиню в реактивній зоні, rс= rк-h, де h – глибина проникнення електромагнітного 
поля у капілярі з рідиною, В1 і В0 – константи, які не залежать від опору R і визначаються 
з експерименту.

Екстраполюючи дані для великих опорів можна визначити величину 
В(R→∞)=В0, представивши дану залежність В(R) від оберненого опору 1/R для 
високоомних рідин при трьох різних частотах (1 – 1 МГц, 2 – 700 кГц, 3 – 400 кГц) 
отримали прямолінійні ділянки представлені на рис. 3. Знаючи В(R) і В0 можна згідно 
формули (9) розрахувати залежність h(R).

Рис. 2. Залежність коефіцієнта В(R) від оберненого опору 1/R рідин для трьох 
резонансних частот (1 – 1 МГц, 2 – 700 кГц, 3 – 400 кГц)
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Залежність h(R) в логарифмічних координатах y=ln(h/rк) та х=ln(1/R) є 
лінійною у=а2х+b2, що дозволяє визначити параметри а2  і b2. Для всіх трьох частот 
параметр b2 виявився рівним b2=-0,5 звідки слідує, що залежність h(R) має слідуючий 
вигляд:

 
Re

r
h a

к

2= ,  (3)

який добре узгоджується із літературними даними для скін-ефекту для ви-
значення глибини скін-шару, при наявності скін-ефекту.

Рис. 3. Залежність коефіцієнта В(R) від оберненого опору 1/R для високоомних рідин при 
трьох різних частотах (1 – 1 МГц, 2 – 700 кГц, 3 – 400 кГц)
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Отримання виробів з чавунів пластичним формуванням є актуальним 
завданням, яке вирішують як використанням спеціальних видів чавунів, так і 
способів обробки тиском [1-3].

В роботі реалізована спроба холодного видавлювання легованих міддю чавунів 
з компактним графітом. Використовувались сплави, в яких високомідиста фаза [4] на 
основі міді (ε-фаза) виділяється у вигляді дрібних включень різної морфології, а також 
здатна формувати механічну суміш (Г+ε) навколо первинних кристалітів графіту. 
Причому ця структурна складова має значні розміри та кулясту форму (рис. 1), у зв'язку 
з чим досліджувані в роботі високомідисті чавуни (6,0…10,0 % Cu) можна віднести до 
типових литих композитних матеріалів ендогенного походження [5].

В попередніх дослідженнях [6] встановлено, що високомідистим чавунам з 
феритною структурою металевої матриці властива підвищена здатність до пластич-
ного формування в порівнянні з добре відомими в машинобудівній галузі високо-
міцними чавунами (зокрема ВЧ45, GJS-450-10, ZS4012). Формування пластичності 
в високомідистих чавунах відбувається за рахунок реалізації особливого механізму, 
шляхом взаємодії фаз з різними механічними параметрами: металева матриця (Fe-
C-Si) + С (графіт) + ε-фаза. Присутність сфероїдів на основі високомідистої ε-фази 
дозволяє підвищити ресурс пластичності високомідистих чавунів. На початковому 
етапі пластичної деформації сфероїди Г+ε поглинають значну частину енергії, ін-
тенсивно деформуючись (рис. 2, а) на фоні мало спотворених зерен фериту. Проте, 
швидке деформаційне зміцнення, яке властиве міді та її сплавам, виключає суттє-
ве спотворення цих включень при більших ступенях деформації, що встановлено 
структурними дослідженнями. В подальшому пластичне течіння охоплює феритну 
матрицю високомідистих чавунів з формуванням високих показників деформацій-
ного зміцнення. Таке явище особливо помітне навколо еліптичних включень Г+ε 
(рис. 2, б) де зерна фериту металевої матриці чавуну значно спотворюються.
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а           б
Рис.  2. Структура холоднодефор-

мованого високомідистого чавуну (×500):
а  – для ступеня деформації 40  %; 

б – для ступеня деформації 70 %.

Встановлені в дослідженнях ефек-
ти слугували основою для розробки проце-
су пластичного формування високомідис-

тих чавунів для отримання деталей триботехнічного призначення. Для підвищення 
пластичності було вирішено використовувати технологічні можливості процесів ви-
давлювання в обробці металів тиском, яким властива схема всесторонього нерівно-
мірного стиснення. Процес видавлювання здійснювали в холодному стані на гідро-
пресі з використанням штампу, конструкція якого дозволяла отримувати як суцільні, 
так і порожнисті заготовки різних діаметрів. Це здійснювали заміною робочих ма-
триць та використанням протипуансонів. В процесі видавлювання використовували 
звичайні способи змащення з використанням консистентних мастил.

В результаті реалізації технології спостерігали явище нашарування міді на 
робочі поверхні деформуючого інструмента: це вхідний конус та робочий поясок 
матриць, а також головки прошивних пуансонів. Такий ефект розвивається після 
кількох спроб штампування та, одночасно, характеризується стабілізацією силових 
параметрів процесу. Зокрема, якщо при перших спробах видавлювання спостеріга-
лась нерівномірність робочого тиску в гідросистемі пресу, то після відштампування 
близько 10 заготовок процес видавлювання ставав більш рівномірним.

 а б
Рис. 1. Структура високомідистих чавунів:
а – у виливках (×30); б – після відпалу на ферит (×500, сфероїди Г+ε).

 а б
Рис. 2. Структура холоднодеформованого високомідистого чавуну (x500):
а – для ступеня деформації 40 %; б – для ступеня деформації 70 %.
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Отже, присутність міді та графіту і, особливо, сфероїдних комплексів Г+ε спри-
яє створенню умов, коли в проміжний шар сегрегує не лише мідь з металевої матриці, 
але і продукти поверхневої деструкції графіту та включень Г+ε. При цьому створюють-
ся умови, які дозволяють зменшити тертя між матеріалом заготовки та інструментом, 
за рахунок створення проміжних пластифікованих шарів. Це значно полегшує процес 
обтискання металу в зоні інтенсивної деформації та забезпечує отримання якісних ви-
робів з високомідистих чавунів шляхом холодного пластичного формування.

В лабораторних дослідженнях досягали високого ступеня деформування ви-
сокомідистих феритних чавунів (до 70 %) без руйнування. Питоме зусилля видавлю-
вання циліндричних заготовок (∅20×30), при переході до стадії ламінарного течіння, 
складало близько 2100 МПа.

Практичне застосування технологічних можливостей розроблених чавунів 
було реалізоване шляхом видавлювання деталей типу втулок з фланцем (рис. 3, а) для 
вузлів тертя, що працюють в умовах часткового змащення. При проектуванні інстру-
менту намагались досягнути максимального зміцнення функціональних поверхонь 
деталі. Тобто області інтенсивного обтискання конструктивно проектували в робо-
чих деталях штампу на вказаних ділянках виробу.

Металографічними дослідженнями встановлено, що шари металу в зонах 
близьких до функціональних поверхонь втулок досягають оптимальної деформації 
(рис. 3, б). Мідисті включення Г+ε сприяють формуванню відокремлених еліптичних 
ділянок на загальному фоні волокнистої будови фериту високомідистого чавуну. Від-
сутній суттєвий розвиток графітного шарування, яке властиве звичайним графіти-
зованим чавунам, що зазнали інтенсивного пластичного формування. Присутність 
еліптичних ділянок виключає локалізацію напружень та забезпечує більший запас 
міцності втулок, отриманих видавлюванням з високомідистого чавуну, порівнянні зі 
звичайними чавунами.

При оцінці зносостійкості пресованих втулок встановили, що триботехніч-
ні характеристики феритних високоміцних чавунів в більшому залежать від ступеня 

 а б
Рис. 3. Втулка, отримана прямим видавлюванням високомідистого чавуну (а) та 
структура її поверхневих шарів (б), ×100.
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зміцнення в процесі пластичної деформації. Як видно з рисунку 4 найменше спрацю-
вання властиве приповерхневим шарам зовнішньої та внутрішньої поверхням вту-
лок з найбільшими показниками мікротвердості. Натурні випробування пластично 
формованих втулок показали, що спрацювання поверхневих шарів, в межах задо-
вільної роботи пари тертя, відбувається менш інтенсивно в порівнянні з деталями, 
виготовленими також видавлюванням зі звичайних чавунів.

