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РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ 

ЗАСОБІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ, 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ОСВІТЛЕННЯ МІСТ, ЯКІ 

ПІДВИЩУЮТЬ ЇХ ЕКСПУЛАТАЦІЙНУ НАДІЙНІСТЬ 

 
БІОЛОГІЧНО ТА ЕМОЦІЙНО ЕФЕКТИВНЕ ОСВІТЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
 

Кіндінова А.К. 

Науковий керівник – Ляшенко О.М., старший викладач   
 

Зі стрімким зростанням чисельності населення мегаполісів 

збільшується кількість розважальних та соціальних центрів, які є осно-

вним місцем дозвілля та роботи сучасних людей. Однак при розробці 

систем освітлення на даний час не враховується біологічно та емоцій-

но ефективний вплив освітлення для локацій удівельпризначених для 

соціальної взаємодії. 

Біологічно та емоційно ефективне освітлення уможливлює 

підвищення якості перебування людини у приміщенні за такими кате-

горіями: 

- здоров’я (покращення самопочуття, скорочення періоду хво-

роби, укріплення імунітету); 

- комфорт (покращення настрою, зменшення часу стресу, ріст 

творчих думок); 

- працездатність (збільшення концентрації уваги, збільшення 

продуктивності, збільшення продуктивності праці, скорочення відсот-

ка помилок, скорочення часу виконання роботи). 

Для забезпечення  комфортного світло-колірного середовища 

в таких приміщеннях необхідно створити систему освітлення з пара-

метрами, що враховують циркадні ритми людини і сприяють позитив-

ній соціальній комунікації. Це можливо за рахунок комбінації таких 

характеристик освітлення як: 

- спрямованість; 

- зміна колірної температури протягом дня; 

- яскравість і її розподіл по поверхням приміщення та інше. 

З урахуванням вказаних вище критеріїв було виконано моде-

лювання освітлювальної установки в приміщеннях соціального центру 

із застосуванням світильниками OTX CF, що створює комфортне світ-

ло-колірне середовище, яке сприяє підвищенню працездатності при 

покращеному самопочутті. 

 



 5 

1. Юнович А.Э. Светодиоды и их применение для освещения / Под редакцией 

Ю.Б. Айзенберга.  – М.: Знак, 2011. – 276 с. 

 

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В 

СВІТЛОТЕХНІЦІ 
 

Ащепков В.О. 

Науковий керівник – Суворова К.І., канд. техн. наук, доцент 
 

З сучасним розвитком цифрових технологій стало можливим 

не тільки моделювання світлотехнічних установок а й їх програмуван-

ня, поєднання з іншими електронно-цифровими пристроями які значно 

розширюють світлотехнічні характеристики і можливості світлотехні-

чних пристроїв.  

Однією з перспективних застосувань програмування в світло-

техніці є програмування на платформі Ардуіно .Це невелика плата з 

вбудованим процесором і пам'яттю. На платі також є пара десятків 

контактів, до яких можна підключати компоненти: діоди, датчики, мо-

тори, роутери, димери, магнітні дверні замки і взагалі все що працює 

від електрики.  

Таким чином поєднуючи світлотехнічні пристрої з єлектронно 

- цифровими компонентами  можна створювати  різноманітні автома-

тизовані системи керування світлотехнічними пристроями.  

 
1. Справочная книга з світлотехніки / За заг. ред. проф. Ю. Б. Айзенберга. 3-е 

изд., Перераб. і доп. - М .: Знак, 2007. 

2. «Теория автоматичного управління » Е. Ю. Юревич 

 

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ 
 

Коваленко Р.О. 

Науковий керівник – Баландаєва Л.Г., асистент   
 

Світлодіоди вже давно знайшли застосування в різних галузях 

промисловості, в електрощитах, радіоелектронних приладах, в прила-

дах сигналізації і зв’язку, побутової техніки. Починаючи з 90-х років 

ХХ століття і по теперішній час спостерігається активний розвиток 

світлотехнічної галузі і, зокрема, напрямки по використанню світлоді-

одних ламп в якості заміни люмінесцентних ламп. [1]. 

У наступні роки очікується подальше зростання ринку світло-

діодної продукції завдяки зростанню популярності напівпровідниково-

го освітлення. 

Все більшої актуальності набуває завдання, пов’язане з мінімі-

зацією енергоспоживання. Тільки на освітлення у всьому світі витра-
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чається близько 30-35% усієї вироблюваної електроенергії, при цьому 

в мегаполісах – в 1,5-2 рази більше. Відомо, що сучасні «білі» світло-

діоди – джерела світла нового покоління –у багато разів перевершують 

лампи розжарювання і люмінесцентні джерела з точки зору економії 

електроенергії. Розвивається ринок потужних світлодіодів, орієнтова-

них на освітлення. Надійність і вихідні характеристики світлодіодів 

тісно пов’язані з температурою робочої області p-n- або гетеро-

переходу, що робить тепловий розрахунок і вибір системи охолоджен-

ня досить відповідальним етапом проектування світлодіодних систем. 

На відміну від традиційних джерел світла, світлодіоди не випроміню-

ють тепло, а переводять його в напрямку від p-n-переходу до розташо-

ваного на корпусі світлодіода.  

У світлодіодів близько 75% енергії, що підводиться припада-

ють на теплові втрати, тому для збільшення квантового виходу світло-

вих приладів необхідна наявність ефективних тепловідвідних констру-

кцій [2]. 

 
1. Світлодіоди: фізика, технологія, застосування: навч. посібник / Л.А. Назаренко, 

В.І. Карась, І.В. Карась. . — Х.: ХНАМГ, 2012. — 140 с.; 

2 А.І. Колесник, Д.О. Усіченко, Л.А. Назаренко Дослідження теплових режимів 
та спектральних характеристик зразків світлодіодного світильника / // Метрологія та 

прилади. – 2019. – № 1 (75). – С.37-41. 

 

СВІТЛОТЕХНІКА ТА СУЧАСНИЙ СВІТ МОДИ 
 

Облочинська Ю. С. 

Науковий керівник – Діденко О.М., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

Сучасні темпи нашого життя пов’язані з бурхливим розвитком 

всіх галузей життєдіяльності людини. Прагнення людини до створення 

«прекрасних речей» знайшло реалізацію у будівництві, мистецтві, у 

ландшафтному дизайні, не винятком є і індустрія моди. 

Сукупність різних напрямків промисловості та діяльності у 

цій сфері є запорука створення нової колекції одягу.  

Так як, ми отримуємо більшу частину інформації про навко-

лишнє середовище завдяки органам зору, то виникає потреба у ство-

ренні комфортних умов чи то для робочого процесу створення одягу 

чи то для показу нової колекції на подіумах. 

Метою роботи є ознайомлення з застосуванням світлотехніч-

ного обладнання при створенні показів мод. Представлення нової ко-

лекції на подіумі вимагає злагодженої роботи як самого дизайнера так 

і світлотехніка.  
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Покази моди стали значними культурними подіями, на них 

визначаються основні тенденції повсякденного вбрання для спожи-

вачів. Важливий момент під час показів є освітлення.  

Варіант освітлення повинен передавати загальну концепцію 

показу, бути продуманий таким чином, щоб глядачі могли розгледіти 

кожну родзинку в новому одязі, об'єктивно оцінити різні варіанти 

нарядів. Тому світло в залі повинен бути досить яскравим, допускаєть-

ся використання колірних променів - щоб підкреслити важливі акцен-

ти. 

Таки чином, показ мод просто зобов'язаний бути феєричним і 

незабутнім святом. Тому створення правильного освітленні підчас по-

казів є запорука вдалого представлення нової колекції одягу. 
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ І ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ 

БУДІВЕЛЬ 
 

Біленький О.С. 

Науковий керівник – Ляшенко О.М., старший викладач 
 

Як відомо, близько 70% сприйняття навколишнього простору 

доводиться на зір, і якісне освітлення є ключовим фактором його коре-

ктного сприйняття. Від якості світлового середовища залежить не 

тільки видимість і комфорт як всередині, так і зовні житлового будин-

ку, але і рівень безпеки його мешканців. 

На сьогоднішній день з усього різноманіття освітлювального 

обладнання запропонованого ринком саме LED світильники найкраще 

відповідають оптимальним критеріям освітлення житлових примі-

щень: 

- рівномірне освітлення без мерехтіння; 

- підвищена безпека і комфорт; 

- зменшені витрати електроенергії в порівнянні з іншими дже-

релами штучного освітлення (50-90%); 

- відсутність потреби в особливому обслуговуванні; 

- термін служби понад 10 000 годин. 

Низьке енергоспоживання цих світильників дозволяє ефективно засто-

совувати альтернативні джерела живлення (АДЖ) – сонячні батареї, 

що обумовлює додаткові вимоги як до самих світлових приладів, так і 

до АДЖ. Нехтування такими недоліками джерел світла, як наприклад: 

нерівномірне, пульсуюче, надмірне освітлення, несе за собою негатив-

ні наслідки у вигляді перевтоми, втрати концентрації, мігрені, безсон-

ня, загального стану дискомфорту і проблем із зором. Дотримання не-
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обхідних рекомендацій щодо експлуатації освітлювального обладнан-

ня дозволяє уникнути цих проблем. 

 

СИСТЕМИ ПРИРОДНОГО І СУМІЩЕНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
 

Мокрецов І.О. 

Науковий керівник – Ляшенко О.М., старший викладач   
 

Природнє освітлення грає не меншу роль ніж штучне освітлення. При-

родне освітлення – освітлення приміщень прямим або відбитим ден-

ним світлом. Воно позитивно впливає на психофізіологічний стан лю-

дини.  Воно не тільки приносить комфорт і гарне самопочуття, а й дає 

змогу зменшити енергоспоживання системою штучного освітлення. 

Особливо це стосується приватних будинків, де можливості природ-

нього освітлення, частіше всього, можна розкрити у повній мірі. Цьо-

му сприяють також і сучасні технології, що дозволяють робити вікна 

майже скільки завгодно великими, збільшуючи тим самим можливості 

архітекторів, проектувальників та дизайнерів.  

Можна розрізнити  наступні види природнього освітлення: 

• Бічне природне освітлення – освітлення приміщення через сві-

тлові прорізи у зовнішніх стінах. 

• Верхнє природне освітлення – освітлення приміщень через 

світлові ліхтарі, прорізи у покритті або у стінах місць перепа-

ду висот будівлі. 

• Комбіноване освітлення – поєднання верхнього та бічного 

природного освітлення. 

Крім збільшення розмірів та кількості вікон є і інші шляхи, що дозво-

лять збільшити отримувану користь від природнього освітлення. Це 

можуть бути дзеркала, які будуть не тільки візуально збільшувати 

приміщення, а й відбивати світло, що потрапляє у приміщення й краще 

розподіляти його у просторі. Також подібний ефект можуть дати і ма-

теріали внутрішнього оздоблення приміщення, наприклад фарба та 

матеріали з гарними світло відбиваючими характеристиками. 
 

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ АКВАРІУМОВ  
 

Лейба Т.С. 

Науковий керівник – Баландаєва Л.Г., асистент   
 

Акваріумістика досить цікава форма проведення дозвілля. 

Психологи стверджують, що відпочинок біля акваріума дозволяє від-
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новити життєві сили втомленої людини. Спостереження за мешкан-

цями акваріума знімає стрес, дає дає позитивні емоції.  

Штучне освітлення не тільки робить акваріум привабливим, 

але і дозволяє підтримувати в ньому необхідні умови для життєдіяль-

ності організму. Традиційно для акваріумного світла довгий час вико-

ристовувалися люмінесцентні лампи. Світлодіоди для освітлення ак-

варіумів почали використовуватися відносно недавно. Світлодіоди 

мають великий термін служби (до 100 000 годин), спектр абсолютно 

стабільний. І для того, щоб організувати правильне світло для акварі-

ума, потрібно просто підібрати потрібні світлодіоди в потрібній кіль-

кості. Білі світлодіоди яскраво освітлюють акваріум, але для росту ро-

слин необхідне червоне і синє світло. Тому світильник повинен поєд-

нувати в собі потужні білі світлодіоди з червоними (зі смугою спектра 

в 660нм) і синіми (445нм). Кількість світлодіодів залежить від їх по-

тужності і розміру акваріума, але, в будь-якому випадку, білі світлоді-

оди будуть основними, а кольорові додатковими - потужність білого 

світла повинна бути в 2-3 рази вище потужності кольорових світлоді-

одів.  

Акваріумні рослини люблять червоне світло, але воно буде да-

вати червоний відтінок в акваріумі, який може не завжди добре вигля-

дати. Необхідно використовувати окремі лінії живлення і управління 

білими і кольоровими світлодіодами [1]. 

Для великих акваріумів краще використовувати світильник з 

окремих потужних світлодіодів - потужністю від 1 Вт і більше. Ідеа-

льні умови для мешканців акваріума - це такі ж, як в їх природному 

середовищі. Тому на якості і кількості світла економити не варто. Сві-

тла має бути багато, з запасом. І світлодіоди для акваріума ідеально 

підходять як для плавного додавання / зменшення освітлення, так і 

для вибору найбільш якісного і красивого світу. 
 

1. Світлодіоди: фізика, технологія, застосування: навч. посібник / Л.А. Назаренко, В.І. Ка-
рась, І.В. Карась. . — Х.: ХНАМГ, 2012. — 140 с. 
 

ПУЛЬСАЦІЇ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ СВІТЛОДІОДНИХ 

ДЖЕРЕЛ СВІТЛА  
 

Голубцова О. А. 

Науковий керівник – Суворова К.І., канд. техн. наук, доцент   
 

Відомо, що око людини здатне сприймати зміни візуальної ін-

формації, частота яких не перевищує 30-80 Гц (залежить від індивідуа-

льних особливостей людини, умов, що оточують, інтенсивності та спе-
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ктрального складу світлового потоку). Вище 80 Гц мерехтіння візуаль-

но вже не сприймається. 

Видима пульсація світла, безумовно, робить негативний вплив 

на зір і самопочуття людини. Дослідження впливу пульсації світлового 

потоку на людину показали наступні результати: 

− людина підсвідомо сприймає пульсації світла, що не відчу-

ваються при цьому візуально (як за частотою, так і за амплітудою); 

− пульсації світла частотою вище 100 Гц починають впливати 

на роботу мозку вже при глибині 2-3%; 

− при рівні пульсацій більше 5 ... 8% і при частотах 100 Гц і 

більше нормальна робота мозку порушується; 

− пульсації, глибиною більше 20%, дають той же ефект, що і 

100% пульсації; 

− мозок не сприймає пульсації світла, частотою вище 300 Гц. 

Застосування в якості джерел світла світлодіодних ламп в да-

ний час пояснюється їх високою енергоефективністю. Незважаючи на 

те, що світлодіодні кристали працюють на постійному струмі, сама 

лампа включається в побутову мережу змінного струму. Тобто, в лампі 

міститься випрямляч. У порівнянні з іншими джерелами світлодіодна 

лампа значно дорожче і виробник прагне всіма способами знизити її 

собівартість. Одним із способів – це спрощення схеми випрямлення. 

Випрямлена напруга в такому випадку буде пульсуючою, що в свою 

чергу призведе до пульсації і світлового потоку. 
 

ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ДОРІГ ПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ 
  

Войтов К.А. 

Науковий керівник – Суворова К.І., канд. техн. наук, доцент   
 

На територіях промислових підприємств об’єктами освітлення 

є: автодороги, пішохідні доріжки, під’їзди к будівлям, передзаводські 

ділянки (майданчики, проїзди, стоянки  транспорту, що не відносяться 

до території міста), окремі залізничні колії і заводські залізничні стан-

ції, відкриті склади, відкриті робочі майданчики, лінія межі території 

(охоронна зона). 

Норми освітленості відкритих просторів не залежать від типу 

джерел світла, що обумовлює в першу чергу вживання газорозрядних 

джерел світла, як  більш економічних.  Нормуються якнайменші зна-

чення освітленостей робочих поверхонь або дорожніх покриттів, при 
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цьому нормами обмежується відношення значень найбільшої освітле-

ності до найменшої. 

При проектуванні зовнішніх освітлювальних установок також 

повинні дотримуватися норми, що визначають якнайменшу висоту 

установки освітлювальних приладів за умов обмеження сліпучої дії. 

Для охоронного освітлення рекомендуються світлодіоди. 

Освітлення територій промислових підприємств може виконуватися як 

світильниками, так і прожекторами. Вирішальним моментом для вибо-

ру того або іншого виду освітлювальних приладів (прожекторів або 

світильників) є розміри освітлюваної поверхні: при освітленні вузьких 

площ доцільно застосовувати світильники, при великих площах – про-

жектори. Спостерігається тенденція до розширення вживання прожек-

торів, оскільки це скорочує число освітлювальних приладів, а отже, 

покращує умови експлуатації. 