Таким чином, підвищуючи антифрикційні властивості високомідистих ча-
вунів, шляхом проведення графітизуючого відпалу, можливим способом збільшення 
довговічності трибовиробів може бути зміцнення при холодному пластичному де-
формуванні. При цьому підвищена деформаційна здатність цих сплавів, разом з ви-
користанням спеціальних способів пластичного формування, дозволяють досягати 
формозміни, достатньої для отримання деталей вузлів тертя. В роботі вперше реа-
лізована спроба холодного видавлювання високомідистих чавунів. Встановлено, що 
при видавлюванні створюються сприятливі умови контакту матеріалу заготовки та 
інструменту. Це дозволяє відмовитись від спеціальних методів підготовки заготовок 
та значно спростити технологію штампування за схемою видавлювання.
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ПОД- СЕКЦИЯ 11. Технологии продовольственных товаров.
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ВПЛИВ ЯКОСТІ МОЛОКА НА ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ,  
ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ НЬОГО

Анотація. Було досліджено як впливає якість санітарної обробки обладнання 
на молоко та виготовлений з нього йогурт. У перший день після генерального миття 
обладнання молоко з вимені, зі шланга, молокопроводу і танка-охолоджувача відпові-
дало вимогам ДСТУ 3662-97. Тоді як на 7-й дослідний день якість молока погіршилася. 
Дослідження йогурту показали, що його якість залежить від якості молока, з якого 
його виготовляють.

Ключові слова: молоко, йогурт, бактерії групи кишкової палички, молоко-
провід, шланг, танк-охолоджувач.

Ключевые слова: молоко, йогурт, бактерии группы кишечной палочки, мо-
локопровод, шланг, танк-охладитель.

Keywords: raw milk, udder, milk pipe, hose, tank, milking equipment, general 
cleaning, disinfection.

Постановка проблеми. Отримання високоякісного молока є першочерго-
вою проблемою в Україні. Проте жоден не вважає необхідним звернути увагу не на 
тварин, а на обслуговування обладнання для отримання молока. Якість та безпеч-
ність сирого молока залежить від кількості мікроорганізмів, які потрапляють до ньо-
го в процесі виробництва. Відомо, що на кількісний та видовий склад мікрофлори 
сирого молока впливає стан здоров’я дійних корів, санітарний стан ферми, доїльного 
обладнання та молочного посуду [1, 2, 3, 4]. Визначення наявності мікроорганізмів 
використовується як індикатор для встановлення мікробіологічної безпечності сиро-
вини та харчових продуктів, оскільки їх присутність свідчить про рівень дотримання 
санітарно-гігієнічних вимог у ході виробничих процесів [11].

Показником мікробіологічної безпечності сирого молока в країнах ЕС є до-
тримання виробником відповідності мікробіологічним критеріям щодо Staphylococcus 
aureus, Listeria monocytogenes, Ecsherichia coli, Enterobacter sakazakii та кількості мезо-
фільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) [6].

Дослідженням якості молока та його впливу на якість продуктів, які отриму-
ють з нього займаються багато вітчизняних вчених [1, 2, 3, 4, 9]. Молоко і молочні про-
дукти, забруднені мікрофлорою, посідають перше місце серед продуктів харчування, 
які є джерелом потенційно небезпечних речовин для здоров’я людини. За останні 
10 років ситуація з отриманням молока-сировини погіршилася, так як молоко збира-
ють на переробні підприємства від особистих підсобних господарств населення, які 
мають кожен свою культуру виробництва. Через це кількість небезпечних чинників, 
які впливають на безпеку та якість молока і молочних продуктів стрімко зросла. Це 
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вимагає нових підходів до умов отримання молока, а саме миття та дезінфікуючої об-
робки доїльного обладнання.

Мета і завдання дослідження. Метою нашого дослідження було дослідити 
рівень контамінації сирого молока та йогурту, який був виготовлений з нього, мікро-
організмами в залежності від санітарної обробки обладнання, на якому отримували 
молоко.

Матеріал і методи дослідження. Було досліджено кількість мезофільних 
аеробних і факультативних анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) та бактерій 
групи кишкової палички (БГКП), а також наявність стафілококів у змивах з об’єктів 
молочної ферми СВК ім. Щорса Білоцерківського району, а також у свіжому молоці, 
отриманому з-під вимені корів, у пастеризованному молоці, йогурті домашньому, ви-
готовленому з цього молока та в кінці терміну його зберігання (на 7-у добу).

На протязі тижня було взято змиви з різних об’єктів технологічної лінії та 
досліджено молоко, відібране безпосередньо з вимені корів з дотриманням вимог 
ДСТУ ISO 5538:2004 [7]. Значно акцентувалася увага на ретельності, частоті миття 
та дезінфекції обладнання. З’ясовано, що в умовах СВК ім. Щорса використовується 
пристрій циркуляційного промивання після кожного доїння, але окрім цього, що-
тижнево проводять технічне обслуговування молочного обладнання, при якому чіт-
ко дотримуються технологічного циклу (почергове використання кислотних та луж-
них розчинів).

За період дослідження всього було відібрано 210 проб з різних точок техноло-
гічної лінії. Відбирання проб для проведення досліджень та визначення КМАФАнМ, 
БГКП і стафілококу проводили згідно з діючими національними та міжнародними 
методиками [5, 6, 7]. Перед проведенням мікробіологічного дослідження проводи-
ли десятикратне розведення відібраних досліджуваних проб у буферно-пептонній 
воді [5]. Загальну кількість мікроорганізмів встановлювали шляхом посіву 1 см3 по-
передньо приготовленого дослідного матеріалу під агар для визначення кількості 
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ), 
а кількість бактерій групи кишкової палички (БГКП) – на глюкозо-жовчний агар з 
кристалфіолетом та нейтральним червоним [5]. Метод визначення кількості стафі-
лококів полягає у посіві молока чи його розведень на поверхню щільних середовищ, 
культивуванні мікроорганізмів, підрахунку типових колоній з наступним підтвер-
дженням плазмокоагуляції [7].

Йогурт був виготовлений на кафедрі технології переробки продукції тварин-
ництва та виробництва комбікормів за допомогою йогуртниці фірми Mulinex з ви-
користанням заквасок прямого внесенння «Біфідокомплекс» фірми Good Food згідно 
з технологією [10].

Результати дослідження. Дослідження показали, що в день технічного 
обслуговування обладнання (1-й дослідний день) молоко, яке отримують на дано-
му господарстві, відповідало вимогам ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. 
Вимоги при закупівлі». Тоді як стан обладнання впродовж тижня поступово погір-
шувався і на 7-й день досліджень був незадовільний. Молоко з вимені корів містило 
кількість МАФАнМ 2×102 тис. КУО/см3, тоді як у змивах з молокопроводу – 3×102 тис. 
КУО/см3, у змивах зі шлангу – 1,9×103 тис. КУО/см3, у змивах з танка-охолоджувача – 
3×102 тис. КУО/см3 (табл. 1).
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Колі-титр у молоці з вим’я корови на 7-й день досліду становить 10-2  см3 
(p<0,05), що свідчить про виявлення бактерій кишкової палички у молоці. Наяв-
ність бактерій групи кишкової палички виявляється також у змивах з молокопрово-
ду (p<0,05), шлангу та танку як на початку досліду так і на 7-й день, колі-титр яких 
становить відповідно 10-3  та 10-4  см3 (p<0,01). Можна зробити висновок, що на 1-й 
день досліду після генерального миття обладнання бактерії групи кишкової палички 
все одно є в наявності. Відповідно, на 7-й день досліду кількість даних бактерій не 
знижується, а навпаки вони розповсюджуються. Також спостерігається збільшення 
кількості БГКП на різних точках технологічної лінії починаючи з вим’я корови до 
танку-охолоджувача. Ріст Staphylococcus aureus був виявлений на початку досліду у 
змивах зі шлангу та танку, а в кінці досліду в усіх досліджуваних точках. Дані свідчить 
про неякісну санітарну обробку обладнання навіть під час генерального миття.

Досліди з вивчення якості пастеризованого молока, відібраного з вимені 
корови у день генерального миття та на 7-й день показали, що в усіх пробах молока 
Staphylococcus aureus був відсутній, так як піддається руйнуванню під час обробки 
при високих температурах.

Кількість МАФАнМ та БГКП у пастеризованому молоці, відібраному з-під 
вимені у перший і останній дні досліду були виявлені. Кількість МАФАнМ не 
перевищувала допустимий рівень у пастеризованому молоці (100  тис. КУО/см3). 
Бактерії групи кишкової палички не зважаючи на те, що руйнуються при кип’ятінні 
були виявлені навіть після пастеризації. Дані бактерії руйнуються при кип’ятінні за 
температури до 100 ºС деякий час. Ми проводили високотемпературну пастеризацію 
як в умовах переробного підприємства при температурі 92-94 °С впродовж 2-8 хв. на 
кафедрі технології переробки продукції тваринництва та виробництва комбікормів. 
Цієї температури виявилося не достатньо для руйнування даних бактерій.

У готовому домашньому йогурті вміст МАФАнМ не визначають, Staphylo-
coccus aureus був не виявлений, тоді як дані щодо колі-титру БГКП у йогурті, який 
вироблений з молока, відібраного з вим’я корів перевищують норму як на 1-й так і на 
7-й день досліду. Дані показники не відрізняються від показників у пастеризованому 
молоці. Це може свідчити про ріст даних бактерій у готовому продуктів після 
пастеризації молока, з якого він був вироблений. Отже, якість виробленого молока 
впливає на якість продукту, який з нього виготовляють.

Термін зберігання виготовленого продукту повинен складати не більше 7 діб 
при температурі 4±2 °С. Тому доцільним було дослідити якість цього продукту на 
7-у добу зберігання. Температура при цьому у холодильній камері становила 4±2 °С 

Таблиця 1 
олоці та змивах у день генерального миття та через тиждень

Місце відбирання проб
МАФАнМ, тис. КУО/см3 Колі-титр БГКП, см3

1-й день 7-й день 1-й день 7-й день

Молоко з вим’я 1,2×102 2×102 10-2 10-2

Змиви з молокопроводу 1,5×102 3×102 10-2 10-2

Змиви з шлангу 0,8×103 1,9×103 10-3 10-4

Змиви з танку-охолоджувача 1,0×102 1,0×103 10-3 10-4
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згідно норм [10]. У йогурті під час зберігання впродовж 7 діб Staphylococcus aureus не 
був виявлений, тоді як колі-титр БГКП був ідентичний тому, що встановили у свіжо-
му йогурті. Це свідчить про те, що бактерії даної групи розвиваються впродовж збе-
рігання у йогурті, якщо вони є в наявності у продукті одразу після його виробництва. 
Якщо даних бактерій не виявлено у свіжому йогурті, то їх наявність у продукті під час 
збереження теж відсутня за дотримання умов зберігання продукту.

Висновки.
1. Якість миття технологічного обладнання для отримання молока впливає 

як на якість молока-сировини, яке ми отримаємо, так і на якість готового продукту, 
виробленого з даного молока.

2. При незадовільному санітарному стані технологічної лінії виробництва 
молока необхідно час від часу проводити заміну зношених частин даної лінії, таких 
як шланги, молокопровід, де накопичуються патогенні мікроорганізми і миття цих 
частин є технічно неможливим.

3. Молоко, що не відповідає нормам за мікробіологічними показниками по-
трібно утилізувати і виготовляти з нього продукти категорично забороняється.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯ –  
ПИЩЕВОГО СИРОПА С ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ 

ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Ключевые слова: сахарная свекла, сахароза, пищевой сироп, ультрафильтрация.

Традиционным сырьем для производства сахара является сахарная свекла. 
В условиях свеклосахарного производства из корнеплодов извлекают единственный 
углевод – сахарозу, хотя сахарная свекла имеет в составе большое количество биоло-
гически активных веществ, которые в процессе переработки переходят в отходы – 
мелассу, свекловичный жом [1].

Сахарную свеклу по химическому составу можна отнести к ценному расти-
тельному сырью с высоким содержанием биологически-активных веществ. Среди 
углеводов найбольшее значение имеют глюкоза, фруктоза, галактоза, арабиноза, са-
хароза, рафиноза, пектиновые вещества. Органические кислоты представлены ян-
тарной, яблочной, молочной, лимонной и другими кислотами. Азотистые вещества 
содержатся в корнеплодах в виде белков, представленные протеинами (альбумины, 
глобулины) и протеидами (нуклеопротеиды и др.), а также в виде аминокислот (лей-
цин, изолейцин, тирозин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты), амидов кислот 
(аспарагин, глутамин), органических основ (бетаин, холин, лецитин), пуринових 
основ (гуанин, ксантин, гипоксантин). В золе корнеплодов содержатся калий, на-
трий, кальций, магний, железо, фосфор, силиций, хлор, ванадий, бор, марганець, 
цинк, медь и другие элементы. Жироподобные вещества представлены лецитином, а 
жирные кислоты – олеиновой и пальмитиновой. Сахарная свекла содержит витами-
ни В1 В2, В6, С, Р пантотеновую и фолиевую кислоты [2].

Перспективным направлением, по нашему мнению, является использова-
ние сахарной свеклы для получения пищевых сиропов разного углеводного соста-
ва, обогащенного органическими и аминокислотами, микро-, макроэлементами и 
другими веществами, обладающими биологической активностью. Нами предложен 
способ получения пищевого сиропа из сахарной свеклы. Основными стадиями про-
изводства являются: получение экстракта из измельченной сахарной свеклы путем 
экстрагирования при температуре

75…80 0С и рН 3,2…4,2, разделение массы в поле центробежных сил, обра-
ботки сока пектолитическими ферментными препаратами, очистка экстракта адсор-
бирующими материалами, концентрирование очищенного экстракта до содержания 
сухих веществ 73 – 78%. Особенностью технологии является извлечения сока в кис-
лой среде с целью обеспечения протекания процесса инверсии сахарозы для полу-
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чения сиропа с повышенным содержанием глюкозы и фруктозы, предупреждения 
окисления фенольных соединений сахарной свеклы ферментом полифенолоксидазы, 
проведение процессов очистки экстракта с использованием эффективных сорбен-
тов, ультрафильтрации [3].

При извлечении сока вместе с растворимыми углеводами в среду перехо-
дит большое количество высокомолекулярных соединений: пектиновые, белковые 
вещества, продукты окисления и конденсации фенольных веществ, что усложняют 
процесс фильтрования, снижают качественные показатели пищевых сиропов. Для 
уменьшения содержания пектина проведены исследования с применением пектоли-
тических ферментных препаратов фирмы «Делер НФ & БИ» (Германия). Пектолити-
ческие препараты обладают пектинэстеразной, полигалактуроназной, пектинлиаз-
ной активностью. а также рядом побочных активностей – галактазной, ксиланазной, 
целюлазной, арабиназной, протеазной. Ферментная обработка эффективно воздей-
ствует на пектиновые вещества свекловичного экстракта, в результате чего образу-
ются низкомолекулярные соединения, обладающие биологической активностью.

В технологии получения пищевых сиропов из свекловичного сырья важным 
процессом является обесцвечивание сока от красящих веществ путем их адсорбции 
на поверхности сорбентов. Очистку сока проводили с помощью адсорбирующих ма-
териалов – кизельзоля, бентонитов, активированных углей, рыбьего клея. В результа-
те сравнительных исследований эффективности очистки экстракта сахарной свеклы 
установлено, что наиболее полное удаление красящих веществ и белка достигается 
при использовании активированного угля, рыбьего клея.

В результате проведенных экспериментальных исследований получен сироп 
с содержанием сухих веществ 73…75%, в состав которого входят: сахароза, глюко-
за, фруктоза, углеводы – продукты гидролиза пектиновых веществ, органические и 
аминокислоты, микро-, макроэлементы, т.е. полученный продукт имеет повышенную 
биологическую ценность.

Пищевой сироп из сахарной свеклы использовали для приготовления кон-
дитерских мучных и конфетных масс, начинок и глазурей. Полученный пищевой 
сироп является эффективным натуральным сахарозаменителем, а также ингреди-
ентом, способствующим увеличению срока хранения мучных изделий благодаря 
повышенному количеству редуцирующих веществ.
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В работе в качестве наполнителя использовался дисперсный минеральный 
наполнитель – базальт, полученный измельчением природного базальта на шаровой 
мельнице в течение 3  часов. Данная вулканическая порода обладает повышенной 
прочностью и высокой плотностью, а также высокими химическими свойствами, 
огнестойкостью, прочностью, долговечностью, звуко- и теплоизоляционными пока-
зателями.