 

ФОТОМЕТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ СВІТЛОДІОДНИХ 

ПРИЛАДІВ 
 

Колесник К.Є. 

Науковий керівник – Діденко О.М., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

Науковий прогрес торкнувся всіх галузей науки. Не виклю-

ченням стала сфера діяльності світлотехнічної продукції. Оскільки 

штучне освітлення займає одну з основних позицій в сфері діяльності 

сучасної людини, то значна кількість сил та ресурсів направлена на її 

розвиток.  

На сьогодні розроблено та введено в експлуатацію велику кі-

лькість обладнання для вимірювання/аналізу електричних та фотомет-

ричних характеристик джерел світла (ДС). Але існуюче випробувальне 

обладнання було спроектовано та розроблено для випробувань класи-

чних ДС, таких як: лампа розжарення, розрядна лампа низького та ви-

сокого тиску, 

При появі фундаментально нових ДС на основі напівпровід-

ників (LED) дане обладнання, показує непередбачувані результати. 

Зважаючи на важливість визначення фотометричних і колориметрич-

них характеристик світлодіодних приладів є необхідність створення 

відповідних засобів і методів вимірювання. З метою створення загаль-

ної методики визначення фотометричних і радіометричних характери-

стик світлодіодів Міжнародна комісія з освітлення розробила рекоме-

ндації з їх вимірювання – CIE 127-2007 Measurement of LEDs.  

Необхідно відмітити, що повного набору стандартів на освіт-

лювальні прилади зі світлодіодами на сьогодні не має ні в одній дер-
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жаві. Зважаючи на таке, в Україні повинні бути впровадженні методи-

ки і засоби вимірювання, які б забезпечували результати, що співпада-

ли б з результатами інших країн, таким чином, забезпечували як якість 

вітчизняної продукції, так і були б запобіжником неякісної експорто-

ваної продукції. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ 
 

Дзябченко Ю. С. 

Науковий керівник – Поліщук В. М. , канд. техн. наук, доцент 
 

Сприйняття людиною пульсації світлового потоку – фликер - 

стомлює, знижує продуктивність праці і, кінець кінцем, шкодить здоров'ю 

людей. Доза фликера - міра сприйняття людиною пульсацій світлового 

потоку. Найбільш подразлива дія фликера проявляється при частоті коли-

вань 8,8 Гц і розмахах зміни напруги δUt = 29 %. 

У світовій практиці при розробці нормативних документів показ-

ники ефективності освітлення (рівень продуктивності праці, вірогідність 

правильного рішення зорового завдання, рівень видимості, безаварійності 

роботи транспорту і т. п.) використовуються лише як критерії нормуван-

ня, а як характеристики, що регламентуються приймаються кількісні і 

якісні параметри освітлення. 

В якості кількісних характеристик використовуються яскравість, 

освітленість, циліндрична освітленість, коефіцієнт природного освітлен-

ня. 

Якість освітлення характеризується засліпленістю і дискомфор-

том, нерівномірністю розподілу яскравості або освітленості, коефіцієнтом 

пульсації світлового потоку, спектральним складом випромінення джерел 

світла. Наслідком пульсації світлового потоку є проява так званого стро-

боскопічного ефекту. До основних якісних показників освітлення відно-

сяться коефіцієнт пульсації, показник засліпленості і дискомфорту, спект-

ральний склад випромінення. 

Величина освітленості має бути постійною в часі, щоб не виника-

ло стомлення очей за рахунок переадаптации. Характеристикою відносної 

глибини коливань освітленості в результаті зміни в часі світлового потоку 

джерел світла є коефіцієнт пульсації освітленості Кп. Коефіцієнт пульса-

ції характеризує зміну світлового потоку джерела світла в часі з частотою 

100Гц при живленні струмом промислової частоти. Тривале перебування 

в умовах освітлення пульсуючим світлом призводить до зорової втоми, 

викликає підвищене стомлення, головні болі і так далі. Чим ближче зна-

чення коефіцієнта пульсації до нуля, тим краще. Нормами допускається 
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коефіцієнт пульсації не більше 10-15% для житлових і громадських 

приміщень. 

 

Кп (%)  = 100 (Еmax - Emin) /2Еср, 

де Еmax, Emin і Еср - максимальне, мінімальне і середнє значення 

освітленості за період її коливання. 

Обмеження на спектральні особливості, точніше – на передавання 

кольорів, накладаються тільки у тому випадку, якщо йдеться про вико-

нання зорових робіт високої точності. Правильне передавання кольорів 

забезпечують природне освітлення і штучні джерела світла із спектраль-

ною характеристикою, близькою до сонячної. У полі зору має бути від-

сутнім пряма і відбита блескість. Блескість – це підвищена яскравість по-

верхонь, що світяться, яка викликає порушення зорових функцій (засліп-

лення), тобто погіршення видимості об'єктів. Пряма блескість пов'язана з 

джерелами світла. 

Критерієм оцінки засліпленості, що створюється освітлювальною 

установкою, є показник засліпленості Ро, значення якого визначається за 

формулою : 

Ро =  (S - 1)  ·1000, 

де S - коефіцієнт засліпленості, рівний відношенню порогової різ-

ниці яскравості за наявності і відсутності сліпучих джерел в полі зору. 

Критерієм оцінки дискомфортної блесткості, що викликає непри-

ємні відчуття при нерівномірному розподілі яскравості в полі зору, є по-

казник дискомфорту. 

Якість природного освітлення характеризують коефіцієнтом при-

родної освітленості (КПО). Він є відношенням природної освітленості, що 

створюється в деякій точці заданої площини усередині приміщення світ-

лом неба, до значення зовнішньої горизонтальної освітленості, що ство-

рюється світлом повністю відкритого неба. В даний час активно розвива-

ються і впроваджуються нові світлодіодні технології в освітлення, 

зʼявляються додаткові критерії оцінки, які дозволять оптимізувати роботу 

освітлювальних установок різного призначення. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ 
 

Ляшенко К.Д. 

Науковий керівник – Гуракова Л.Д., канд. техн. наук, доцент 
 

Відомо, що короткохвильове ультрафіолетове випромінювання 

приводить до деструктивних реакцій в живих мікроорганізмах. Саме 

тому бактерицидна дія УФ випромінювання може використовуватися в 
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опроміню вальних установках різного призначення, зокрема для знеза-

раження питної води і повітря. В наш час, коли значна кількість насе-

лення отримує воду з індивідуальних свердловин, виникає потреба 

створення установок індивідуальної очистки води. Всі методи очистки 

води поділяються на реагентні і безреагентні. До безреагентних мето-

дів, що підходять до практичної реалізації, відносяться методи прямо-

го електролізу і метод з використанням  бактерицидної дії УФ випро-

мінювання. Метод УФ опромінювання має ряд переваг, зокрема, зни-

ження  собівартості очистки в 2-3 рази; забезпечення високих фізико-

хімічних і органолептичних властивостей води. Встановлено, що спек-

три летальної дії на бактерії мають виражений максимум при довжи-

нах хвиль 265 нанометрів. Ефективність дії УФ випромінювача оціню-

ється кривою відносної спектральної бактерицидної ефективності, яка 

практично однакова для всіх мікроорганізмів. Максимум цієї кривої 

практично співпадає з довжиною хвилі резонансного випромінення 

ртуті в розряді низького тиску -254 нанометри. Цим пояснюється вибір 

саме розрядної лампи низького тиску для використання в установках 

для бактерицидної очистки води. При УФ опроміненні дуже важлива 

доза опромінювання. Експериментально встановлено, що ця доза не 

повинна бути меншою за 160 Дж/м2 з урахуванням поглинання у воді, 

або 8,3- 40Мбк.год/ м2. Запропоновано конструкцію амальгамної лю-

мінесцентної лампи низького тиску потужністю 36 Вт в кварцовій кол-

бі, яка має спектр випромінення в області 200–400 Нм і випромінює 

потужну резонансну лінію 254 Нм. Використання не чистої ртуті, а 

амальгами забезпечує екологічність лампи, а кварцова оболонка не 

пропускає випромінення лінії 185 Нм, чим знижує вірогідність ство-

рення озону в повітрі. Розроблена лампа є високо-ефективним перет-

ворювачем енергії, з якої до 60 відсотків припадає на лінію 254 Нм. До 

теперішнього часу відсутні типові рішення пристроїв для систем інди-

відуальної очистки води за допомогою УФ випромінювання. Існують 

різні методи знезараження води, але УФ метод не виявляє негативного 

впливу на воду і не приводить до створення небезпечних продуктів. 

Він є простим і економічним. 

 

НАТРІЙОВА ЛАМПА ПІДВИЩЕНОЇ НАДІЙНОСТІ 
 

Наумов В.Ю. 

Науковий керівник – Гуракова Л.Д., канд. техн. наук, доцент 
 

Натрійові лампи високого тиску (НЛВТ) є найбільш ефективни-

ми серед традиційних джерел світла. Їх світлова віддача сягає значень 

120-140 Лм/Вт, а термін експлуатації перевищує 15-20 тис год горіння. 
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Суттєвою перевагою  цих ламп є значно менший спад світлового пото-

ку в процесі експлуатації у порівнянні з іншими розрядними лампами 

типу ДРЛ і МГЛ, що має велике значення для вирішення основної за-

дачі – підтримання нормативних світлотехнічних параметрів освітлю-

вальних установок. Ця перевага НЛВТ дозволяє зменшити коефіцієнт 

запасу у розрахунку освітлювальних установок і додатково скоротити 

їх потужність і, відповідно, витрати електроенергіїаній.Лампа склада-

ється з розрядної трубки –пальника, який виготовляється з полікриста-

лічного оксиду алюмінію. Кінці пальника герметично закриті кераміч-

ними  заглушками за допомогою склоцементів. До пальника вводиться 

дозована кількість натрію, ртуті і інертного газу. Пальник монтується 

всередині зовнішньої колби, в якій створено високий вакуум. Натрій є 

основною  робочою речовиною, ртуть виконує  роль буферного газу 

для підвищення градієнта потенціалу в стовпі розряду і для зниження 

теплових витрат. Ксенон знижує потенціал запалювання розряду. Пос-

тійно ведуться роботи по вдосконаленню ламп, насамперед, по підви-

щенню світлової віддачі, терміну служби і підвищення  надійності ро-

боти ламп. В даній роботі розглянуто вплив різних факторів на ці па-

раметри: - це поліпшення матеріалу пальника; - збільшення тиску іне-

ртного газу; -  підвищення тиску парів натрію; - імпульсне живлення 

лампи. Аналіз літературних джерел показує, що на  надійність  роботи 

ламп впливає підвищення напруги на лампі в процесі експлуатації, в 

результаті чого лампи не розгоряючись гаснуть. А також розгермети-

зація пальника, в результаті чого відбувається вихід натрію.  

Ддя підвищення надійності роботи лампи в  роботі пропонуєть-

ся конструкція лампи з двома пальниками .Пальники монтуються на 

одній ніжці і з’єднуються між собою паралельно .При відмові запалю-

вання одного пальника, запалюється інший. Це підвищує надійність 

роботи ламп, що особливо важливо в дуже відповідальних освітлюва-

льних установках і при важкості заміни ламп. 

 

ДЕКАРАТИВНО-ХУДОЖНЄ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ 
 

Камбалана А.К. 

Науковий керівник – Васильєва Ю.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Архітектура, як вид мистецтва чинить сильну психологічну і 

емоційну дію на людину. Ця дія здійснюється через зорові враження, 

які можуть бути значно розширені за рахунок штучного освітлення 

архітектурних об'єктів в темний час доби. Часто ми стикаємося з тим 

що в приміщенні будь то офіс або житлова квартира додається новий 

елемент інтер'єру у вже існуючий. І уся картинка задумана архітекто-
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ром пливе, приміщення втрачає свою особливість. Так додавши новий 

елемент можлива втрата зорового комфорту. Що відбивається на стані 

людини .  

При проектуванні мета світлотехніка: традиційна світлотехні-

ка, що має на увазі зорову працездатність (відповідність нормам); но-

вий підхід до охорони праці - наближення до природного світла, світ-

лодизайн - "прекрасне світло". Узявши за основу вже існуючу кав'яр-

ню ми почали міняти інтер'єр, залежно від можливих змін при цьому 

не міняючи освітлювальну установку. Так само прорахувавши зал для 

відвідувачів, виявили що не рекомендується міняти тони відзеркалю-

вальних поверхонь .  

Так при первинному проектуванні можна значно зменшити ві-

дсоток втрати зорового комфорту, в майбутньому, просто прорахува-

вши очевидні варіанти зміни інтер'єру і вказати в документах. 

 

ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖНЄ ОСВІТЛЕННЯ МІСЬКОГО 

СЕРЕДОВИЩА 
 

Нежива Ю.В. 

Науковий керівник – Васильєва Ю.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Зовнішній вигляд будь-якого сучасного міста створюється не 

тільки за рахунок природного ландшафту, пам'яток, незвичних архіте-

ктурних форм житлових і бізнес-кварталів, але і завдяки ретельно роз-

робленій унікальній системі освітлення, яка застосовується при освіт-

ленні фасадів будівель, пам'ятників і скульптур, вулиці і доріг, пішохі-

дних зон, парків тощо. 

Можна назвати імена відомих експериментаторів в побудові 

новаторських принципів і світлових образів. Це: І. Тейхмюллер, Н.М. 

Гусєв, В.Г. Макаревич, К. Томсен, К. Маак, Н. Фостер, П. Девей, Х. 

Холлейн, Д. Понті, Д. Джонсон, Р. Вентурі, К. Танге, Ле Карбюзье, Н. 

Шеффер, П. Робер-Уден. Ряд великих світлопланувальних проектів 

розробили Р. Нарбони, Л. Клер, Ж. Ф. Арно, Я. Керсаля та інші. 

Світловий дизайн перестає бути допоміжною областю діяль-

ності в архітектурі. Завдяки прогресу в техніці освітлення, світло  стає 

архітектурним матеріалом, що дозволяє створювати нові естетичні 

цінності.  

Декоративно-художнє освітлення міста має задовольняти різ-

ним вимогам - від безпеки і вільної орієнтації до виявлення своєрідно-

сті міста, його атмосфери. 

Можна зробити висновок, що світлотехніка в наш час - важли-

вий компонент організації середовища проживання сучасної людини. 
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Правильно спроектоване освітлення зовнішнього середовища - це не 

тільки комфорт і безпека людей в темний час доби, а й потужний ін-

струмент в руках архітектора, що дозволяє моделювати різні аспекти 

естетичного сприйняття міського середовища. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

В ЕНЕРГЕТИЧНИХ ЦІЛЯХ 
 

Дрижирук О.С., Бондаренко О.П. 

Науковий керівник – Сенецький О.В. к.т.н., доцент 
 

Стрімкі темпи урбанізації та зменшення викопних паливно-

енергетичних ресурсів стають головною світовою проблемою, що при-

зводить до пошуку нових рішення з усунення наслідків дій людини та 

нових, поновлювальних джерел енергії. Ці глобальні проблеми потре-

бує вирішення на державному й світовому рівні. Але наразі вони скла-

даються з локальних причин, які можуть бути вирішені в межах окре-

мого регіону. 

Одним з потенційних поновлювальних джерел первинної енергії 

можуть бути тверді побутові відходи (ТПВ). В Україні ТПВ складу-

ються на полігонах призводячи до незворотних наслідків руйнування 

навколишнього середовища (відчуження земель, забруднення повітря 

та води), але питанню сортування (повторного використання частки 

ТПВ) й утилізації ТПВ з метою виробництва теплової та електричної 

енергії не приділяється достатньо уваги. 

Для території України характерним є впровадження енергетич-

них установок когенераційного типу, що дозволить виробляти теплову 

та електричну енергію з високою ефективністю. Загальний елементар-

ний склад горючої маси ТПВ наведено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Елементний склад горючої маси ТПВ 
 

Назва 

Склад елементів, %  
Волога 

W, %  
A, %  

СГ НГ ОГ SГ NГ 

Папір, картон 46,2 6,2 47,1 0,2 0,3 25 15 

Харчові відходи 53,6 7,7 34,1 0,6 4,0 72 4,5 

Деревина 51,0 6,1 42,6 0,1 0,2 20 0,8 

Гума, шкіри 77,9 6,0 15,1 0,7 0,3 5 11,6 

Текстиль 56,1 6,8 32,2 0,1 4,8 20 8 
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Пластмаса 67,7 9,3 21,5 0,4 1,1 8 10,6 

Не горючі ком-

поненти 
– – – – – – 100 

 

При орієнтовних розрахунках енергетичних комплексів, що 

переробляють ТПВ, теплоту згоряння приймається на рівні 10 МДж/кг 

(2400 ккал/кг). 

Принципову, загально прийняту схему установки для спалю-

вання відходів надано на рисунку 1. 