Изучение физико-механических свойств композитов, содержащих частицы 
базальта размером ≤125 и ≤315 мкм показало, что практически все рассматриваемые 
показатели ухудшаются по сравнению с полимерматричными композитами (ПМК) 
на основе полиэтилена (ПЭ) и базальта с размером частиц ≤140 мкм, поэтому наи-
более целесообразно введение базальта с размером частиц ≤140  мкм (табл.1). При 
введении 40 масс.ч. базальта отмечено повышение устойчивости к удару в 1,5-2 раза, 
а увеличение содержания до 50 масс.ч. наполнителя как в ПЭВД, так и в ПЭНД обе-
спечивает сохранение комплекса свойств полиэтилена.

Данные результаты подтверждаются методом полного факторного экспе-
римента и градиентным методом оптимизации состава. Параметрами оптимизации 
служили ударная вязкость (Y1), изгибающее напряжение (Y2) и твердость по Бринеллю 
(Y3), а в качестве факторов – содержание наполнителя в композиции (Х1), размер частиц 
базальта (Х2) и температура литья под давлением (Х3).

В результате проведенных расчетов были получены следующие уравнения 
регрессии для ПМК на основе полиэтилена и базальта:
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3231213211 375,0125,0875,0375,0625,0875,1375,12 XXXXXXXXXY −−−+++=

3231213212 175,0375,0375,1875,0375,1625,2875,23 XXXXXXXXXY −−−+++=

3231213213 375,0125,0125,0125,1125,2125,5375,76 XXXXXXXXXY +−−+++=

Анализируя полученные уравнения регрессии можно сделать вывод, о прева-
лирующем влиянии содержания дисперсного наполнителя на физико-механические 
свойства полимерматричных композитов, выбранном в качестве параметра оптими-
зации, т.к. во всех 3-х полученных уравнениях регрессии максимальные коэффици-
енты у фактора X1.

На основании полученных данных при оптимизации состава методом Бокса 
и Уилсона (градиентный метод), в качестве базового фактора выбрали количество 
наполнителя в составе композиции (X1) и в качестве критерия оптимальности – из-
гибающее напряжение (Y2).

Вычисляли произведение соответствующего коэффициента регрессии на ин-
тервал варьирования как

11 * xb ∆ ,т.е.
2,625*10 =26,25

Таблица 1 
Сравнительная характеристика ПМК, наполненных базальтом

Состав композиции, масс.ч., 
на 100 масс.ч. ПЭ

Размер
частиц,
мкм

Изгибающее 
напряжение, 
МПа

Разрушающее 
напряжение при 
растяжении, МПа

Ударная 
вязкость, 
кДж/м2

Твердость 
по Бринел-
лю, МПа

ПЭНД
Без напо-
лнителя

17 28 3 60

ПЭНД+30масс.ч. базальта

≤125 22 16 10 76

≤140 19 11 7 39

≤ 315 24 14 11 78

ПЭНД+40масс.ч. базальта

≤125 25 13 13 82

≤140 24 9 8 42

≤ 315 26 11 12 82

ПЭНД+50масс.ч. базальта 

≤125 22 12 12 83

≤140 23 8 8 44

≤ 315 23 13 12 83
Примечания: числитель – базальт с размером частиц ≤ 125 мкм; знаменатель – базальт с 
размером частиц ≤ 315 мкм; *- образцы без надреза не ломаются; коэффициент вариации по 
свойствам составляет 8 %.
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При выборе шага руководствовались правилом : 1
*
1 xx ∆≤∆

Принимая 5*
1 =∆x , вычисляли промежуточный коэффициент γ по со-

отношению:

21
*
2 xbx ∆=∆ γ

2,019,0
10*625,2

5
1 ≈==γ

Для фактора Х2 шаги движения к оптимальным значениям рассчитывали по 
формуле:

21
*
2 xbx ∆=∆ γ

1140*375,1*2,0*
2 ==∆x

Для фактора Х3 шаги движения к оптимальным значениям рассчитывали по 
формуле:

31
*
3 xbx ∆=∆ γ

5,320*875,0*2,0*
3 ==∆x

Шаги начинали из центра плана полного факторного эксперимента.
Как видно из табл. 2, повышение содержания базальта до 40 масс.ч. в соста-

ве композиционного материала, а также увеличение размера частиц наполнителя до 
142 мкм приводит к увеличению Y2.

Композиция №3 имеет наиболее высокий показатель ударной вязкости (Y1) и 
является оптимальной. Дальнейшее увеличение содержания наполнителя и размера 
его частиц, а так же температуры процесса литья под давлением представляется неэф-
фективным, так как происходит снижение прочностных характеристик материала.

Таблица 2 
Результаты градиентного метода оптимизации состава ПМК на основе полиэтилена 
и базальта
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Вступ. Сучасний світ вимагає більш економічного використання природних 
ресурсів і прагне до зменшення викидів в атмосферу, що реалізується шляхом збіль-
шення випуску екологічних товарів, в тому числі й автомобілів, а точніше – електро-
мобілів. З врахуванням сучасного розвитку ІТ-технологій, цікавим є дослідження в 
напрямку дистанційного управління таким транспортом.

Особливо поставлене питання є актуальним для навчальних цілей при під-
готовці, наприклад, електромеханіків.

Мета дослідження. Метою роботи є розробка макету електромобіля та сис-
теми його дистанційного управління.

Матеріал і результати дослідження. Для реалізації поставленої мети, необ-
хідно розв’язати дві задачі: розробити сам електромобіль, використовуючи недорогу 
технологію, та систему управління дистанційного типу. Для розв’язання першої за-
дачі потрібно розробити механічну та електричну частини електромобіля.

Механічна частина буде відтворювати шасі справжнього автомобіля. 
За основу взято текстоліт – матеріал, який з урахуванням його характеристик є 
оптимальним: легкий за масою, міцний, легкий в обробці та довговічний. Дана 
модель оснащена двома м’якими бамперами для зменшення сили пошкоджень 
при ударах.

Рис. 1. Зовнішній вигляд механічної частина електромобіля
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Передня підвіска складається з важелів, амортизаторів, тяг та коліс. Масляні 
амортизатори жорстко закріплені до верхньої балки підвіски. Тяги виконані з ме-
талевого дроту, матеріалом для важелів служить пластмаса. Верхня балка виконана 
також з пластмаси. Диски коліс пластмасові діаметром 35 мм. Шини резинові з про-
тектором, ширина профілю яких складає 20 мм.

Задня підвіска жорстко закріплена і має амортизуючі властивості на згинан-
ня. В задній частині присутні елементи кочення (підшипники кочення) для зменшен-
ня зносу корпусу. Їх внутрішній діаметр складає 5 мм, а зовнішній – 10 мм. Підшип-
ники закріплені в дюралюмінієвих корпусах розмірами 20х20 мм.

Так як дана модель електромобіля задньопривідна, то обертовий момент пе-
редається на задні колеса за допомогою шестерні від електродвигуна на редуктор, що 

Рис. 3. Вигляд реалізованої електричної частини електромобіля

Рис. 2. Блок-схема електричної частини електромобіля
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складається з металевого корпусу в якому розміщені дві циліндричні зубчасті пере-
дачі. Далі обертовий момент з редуктора передається на вал, на якому закріплені ко-
леса. Гальмування відбувається проти вмиканням і зменшенням швидкості до повної 
зупинки.

Зовнішній вигляд механічної частина електромобіля приведений на рис. 1.
За основу електричної частини взято: колекторний двигун [1, 2] 390-

20185 12 В, драйвер двигуна L298H [3], плату управління Arduino [4], обмежуючий 
стабілізуючий елемент LD1085V3,3, Bluetooth модуль HC-06 [5], акумуляторну бата-
рею Li-po 3,7V 6000mA х3, серводвигун Microservo 9G.

Блок-схема електричної частини електромобіля приведена на рис. 2.
Керування електромобілем здійснюється за допомогою смартфону: сигнал 

керування передається по Bluetooth, а далі обробляється мікроконтролером і вико-
нується програма, яка в свою чергу передає команду на серводвигун і паралельно на 
драйвер двигуна, а звідти – на двигун.

Для написання програми на плати управління Arduino можна скористатися 
програмою Arduino 1.0.5. В результаті була написана програма, фрагмент коду якої 
має вигляд:

void loop() {
if (Serial.available() > 0) {  // якщоприйшли UART данні
incomingByte = Serial.read();  // зчитуємобайт
if(incomingByte == cmdL) {   // якщоприйшлиданнідлямотора L
command = cmdL;    // поточнакоманда
memset(L_Data,0,sizeof(L_Data)); // очисткамасиву
L_index = 0; // зкидання индекса массива
}

Рис. 4. Вікно програми для дистанційного управління електромобілем
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Для відправлення сигналів керування використовується смартфон на опера-

ційній системі Android. Також можливим є використання і на ІОС. Програма написа-
на на Java. Вікно програми для дистанційного управління електромобілем приведене 
на рис. 4.

Опис роботи програми. Вибирається режим керування, наприклад, керу-
вання здійснюється за допомогою повзунка, який відповідає за швидкість руху елек-
тромобіля, та акселерометра, який відповідає за кут повороту передніх коліс. Далі 
здійснюється перевірка наявності зв’язку телефону з Bluetooth модулем електромобі-
ля. Якщо є зв’язок, то програма виконується, якщо ні – потрібно усунути проблему.

Вибирається показник напрямку руху електромобіля, тобто рух вперед чи 
назад, а також чи натиснутий на екрані повзунок, який відповідає за рух електромо-
біля. Якщо натиснутий, то відбувається прямолінійний рух вперед / назад, а якщо ні, 
то електромобіль не зрушить з місця.

На наступному кроці здійснюється перевірка зміни положення кута нахилу 
телефону в горизонтальній площині ( за допомогою акселерометра). Відповідно до 
нахилу в той чи інший бік, буде змінюватись кут повороту передніх коліс.

Висновки. Розроблено механічну та електричну частини електромобіля та 
систему управління, що дозволяє керувати ним на відстані за допомогою звичайного 
смартфону на базі Android.
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При эксплуатации электроакустических преобразователей на их конструк-
цию действуют такие физические факторы, как флуктуации температуры внешней 
среды и их внутренний разогрев. При работе в напряженных режимах современ-
ные излучающие приборы могут разогреваться до температур, больших чем 100°С. 
В тоже время, для большинства полимерных материалов температура разогрева не 
должна превышать 60°С. Переход температуры излучающих приборов за установ-
ленные пределы приводит к изменениям температурных параметров, что может 
привести к деполяризации активных элементов, нарушения целостности паяного 
монтажа и потерям изоляционных свойств герметизирующими материалами.[1] 
Поэтому обеспечение надежной и эффективной работы пьезоэлектрических пре-
образователей и устранение негативных последствий их разогрева является акту-
альным заданием.

Температура разогрева конструкции излучающего прибора зависит от коли-
чества выделенного им тепла и эффективности схемы теплоотвода. Электрическое 
напряжение U, возникающее в электроакустическом приборе, создает в его элемен-
тах, которые деформируются, механические напряжения σ. Совместное действие 
электрического напряжения и механических напряжений обуславливает разогрев 
излучателя.

Электрическое напряжение U, необходимое для возбуждения электроаку-
стического прибора на любой частоте, рассчитывается:
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где, 
2
Mz  – сопротивление механической стороны прибора; n  – коэффициент 

электромеханической трансформации; Sr  – активная составляющая сопротивления 
излучения прибора, aW  – акустическая мощность.
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Механические напряжения в активном элементе определяются соотношением:
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где       – волновое сопротивление пьезокерамики; ( )жcρ   – волновое со-
противление жидкости; α – безразмерный коэффициент активной составляющей со-
противления излучения прибора, Bu – коэффициент, который определяется формой 
колебаний.

Возникающие механические напряжения σ представляют опасность для 
конструкции преобразователя, поэтому необходимо уделить должное внимание их 
уменьшению. Одним из наиболее популярных методов устранения температурных 
напряжений в конструкциях электроакустических преобразователей, является при-
нятие при конструировании преобразователей технических решений, направленных 
на улучшение теплоотвода.

В некоторых электроакустических аппаратах жестко соединяются между со-
бой элементы конструкций из материалов с разными температурными коэффициен-
тами линейного расширения. Для таких случаев вводят промежуточные материалы 
(детали, развязки), которые примыкают к пьезокерамике. Развязки могут быть сде-
ланы в виде титановых сплавов либо в виде пьезоэлементов, из которых набирается 
активный элемент электроакустического прибора, но который не проходил опера-
цию поляризации [2].

В работе [3] предложена идея использования термокомпенсирующих развя-
зок в виде тарелчастых пружин, что позволило сделать независимым армирование 
электроакустических преобразователей от температурного разогрева их элементов.

Таким образом, температура разогрева конструкции излучающего пьезоэ-
лектрического преобразователя зависит от количества выделенного им тепла и эф-
фективности схемы теплоотвода. Для термокомпенсации конструкций эффектив-
ным является применение развязок.
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Днепропетровск является промышленным центром Украины, где 
сосредоточены крупнейшие металлургические, машиностроительные, химические 
и энергетические предприятия. Эти промышленные объекты отличаются весьма 
сложной технологией, большим количеством технологических операций, что 
в сочетании с отсталой производственной базой обуславливает масштабное 
генерирование опасных отходов, часть из которых повторно используется или 
складируется, другая теряется с газообразными выбросами или сточными водами 
[1]. Суммарный объем накопленных к настоящему времени промышленных отходов 
только I-III классов опасности превышает 110 тыс. т. Это потребовало отведения под 
свалки, полигоны и накопители отходов около 300 га дефицитных городских земель. 

Результаты исследований различных аспектов образования, учета, сбора, 
переработки и складирования промышленных отходов на предприятиях города 
показывают следующее:

• на большинстве предприятий города в результате несовершенных 
технологий образуются отходы всех классов токсичности. Прежде всего, это отходы 
гальванических производств, катализаторов, продуктов получения и переработки 
кокса, технологий применения полимерных смол и материалов, нефтепродуктов; 

•  практически единственным способом обращения с высоко опасными 
отходами является их складирование на территории самих предприятий, часто не 
соответствующее требованиям экологической и производственной безопасности;

• не нашла применения единая схема учета, изучения и классификации 
промышленных отходов. На большинстве предприятий, особенно крупных, 
происхождение значительной части отходов производства, и потребления носит 
нетехнологический характер и может быть уменьшено без значительных финансовых 
ресурсов и принципиального изменения технологии;

• промышленные отходы предприятий одной отрасли (например, черной 
и цветной металлургии) могут существенно отличаться по химическому составу 
и степени опасности в зависимости от особенностей технологических процессов, 
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качества и степени изношенности оборудования, применяемого сырья. В этой связи 
недопустимо, что отходы многих крупных предприятий не исследованы, не определен 
класс их токсичности и степень опасности;

• на территории сталелитейных и трубопрокатных предприятий 
скопилось значительное количество шлаков. Исследования показывают, что 
вновь образовавшиеся подобные виды отходов в большинстве случаев являются 
малоопасными. Однако с течением времени под воздействием природных факторов 
в толще отвалов происходят химические реакции, способствующие изменению 
качественного состава шлаков, что может привести к увеличению их степени 
опасности. В этой связи изучение и токсикологическая оценка реальной опасности 
подобных скоплений отходов, разработка экологически безопасных способов их 
утилизации  представляется важной задачей;

• выявление, изучение, паспортизация и оценка экологической и 
токсикологической опасности старых, не эксплуатирующихся в настоящее время 
накопителей отходов также приобретает актуальность, поскольку отсутствие какой-
либо информации о скоплениях таких отходов не дает возможности принимать 
своевременные меры по уменьшению их воздействия на человека и окружающую 
среду.