 

 
Рисунок.1. Принципова схема установки переробки відходів із генерацією електричної 

потужності 

 

Особливість цієї схеми – спалювання відходів у печі, а не в кот-

лі, що забезпечує виконання екологічних нормативів. Конструкція печі 

забезпечує повне автогенне спалювання ТПВ, водночас паливо витра-

чається тільки на попереднє розігрівання печі до температури 1100 °С. 

Конструкція печі й технологія розроблені та є власністю компанії 

«NEXUS-2F LTD» (процес спалювання побутових відходів, а також 

зараженої птиці був відпрацьований на дослідній установці фірми 

ТОВ «НВП«Нексус-2Ф», м. Дніпропетровськ). Аналіз складу викидів 

(газів і золи) показав повну відповідність нормативним вимогам сані-

тарних норм. 

Одним з рішень при утилізації ТПВ є реалізації електрогенеру-

ючого устаткування на основі органічного циклу Ренкіна із забезпе-

ченням збалансованості роботи теплогенеруючого і електрогенеруючого 

устаткування. 

Утилізація ТПВ з метою виробництва теплової та електричної 

енергії дозволить реалізувати сучасну європейську стратегію децентра-

лізації енергопостачання та положення «Енергетичної стратегії України 
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на період до 2035 року», де передбачено значне підвищення викорис-

тання відновлюваних паливних ресурсів. 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОРГАНІЧНОГО ЦИКЛУ РЕНКІНА 
 

Заремба Є.В., Дрижирук О.С. 

Науковий керівник – Сенецький О.В. к.т.н., доцент 

 

На теперішній час все більша увага приділяється використанню 

вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР) та впровадженню розподіле-

них системах тепло- і електропостачання, реалізуючи сучасну страте-

гію децентралізації енергопостачання. У світі приділяється велике зна-

чення трьом напрямкам ВЕР: паливним, тепловим та надлишкового 

тиску. 

Сучасна тенденція розвитку людства показує, що вплив людини 

на навколишнє середовище здійснюється все більше шляхом зростання 

величини твердих побутових відходів (ТПВ), які можна віднести до 

паливних ВЕР. Складування ТПВ призводить до забруднення атмос-

фери, земельних та водневих ресурсів. В Україні вторинній переробці 

та утилізації ТПВ з метою виробництва теплової та електричної енергії 

для потреб населення приділяється мало уваги. 

Одним з рішень реалізації енергогенеруючого устаткування при 

безпосередній утилізації ТПВ, що можна спалювати, є впровадження 

органічного циклу Ренкіна (ОРЦ, Organic Rankin Cycle), які отримали 

досить широке розповсюдження в останні 15 років у розвинених краї-

нах світу при реалізації міні-ТЕЦ на біомасі. 

До робочих тіл, що використовуються в ОРЦ (табл. 1) висуваються 

вимоги: термодинамічні, експлуатаційні, економічні, екологічні. У ок-

ремих випадках слід віддавати перевагу робочим тілам, які задоволь-

няють більшості перерахованих вимог, з урахуванням конкретних 

умов роботи устаткування. 

У енергомашинобудуванні, як робоче тіло широко застосову-

ється вода. Однак застосовувати воду, в якості робочого тіла раціона-

льно лише при наявності джерела теплоти з температурою більше 

350 °С. Максимальна температура в стандартному обладнанні ТЕС 

зараз обмежується перегрівом пари до 560 °С на вході в турбіну.\ 
 

Таблиця 1. Основні властивості хладонів 
 

Речовина 
Молекул. маса, 

г/моль 
Ткип

1), °С Tкр
2), °C Pкр

2), бар ODP GWP 

Вода 18 100 374,14 22,09 0 0 
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R-124 136,48 -12,0 122,3 36,2 0,02 480 

R-142b 100,49 -9,2 136,8 41,5 0,065 2000 

R-236fa 152,04 -1,4 124,9 32,0 0 6300 

R-600а 58,12 -11,8 135,92 36,84 0 20 

 

1) Температура кипіння при атмосферному тиску. 2) Значення 

параметрів у критичній точці. 3) ODP – озоноруйнуючий потенціал. 4) 

GWP – потенціал глобального потепління. 

 

В роботі, що пропонується, передбачається для реалізації поста-

вленої задачі розглянути застосування турбоустановки малої потужно-

сті, що працює на низькокиплячому робочому тілі. 

Енергетична установка на основі ОРЦ включає котел, в якому 

спалюються паливні ВЕР. Продуктами згоряння нагрівається проміж-

ний теплоносій, який гріє до необхідних параметрів робоче тіло перед 

подачею його до турбіни. Цей турбінний цикл має такі переваги: від-

сутність високого тиску пари в котлі; низькі експлуатаційні витрати на 

технічне обслуговування; високий ступінь автоматизації; низькі меха-

нічні напруги в елементах турбін; відсутня ерозія лопаток; не потрібна 

система водопідготовки; проста процедура пуску-зупинки. 

Таким чином, дослідження, пов’язані з розробкою сучасної ко-

генераційної енергоустановки для забезпечення теплотою і електрое-

нергією споживачів є вельми актуальними. У цьому дослідженні розг-

лянуто питання створення когенераційної установки з використанням 

ОРЦ технології. Це дозволить створити типовий енергогенеруючий 

цикл для широкого використання при утилізації паливних ВЕР у ви-

гляді твердих побутових відходів. 

 

БАГАТОРІВНЕВИЙ КАСКАДНИЙ ІНВЕРТОР НАПРУГИ В 

ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ РОЗПОДІЛЕНОЇ СОНЯЧНОЇ 

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 
 

Гнатовський М.С., Нейпак В.О., Заремба Є.В. 

Науковий керівник – Тугай Д.В. д-р техн. наук, доцент  
 

Розподілені сонячні електростанції можуть займати значну 

площу на місцевості з неоднорідним рельєфом при встановленій поту-

жності до декількох десятків мегават. Інший випадок розподілених 

електростанцій з відновлюваними джерелами енергії – це локальні 

енергетичні об’єкти, що територіально знаходяться на прилеглій міс-

цевості але незалежно підключаються до промислової мережі. В хмар-

ну погоду рівень сонячної інсоляції на поверхні фотомодулей розподі-
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лених по значній території може бути різним, а отже різною буде 

щільність енергетичного потоку в шинах, до яких підключено фотое-

лектричні масиви. Тому найбільше застосовуваним на практиці спосо-

бом генерації електроенергії від таких масивів є використання окремих 

малопотужних інверторів, які об’єднуються на стороні змінного стру-

му на низькій напрузі 380 В. Така структура потребує загальної підви-

щувальної трансформаторної підстанції для під’єднання фотоелектри-

чної сонячної електростанції до промислової мережі 10 кВ. Наявність 

великої кількості малопотужних інверторів напруги й потужного тран-

сформатора потребує значних капітальних вкладень на будівництво 

електростанції. 

Іншим можливим підходом синтезу перетворювальної системи 

розподіленої сонячної електростанції є використання безтрансформа-

торної структури. У цьому випадку електрична енергія передається до 

мережі незалежними шинами постійної напруги за допомогою єдиного 

напівпровідникового перетворювача. В якості такого перетворювача 

може виступати високовольтний багаторівневий каскадний інвертор 

напруги, комірки якого живляться від незалежних шин постійного 

струму, формуючи на виході необхідний рівень напруги 10 кВ Таким 

чином від структури з багатьма перетворювачами ми переходимо до 

структур з одним перетворювачем і відмовляємось від використання 

силового трансформатора, що дозволить підвищити енергетичну ефек-

тивність системи під час передачі до промислової мережі енергії від-

новлюваних джерел. 

Метою даної роботи є дослідження режимів роботи перетворю-

вальної системи розподіленої сонячної електростанції на основі бага-

торівневого каскадного інвертора напруги за допомогою імітаційного 

моделювання в програмному середовищі Matlab/Simulink з оцінкою 

енергетичної ефективності такої перетворювальної системи. 

 

РОБОТА АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПРИ 

РАПТОВОМУ ТИМЧАСОВОМУ ЗНИЖЕННІ ЖИВЛЯЧОЇ 

НАПРУГИ 
 

Костенко Б.Ю. 

Науковий керівник - Єгоров О.Б., к.т.н., доц. 
 

При раптовому тимчасовому зниженні напруги, що живить аси-

нхронний двигун з короткозамкненим ротором, який працює при но-

мінальному навантаженні, відбувається зменшення електромагнітного 

моменту. Зменшення моменту приводить до гальмування ротора під 

дією  моменту навантаження, постійного по величині. Якщо знижений 
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електромагнітний момент стає менше моменту навантаження, то куто-

ва швидкість починає спадати. Ковзання збільшується й перевищує 

номінальну величину. При відновленні напруги до номінального зна-

чення з'являється повний електромагнітний момент, і двигун знову 

розганяє. Це можливо, якщо втрата швидкості не занадто велика, і від-

новлене значення обертаючого моменту більше моменту навантажен-

ня. 

На практиці виникає завдання визначення межі припустимої 

втрати швидкості, якої відповідає момент Мх і деяке значення ковзання 

sх. Кутова швидкість двигуна визначиться надлишковим моментом, 

який обчислюється як  

Δ(ω) = Мн – Мх. 

При незмінному опорі навантаження зміна динамічного момен-

ту Δ(ω) = Jdω/dt, де J – сума моментів інерції всіх обертових мас, на-

ведених до осі обертання ротора. 

Залежність часу від кутової швидкості має вид  

t = J ∫ dω/Δ(ω). 

У відносних одиницях отримаємо 

t = Jωн  /Мн ∫ d(ω/ωн)/Δ(ω/ωн), 

де Jωн/Мн - залежить від параметрів двигуна й зчеплених з ним механі-

змів, має розмірність часу.  

Відношення Jωн/Мн може бути презентовано як постійна часу 

(Та). Якщо ω/ωн = υ – відносна кутова швидкість,тоді час знаходиться 

як  

t = Та ∫ dυ/Δ(υ), 

де Та – постійна часу, пов'язана зі зміною кутової швидкості.  

Прискорення ротора визначається як ds/dt = - dυ/dt, тобто можна 

визначити час, необхідний для зміни кутової швидкості або ковзання 

від sн до sх під дією надлишку моменту опорі навантаження над обер-

таючим моментом. Тривалість зміни напруги  не повинна перевищува-

ти цього проміжку, інакше двигун зупиниться. Цей граничний час ви-

значається з вираження t = -Та ∫ ds/Δ(ω), у межах зміни ковзання від sн 

до sх. Величину Δ(ω) = Мн – Мх= Мн·(1 – Мх/Мн) необхідно пов’язати з 

критичним моментом Мкр та співвідношенням М/Мкр.  

При зниженні напруги співвідношення обертаючих  моментів 

пропорційно співвідношенню квадратів відповідних напруг: 

Мх/Мн=(Uх/Uн)2. 

Тоді  

Мх/Мн = Мкр/Мн·(Uх/Uн)2·2/[s/sкр + sкр/s] = 2k/[s/sкр + sкр/s]. 

Величина k = Мкр/Мн·(Uх/Uн)2 визначає співвідношення макси-

мального моменту при зниженій  напрузі до обертаючого моменту при 
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номінальній напрузі. Поставляючи отримані співвідношення в форму-

лу для визначення шуканого часу, отримуємо t = Та·τ, де τ – коефіцієнт, 

що дорівнює відносному часу втрати швидкості, що залежить від k, а 

також від відносин і величин ковзання і критичного ковзання. 

Однак досить дорівняти Мн до моменту навантаження, отримає-

мо рівняння  

s/sкр + sкр/s = 2 Мкр/ Мхилиs2 − 2Мкр/Мх·sкрs + s2
кр = 0. 

Розв'язок квадратного рівняння має два корені sн і sх:  

sн,х = sкр Мкр/Мх  ± √ (sкр Мкр/Мх)2 − s2
кр. 

Кутова швидкість може значно поменшаться в порівнянні з пер-

вісною величиною й потім автоматично збільшиться до колишнього 

значення після відновлення номінальної напруги.  

Були проведені розрахунки допустимої тривалості провалу на-

пруги для двигунів з синхронною частотою обертання 1500 хв-1, поту-

жністю 30 кВт, 315 кВт та 1000 кВт.  

Порядок розрахунку був наступний: 

- за характеристиками двигуна розраховується максимальне і 

номінальне значення механічного моменту, номінальне і критичне ко-

взання; 

- обчислюється напруга, при якому максимальний момент дви-

гуна виявиться менше номінального моменту навантаження; 

- при деякому значенні моменту інерції для діапазону напруг від 

0 до отриманого в попередньому пункті розраховується допустима 

тривалість провалу напруги; 

- приймається таке значення моменту інерції, розрахунок повто-

рюється. 

Отримані розрахункові результати говорять про те, що допус-

тимий час провалу напруги залежить від сумарного моменту інерції 

рухомих частин, і в значній мірі від величини провалу напруги. 

Для двигуна потужністю 30 кВт допустиме зниження напруги 

встановило 48% від номінальної, час зниження 1,3 сек., для двигуна 

315 кВт – зниження напруги встановило 52% від номінальної, час зни-

ження 1,8 сек., для двигуна 1000 кВт - зниження напруги встановило 

55% від номінальної, час зниження 2,2 сек. 

Аналіз співвідношення для τ показує, що відносний час втрати 

швидкості залежить тільки від Мкр/Мх і від коефіцієнта k. Значення ж k 

визначається величинами відносного максимального моменту при по-

вній напрузі й відносного зменшення напруги. 

Навіть при повній відсутності напруги в період провалу припус-

тимий інтервал часу не дорівнює нулю завдяки наявності моменту іне-

рції, що не допускає миттєвої зупинки ротора двигуна. 
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ЗАХОДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 

Стрельченко С.С.  

Науковий керівник – Карюк А.О., ст. викладач  
 

Стратегічною метою даного напряму є: управління енергоефектив-

ністю будівель, впровадження нових будівельних стандартів як найваж-

ливіших інструментів, що впливають на глобальний енергетичний ринок 

і безпеку забезпечення енергією в найближчій і довгостроковій перспек-

тиві. 

У паливно-енергетичному комплексі м. Харків, основним завдан-

ням є забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу з ураху-

ванням тенденцій провідних країн світу, реалізувати потенціал енерго-

генеруючих потужностей галузі шляхом активного використання енер-

гозберігаючих технологій та альтернативних енергоресурсів. 

1. Для систематизації досвіду розвинених країн щодо підвищення 

енергоефективності будівель доцільно створити муніципальний банк 

даних пілотних проектів у галузі енергоефективної економіки. У світо-

вій практиці вже представлено тисячі пілотних демонстраційних енерго-

ефективних проектів.  

2. Розробка шляхів впровадження найбільш актуальних інструмен-

тів, що допомагають при створенні енергоефективного міста, серед яких 

можна виділити такі: а) передові методи генерації, в тому числі  ри 

генерація; б) інновації в енергоспоживанні, в першу чергу нові матеріа-

ли і технології, застосовувані в споруджуваних будинках; в) інформа-

ційно-комунікаційні технології («розумні» мережі енергорозподілення). 

Кожен із перелічених інструментів вже сам по собі здатний при-

нести відчутний ефект. Однак, якщо всі названі важелі будуть викорис-

товуватися одночасно, синергетичний ефект може і зовсім змінити енер-

гетичну ситуацію. Точно оцінити в цьому випадку масштаби енергозбе-

реження поки що не представляється можливим, але можна бути впев-

неним, що зниження енергоспоживання на порядок – це питання най-

ближчого майбутнього в тих містах, які матимуть успіх у реалізації ви-

значених заходів. 

3. Важливою новацією в енергетиці є тригенерація. Звичайна теп-

лова станція перекладає в електроенергію близько 33% палива - інша 

втрачається у вигляді виділення теплової енергії. Когенерація (одночас-

не виробництво електроенергії та теплової енергії на основі одного і 

того ж первинного джерела) дозволяє корисно використовувати понад 

80% палива. Когенерація має ряд безперечних переваг у порівнянні зі 

звичайними способами одержання електроенергії: висока екологічність; 
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автономність; мінімальні втрати потужності завдяки близькості енерго-

центру до споживача; порівняно зі схемами роздільного отримання еле-

ктроенергії і тепла дозволяє значно підвищити ефективність викорис-

тання палива. 

Тригенерація - це комбіноване виробництво електрики, тепла і хо-

лоду. Застосування тригенераційної схеми різко підвищує загальний 

ККД енергоустановки. Для отримання холоду в когенераційний цикл 

включаються абсорбційна холодильна машина, і градирня (пристрій для 

охолодження води повітрям). 

З економічної точки зору тригенерація дуже вигідна, оскільки вона 

дозволяє виробляти теплову енергію в опалювальний сезон, а в літній 

період - холод, забезпечуючи таким чином повне завантаження електро-

установки без провалів у споживанні теплової енергії.  

4. Управління енергоефективністю будівель передбачає перехід від 

«пасивного будинку» до енергоефективного, а надалі до енергоактив-

них. Необхідно впроваджувати в практику будівництва технологічні 

прийоми, що дозволяють підвищити енергоефективність. Першорядну 

важливість для енергоефективних будинків має низька теплопередача 

огороджувальних конструкцій - стін і вікон.  

5. Для подачі свіжого повітря певної температури в такі будинки 

використовується приточно-витяжна вентиляція через установку реку-

перації тепла (надлишкове тепло повітря при цьому використовується 

для підігріву води). У сукупності перераховані вище технологічні 

прийоми дозволяють звести споживання таким будинком зовнішньої 

електроенергії до мінімуму. Наступним кроком розвитку технологій 

будівництва енергоефективних будинків повинно стати створення енер-

гоактивного будинку, тобто будинку, який виробляє енергії більше, ніж 

споживає. 

В результаті аналізу основних тенденцій розвитку паливно-

енергетичного комплексу міста виявлено проблеми, які полягають у: 

високому рівні енергоспоживання у галузях економіки та домогосподар-

ствах; значні втрати теплової енергії при її споживанні; недотримання 

європейських стандартів щодо викидів, нераціонально використання 

паливно-енергетичних ресурсів; низька ефективність транспортування 

енергетичних ресурсів. 

На даний момент стає важлива підготовка бази для просування 

подальших системних інновацій, таких як «віртуальна електростанція» 

або нові локальні системи управління енергетикою. З економічної точ-

ки зору, об'єднання установок малої генерації в ЕТС з РГ тягне за со-

бою зменшення витрат і збільшення доходів.  



 26 

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ОБСЯГИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

В УКРАЇНІ 
 

Тарєльник Е.С. 

Науковий керівник ‒ Воропай В.Г., ст. викладач 
 

Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого тех-

нологічного відставання більшості галузей економіки від рівня розви-

нутих країн, незадовільної галузевої структури національної економі-

ки. На відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження 

є елементом економічної та екологічної доцільності, для України - це 

питання виживання в ринкових умовах та входження в європейські та 

світові ринки. Для цього підлягає розв’язанню проблема збалансовано-

го платоспроможного попиту як на внутрішньому так і зовнішньому 

ринках, а також диверсифікації імпорту паливно-енергетичних ресур-

сів. 

Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергети-

чної стратегії України. Від його рівня залежить ефективне функціону-

вання національної економіки. 

Структурний фактор відображає вплив структурних змін у галу-

зевій або міжгалузевій діяльності на обсяги споживання палива та ене-

ргії (.рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Структура потенціалу енергозбереження 

Загальний потенціал енергозбереження в 2030 році представле-

ний на рис. 2. 
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175,93

22,1358,65

61,65

Потенціал галузевого енергозбереження за рахунок технічних (технологічних) 
зрушень
Потенціал міжгалузевого енергозбереження за рахунок технічних (технологічних) 
зрушень
Потенціал міжгалузевого енергозбереження за рахунок структурних зрушень

 

Рисунок 2 – Загальний потенціал енергозбереження в 2030 році, млн. т у.п 

 

За рахунок реалізації потенціалу енергозбереження енергоємність 

ВВП у 2030 році складе 0,24 кг у.п./грн., що у 2 рази менше сучасного 

рівня – 0,48 кг у.п./грн. При цьому в 2010 р. енергоємність ВВП про-

гнозується на рівні 0,37 кг у.п./грн., в 2015 р. – 0,31 і в 2020 р. – 0,28 кг 

у.п./грн. 

Одним з найбільш ефективних і масштабних напрямів енергозбе-

реження за рахунок технічного (технологічного фактора), що суттєво 

впливає на рівень енергоспоживання, є впровадження галузевого енер-

гозбереження за такими основними напрямами: 

- впровадження нових енергозберігаючих технологій та облад-

нання; 

- удосконалення існуючих технологій та обладнання; 

- скорочення втрат енергоресурсів; 

- підвищення якості продукції, вдосконалення та скорочення 

втрат сировини та матеріалів; 

- заміщення і вибір найбільш ефективних енергоносіїв. 

У цілому енергозбереження за рахунок галузевих структурних 

зрушень в 2030 році (порівняно з 2005 роком) оцінюється у розмірі 

61,65 млн. т у.п., у тому числі паливо – 58,54 млн. т у.п., електроенер-

гія – 1,95 млрд.кВтг, теплова енергія – 16,96 млн. Гкал.  

У зв’язку із цим важливого значення набувають питання, 

пов’язані з впровадженням енергоефективних технологій та обладнан-

ня у всіх галузях національної економіки 

Загальне енергозбереження за рахунок міжгалузевих і галузевих 

структурних зрушень в економіці України оцінюється в 2030 році  в 

обсязі 120,3 млн. т у.п. Заощадження паливних ресурсів становитиме 

102,88 млн. т у.п., електроенергії – 27,9 млрд.кВтг, теплоенергії – 56,41 

млн. Гкал. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ ГРАФІКІВ ГЕНЕРАЦІЇ 

ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. 
 

Надєєвець А.С.,  

Науковий керівник – Ковальова Ю.В., канд. техн. наук, ст. викладач  
 

Основними відмінностями вітрової енергетики від теплової є не-

рівномірність потоку первинної енергії, що робить проблематичним 

узгодження графіків генерації і споживання енергії; тип електричних 

машин. 

Питання нерівномірності вітрового потоку і, отже, видається ВЕС 

потужністю можна розглянути на досвіді країн з високою часткою 

ВЕС в ЕЕС (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Графіки навантаження і генерації ВЕС загальною встановленою потужністю 

2 400 МВт в західній частині Данії. Регіональна шторм, що стався 8 січня 2005 р. 

 

Вітер на різних висотах в атмосфері Землі для кожної точки її по-

верхні характеризується певною швидкістю, яка є випадковою змін-

ною в просторі і в часі, залежить від багатьох факторів місцевості, се-

зону року і погодних умов. Всі процеси, безпосередньо пов'язані з ви-

користанням поточного значення швидкості вітру, зокрема, генерація 

електроенергії ВЕУ, мають випадковий характер і їх характеристики 

мають статистичними розкидом і невизначеністю середніх очікуваних 

значень. На сучасному рівні досліджень завдання оцінки поточного 

значення швидкості вітру формулюється як створення імовірнісного 

опису випадкового процесу за допомогою розбиття всього тимчасово-

го процесу на окремі тимчасові інтервали, в межах кожного з яких мо-

жна використовувати наближення стаціонарності, тобто незалежності 

всіх визначених параметрів від часу. Як періоду стаціонарності мо-

жуть бути прийняті різні часові інтервали з відповідною точністю опи-

су, в залежності від реальних умов випадкового процесу. Зокрема, в 
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деякому наближенні можна вважати процес стаціонарним у всьому 

розглянутому часу, наприклад, протягом дня, місяця і року.  

Для систематизації характеристик вітрової енергії в конкретному 

регіоні з метою її ефективного використання, як правило, розробляєть-

ся вітроенергетичний кадастр, який представляє собою сукупність ае-

рологічних і енергетичних характеристик вітру, що дозволяють визна-

чити його енергетичну цінність, а також доцільні параметри і режими 

роботи ВЕУ. Джерелами отримання вихідної інформації є: 

- метеостанції, на яких здійснюються вимірювання всіх клімато-

логічних параметрів, в тому числі швидкості вітру, зазвичай 4 рази на 

добу. В сучасних метеостанціях вимірювання проводяться по 8 румбам 

(багаторічні спостереження); 

- метеостанції безперервного спостереження, як правило, спору-

джуються на передбачуваних майданчиках установки ВЕУ; 

- аерологічні станції (зонди і кулі), що запускаються періодично 

на різні висоти.  

Для отримання достовірних даних про середніх швидкостях вітру, 

що визначають його енергетичну спроможність, виникає питання про 

показності вибірки випадкових значень швидкості, тобто про необхід-

ний обсяг і тривалості вимірювань. У загальному випадку, зі збіль-

шенням обсягу отримуваних даних точність і достовірність обчислю-

ваних середніх значень підвищуються. Для чисельної оцінки викорис-

товується коефіцієнт варіації середніх швидкостей, який зазвичай па-

дає при збільшенні періоду усереднення, тобто, наприклад, середньо-

багаторічна швидкість має менший розкид, ніж багаторічна середньо-

місячна швидкість. У той же час, ряд інших європейських досліджень 

показує, що коефіцієнт варіації середньорічних швидкостей вітру зна-

ходиться в межах 15% від середнього багаторічного значення. Однак 

повторюваність вітру різних градацій швидкостей в різні роки відхи-

ляється від середніх значень на вельми велику (часто на ± 50%) вели-

чину.  

Таким чином, повторюваність швидкості вітру є однією з найваж-

ливіших характеристик кадастру. Вона показує, яку частину часу про-

тягом аналізованого періоду вітер мав певну швидкість. Тим самим 

визначається енергетична цінність вітру, оцінюється доцільність і ефе-

ктивність його використання. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І СТРУКТУРА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ В ВАКУУМНОМУ ВИМИКАЧІ. 
 

Томашевський Я.М. 

Науковий керівник – Ковальова Ю.В., канд. техн. наук, ст. викладач  
 

Математичне подання поля ґрунтується на наступному визначен-

ні: векторне поле – пропозиція чи необмежений простір, в кожній точ-

ці якого визначено один або кілька векторних параметрів, що володі-

ють властивостями просторової безперервності разом зі своїми пер-

шими і другими просторовими похідними. В електромагнітному полі 

векторними параметрами є магнітна індукція B, напруженість магніт-

ного поля Н, напруженість електричного поля Е, вектор електричного 

зміщення D. Об'ємна структура вектора поля розділяється на: 1) поте-

нційну структуру потоків, що розходяться з деякої області простору і 

сходяться в інших областях або йдуть в нескінченність; 2) вихрових 

структур, замкнутих в просторі потоків. 

Поле можна позначити умовним вектором F 
 

                                                 (1) 
 

Потенційна структура не містить вихрових потоків, тому її ротор 

дорівнює нулю: , а вектор можна представити градієнтом 

скалярного потенціалу φF  як інтеграл від дивергенції вектора F. 

У вихрової компоненти відсутні джерела векторів, тобто дивер-

генція вектора F дорівнює нулю, і вектор можна замінити ротором ве-

кторного потенціалу AF як інтеграл від шуканого вектора. 

В теорії полів відсутність витоків вектора означає, що якщо охо-

пити деяку малу область простору замкнутою поверхнею, то сумарний 

потік вектора через цю поверхню буде дорівнює нулю. 

Електромагнітне поле виникає внаслідок існування котушок зі 

струмом, постійних магнітів, елементів конструкції пристрою, викона-

них з феромагнітних або діелектричних матеріалів із залишковою на-

магніченістю або поляризованістю.   

Електромагнітне поле буває постійним і змінним. Спрощують 

допущення для пристрою з конкретними матеріалами та конкретної 

геометричної конструкцією визначаються діапазоном швидкості зміни 

(частотою) параметрів електромагнітного поля в цьому пристрої. Вна-

слідок цього існують статична, стаціонарне, квазістаціонарне електро-

магнітне поле і електромагнітне випромінювання. · 
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У статичному полі відсутні рухомі електричні заряди, намагніче-

ність постійна, не існує струмів, деталі електромагнітного пристрою 

нерухомі. 

Стаціонарне поле має на увазі також незмінність у часі, але при 

цьому наявність постійних струмів при тому ж відсутності механічних 

переміщень. 

Квазістаціонарне поле є змінним у часі, створюється за рахунок 

змінних струмів або за рахунок переміщення елементів конструкції, 

проте швидкості зміни параметрів малі, що дозволяє знехтувати хви-

льовою складовою поля. 

Саме квазістаціонарне поле характерно для теорії електромехані-

чних апаратів. Поширення електромагнітного поля в них мається на 

увазі миттєвим при частотах порядку 50 Гц. 

Моделювання здійснювалося в режимі перехідного процесу з не-

лінійно кривої намагнічування феромагнітних блоків (початкова маг-

нітна проникність μ=300, насичення при індукції 2,5 Тл), представле-

ної на рис. 1. Така характеристика матеріалу властива більшості елект-

ротехнічних сталей. За часовий інтервал моделювання був прийнятий 

напівперіод синусоїди струму промислової частоти (0,01 с) - максима-

льний час, за яке повинно відбуватися успішне відключення струму 

короткого замикання вимикачем. 

Рисунок 1 – Крива намагнічування феромагнітних блоків 
 

Таким чином, при моделюванні не розглядалося процес руху од-

ного з контактів. Тобто, розглядався випадок, коли дуга горить протя-

гом усього півперіода синусоїди струму. Такий режим є найбільш важ-

ким, оскільки падіння напруги на дузі максимальне, що сприяє біль-

шому розігріву анодної плями. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ФАКТОРІВ НА 

СТАН ОПОР ЛЕП 
 

Берчук І.В. 

Науковий керівник – Рой В.Ф., д-р фіз.-мат. наук, професор 
 

Повітряні ЛЕП високої напруги 220÷750 кВ є протяжними 

об’єктами і експлуатуються в різноманітних кліматичних зонах, де 

вони підлягають дії таких  факторів зовнішнього середовища, як вітро-

ві та ожеледні навантаження, статичний та динамічний вплив на про-

води та елементи опор, які в деяких випадках призводять до виник-

нення явища резонансу коливання  проводів, пов’язаного з різким зро-

станням навантаження, яке є одним з найбільш небезпечних факторів, 

що визначають стан електромереж. Процес руйнування опор під дією 

цих факторів а також внаслідок явища втоми металу суттєво приско-

рюється під дією ще одного вкрай небезпечного явища – корозії мета-

лу. Проведені за останні роки теоретичні та польові дослідження ви-

явили можливість деяких технічних рішень для боротьби з корозією та 

відкладанням ожеледі, але вони мало відомі експлуатаційному персо-

налу і не знаходять широкого застосування на практиці. Елементи ме-

талевих опор виготовляють з профільної  маловуглецевої сталі а, в 

останні роки, алюмінієвих сплавів, що відрізняються малою вагою та 

стійкістю до атмосферної корозії. Кожна опора розраховується з пев-

ним запасом міцності залежно від призначення та умов експлуатації 

шляхом введення коефіцієнту надійності за навантаженнями. Великої 

шкоди всім металевим елементам опор завдає корозія, обумовлена ді-

єю атмосферної вологи і особливо поблизу хімічних підприємств і 

морських узбереж. Корозія – це процес руйнування металів внаслідок  

хімічної, електрохімічної та біологічної взаємодії з навколишнім сере-

довищем.  Шкода, яку завдає корозія народному господарству, сягає 

близько 10% маси щорічного виробництва чорних металів. Характер 

технологічного середовища відіграє значний вплив на закономірності 

протікання корозійних процесів і вимагає прийняття різних ступенів 

рішень для здійснення основного інженерного завдання – захисту ме-

талів опор ЛЕП від корозії та забезпеченню надійності електропоста-

чання.  

Швидкість корозії і вид корозійного руйнування залежать безпо-

середньо від природи металу, вологості та забруднення атмосфери, 

причому  основним стимулюючим фактором атмосферної корозії є 

волога яка при відносній вологості повітря 60÷70% починає конденсу-

ватися на поверхні металу у вигляді абсорбційної плівки води і є кри-

тичною вологістю. При цьому на поверхні металу з’являється електро-
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літ і реалізується електрохімічний механізм корозії з утворенням окси-

дної плівки.  При взаємодіі  поверхні металу з агресивним середови-

щем відбувається загальна або суцільна корозія, яка може бути рівно-

мірною або нерівномірною, що призводить до більш глибокого руйну-

вання; а при взаємодії частини поверхні – місцева або локальна, коли 

один з компонентів сплаву розчиняється з більшою швидкістю. Остан-

ня корозія більш небезпечна, ніж загальна, оскільки порівняно з неве-

ликою втрату металу, повністю виходять з ладу коштовні конструкції 

ЛЕП. Механічні впливи на метал опор (зовнішні та внутрішні напруги, 

вібрація та ін.) прискорюють корозійні процеси внаслідок чого відбу-

вається корозійне розтріскування. Протікання атмосферної корозії іс-

тотно залежить і від конструктивних особливостей елементів опор. 

Наявність вузьких щілин і зазорів, в яких можлива капілярна конден-

сація і застій вологи, суттєво прискорюють атмосферну корозію і мо-

жуть призвести до корозійних виразок. Особливо небезпечно присут-

ність в атмосфері SO2, NH3, CI2, HC1 та інших сполук, що спостеріга-

ється у промислових центрах. При концентраціях SO2 порядку 15÷35 

мкг/м3 швидкість корозії збільшується в десятки і сотні разів.   