На предприятиях города в течение 2012 года образовалось более 11,0 тыс. т 
отходов I-III классов опасности. Из них отходы I класса опасности составили 189,7 
т, II класса опасности - 3637,5 т, III класса опасности - 7324,6 т. Анализ данных по 
составу и количеству отходов, образованных на предприятиях города, показывает, 
что не утилизированными (направляемыми на полигоны и свалки) остаются отходы 
различных наименований в количестве более 7,5 тыс.т/год. По классам токсичности 
эти отходы распределяются крайне неравномерно и характеризуются данными табл. 
1 и 2 [2].

С учетом реально складывающихся социально-политических, организаци-
онно-правовых и экономических условий рекомендуется сосредоточить внимание на 
некоторых экологически важных, экономически эффективных и социально значи-
мых технико-технологических мероприятиях в сфере управления отходами, а имен-
но:

• обеспечить сбор на предприятиях города токсичных промышленных метал-
лосодержащих отходов, шламов гальванического производства, а также отработан-
ных нефтепродуктов с последующей передачей специально созданному регионально-
му центру экологически безопасных технологий с целью их переработки и получения 
утилизируемых продуктов;
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Таблица 1 
Наличие опасных отходов I-III классов опасности в специально отведенных местах 
или объектах и на территории предприятий города Днепропетровска в 2012 году (на 
конец года, тонн)

Наименование В том числе по классам опасности
І 

класс
ІІ 

класс
ІІІ класс

Днепропетровская область 62,8 47653,9 785441,2

Город Днепропетровск 1,4 1354,3 106738,0

Таблица 2
Динамика наличия опасных отходов I-III классов опасности в специально отведен-
ных местах или объектах и на территории предприятий города Днепропетровска (на 
конец года, тонн)

Наименование Годы
2000 2006 2012

Д н е п р о п е т р о в с к а я 
область

9114915,0 943402,5 833157,9

Город Днепропетровск 105232,1 102542,1 108093,7

• создать централизованное предприятие по переработке различных видов 
пластмасс, отходов деревообработки и других промышленных отходов с получением 
качественных строительных материалов, обладающих особыми свойствами (тепло- и 
шумоизолирующими и др.); 

• организовать масштабную переработку железосодержащих отходов (шла-
ков, шламов, окалины и других металлургических отходов) с получением брикетов 
для использования их при производстве стали в мартеновском и конвертерном про-
цессах.

Однако, несмотря на расширение области применения альтернативных мето-
дов обезвреживания и утилизации промышленных и бытовых отходов, тем не менее, 
в течение нескольких десятилетий полигоны и свалки по-прежнему будут исполь-
зоваться для захоронения около 800-900 тыс.т/год токсичных отходов, которые об-
разуются на территории города. Следовательно, площадки для складирования и за-
хоронения отходов должны быть организованы так, чтобы свести к минимуму риск 
для здоровья населения.

К основным предупредительным мерам такого характера могут быть отнесе-
ны [3]:

•  размещение площадок захоронения в наиболее приемлемых с учетом 
экологических требований местах;
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•  учет факторов безопасности и охраны окружающей среды при 

проектировании, сооружении и работе полигонов и свалок;
•  разработка и реализация мероприятий, направленных на предотвращение 

утечек, пожаров, взрывов и других ситуаций, способных привести к загрязнению 
компонентов окружающей среды;

•  проведение при закрытии полигонов и свалок соответствующих мероприятий 
и обеспечение постоянного обслуживания выведенных из эксплуатации площадок 
захоронения отходов;

•  мониторинг за качеством воздушной среды, подземных и поверхностных 
вод в местах размещения отходов и на прилегающих территориях.

Реализация перечисленных мер на территории города Днепропетровска по 
разным причинам связана с большими трудностями. 

Районы расположения накопителей отходов приурочены к территориям 
крупных и давно функционирующих промышленных зон города, в связи с чем есте-
ственные природные ландшафты здесь практически полностью деградированы и за-
менены индустриальными. Высокая степень техногенной нагрузки на окружающую 
среду в местах размещения полигонов, свалок предопределяют формирование на 
этих территориях сложной экологической ситуации.

Так, например, территория, в пределах которой расположена система нако-
пителей отходов ПАО «Днепрометиз» находится среди производственных площа-
дей автотранспортных и авторемонтных предприятий, подъездных железнодорож-
ных путей и зоны размещения отвалов металлургического шлака ПАО «Интерпайп 
НТЗ». К отстойникам примыкает искусственный водоем, образовавшийся на месте 
отработанного песчаного карьера. Здесь же расположена неупорядоченная свалка 
промышленных и бытовых отходов, складируемый на которой материал характери-
зуется весьма пестрым составом. О степени экологической опасности данной свалки 
свидетельствует пробуренная специалистами КП «Южукргеология» на ее террито-
рии скважина, которая вскрыла линзу мазута мощностью 0,2 м, плавающую на по-
верхности грунтовых вод [4].

В целом наиболее вредное воздействие на окружающую среду накопители 
промышленных и бытовых отходов оказывают в качестве действующих и потенци-
альных источников утечек насыщенных шламовых вод в поверхностные природные 
водоемы и подземные водоносные горизонты. При этом следует отметить, что ос-
новные производственные комплексы города сформировались 50-60 лет назад и в 
настоящее время часто не соответствуют возросшим экологическим требованиям. 
Так, все действующие полигоны, свалки, шламонакопители предприятий города для 
складирования и захоронения промышленных и бытовых отходов не имеют каких-
либо фильтрационных экранов и других защитных устройств, что не обеспечивает 
защищенность грунтовых вод в местах складирования отходов.

Например, на участке, прилегающем к существующей системе накопителей 
ПАО «Днепрометиз», грунтовые воды характеризуются высокой минерализацией 
(2,5-7,6 г/л). Содержание натрия здесь достигает 2754 мг/л, сульфатов - 452 мг/л, хло-
ридов - 461 мг/ л, цинка - 10 мг/л, меди - 1,8 мг/л, фтора - 2,84 мг/л, алюминия - 21 
мг/л. Концентрация железа и марганца значительно возросла и достигла, соответ-
ственно, 5,65 и 38,0 мг/л. Такие содержания ионов черных металлов превышают их 
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значения, характерные для имеющей распространение в данном районе обширной 
зоны загрязнения грунтовых вод [4]. Аналогичная ситуация складывается в районе 
деятельности Игреньской свалки бытовых отходов, полигона складирования твер-
дых отходов ПАО «Днепрошина» и других промышленных предприятий города.

Обозначенные экологические проблемы города Днепропетровска выдвига-
ют необходимость принятия эффективных мер для обезвреживания накопленных 
токсичных отходов и мест их размещения. Зарубежный опыт (в частности США) 
позволяет рекомендовать некоторые наиболее распространенные виды восстанови-
тельных (очистных) технологий (табл. 3).

Выбор приемлемой восстановительной технологии и организация очистных 
работ возможна после выполнения комплекса геоэкологических исследований, на-
правленных на:

• создание достаточной мониторинговой сети наблюдательных скважин, обо-
рудованных на водоносные горизонты четвертичных и более ранних отложений, для 
достоверной оценки гидродинамической структуры подземного потока и определе-
ния условий их взаимодействия с накопителями отходов;

Таблица 3
Распространение восстановительных (очистных) технологий на объектах 

накопления примышленных и бытовых отходов [5]

Виды применяемых технологий 
(мероприятий)

Распространенность 
технологий 

(в % от общего числа 
изученных случаев)

Мониторинг, ограничение доступа 
к накопителям или масштабов складирования

66

Откачка и последующая обработка стоков 
(сбор и обработка)

46

Герметизация отстойников (непроницаемая поверх-
ность, стенки из глинистого раствора, поверхност-
ный отвод)

36

Обработка слаботоксичных загрязнений 
(удаление и обработка почвы - промывка почвы, био-
логическая рекультивация)

22

Обработка высокотоксичных загрязнений (удаление 
и обработка почвы - сжигание)

18

Обработка на месте складирования (вакуумное из-
влечение, биологическая обработка, промывка по-
чвы)

13

Складирование (удаление и транспортирование на 
спецполигоны)

11

Сбор загрязнений воды (сбор и сброс 
в существующие специальные емкости)

7
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• оценку трансформации химического состава грунтовых вод в процессе ги-

дравлического взаимодействия накопителей отходов с подземными водами и уста-
новление границ очагов их загрязнения;

• составление прогноза нарушения естественного геохимического фона тер-
ритории в результате появления новых техногенных аномалий в почвах, раститель-
ности и воде при загрязнении несвойственных данному региону веществами, посту-
пающими из отстойников;

• исследование характера возможного изменения геодинамических процессов 
на территории города, представляющую зону, опасную по подтоплению, просадкам, 
провалам и оползням, вследствие применения водоемкой технологии складирования 
многих видов промышленных отходов.