Наведені механізми протікання корозійних процесів є основою 

для прогнозування строку служби елементів конструкції ЛЕП та роз-

робки способів їх захисту від атмосферної корозії в врахуванням усіх 

факторів та умов експлуатації. Найбільш розповсюдженими способами 

захисту є нанесення на поверхні металу опор різноманітних органіч-

них та неорганічних плівок а також  металевих покриттів методами 

гальванопластики, зокрема, нікелю,  міді, фосфору та хрому – в залеж-

ності від ступені агресивності середовища експлуатації. 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ЕЛЕМЕНТІВ ОПОР 

ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛЕП ВІД ВПЛИВУ ФАКТОРІВ 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Авдаков І.Г. 

Науковий керівник – Рой В.Ф., д-р фіз.-мат. наук, професор 
 

Надійність електропостачання значною мірою визначається ста-

ном елементів ліній електропередач, які в процесі експлуатації підля-

гають дії різноманітних зовнішніх факторів. Одними з найбільш важ-

ливих елементів ЛЕП є опори, які розташовані в різних кліматичних і 

географічних умовах підлягають впливу різного роду навантаженням, 

що в деяких випадках можуть досягати небезпечних значень. Масо-

вість цих конструкцій у поєднанні з високим ступенем відповідальнос-

ті й підвищеними вимогами, які висуваються до надійності електрич-
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них мереж, ставлять питання забезпеченні їх максимальної довговіч-

ності.  Не зважаючи на те, що кожна опора розраховується з певним 

запасом міцності залежно від призначення та умов експлуатації, деякі 

фактори, пов’язані з впливом зовнішнього середовища, можуть приз-

вести до руйнування опор і перерв в електропостачанні. Одним з таких 

небезпечних факторів, що важко піддаються прогнозуванню, є явище 

корозії, пов’язане з руйнуванням металу елементів опор внаслідок хі-

мічної, електрохімічної або біохімічної взаємодії з навколишнім сере-

довищем. Корозія протікає мимовільно згідно законам кінетики мож-

ливих  хімічних реакцій і призводить до зниження міцності металу 

елементів опор. Найбільш розповсюдженою є електрохімічна корозія 

відбувається в атмосфері у вологому або газовому середовищі, а також 

корозія в рідких середовищах (електролітах), включаючи корозію в 

розчинах солей. В деяких випадках спостерігається Біохімічна корозія 

під впливом мікроорганізмів і їх дії на метал, який може бути для них 

живильним середовищем.  

Основним стимулюючим фактором атмосферної корозії е вода, 

яка осідає у вигляді адсорбційного шару на поверхні металу, утворю-

ючі електроліт. У цих умовах реалізується електрохімічний механізм 

на межі розділу фаз метал-електроліт і швидкість корозії значно зрос-

тає. Головна умова реалізації цього процесу – це можливість спільного 

протікання анодної реакції іонізації металу і катодної реакції віднов-

лення іонів і молекул на поверхні металу. Найбільш істотний вплив на 

швидкість електрохімічної корозії мають рН і температура корозійного 

середовища, концентрація розчиненого кисню, який забезпечує проті-

кання катодної реакції згідно з механізмом дифузійної кінетики елект-

рохімічного процесу ‒ прямо пропорційно його концентрації. При збі-

льшенні концентрації водневих іонів потенціал іонізації зміщується у 

бік позитивних значень і швидкість корозії зростає. Але у сильно кис-

лих розчинах кислота може виконувати роль окислювача і пасивувати 

метал, утворюючи важкорозчинні захисні плівки внаслідок чого швид-

кість корозії зменшується. Це дає змогу визначити однозначно умови 

корозійної стійкості або імунітету, при яких окислювання металу тер-

модинамічно неможливо, або ж умови корозійного активного стану з 

метою його подальшого запобігання.  

Найбільш ефективними методами захисту елементів опор від ко-

розійних процесів, є нанесення захисних покриттів, насамперед, неор-

ганічних плівок, гальванопокриття і лакофарбові покриття, вибір яких 

залежить від умов експлуатації, агресивності середовища та строку 

служби.  
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Встановлено, що при швидкості протікання корозії 0,05 мм/рік 

для забезпечення довговічності роботи опор ~ 10 років найбільш вигі-

дне застосування лакофарбових покриттів, які є одним з найбільш роз-

повсюджених способів захисту. Вони дешеві, технологічні при нане-

сенні, відрізняються різноманітністю властивостей. Компоненти лако-

фарбових матеріалів складаються з плівкоутворювальних речовин 

(природні або штучні масла і смоли), пластифікаторів, наповнювачів 

та каталізаторів.  

Підвищення довговічності при швидкості корозії 0,5‒1,0 мм/рік 

майже до 30 років досягається застосуванням комбінованих металіза-

ційних лакофарбових покриттів: наприклад, гаряче цинкування плюс 

лакофарбове покриття.  

Достатньо ефективним є метод хімічної та електрохімічної обро-

бки поверхні по створенню фосфатних або оксидних покриттів, які 

мають високу адсорбційну здатність та зносостійкість. Але одним з 

основних способів захисту металів є використання гальванічних пок-

риттів, який дозволяє регулювати товщину шару, наносити комбінова-

ні покриття з різними домішками і поверхнево-активними речовинами, 

отримувати покриття з високим захисними властивостями. Утворення 

моношару адсорбованих атомів – це перша стадія електроосадження 

металів, яка відіграє провідну роль у визначенні властивості покриттів. 

Чисельні дослідження свідчать, що для більшості систем моношари 

складаються з нейтральних атомів, мають однорідний розподіл, тому 

їх адсорбція може бути описана ізотермами. 

Таким чином, вдосконалення процесів хімічних і електрохімічних 

покриттів вимагає детального фізико-хімічного вивчення закономірно-

стей формування плівки на атомно-молекулярному рівні. Тому для 

отримання для покриттів із заданими захисними властивостями необ-

хідний  детальний аналіз усіх факторів які в процесі експлуатації ЛЕП 

в той чи іншій спосіб впливають на елементи опор.  

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ 

ЗАХИСТУЛІНІЇ 6(10) кВ ВІД КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ 
 

Коломієць В.О., Садовський І.В.  

Науковий керівник – Гузенко В.В., ассистент 

(Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. Петра Василенка) 
 

Актуальність проблеми. У сучасному міському господарстві 

пріоритетним напрямком є розвиток енергетичного комплексу. Із-за 

цілого ряду особливостей електричних мереж напругою 6 (10) кВ, як 



 36 

повітряних так і кабельних ліній, імовірність їх пошкодження в наслі-

док виникнення короткого замикання є досить високою, а не ефектив-

не спрацювання захисної апаратури може привести до виникнення 

пожежі і навіть загибелі людей. Саме правильний вибір захисту дозво-

ляє відключити пошкодження найближчим захисним апаратом і істот-

но скоротити розмір збитку. 

Промисловість випускає безліч різних апаратів для захисту 6(10) 

кВ мереж від коротких замикань і перевантажень. У зв'язку з тим, що 

до сучасного  релейного захисту пред'являють все більше вимог, то 

раніше застосовувані засоби захисту поступово замінюються на нові − 

більш досконалі, які мають більш високі показники надійності, чутли-

вість та  швидкодію. 

Наукова новизна роботи. В роботі вирішена актуальна науково-

технічна задача з аналізу широкого розповсюдження мікропроцесор-

них пристроїв захисту, які мають широкі можливості зміни захисних 

параметрів та забезпечують високу надійність спрацювання в разі ви-

никнення аварійних режимів роботи. 

Мета дослідження. Метою досліджень є порівняння ефективнос-

ті спрацювання апаратів захисту лінії 6(10) кВ від коротких замикань. 
Методи та результати дослідження. Дослідження характерис-

тик ефективності пристроїв захисту від аварійних режимів роботи лінії 

6(10) кВ здійснювалось на основі порівняння ВАХ спрацювання запо-

біжників, автоматичних вимикачів, електромагнітних реле і мікропро-

цесорних реле. У відповідності з діючими методиками вибору захисту, 

згідно вимог ПУЕ, у разі виникнення коротких замикань необхідно 

забезпечити певний рівень чутливості апаратів. Аналіз ВАХ відповід-

них апаратів захисту показав, що найбільш ефективним є захист лінії 

при застосуванні сучасних мікропроцесорних пристроїв релейного 

захисту типу РЗЛ-01.01, РЗЛ-01.02, РЗЛ-01.03. Причому вони мають 

канали зв'язку для передачі на диспетчерський пульт  інформації щодо 

даних аварійних відключень, перегляду та зміни уставок, контролю 

поточного стану пристрою, а також дистанційного керування дискрет-

ними виходами. Однак, в наслідок достатньо високої вартості пристро-

їв (2,0-3,0 т. грн.) їх застосування оправдане у випадку досить високої 

імовірності виникнення короткого замикання на окремих дільницях 

ліній. Дані реле є програмовані і для зміни струмових вставок спрацю-

вання або активізації певних функцій захисту обслуговуючий персонал 

повинен мати певний рівень кваліфікації зокрема в напрямку 

комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

Висновки. Таким чином, застосування мікропроцесорних реле 

типа РЗЛ з одного боку забезпечує підвищення надійності захисту еле-
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ктричних мереж 6(10) кВ від короткого замикання, а з іншого боку 

вимагає детального техніко-економічного обґрунтування та перепідго-

товки обслуговуючого персоналу. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЬОВАНОГО 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЦЕНТРИФУГИ НА ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ 
 

Денчик І.А., Щокін Д.А.  

Науковий керівник – Гузенко В.В., асистент 

(Харківський національний технічний університет сільського 

господарства ім. Петра Василенка) 
 

Актуальність проблеми. Виробництво цукру в Україні стоїть 

на дев'ятому місці у світі. Основними виробниками цукру на Україні є 

цукрові заводи, комбінати і компанії (у Київській, Черкаській, Вінни-

цькій обл.). Існуюче обладнання для центрифугування, на деяких заво-

дах це ФПН-І251Т-01, вже має фізичний знос та морально застаріло. 

Якість цукру, одержуваного на старому обладнанні, не задовольняє 

вимогам сучасного ринку. 

Наукова новизна роботи. Вирішена актуальна науково-

технічна задача впровадження частотно-регульованого 

електроприводу в центрифугах при виробництві цукру. 

Мета дослідження. Розробка та дослідження керованого елек-

троприводу центрифуги на цукровому заводі. 

Методи та результати дослідження. Технологічний процес 

виготовлення бурякового цукру включає етапи: екстракція, очищення, 

випарювання, кристалізація. Кристалізація, як відомо, здійснюється у 

вакуум-апаратах при температурі 75° С. Через три години отримують 

продукт – утфель першої кристалізації. Утфель – суміш кристалів са-

харози і меляси. Далі продукт надходить у мішалку, а потім – в утфе-

лерозподільник і центрифуги. Кристалічний цукор, який залишається у 

центрифузі відбілюють і пропарюють парою. 

Порівняння технологічних, енергетичних та експлуатаційно-

економічних показників центрифуг типу ФПН-1251Т-0І та BW-1500S 

дозволяє зробити висновок, що машини компанії Buckau-Wolf по своїм 

параметрам перевершують машини Сумського НПО ім.Фрунзе. 
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Проведено детальний аналіз механічних властивостей двигуна 

і центрифуги цукрового заводу з урахуванням характеристик, що ви-

ражають всі основні параметри роботи. Проаналізовано основні з па-

раметрів: фактор поділу центрифуги, вологість цукру, електропривод, 

ергономіка і затрати праці. 

Центрифуги типу ФПН-І25ІТ-01 забезпечені трьохшвидкісним 

асинхронним електродвигуном, а центрифуги німецької фірми Buckau-

Wolf BW-I500S - електродвигуном змінного струму з частотним перет-

ворювачем з рекуперацією енергії та управлінням від командоконтро-

ллера з програмним управлінням.  

Висновки. Програма дозволяє точно дотримуватися черговос-

ті вивантаження центрифуг, що в свою чергу призводить до економії 

електроенергії за рахунок живлення сусідніх машин струмом рекупе-

рації гальмування тієї, яка йде на вивантаження. Доведено, що підви-

щення кількості робочих циклів за рахунок вивантаження сировини 

без зупинки (при 70 об/хв обертання ротора) значно підвищує якість 

цукру при зниженні витрат на виробництво продукції. 
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ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ У РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Борщ К.К. 

Науковий керівник – Охріменко В.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Одним з основних шляхів економії електричної енергії є змен-

шення нераціональних втрат у розподільних мережах (РМ), особливо 

на промислових підприємствах та у комунально-побутовому секторі. 

Значна частка однофазного навантаження, його нерівномірний та ви-

падковий характер протягом доби зумовлюють несиметрію напруг і 

струмів трифазної мережі, призводять до погіршення показників якості 

електричної енергії.  

Ступінь несиметрії трифазної чотирипровідної системи характе-

ризуються коефіцієнтами напруги зворотної і нульової послідовностей 

за напругою та за струмом. При цьому втрати потужності, зумовлені 

несиметрією струмів можуть характеризуватися коефіцієнтом втрат 

потужності, рівним відношенню втрат потужності в несиметричному 
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режимі, до відповідних втрат потужності, зумовлених протіканням 

струмів прямої послідовності. 

Як відомо, додаткові втрати потужності в мережі, зумовлені не-

симетрією струмів, характеризуються коефіцієнтом збільшення втрат 

потужності: 

)/(++=/= 10

22

21 rrKKIPPK CHp 01

, 
де ΔРН – втрати потужності при несиметричному режимі; ΔРС – втрати 

потужності від протіканням струмів порямої послідовності; К21 – кое-

фіцієнт несиметрії струмів зворотної послідовності; К01 – коефіцієнт 

несиметрії струмів нульової послідовності; r0, r1 – опори, відповідно, 

нульової і прямої послідовностей. 

Із наведеного співвідношення видно, що для симетричного ре-

жиму (ідеальний випадок) додаткові втрати потужності дорівнюють 

нулю. 

У даний час існує досить багато різних способів і технічних при-

строїв симетрування (ПС), що знижують несиметрію струмів. У першу 

чергу доцільно впровадити організаційні заходи щодо зменшення не-

симетрії: аналіз та перерозподіл фазних навантажень, тощо. Серед те-

хнічних засобів найбільш ефективним є застосування спеціальних ПС, 

що мають мінімально можливий опір струмам нульової послідовності, 

зокрема шунтосиметруючі пристрої на індуктивно-ємнісних елементах 

з автоматичним регулюванням потужності.  

 

ЗАСОБИ І ПРИСТРОЇ АВТОМАТИЧНОГО СИМЕТРУВАННЯ 

ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. 
 

Сантуженко В.В. 

Науковий керівник – Охріменко В.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Складність технологічних процесів сучасних промислових підп-

риємствах зумовлює підвищення вимог до показників якості електрич-

ної енергії, зокрема до симетрії напруг трифазної системи. 

Сучасні системи електропостачання промислових підприємств 

для усунення несиметрії струмів і напруг використовують спеціальні 

пристрої, які можуть працювати як в автоматичному, так і в неавтома-

тичному режимі. Автоматичні симетрувальні пристрої (СП) мають 

високу точність симетрування при заданому коефіцієнті потужності. 

Системи управління автоматичними СП повинні обчислювати параме-

три і синтезувати схему пристрою в загальному випадку при довільно-

му несиметричному навантаженні як для трипровоідних, так і для чьо-

тирипровідних трифазнмх мереж. Як при симетрування, так і при ком-
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пенсації реактивної потужності використовуються реактивні елементи, 

тому ці два завдання вироджуються в одне і з'являється можливість 

вирішити задачу симетрування і компенсування у трифазних мережах. 

Узагальнена структурна схема автоматичного СП подана на ри-

сунку 1 [1]. Він складається з наступних основних частин: БВТ – блок 

вимірювальних трансформаторів; ВІВ –  вимірювача інформаційної 

величини; ОПСП – обчислювача параметрів симетвувального при-

строю; ВО – виконавчого органу. 

 

Рисунок 1 – Структурна схема автоматичного симетрувального пристрою 

 

В якості інформаційних величин для обчислення параметрів СП 

можуть бути використані струми нульової і зворотної послідовностей, 

дійсні значення струмів навантаження, потужності навантаження, про-

відності навантаження. 

Отримавши інформацію про поточні параметри режиму обчис-

лювач параметрів здійснює регулювання величини реактивної потуж-

ності в кожній фазі виконавчого органу шляхом зміни кутів відкриття 

вентилів VD1 – VD3. Змінюючи потужність реакторів LR1 - LR3, він 

тим самим знижує ємнісну потужність батареї конденсаторів (БК) в 

кожній фазі до заданого рівня.  

Певну складність в автоматичному симетруючому пристрої ви-

кликає синтез параметрів СП. Тому в якості обчислювача параметрів в 

симетруючому пристрої найбільш зручно використовувати спецобчис-

лювач або мікропроцесор. Застосування мікропроцесора як системи 

управління СП дозволяє об'єднати в одному пристрої і вимірювач ін-

формаційних величин і обчислювач параметрів. 

Загальний підхід до процесу симетрування, а також використання 

мікропроцесорної техніки дозволяють створити уніфіковану систему 
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управління параметрами симутруючого пристрою для трипровідних і 

чотирипровідних мереж і для будь-якого способу симетрування: інди-

відуального, групового, центрального і комбінованого. 
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СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМИ СТРУМУ В НЕЛІНІЙНОМУ 

ЕЛЕКТРИЧНОМУ КОЛІ. 
 

Баландін В.А. 

Науковий керівник – Рожков П.П., канд. техн. наук, доцент 
 

Аналіз процесів, які виникають в нелінійних електричних колах, 

має велике значення для забезпечення надійної роботи систем елект-

ропостачання України. Серед безлічі можливих нелінійних елементів, 

які є складовими електричних мереж, виберемо електричні апарати, які 

мають сталеве осердя. Магнітні властивості сталі осердя описуються 

кривою намагнічування. На рис.1 приведена крива намагнічування 

сталі 3411(Э310).  

 

 
 
                                

Рисунок 1 - Крива намагнічування сталі 3411(Э310) 

 

Аналіз кривої намагнічування показує, що магнітна індукція В 

нелінійно залежить від напруженості Н при значеннях Н, що перебі-

льшують 500 А/м. Подальше збільшення Н призводить до насичення 

сталі осердя. Це явище призводить до нелінійної залежності індуктив-

ності електричного кола від струму, що тече в колі. 

Розглянемо послідовне електричне коло, яке складається з послі-

довно включених елементів: активного опору, ємності та нелінійної 

індуктивності, яка обумовлена наявністю феромагнітного осердя. Про-

ведемо математичне моделювання електромагнітних процесів в такому 

B, 
Tл 

H, 

A/м 
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електричному колі. Для цього визначимо струм в колі методом припа-

совування, при наступних параметрах кола: 220 2mE =   В; 

50f = Гц; 0 = рад; 612,67 10kC −=  Ф; R = 160 Ом; сталь осердя 

3411(Э310). Результати моделювання представлені на рис. 2, а. Для 

аналізу впливу активного опору на форму струму, зменшимо значення 

опору до 1,6 Ом та проведемо моделювання. Результати представлені 

на рис. 2, б. 

 

 

 

 

 

 
 

           а)     б) 

Рисунок 2 - Графіки струму: a)  R = 160 Ом, б)  R = 1,6 Ом 

 

Аналіз отриманих результатів показує, що наявність нелінійної 

індуктивності в послідовному RLC колі призводить до суттєвого ви-

кривлення форми струму. З графіків видно, активний опір значно об-

межує величину струму і позитивно впливає на його форму. 

Проведемо гармонійний аналіз форми струму за допомогою дис-

кретного перетворення Фурь’є. Аналіз будемо проводити за час друго-

го періоду від 0,02 секунди до 0,04 секунди, щоб уникнути впливу пе-

рехідного процесу.  Досліджуються 40 гармонійних складових, кіль-

кість точок за період складає 80. Результати гармонійного аналізу 

представлені на рис. 3 у вигляді спектральної діаграми. Амплітуда 

спектральних складових приведена до амплітуди першої гармоніки. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 - Спектральна діаграма струму: a)  R = 160 Ом, б)  R = 1,6 Ом 

 

Аналіз спектрального складу струму показує, що у випадку знач-

ного активного опору в електричному колі (R = 160 Ом), амплітуди 

I, А I, А 

t, c t, c 
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парних гармонійних складових близькі до нуля, а непарних – прийма-

ють значні значення і швидко зменшуються з номером гармоніки (піс-

ля 15 гармоніки – близькі до нуля).  

В разі малого активного опору (R = 1,6 Ом), спектральні складові 

мають різні значні амплітуди, незалежно від номеру гармоніки. Після 

20 гармоніки амплітуди гармонійних складових починають наближу-

ватися до нуля. 

Наявність високочастотних гармонійних складових струму знач-

ної амплітуди не тільки погіршує якість електричної енергії, а і може 

призвести до резонансних явищ в електричному колі. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОШУКОВОЇ ОТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИМЕТРУВАЛЬНОГО 

ПРИСТРОЮ. 
 

Лесніков В.А. 

Науковий керівник – Ягуп К.В., д-р техн. наук, професор 
 

Проблема підвищення якості електричної енергії набуває все бі-

льшої важливості, значне місце в якій займає  несиметрія струмів в 

живильних трифазних мережах. Одним з поширених і традиційних 

заходів щодо симетрування струмів в системах електропостачання  є 

застосування симетро-компенсувальних пристроїв, які у більшості ви-

падків представляють собою з косинусні конденсатори, підключені 

між фазами по схемі «зірка» або «трикутник». Достатньо складним 

представляється розрахунок параметрів такого пристрою.  Можливість 

точного розрахунку ємностей конденсаторів надає пошукова оптимі-

зація, що застосовується до візуальної моделі системи електропоста-

чання з симетро-компенсувальним пристроєм (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Візуальна модель живильної мережі із симетро-компенсувальним 

пристроєм 
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При відсутності симетро-компенсувального пристрою (конденса-

тори Сab, Cbc, Cca від’єднанні)  спостерігається несиметричний режим 

із великим розкидом живильних струмів, який обумовлений неоднако-

вим навантаженням у фазах (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Живильні струми у фазах системи електропостачання при відсутності 
симетро-компенсувального пристрою 

 

При підключенні конденсаторів виконується пошукова оптиміза-

ція за допомогою вбудованої функції fminsearch(). Цільова функція 

формується у візуальній моделі. Вона складена з реактивних потужно-

стей кожної фаз, які підсумовуються. Із отриманої суми вилучається 

квадратний корінь, значення якого передається в параметри функції 

оптимізації за допомогою блоку To Workspace (рис. 1). Параметрами 

оптимізації служать величини ємностей косинус них конденсаторів. 

В результаті виконання пошукової оптимізації вдалося в повній 

мірі виконати симетрування живильних струмів (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Живильні струми у фазах системи електропостачання після виконан-
ня пошукової оптимізації 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОШУКОВОЇ ОТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ 

СИММЕТРУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСАЧАННЯ ІЗ 

ФІЛЬТРАМИ СИМЕТРИЧНИХ СКЛАДОВИХ 
 

Слащев О.О. 

Науковий керівник – Ягуп К.В., д-р техн. наук, професор 
 

Ефективним методом для визначення параметрів симетро-

компенсувальних пристроїв є застосування пошукової оптимізації в 

поєднання з візуальною моделлю системи електропостачання. При 

такому підході ключовим моментом є  вибір цільової функції. В реаль-

них умовах вимірювання можуть виконуватися на стороні наванта-

ження, за допомогою фільтра симетричної складової зворотної послі-

довності напруг (рис. 1 елементи Ca, Ra, Cc, Rc.). Цільова функція в 

такому випадку представляє собою середнє значення вихідної напруги 

фільтру, таким чином здійснюється вимірювання симетричної складо-

вої зворотної послідовності трифазної напруги на затискачах наванта-

ження. Параметрами оптимізації виступають ємності косинусних кон-

денсаторів симетро-компенсувального пристрою. 
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Рисунок 1 – Візуальна модель трифазної системи електропостачання з фільтром 

зворотної симетричної складової 

 

Цільова функція за допомогою елемента To Workspace переда-

ється до вбудованої функції оптимзації fminsearch(). Параметрами фу-

нкції виступають початкові значення параметрів оптимізації та ім’я 

файл-функції, з якої здійснюється запуск візуальної моделі. 

Необхідно зауважити, що в загальному випадку симетрування 

системи електропостачання може бути досягнуто при безлічі комбіна-
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цій параметрів симетрувального пристрою. Значення параметрів опти-

мізації, що досягаються,  визначаються початковими значеннями век-

тора змінних оптимізації (табл. 1). 

 
Таблиця 1. – Результати оптимізації в залежності від початкових значень змінних 

оптимізації 

Номер варіанту 1 варі-

ант 

2 варіант 3 варіант 

1 2 3 4 

Початкові значення вектора х 

(мкФ) 

[7, 10, 12] [70, 100, 120] [700, 1000, 1200] 

Ємності симетруючих 
конденсаторів: 

– Cab; 

– Cbc; 
– Cca 

 
213,6047; 

433,7939; 

285,9409 

 
553,6363; 

173,8255; 

25,2725 

 
1089,6738; 

709,8629; 

562,0100 

Амплітуда і фаза 

струму в фазі А: 

– IАm (A); 
– φA (ел. град.) 

 

25,91; 

68,93 

 

7,756; 

–5,814 

 

59,14; 

76,11 

Амплітуда і фаза пря-

мої складової лінійної напру-

ги на навантаженні: 

– UЛПР (В); 

– φЛПР (ел. град.) 

 

 

185,4; 

27,03 

 

 

171,5; 

28,64 

 

 

202,8; 

25,00 

Амплітуда зворотної 

складової лінійної напруги 

на навантаженні  

 

8,18Е-6 

 

6,943Е-6 

 

9,982Е-6 

 

ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕРМОСИГНАЛІЗАТОРІВ АВАРІЙНИХ 

ТЕМПЕРАТУР ЕЛЕМЕНТІВ ЛЕП 
 

Афанасьєв А.С. 

Науковий керівник ‒ Воропай В.Г., ст. викладач 
 

Для сплавів з “ефектом пам’яті форми” (ЕПФ) характерна наде-

лас- тичність (гумоподібна поведінка). Цей ефект проявляється, якщо 

мартенситне перетворення відбувається під дією зовнішнього наван-

таження. В результаті спостерігається значна деформація сплаву. При 

цьому величина зворотної деформації на порядок вища, ніж у кращих 

пружинних матеріалів. 

Сплави з ЕПФ мають надвисоку циклічну міцність. Вони витри-

мують значні знакозмінні навантаження. “Довговічність” виробів із 

сплавів з ЕПФ може бути в тисячу разів вищою, ніж у традиційних 

матеріалів. Циклічна стійкість забезпечується особливим механізмом 

мартенсит ного перетворення, що не супроводжується порушенням 
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міжатомних зв’язків. Не відбувається накопичення дефектів структу-

ри, які призводять до виникнення тріщин та руйнувань. Ефект пам’яті 

форми характерний для всіх сплавів, в яких перетворення у вихідну 

фазу після деформації відбувається за мартенситним механізмом. Але 

надпружність виявляється тільки у деяких сплавів. 

Властивості матеріалу з ЕПФ гарантують надійну роботу апаратів 

протягом планового терміну служби  і не обмежують цей час.  

Конструкція термосигналізатора представлена на рис. 1. Вигото-

вляється у формі скоби 1 із пружного матеріалу, елемент 2 із матеріалу 

з ЕПФ кріпиться до скоби 1 з допомогою заклепки 5 та фіксаторів 4, 

які притискають елемент 2 до скоби у вихідному стані, оскільки при 

температурах нижче температури прямого мартенситного перетво-

рення елемент 2 знаходиться в стані над пластичності і під дією зовні-

шнього середовища, наприклад вітру,може змінити свою форму та 

викликати помилкове спрацювання термолізатора. Зовнішня поверхня 

скоби 1 та внутрішня елемента 2 мають яскраве покриття.  

Температура спрацювання термосигналізатора визначається кри-

тичною температурою проводів та контактів. 

 

 
 

Рисунок 1 - Термосигналізатор аварійних температур елементів ЛЕП: 

а)переріз пристрою; б) загальний вигляд затискача ЛЕП з термокомпесатором; 

1-корпус,2-елемент з ефектом “пам’яті форми”,3-заклепка,4-фіксатор 

 

При пошкодженні затискача температура його починає підвищу-

ватися. Скоба 1 є теплопроводом і нагріває елемент 2 із матеріалу з 

ЕПФ. При досягненні температури зворотного мартенситного перет-

ворення матеріал елемента 2 різко змінює свої характеристики і нама-
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гається набути форми, яку він мав при виготовленні,наприклад плас-

тини. Термосигналізатор спрацьовує,відкриваючі зовнішню поверхню 

скоби 1 і внутрішню поверхню елемента 2 з яскравим покрит-

тям,сигналізуючи про приховану несправність затискача. 

 Конструкція сигналізатора відзначається високою технологічніс-

тю. Для виготовлення термочутливого елемента 2 можна використати 

полосу з нітинолу після прокатки без додаткової обробки. 

Термосигналізатори не втрачають своїх властивостей навіть у ви-

падку повного пошкодження контакту. При виконанні ремонтних ро-

біт прилади повертаються у вихідний стан, а висока корозійна стій-

кість нітинолу забезпечує термін служби в межах 30 років. 

 

АЛГОРИТМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДАЧ СИГНАЛЬНОГО 

ГРАФА ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ  
 

Полозенцев В.О. 

Науковий керівник – Ягуп В.Г., д-р. техн. наук, професор 
 

Для аналізу режимів електричних систем в останні роки отрима-

ли розповсюдження топологічні методи, в тому числі основані на тео-

рії сигнальних графів. Вузли сигнальних графів відповідають певним 

величинам, а ребрам приписуються вагові коефіцієнти, які віддзерка-

люють математичні співвідношення, обумовлені фізичними законами, 

що вони описують досліджувані пристрої та системи. Щодо електрич-

них систем, то вузли сигнального графу такої системи відповідають 

струмам і напругам в електричній системі, а передачі ребер відповіда-

ють коефіцієнтам рівнянь за топологічними та компонентними рівнян-

нями. Таким чином, сигнальні графи представляють опис властивостей 

електричної системи у наочній графічній формі. Розв’язання задачі 

аналізу електричної системи, представленої у такій формі, здійснюєть-

ся шляхом обчислення так званих передач сигнального графу, які ви-

значають для лінійної системи коефіцієнти, що показують часткові 

вклади кожного незалежного джерела в обчислювану залежну величи-

ну. Обчислення кожної передачі у класичному варіанті здійснюється за 

правилом Мейсона. Для цього слід проаналізувати структуру так зва-

них контурів сигнального графа на предмет їх взаємного розташування 

і наявність спільних вузлів цих контурів.  

На основі такого аналізу складається вираз визначника сигналь-

ного графа. Далі знаходяться величини всіх можливих шляхів від вуз-

ла-джерела до даного залежного вузла. Для кожного шляху обчислю-

ється алгебраїчне доповнення, яке не враховує у виразі визначника 

графа ті контури, які мають зі шляхом передачі спільні вузли. Шукана 
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передача обчислюється у вигляді дробу, де знаменником слугує визна-

чник сигнального графа, а чисельником є сума добутків величин кож-

ного зі шляхів передачі на своє алгебраїчне доповнення.  Метод сигна-

льних графів уявляє собою альтернативу матричним методам і має ряд 

переваг у порівнянні з матричними методами. Ці переваги обумовлені 

наочністю графічного відображення системи рівнянь електричної схе-

ми, прискоренням отримання результату обчислень, зменшенням ймо-

вірності отримання невірного результату внаслідок всякого роду похи-

бок, притаманних людині. Щодо комп’ютерної реалізації метода сиг-

нальних графів, то тут можливо отримати економію комп’ютерного 

часу, оскільки пошук шляхів і контурів використовує логічні операції, 

які в декілька раз виконуються швидше, ніж арифметичні.  

Однак, безпосередньо використання правила Мейсона для визна-

чення передачі сигнального графа в комп’ютерній реалізації потребує 

створення принаймні трьох окремих алгоритмів для пошуків контурів 

сигнального графа, величин шляхів передачі та ії алгебраїчних допов-

нень. Більш раціональним представляється комп’ютерний алгоритм, 

заснований на приведенні сигнального графа до форми дводольного 

графа. У такому дводольному сигнальному графі існує лише дві групи 

вузлів: вузли-джерела і вузли-стоки. У вузли-джерела ні одне ребро не 

заходить, а з вузлів-стоків жодне ребро не виходить. Таким чином, між 

кожним вузлом-джерелом і кожним вузлом-стоком залишається лише 

одно ребро з передачею, чисельно рівною відповідному частковому 

коефіцієнту. Алгоритм, шо реалізує знаходження передач сигнального 

графа шляхом перетворення вихідного сигнального графа в форму 

дводольного  графа, полягає в наступних діях. Спочатку треба виділи-

ти масив вузлів-джерел. Для електричної системи в якості таких вузлів 

повинні виступати ті вухли, що віддзеркалюють джерела струму і на-

пруги, а також початкові значення напруг конденсаторів та струмів 

індуктивностей електричної системи. Другу групу вузлів складають 

залежні вузли, до яких треба знайти передачі. З цих вузлів раціонально 

створити копії з допомогою ребер з одиничними передачами. Таким 

способом одразу утворюються необхідні масиви вузлів, що вони по-

винні залишитися після перетворень. Всі решта вузлів повинні бути 

вилучені. Для цього достатньо запрограмувати процедуру вилучення 

узагальненого залежного вузла, який пов'язаний з групою вхідних та 

вихідних ребер. Після вилучення кожного вузла треба передбачити 

вилучення ребер-петель, тобто, ребер, які інцидентні лише одному ву-

злу. При цьому передачі ребер, що заходять у вузол з петлею, повинні 

бути поділені на різницю між одиницею і передачею самої петлі. Крім 

того, треба передбачити заміну паралельних ребер одним з еквівалент-
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ною передачею, що дорівнює сумі передач ребер, що заміняються. В 

решті решт потрібно лише три процедури: заміна паралельних ребер 

одним з еквівалентною передачею, видалення ребра-петлі, видалення 

транзитного вузла з групою вхідних та вихідних ребер. Ці процедури 

циклічно застосовуються доти, доки залишаться лише ті вузли, які 

складають саме дводольний сигнальний граф. 