В связи с актуальностью проблемы отходов Днепропетровскому городскому 
совету необходимо усилить системную работу по управлению состоянием и исполь-
зованием отходов на территории города. Принять комплексные меры как по улучше-
нию качества и эффективности использования отходов, так и совершенствованию 
управления обращением с ними. Выполнить инвентаризацию накопленных отходов, 
свалок и хранилищ, оценить их объемы и качественный состав, разработать соот-
ветствующие программы использования отходов и др. Принятые в последнее время 
законодательные и нормативные документы дают определенные организационно-
финансовые возможности местным органам власти для реализации функций управ-
ления экологическим состоянием города. 
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Рассмотрим задачу Гурса для уравнения струны
  (формула 1)

с граничными данными на характеристиках, исходящих с одной точки. Эта 
задача представляет интерес из-за физических приложений. Она возникает, напри-
мер, при изучении процессов сорбции (поглощения) и десорбции газов, процес-
сов сушки и других физических задач. А также здесь исследованы задачи Дарбу, в 
которых граничные данные взяты из задач Коши и Гурса.

Задача Гурса. Найти в области G функцию u(x,y), удовлетворяющую следу-
ющим условиям:

   (формула 2)

  (формула 3)

  (формула 4)

  (формула 5)

где  – заданные достаточно гладкие функции и 
Общее уравнение (ф.1) имеет вид [1, 91]:

  (формула 6)
где  Решение задачи Гурса для уравнения (ф.1) будем строить 

исходя из его общего решения (ф.6). Произвольные функции  из класса  
найдем так, чтобы функция u(x,t) из (ф.6) удовлетворяла граничным условиям (ф.4) 
и (ф.6):



70

Zbiór raportów naukowych
или

   (формула 7) и (формула 8)

Для определения неизвестных функций f, g получена система из уравнений 
(ф.7) и (ф.8). Из уравнения (ф.7) заменой x на x/2, получим:

  (формула 9)
аналогично из равенства (ф.8) имеем:

  (формула 10)
Найденные значения функций f, g по формулам (ф.9) и (ф.10) подставим в 

(ф.6). Тогда найдем формулу решения задачи Гурса

  (формула 11)

Если функции  дважды непрерывно дифференцируемы в облас-
тях задания, то функция u(x,y), определяемая формулой (ф.11), удовлетворяет урав-
нению (ф.3) в области G и удовлетворяет граничным условиям (ф.4) и (ф.5). Доказана 
следующая теорема.

Теорема 1. Если 
 то существует единственное решение задачи Гурса, т.е. за-

дачи (ф.2) – (ф.5), и оно определяется формулой (ф.11).
Далее рассмотрим уравнение (ф.1) в области D, ограниченной характеристи-

ками AC: x + y = 0, CB: x – y = l и отрезком AB оси y = 0.
Первая задача Дарбу. Найти в области D функцию u(x,y), удовлетворяю-

щую следующим условиям:
  (формула 12)

  (формула 13)

  (формула 14)

   (формула 15)

где  – заданные функции и 
Теорема 2. Если   

то существует единственное решение первой задачи Дарбу для уравнения (ф.1) в об-
ласти D и оно определяется формулой:

Вторая задача Дарбу. Найти в области D функцию u(x,y), удовлетворяю-
щую следующим условиям (ф.12), (ф.13), (ф.15) и

  (формула 16)
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где  – заданные функции.
Теорема 3. Если  

то существует единственное решение задачи (ф.12) – (ф.15) и (ф.16) и оно выражается 
формулой:
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К изучению уравнения Лапласа приводят самые разнообразные физи-
ческие задачи совершенно разной природы. Это уравнение встречается в зада-
чах электростатики, теории потенциала, гидродинамики, теории теплопереда-
чи и многих других разделах физики, а также в теории функций комплексного 
переменного и в различных областях математического анализа. Уравнение Ла-
пласа является простейшим представителем широкого класса так называемых 
эллиптических уравнений.

В данной статье доказано единственность и существование решения задачи 
Дирихле для уравнения Лапласа:

  (формула 1)

в круге  с границей  ме-
тодом разделения переменных.

Задача Дирихле. Найти в области D функцию , удовлетворяющую 
следующим условиям:

  (формула 2)

  (формула 3)

 , (формула 4)

где  – заданная достаточно гладкая функция,  – угол между осью  
и радиус-вектором , .

Будем предполагать, что функция  на сегменте  непрерывна и име-
ет на этом сегменте непрерывную первую производную, то есть . 
В области D перейдем к полярным координатам:

 , .
Тогда уравнение (ф.1) в полярных координатах имеет вид:
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 . (формула 5)
Решение  уравне-

ния (ф.5) будем искать в виде произведения функций:

 . (формула 6)
Подставив выражение (ф.6) в уравнение (ф.5) и разделив на , по-

лучим:

  (формула 7)

Левая часть равенства (ф.7) зависит только от , а правая часть только от 
. Поэтому равенство (ф.7) возможно только тогда, когда левая и правая части пред-
ставляют собой одну и ту же константу . Тогда уравнение (ф.7) распадается на два 
обыкновенных дифференциальных уравнения:

 , (формула 8)
 
 . (формула 9)

Поскольку , то из (ф.6) следует, что , 
то есть функция Ф является периодической с периодом . Это возможно только 
в том случае, когда  и общее решение дифференциального уравнения 
(ф.8) определяется по формуле [2]:

, где   – произвольные 
постоянные.

Уравнение (ф.9) при  имеет два линейно независимых решения:
.

Поскольку ищется непрерывное в  решение, то в качестве решения урав-
нения (ф.9) следует взять функцию . Тогда на основании (ф.6) найдем: 

.
Таким образом, найдены частные решения уравнения (ф.5) в круге D, которые 

являются гармоническими в D при каждом .
Если , то решение уравнения (ф.5) является функция . Для 

удобства возьмем , тогда решение задачи Дирихле в круге D будем 
искать в виде суммы [1]:

  (формула 10)

Коэффициенты ряда находятся по формулам:

  (формула 11)
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  (формула 12)

Теорема 1. Если функция  и , то существует 
единственное решение задачи Дирихле в круге D, которое определяется рядом (ф.10). 
Коэффициенты  и  ряда (ф.10) находятся соответственно по формулам (ф.11) 
и (ф.12).

Преобразуем ряд (ф.10) с учетом выражений (ф.11) и (ф.12):

  (формула 13)

Учитывая формулу Эйлера: 
, 

найдем сумму ряда:

  (формула 14)

Тогда, подставляя (14) в (13), найдем формулу

  (формула 15)

которая называется формулой Пуассона, и она определяет решение задачи 
Дирихле для уравнения Лапласа в единичном круге 

Список литературы:
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Рассмотрим уравнение вынужденных колебаний однородной струны
  (формула 1)

в прямоугольнике , где l –
длина струны, – положительное действительное число,   – плотность 

струны,  – сила натяжения струны,  – внешняя сила, действующая на стру-
ну.

Первая начально-граничная задача. Найти в замкнутой области  функ-
цию  со следующими свойствами:

1) функция  дважды непрерывно дифференцируема на  и при всех 
 удовлетворяет уравнению (ф.1), т.е. , (формула 2)

 при ; (формула 3)

2)  удовлетворяет начальным условиям:
, , , (формула 4)

3)  удовлетворяет граничным условиям:
, , 0 ,  (формула 5)

где   – заданные достаточно гладкие 
функции.

Теорема 1 (Единственность решения). Если существует решение задачи 
(ф.2) – (ф.5), то оно единственно.