Описаний алгоритм реалізований на алгоритмічній мові у формі 

процедури, формальними параметрами якої є масив, що описує топо-

логію самого сигнального графа, а також масив вузлів, до яких треба 

обчислити передачі, і масив вузлів-джерел, від яких треба обчислити 

передачі. Для електричної системи сигнальний граф можна скласти у 

формі, за якою можна призначити обчислення коефіцієнтів матричних 

рівнянь у формі змінних стану. Крім того, за допомогою простих пере-

творень з операторного сигнального графа електричної системи можна 

отримати дискретний часовий граф, за допомогою якого реалізується 

стійка процедура інтегрування диференціальних рівнянь електричної 

системи.  

 

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ АНАЛІТИЧНОГО ПОДАННЯ КРИВОЇ 

НАМАГНІЧУВАННЯ 
 

Діденко А.С. 

Науковий керівник – Рожков П.П., канд. техн. наук, доцент 
 

Ферорезонансні процеси в електричних мережах виникають рап-

тово та призводять до виходу з ладу електроенергетичного обладнан-

ня. Дослідження таких процесів з метою їхнього запобігання є актуа-

льною науково-технічною задачею.  

Серед парамагнітних речовин особливу групу становлять феро-

магнітні речовини. Від інших вони відрізняються тим, що їхня магніт-

на проникність значно більша одиниці і може сягати значень декількох 

тисяч; вона не постійна і залежить від температури і магнітного стану 

речовини. 

За допомогою послідовного збільшення, а потім зменшення на-

пруженості магнітного поля H, можна виміряти відповідні значення 

магнітної індукції В та побудувати петлі гістерезису, які є найважли-

вішою характеристикою феромагнетику. Крива, що проведена через 

вершини всіх петель гістерезису, називається основної кривої намагні-

чування. Саме її використають при розрахунках магнітних систем. Во-

на приводиться в довідниках по магнітних матеріалах, як таблиця 

(табл. 1) залежності В=f(Н).  
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Таблиця 1 - Експериментальні точки кривої намагнічування для сталі 1512(Э42) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

H,  
А/м 

96 114 148 192 254 325 414 538 730 1080 1940 3850 

B,  

Тл 
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

 

Для проведення розрахунків електромагнітних процесів, що від-

буваються в електричних мережах, потрібно отримати криву намагні-

чування у вигляді аналітичної залежності В=f(Н). Для цього викорис-

товують методи апроксимації та інтерполяції.  

З відомих моделей апроксимації кривої намагнічування слід від-

мітити наступну 

B=α·arctg(βH)+γH.                                           (1) 

Для визначення коефіцієнтів апроксимації α, β і γ цієї функції до-

цільно використати метод найменших квадратів. Значним недоліком 

метода апроксимації є те, що крива не обов’язково проходить через 

табличні точки. 

Метод інтерполяції гарантує проходження кривої через табличні 

точки, але не гарантує випуклості кривої між точками. Аби усунути 

цей недолік використовується кубічна сплайн-інтерполяція. 

В якості інтерполюючого полінома використовується поліном 

третього ступеня 

B=aH3+bH2+cH+d. 
Коефіцієнти a, b, c та d визначаються з умов одержання ‘гладкої’ 

кривої в діапазоні інтерполяції. Проведемо порівняльний аналіз апрок-

симації кривої намагнічування для сталі 1512(Э42)за допомогою фор-

мули (1) з коефіцієнтами апроксимації α =0,97794 , β =0,475862 , γ 

=1,404810-5, що були визначені за допомогою метода найменших 

квадратів та кривої отриманої за допомогою кубічної сплайн-

інтерполяції. Результати розрахунків представлені на рис. 1.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Крива намагнічування сталі 1512(Э42) 1 - кубічна сплайн-
інтерполяція, 2 - апроксимації 

B, Tл 

H, A/м 

2 

1 
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Аналіз кривих на рис. 1 показує, що крива кубічної сплайн-

інтерполяція краще за криву апроксимації, оскільки проходить через 

точки інтерполяції та зберігає випуклу форму.  

 

ЦИФРОВІ ПІДСТАНЦІЇ ТА ЇХ НЕОБХІДНІСТЬ В 

ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

Плохіх Д.В. 

Науковий керівник – Гаряжа В.М., доцент 
 

На сьогодні енергетика України значною мірою функціонує за 

рахунок запасу надійності обладнання ще радянського виробництва, 

яке застаріло не тільки морально, але і фізично. За рядом об’єктивних 

причин оновлення електричних мереж в державі майже не відбуваєть-

ся. В той же час, необхідність підвищення якості функціонування та 

експлуатації мереж, і в першу чергу підстанцій (ПС), зумовлена: по-

перше, підвищенням вимог до них (зростанням вимог ринку, появою 

нових бізнес-процесів і організаційних структур, які потребують більш 

повної та оперативної інформації і таке інше); по-друге, згаданим вище 

вкрай серйозним фізичним і моральним старінням основних фондів. 

Аналіз світового досвіду розвитку сучасних підстанцій, вказує на 

те, що набуває поширення тенденція, спрямована на створення «циф-

рових підстанцій» (ЦПС), які стають однією з базових технологій 

Smart Grid. Загальновідомо, що підстанція – це перш за все силове об-

ладнання та перетворювальні пристрої (наприклад, трансформатори 

струму чи напруги) та пристрої управління елементами підстанцій та 

захисту. Що ж тоді розуміти під терміном «цифрова підстанція» та в 

чому її перевага? Існує велика різноманітність точок зору і підходів до 

цього визначення, та все ж в більшості робіт, присвячених даній про-

блемі, зазвичай визначальною ознакою ЦПС вважається її «тотальна» 

IT-розвиненість, тобто констатація того, що всі процеси інформаційно-

го обміну між елементами програмно-апаратного комплексу ПС здійс-

нюються в цифровому вигляді. На наш погляд, найбільше поняттю 

ЦПС відповідає таке визначення: 

цифрова підстанція – це підстанція, обладнана комплексом циф-

рових пристроїв (терміналів) для вирішення завдань релейного захисту 

та автоматики (РЗА) і автоматизованою системою управління техноло-

гічним процесом (АСУ ТП); 

– реєстрації аварійних подій (РАП); 

– обліку і контролю якості електроенергії, телемеханіки. 

Все обладнання такої підстанції спілкується між собою і центра-

льним сервером об'єкта послідовним каналом зв'язку на єдиних прото-
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колах. Перехід до передачі сигналів в цифровому вигляді на всіх рів-

нях управління ПС дозволяє отримати ряд переваг, у тому числі: сут-

тєвого скорочення витрат на кабельні вторинні кола та канали їх про-

кладки, наблизивши джерела цифрових сигналів до первинного облад-

нання; підвищити електромагнітну сумісність сучасного вторинного 

устаткування мікропроцесорних пристроїв і вторинних кіл завдяки 

переходу на оптичні зв'язки; спростити і, в кінцевому підсумку, здеше-

вити конструкцію мікропроцесорних інтелектуальних електронних 

пристроїв за рахунок виключення трактів введення аналогових сигна-

лів; уніфікувати інтерфейси пристроїв IED, істотно спростити взаємо-

замінність цих пристроїв і т. ін. 

Основним принципом цифрових підстанцій є перехід на цифрові 

(в основному оптичні) технології знімання інформації і передачі ко-

манд управління, збільшення інтелектуальної складової в обладнанні 

ЦПС. 

Не слід розуміти, що завдання ЦПС полягає тільки в тому, щоб 

розширити застосування IT-технологій. В першу чергу перед ними 

ставляться такі загальні цілі підвищення якості функціонування та 

експлуатації ПС, як: 

– заміна обладнання з метою зниження вартості модернізації або 

збільшення строку його експлуатації без зниження якості функціону-

вання і експлуатації ПС; 

– розширення функціональних можливостей технологічних під-

систем для виключення необхідності в модернізації при появі нових 

функціональних завдань. 

Враховуючи технічний стан ПС України слід зауважити, що мо-

дернізація їхнього обладнання так чи інакше необхідна, але пов'язана 

зі значними проблемами: 

– висока вартість нового обладнання і необхідність вирішення 

питань його розміщення і живлення, електромагнітної сумісності та 

підключення комунікаційних інтерфейсів; 

– вимога інформаційної сумісності та зміна конфігурації пристро-

їв, а також навчання персоналу в разі їх заміни. 

Зрозуміло, що залишатися на нинішньому технічному рівні ПС 

досить небезпечно для енергетики України в цілому – існуючі не ма-

ють перспективи. Створення ЦПС не дозволить повністю усунути не-

обхідність модернізації існуючих, але значно знизить кількість «ви-

мушених» модернізацій, які стають такими, коли старе обладнання не 

виконує необхідні функції, або вийшов моральний чи фізичний термін 

його експлуатації. Тому в рамках формування цілей модернізації підс-

танцій з метою досягнення зниження її вартості повинні бути сформо-
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вані завдання з урахуванням перспективи, яка повинна передбачати 

впровадження ЦПС. 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СИЛОВИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ 
 

Авдаков О.Г. 

Науковий керівник – Харченко В.Ф., д-р техн. наук, професор 
 

Втрати електроенергії в електричних мережах - найважливіший 

показник їх енергетичної ефективності.  Як показує аналіз різних дже-

рел, в тому числі і зарубіжних, в більшості розвинених країнах віднос-

ні втрати електроенергії при її передачі і розподілі в електричних ме-

режах можна вважати задовільними, якщо вони не перевищують 4-5% 

від відпуску електроенергії в ці мережі. Але допустимим значенням 

вважається втрати на рівні до 10 %.  Як показує статистика втрати еле-

ктроенергії в системах досягає 12-13%, але є данні які перевищують і 

ці показники.  

Загальновідомо, що втрати поділяються на: технічні втрати елек-

троенергії - втрати електроенергії, зумовлені фізичними процесами в 

проводах і електрообладнанні, що відбуваються при передачі електро-

енергії по електричним мережам; комерційні втрати - втрати, зумовле-

ні розкраданнями електроенергії, невідповідністю показань лічильни-

ків суми оплати за електроенергію і іншими причинами в сфері органі-

зації контролю за споживанням енергії; втрати електроенергії, зумов-

лені інструментальними похибками її вимірювання - недооблік елект-

роенергії, в зв'язку з технічними характеристиками і режимами роботи 

приладів обліку електроенергії на об'єкті.  

 Як показує аналіз втрат в системі є великий резерв зниження 

технічних втрат, зумовлених фізичними процесами передачі електрое-

нергії. При цьому істотна частина від усіх втрат електроенергії припа-

дає на втрати в трансформаторах. Для того що б мінімізувати втрати в 

трансформаторах потрібно визначити  оптимальне  завантаження си-

лових трансформаторів  та підтримувати його при різних режимах ро-

боти системи електропостачання. В  літературі відомі такі методи, в 

основі яких  лежить розрахунок рівня  завантаження силових трансфо-

рматорів і  оцінюють їх за такими критеріями:  

‒ по максимуму інтегрального значення коефіцієнта корисної дії 

(ККД); 

‒ по мінімуму втрат грошових коштів при трансформації елект-

роенергії. 
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Для першого критерію (максимум інтегрального значення коефі-

цієнта корисної дії)  враховують: втрату електроенергії на первинній 

стороні трансформатора; втрату електроенергії, яка зафіксована на 

вторинній стороні трансформатора; втрати електроенергії в трансфор-

маторі. 

Для другого критерію (мінімуму втрат грошових коштів при тра-

нсформації електроенергії) потрібно враховувати: коефіцієнт дискон-

тування, що дорівнює процентній ставці за надання кредиту, або за 

зберігання коштів у комерційному  банку; вартість самого  трансфор-

матора; вартість однієї кВт · год електроенергії. 

Для трансформатора ТМ – 2500 кВА (для заданих вихідних да-

них) було розраховано оптимальний режим роботи. На підставі ре-

зультатів, отриманих в даному розрахунку можна зробити висновок: 

‒ що з точки зору енергетичної та фінансово-економічної ефекти-

вності завищення коефіцієнтів завантаження проти оптимальних зна-

чень набагато краще, ніж їх заниження.  

‒ оптимальний коефіцієнт завантаження трансформатора за кри-

терієм максимуму інтегрального ККД дорівнює 0,55. 

‒ оптимальний коефіцієнт завантаження трансформатора за кри-

терієм мінімуму витрат грошових коштів на трансформацію електрич-

ної енергії дорівнює 1,0.  

‒ з метою економії витрат на трансформацію необхідно забезпе-

чувати максимальне завантаження трансформатора, для цього потрібне 

посилення його здатності навантаження за рахунок застосування більш 

інтенсивних систем охолодження. 

 

ЗАХИСТ ВІД ВІБРАЦІЇ ПРОВОДІВ І ТРОСІВ ПОВІТРЯНИХ 

ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ 
 

Кісіль С.Є. 

Науковий керівник – Щербак І.Є., асистент  
 

Практична реалізація системи захисту від вібрації проводів пові-

тряних ліній (ПЛ) значною мірою впливає на продовження терміну 

служби та експлуатаційну надійність ПЛ.  

Згідно ПУЕ одиночні алюмінієві та сталеалюмінієві проводи пе-

рерізом до 95 мм2 в прогонах завдовжки більше 80 м, перетином від 

120 до 240 мм2 в прогонах більше 100 м, перетином 300 мм2 і більше в 

прогонах більше 120 м, а також сталеві проводи і троси всіх перерізів в 

прогонах більше 120 м мають бути захищені від вібрації. У прогонах, 

які менше зазначених та фази з розщепленням на три і чотири проводи, 
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а також ділянки будь-яких ПЛ, захищені від поперечних вітрів, як пра-

вило, не вимагають захисту від вібрації проводів. 

Засобом захисту від шкідливого впливу вібрації проводів ПЛ та 

тросів є застосування гасників вібрації, що поглинають енергію вібру-

ючих проводів та зменшують амплітуду вібрації.  

Розрахунок системи гасіння вібрації виконується на основі 

комп’ютерного моделювання та ґрунтується на аналізі технічних і віб-

раційних характеристик проводу (здатність до самопоглинання енергії 

вібрації та коливань), умов експлуатації ПЛ, включаючи тип місцевос-

ті, довжину прогонів, частоту та інтенсивність вітрових потоків, тип 

затискачів. Вибір типу віброгасників залежить також від напруги та 

марки проводу ПЛ. На основі проведеного аналізу формується звіт, в 

якому вказуються тип, обґрунтована кількість віброгасників та місця їх 

встановлення. 

На лініях напругою від 35 до 330 кВ встановлюють гасники віб-

рації, виконані у вигляді двох вантажів, підвішених на сталевому тросі. 

Залежно від довжини прольотів і тяжіння проводів (тросів) гасники 

вібрації Стокбриджа встановлюються на проводах з обох сторін про-

льоту (рис.1, а), або тільки з одного боку прольоту (рис.1, б). 

Одностороння установка гасників допускається в наступних ви-

падках: в прольотах довжиною менше 150 м, незалежно від значення 

механічної напруги в проводах (тросах); при цьому не допускається 

одностороння установка гасників, якщо траса ПЛ проходить по місце-

вості категорії I; в прольотах довжиною 150–200 м. 

Для захисту від вібрації алюмінієвих проводів і проводів з алю-

мінієвого сплаву перетином 35–95 мм2, сталеалюміневих проводів і 

проводів з алюмінієвого сплаву перетином 25–70 мм2, мідних і стале-

вих дротів і тросів перерізом 25–35 мм2 рекомендується застосування 

гасники вібрації петлевого типу. Конструкція і розташування петлево-

го гасника у підтримуючому затиску показана на рисунку 1, в. Петле-

вой гасник виконується з відрізка проводу тієї ж марки, що і захища-

ється провід. Гасник кріпиться до основного проводу петльовими 

плашечними зажимами (наприклад, типу ПА, ПАБ, ПС). Для захисту 

від вібрації алюмінієвих проводів перетином 120–300 мм2, проводів з 

алюмінієвих сплавів АН і АЖ і інших перетином 120–185 мм2, сталеа-

люмінієвих проводів перетином 120  ̧300 мм2, сталевих тросів перері-

зом 50, 120 мм2 можуть застосовуватися гасники вібрації петлевого 

типу з трьох петель, конструкція і розміри яких показані на рисунку 1, 

г. Петльові гасники цього типу також виконуються з відрізків проводу 

тієї ж марки, що і захищається провід. Кріплення петель проводиться 

трьохболтовими плашечними петльовими зажимами типу ПА. Засто-
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сування трехпетльових гасників рекомендується в районах з частою 

пляскою проводів, оскільки при виникненні пляски повністю відсутня 

небезпека пошкодження провода гасником. 