Предположим, что граничные условия  из класса , вве-
дем вспомогательную функцию

, (формула 6)

которая удовлетворяет граничным условиям (ф.5):
, . (формула 7)
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Решение нашей задачи (ф.2) – (ф.5) будем искать в виде суммы

, (формула 8)

где  – новая неизвестная функция. На основании граничных условий 
(ф.4) и (ф.7) функция  удовлетворяет нулевым граничным условиям:

Исходя из соотношений (ф.6), (ф.8) и 
с учетом начальных условий (ф.4), имеем:

Относительно неизвестной функции  получена следующая задача: 
найти решение  уравнения , (формула 9)

удовлетворяющее начальным условиям

 , , (формула 10)

и однородным граничным условиям

. (формула 11)

Если функции , ,  удовлетворяют условиям теоремы, 
то существует единственное решение задачи (ф.9) – (ф.11) в классе функций . 
Справедлива следующая теорема.

Теорема 2. Если ;  

;  и   

 ,  ,  
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, то существует единственное решение задачи 

(ф.2) – (ф.5).

Коэффициенты  и рядов

определяются по формулам:

При решении мы получаем спектральную задачу:

, 

 являются собственными значениями задачи. 

Этим собственным значениям соответствуют собственные функции 

 определяемые с точностью до постоянно-

го множителя.

Список литературы
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Первая начально-граничная задача. Найти функцию  со свойствами:

    (формула 1)

Рисунок 1

  (формула 2)

  (формула 3)

где заданные достаточно гладкие функции, причем 

В дальнейшем рассмотрим только случай, когда  т.е.

   (формула 4)

Задача (ф.1)  – (ф.4) является математической моделью физической задачи 
распространения тепла в тонком стержне, концы которого поддерживаются при ну-
левой температуре.
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Для решения задачи (ф.1) – (ф.4) мы применим метод разделения переменных, 

основанные на теории рядов Фурье. Частные решения уравнения (ф.2) будем искать 
на множестве  в виде произведения

  (формула 5)
Подставляя (ф.5) в (ф.2), имеем

Отсюда получаем два обыкновенных дифференциальных уравнения:

   (формула 6)

  (формула 7)

Для нахождения нетривиальных решений  вида (ф.12), удовлетво-
ряющих граничным условиям (ф.4), необходимо найти нетривиальные решения 
обыкновенного дифференциального уравнения (ф.7), удовлетворяющие граничным 
условиям:
  (формула 8)

Нетривиальные решения задачи (ф.7) и (ф.8) существуют лишь при значениях

которые являются собственными значениями задачи. Этим собственным 
значениям соответствуют собственные функции

определяемые с точностью до постоянного множителя
В результате решения спектральной задачи (ф.7), (ф.8), существуют 

нетривиальные решения  только при

  (формула 9)

Значениям параметра определенных по формуле (ф.9), соответству-
ют следующие решения д.у (ф.6):

где произвольные постоянные. Тогда все функции
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удовлетворяют уравнению (ф.2) и нулевым граничным условиям (ф.4). Составим 
формально ряд из :

  (формула 10)

Теперь потребуем, чтобы сумма ряда (ф.10) удовлетворяла начальному усло-
вию (ф.3):

  (формула 11)

Ряд (ф.11) представляет собой разложение заданной функции  в ряд 
Фурье по синусам на промежутке  Тогда коэффициенты  определяются по 
формулам

  (формула 12)

Теорема 4. Если функция  то существу-
ет единственное устойчивое решение задачи (ф.1)  – (ф.4), и оно определяется как 
сумма ряда (ф.10), коэффициенты которого вычисляются по формулам (ф.12).

Следствие. Решение задачи (ф.1) – (ф.4) на множестве  бесконечно диф-
ференцируемо, т.е. 

Список литературы:
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С исторической точки зрения возникновение задачи Дирихле связано со сле-
дующей проблемой: требуется найти функцию, гармоническую в некоторой облас-
ти, непрерывную в замыкании этой области и совпадающую на границе с заданной 
непрерывной функцией.

Рассмотрим уравнение Лапласа  и преобразуем его к полярным ко-
ординатам ).

Пусть  отсюда  и , тогда

 и уравнение Лапласа примет вид:

 
 (формула 1)

Пусть  – круг радиуса  с центром в начале координат,  
внешность данного круга (рис. 1). 

Рисунок 1
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В области  для урав нения Лапласа построим решение внешней задачи Ди-
рихле:

 ;     (формула 2)

 ;     (формула 3)

 ;     (формула 4)

  (формула 5)

с граничным условием на окружности 

 
(формула 6)

Будем искать решение (ф.1) методом разделения переменных. Пусть произ-
ведение двух функций

 и( )=R( ) Ф( )  (формула 7)

и есть решение уравнения (ф.1). Подставим (ф.7) в (ф.1) и получим

  (формула 8)

Поделим (ф.8) на R( ) Ф( ) 0 и умножим :

 
 (формула 9)

Уравнение (ф.9) распадается на два обыкновенных дифференциальных урав-
нения:

  (формула 10)

  (формула 11)
Уравнение (ф.10) необходимо дополнить условием периодичности

. Будем рассматривать только , 
так как отрицательные значения n не дают но вых  или . Если n = 0, мы вклю-
чаем функцию = const. Таким образом, 

Если n N, то данное уравнение – это уравнение Эйлера и решаются при по-
мощи замены   ;

Отсюда общее решение уравнения (ф.10) имеет вид: .

Во внешности круга, содержащего начало координат, А = 0: , 
 . Тогда общее решение уравнения Лапласа вне круга сводится:
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 (формула 12)

Поскольку , то функцию  можно разложить в 

тригонометрический ряд Фурье на промежутке 

  (формула 13)

где коэффициенты  и  определяются по формуле

  (формула 14)

  (формула 15)

Теорема. Если функция , то
су ществует единственное решение задачи Дирихле вне круга , ко торое 

определяется рядом (ф.13). Коэффициенты  и  ряда (ф.13) находятся соответ-
ственно по формулам (ф.14) и (ф.15). [1, 188]

При этом ряд (ф.13) сходится к  абсолютно и равномерно. Приравняем 
ряд (ф.12), взятый при  =  [1, 184] к ряду (ф.13) подставим коэффициенты  и 

 из формул (ф.14) и (ф.15) и получим решение:

Список литературы:
1. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики. – М.: Высшая школа, 2003. – 255 с.
2. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики. – М.: Физматлит, 2013. – 352 с.
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Рассмотрим уравнение вынужденных колебаний однородной струны

  (формула 1)

в прямоугольнике , где l  – длина 
струны, – положительное действительное число,  – плотность струны,  – сила 
натяжения струны,  – внешняя сила, действующая на струну.

Первая начально-граничная задача. Найти в замкнутой области  функ-
цию  со следующими свойствами:

1) функция  дважды непрерывно дифференцируема на  и при всех 
 удовлетворяет уравнению (ф.1), т.е. ,  (формула 2)

  при ; (формула 3)

2)  удовлетворяет начальным условиям:

, , , (формула 4)

3)  удовлетворяет граничным условиям:

 , , , (формула 5)   

где   – заданные достаточно гладкие 
функции.

Теорема 1 (Единственность решения). Если существует решение задачи 
(ф.2) – (ф.5), то оно единственно.

Предположим, что граничные условия  из 
класса , введем вспомогательную функцию

 
 

, (формула 6)
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которая удовлетворяет граничным условиям (ф.5):

 , . (формула 7)
Решение нашей задачи (ф.2) – (ф.5) будем искать в виде суммы

 , (формула 8)

где  – новая неизвестная функция. На основании граничных условий 
(ф.4) и (ф.7) функция  удовлетворяет нулевым граничным условиям:

,

.

Исходя из соотношений (ф.6), (ф.8) и 

 с учетом начальных условий (ф.4), имеем:

.

Относительно неизвестной функции  получена следующая задача: 
найти решение  уравнения , (формула 9)

удовлетворяющее начальным условиям

  , ,  (формула 10)

и однородным граничным условиям

 . (формула 11)

Если функции , ,  удовлетворяют условиям теоремы, 
то существует единственное решение задачи (ф.9) – (ф.11) в классе функций . 
Справедлива следующая теорема.

Теорема 2. Если ;  

;  и  
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  ,  ,  

, то существует единственное решение задачи 

(ф.2) – (ф.5).

Коэффициенты  и рядов

определяются по формулам:

 

При решении мы получаем спектральную задачу:

, 

 являются собственными значениями за-

дачи. Этим собственным значениям соответствуют собственные функции 

 определяемые с точностью до постоянного множителя.

Список литературы
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