 
Рисунок 1 – Гасники вібрації а) схема установки на ПЛ з обох сторін прольоту, 

 б) з одного боку прольоту, в) петльовий, б) трьохпетльовий 

 

Різноманітність умов експлуатації різних ліній електропередач 

обумовлює досить велику ширину діапазону небезпечних вібраційних 

частот. Це призводить до застосування великого різноманіття віброза-

хисних пристроїв. В цьому випадку виявляється доцільним викорис-

тання гасників вібрації, що мають високу універсальність, яка досяга-

ється застосуванням схеми з вантажами різними за масою при різних 

(несиметричних) плечах демпферного елемента. При цьому забезпечу-

ється рівномірний розподіл енергорозсіювання за діапазоном робочих 

частот. Вказана обставина дозволяє зменшити кількість застосовува-

них гасників вібрації. 
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СТРУКТУРА ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В МІСЬКИХ 

РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Берзиньш В.А. 

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Міські електричні розподільні мережі характеризуються: 

1) Високим завантаженням по струму повітряних і кабельних лі-

ній. 

2) Високим завантаженням по струму трансформаторів. 

3) Несиметричним завантаженням фаз трансформаторів, кабель-

них і повітряних ліній. 

4) Різною дальністю споживачів від ТП і РП. 

За останнім часом значно помінялася й структура електроспожи-

вання міського навантаження. 

У цей час у місті споживана реактивна потужність становить бли-

зько 60-70% від максимальної споживаної активної потужності наван-

таження й має тенденцію подальшого росту. 

Таким чином, характер побутового навантаження міст наближа-

ється до навантаження промислових підприємств. Таке збільшення 

індуктивного навантаження пов'язане з появою нових побутових і тех-

нологічних електроприймачів. 

Система електропостачання міста складається з таких мереж: 

1. Мереж зовнішнього електропостачання напругою 35-110 кВ і 

вище, які пов'язані із системними підстанціями. 

2. Розподільні мережі напругою 6-10 кВ. 

3. Розподільні мережі напруга 0,4 кВ. 

У структурі міських електричних мереж напругою 0,4-110 кВ ос-

новна частина ЛЕП приходить на протяжні розподільні лінії 6(10)/0,4 

кВ більше 80%. У зв'язку з відносно великою довжиною основна част-

ка навантажувальних втрат приходить на мережі даного класу напруги. 

Втрати електроенергії це «технологічна витрата електроенергії на 

передачу по електричних мережах». 

Структура технічних втрат у розподільних мережах має наступні 

основні складові: 

1. Навантажувальні втрати в лініях, силових трансформаторах; 

2. Втрати холостого ходу в трансформаторах і автотрансформа-

торах; 

3. Витрата електроенергії на власні потреби станцій; 

4. Витрата електроенергії в пристроях, що компенсують – батаре-

ях статичних конденсаторів (БСК), синхронних компенсаторах (СК), 
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генераторах, що працюють у режимі СК, статичних тиристорних ком-

пенсаторах (СТК); 

5. Втрати в реакторах підстанції. 

6. Втрати у вимірювальних трансформаторах струму й напруги і 

їхніх вторинних ланцюгів, включаючи лічильники електроенергії. 

У таблиці 1 показана структура втрат електроенергії розподіль-

них міських мереж 6-10 кВ. 

 
Таблиця 1 – Структура втрат електроенергії в міських мережах 

Втрати навантажувальні в ЛЕП 55% 

Втрати навантажувальні в трансформаторах 15% 

Втрати холостого ходу в трансформаторах 30% 

Усього 100% 

 

З таблиці видно, що навантажувальні втрати електроенергії в ро-

зподільних мережах становлять 70%, втрати холостого ходу в транс-

форматорах – 30% від загальної кількості втрат. 

Таке співвідношення втрат у міських мережах, обумовлено: 

- по-перше тим, що активна складова опору в лініях електропере-

дач більше чим у трансформаторах; 

- по-друге високим завантаженням встаткування електричних ме-

реж повним струмом навантаження. 

Повний струм розділяють на дві складові: активні й реактивні 

струми, які створюють активні й реактивні втрати в мережі. Реактивна 

потужність як непродуктивна частина миттєвої потужності завантажує 

мережу додатковим струмом, викликаючи додаткові активні втрати, 

зменшуючи пропускну здатність ліній електропередач і впливаючи на 

режими роботи й рівні напруги. 

Рівень втрат від перетікань реактивної потужності в елементах 

мережі досягає 30-40 % від втрат активної потужності, які становлять 

біля (9-10)% . Cпоживана реактивна потужність у режимах найбільших 

навантажень при нормальних умовах роботи мережі приблизно у два 

рази перевищує сумарну встановлену активну потужність генераторів 

електростанцій. 

До інших втрат відносяться: 

1. Витрата на власні потреби підстанцій. 

2. Втрати у високочастотних загороджувачах. 

3. Втрати в з’єднувальних  проводах і збірних шинах. 

4. Втрати в струмообмежуючих реакторах. 

5. Втрати в пристроях, що компенсують. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ПРИ СПОРУДЖЕННІ 

ПОВІТРЯНИХ І КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 6-35 кВ 
 

Волкодав Н.В.  

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Повітряні й кабельні лінії напругою 6-35 кВ становлять основу 

розподільних мереж і мають більшу довжину. До теперішнього часу 

близько 30% повітряних ліній і трансформаторних підстанцій відроби-

ли свій нормативний строк. У розподільних мережах має місце ріст 

абсолютних і відносних втрат електричної енергії. Їхня відносна вели-

чина досягла 12 %, а в ряді енергосистем 15...20 %. Відсутність необ-

хідних інвестицій в електричні мережі в останні 20 років привело до 

значного фізичного й технологічного старіння. Загальне зношування 

розподільних електричних мереж досяг 70 відсотків.  

Поряд зі зниженням споживання електричної енергії в сільській 

місцевості відбувається його значний ріст у великих містах. У свою 

чергу, усередині міст зниження електропостачання в промислових зо-

нах компенсується його ростом у районах, де будуються об'єкти офіс-

ної й комерційної нерухомості або житло. 

Відновлення або реконструкція мереж у колишніх параметрах і 

повному обсязі за економічними та технічними причинами сьогодні 

недоцільно. Нові умови змінили вимоги до мереж, виникла необхід-

ність у корінному відновленні розподільних мереж, створенні мереж 

нового покоління, що відповідають економіко-екологічним вимогам і 

сучасному технічному рівню розподілу енергії відповідно до потреб 

користувачів. 
Розвиток розподільних електричних мереж повинен бути спрямо-

ваний на підвищення надійності, забезпечення якості й економічності 

енергопостачання споживачів шляхом постійного вдосконалювання 

мереж на базі інноваційних технологій з перетворенням їх в інтелекту-

альні мережі. 

Протягом найближчих років буде проходити впровадження тех-

нології, які вже використовуються розвиненими країнами миру. Зок-

рема, має бути впроваджені технології «розумних» електричних ме-

реж, що дозволяють підвищити пропускну здатність і скоротити втра-

ти електричної енергії. 

Для реалізації завдань сформована й затверджена концепція, 

спрямована на розвиток електричних мереж на основі застосування 

сучасного встаткування й матеріалів, що відповідають високій надій-

ності, низьким експлуатаційним витратам, а також на основі викорис-
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тання ефективних систем керування процесом передачі й розподілом 

електричної енергії.  

Досягти мети можна або через відновлення мереж, вкладаючи ін-

вестиції в устаткування підстанцій і ліній середньої напруги, або через 

розвиток системи експлуатації мереж. 

Виходячи з цього, можна виділити загальні принципи побудови 

розподільних мереж: 

- вибір рівня напруги для розподілу електроенергії повинен здій-

снюватися в процесі розробки схем перспективного розвитку на основі 

аналізу росту перспективних електричних навантажень. При цьому не 

повинні піддаватися розвитку мережі 6 кВ, які в перспективі необхідно 

переводити на рівень напруги 10 і 20 кВ;  

- впровадження сучасної кабельної продукції – використання ка-

белів з ізоляцією зі зшитого поліетилену й самонесучих ізольованих 

проводів; 

- на ПЛ напругою 6-35 кВ повинні впроваджуватися сучасні тех-

нології, що сприяють безперебійному живленню споживачів, що ма-

ють високу надійність, ремонтопридатність. 

 

АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЕЛЕГАЗОВИХ І ВАКУУМНИХ ВИМИКАЧІВ ЗА НАДІЙНІСТЮ 
 

Губенко Д.О.  

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Основним завданням силових вимикачів є відключення струмів 

короткого замикання й, тим самим, захистити електроустаткування від 

впливів на нього, викликуваних аварійними струмами.  

Одним з важливих критеріїв оцінки ефективності й надійності 

електроустаткування є показник експлуатаційної надійності  

(MTBF – mean time between failures), що визначається як середнє очі-

куване число років безаварійної роботи. Зворотною величиною MTBF 

є частота відмов. Як показав багаторічний аналіз експлуатаційної на-

дійності елегазових і вакуумних вимикачів MTBF приблизно обернено 

пропорційно числу складових частин комутаційної камери вимикача. 

Ґрунтуючись на цьому, було визначено середнє число складових час-

тин комутаційних камер (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 – Порівняння числа складових частин комутаційної камери маломасля-

них, елегазових і вакуумних вимикачів 

  Елегазовий Вакуумний 

Загальне число складових час-

тин комутаційної камери 

52 22 
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Число рухливих частин 24 9 

Число рухливих частин дугога-

сної камери 

24 2 

 

Наприклад MTBF вакуумного вимикача фірми Siemens становить 

близько 1000 років, a MTBF самих вакуумних дугогасних камер 

Siemens – 24000 років. Порівняння між вакуумними й елегазовими 

вимикачами показує, що дугогасна частина елегазових вимикачів міс-

тить значно більшу кількість деталей, чим вакуумний вимикач. Особ-

ливо істотним при цьому також є кількість рухливих деталей комута-

ційної камери. Частота відмов рухливих деталей природно вище, ніж у 

нерухливих деталей. Комутаційна камера елегазового вимикача має 

більшу кількість рухливих деталей. При цьому порівнянні не були 

прийняті в увагу приводи комутаційних систем, хоча й тут вакуумний 

вимикач має переваги в порівнянні з елегазовим вимикачем через свою 

низьку енергію привода. Порівняння показує, що на підставі вище на-

ведених міркувань, від вакуумного вимикача можна чекати значно 

більшої надійності, чим від вимикачів, що використовують інші прин-

ципи дугогасіння. 

Цей вивід можна зробити на підставі досвіду виробництва фір-

мою Siemens більше 300000 вакуумних вимикачів, виготовлених заво-

дом вимикачів у Берліні й більш ніж 20 партнерами по виробництву й 

власниками ліцензії в усьому світі.  

Узагальнюючи вищенаведені результати різних незалежних дос-

ліджень, можна зробити вивід, що відносно надійності принцип ваку-

умного дугогасіння перевершує всі інші. Німецькі електропостачальні 

підприємства прийняли рішення про використання вакуумних силових 

вимикачів на АЕС, головним чином, завдяки їхній безвідмовності. У 

Німеччині вакуумний вимикач зі своєю питомою вагою, що становить 

95% ринку, виразно зайняла чільне положення.  

Виходячи із цього вакуумні вимикачі добре підходять для частих 

короткочасних відключень у мережах повітряних ліній електропере-

дач. Якщо, у виняткових випадках, цієї кількості комутаційних циклів 

недостатньо (наприклад, для дугових печей), то можна використовува-

ти вакуумні вимикачі з механічною довговічністю 120000 комутацій-

них циклів. 

Вакуумні вимикачі типу 3AH (Siemens) не мають потреби в тех-

нічному обслуговуванні до витікання 10000 комутаційних циклів. Це 

означає, що в нормальних умовах експлуатації протягом усього, більш 

ніж 20-літнього, строку експлуатації немає необхідності ні в змащенні, 

ні в регулюванні. При всіх інших принципах дугогасіння трудоміст-

кість технічного обслуговування вимикачів значно вище. Для елегазо-
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вих вимикачів середньої напруги необхідні, залежно від типу вимика-

чів, щорічні огляди: кожні п'ять років невеликі й, у кожному разі, кож-

ні десять років більші перевірки. І навіть, якщо за 10 років вимикачем 

користувалися лише зрідка, передбачений ремонт всієї дугогасної ка-

мери. 

У таблиці 2 наведені усереднені дані по номінальному числу ко-

мутацій вакуумних і елегазових вимикачів середньої напруги. 

 
Таблиця 2 – Техобслуговування 

  Вакуум SF6 

Комутації номінального струму к.з. 30-400 10-50 

Комутації номінального робочого стру-
му 

до 30.000 до 10.000 

Інтервал техобслуговування (років) 
10-20 - без техобслуго-

вування 
5-10 

Техобслуговування привода 
Просто (у більшості ви-

падків не потрібно) 
Просто 

Техобслуговування полюсів не потрібно Складно  

 

ВИПРОБУВАННЯ ІЗОЛЯЦІЇ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 

ПІДВИЩЕНОЮ ЗМІННОЮ НАПРУГОЮ 
 

Клименко А.В. 

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Дане випробування звичайно проводять відповідно до схеми, 

представленої на рисунку 1. Для проведення випробувань, як правило, 

використовують напругу промислової частоти. Відповідно до методи-

ки, ізоляція кабельної лінії піддається впливу іспитової напруги 1 хв. 

Даний час впливу прикладеної іспитової напруги не робить впливу на 

стані ізоляції, що не має дефектів, негативних впливів, і прийнятно для 

проведення огляду ізоляції, що перебуває під напругою. 

Час, за яке підвищується напруга до однієї третини іспитового 

значення, можна брати довільно, але надалі іспитову напругу необхід-

но підвищувати плавно, з тією швидкістю, що необхідна для того, щоб 

можна було візуально зробити відлік на вимірювальних приладах. 

Після проведення випробувань, тривалість яких регламентується, 

іспитова напруга варто плавно знижувати до значення, що не переви-

щує однієї третини іспитового, і відключити. Допускається різке знят-

тя напруги винятково в тих випадках, коли дана міра необхідна, якщо 

піддається ризику життя людини або цілісність устаткування. Трива-

лість випробувань має на увазі час додатка повної іспитової напруги. 

Для того, щоб запобігти перенапругам (через вищі гармоніки), при 

випробуваннях іспитову установку по можливості необхідно підклю-
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чати до лінійної напруги мережі. Форму кривої напруги контролюють 

за допомогою електронного осцилографа. Виміру іспитової напруги 

звичайно проводять на стороні низької напруги. Як виключення мо-

жуть бути відповідальні випробування ізоляції генераторів і великих 

електродвигунів і інших.  

Великий вплив на випробування може зробити ємність випробу-

ваного об'єкта. На об'єктах з великою ємністю іспитова напруга може 

перевищити нормоване через "ємнісний вольтодобавки". Ємність та-

кож впливає на потужність іспитової установки, що знаходять за  ви-

разом 

 

, кВА    (1) 

де С – ємність випробуваної ізоляції, пФ; Uісп – іспитова напруга, кВ;  

ω – кутова частота іспитової напруги (ω = 2πf). 

 
 
Рисунок 1 – Схема випробування ізоляції електроустаткування, підвищеним на-

пругою змінного струму:1 - автоматичний вимикач; 2 - регулювальна колонка; 3, 10 - 

вольтметри; 4 - амперметр для виміру струму на стороні низької напруги; 5 - іспитовий 
трансформатор ; 6 - міліамперметр для вимірів струму витоку на випробуваній ізоляції; 7 

- шунтувальна кнопка для захисту міліамперметра від перевантаження; 8 - трансформа-

тор напруги; 9 - резистор службовець обмежником струму в іспитовому трансформаторі 
при пробоях випробуваної ізоляції (1-2 Ом на 1 В іспитової напруги); 11 - резистор слу-

жбовець обмежником перенапруг у випробуваній ізоляції при пробої розрядника (1 Ом 

на 1 В іспитової напруги); 12- розрядник; 13 - випробуваний об'єкт. 

 

Потужність іспитової установки коректують, з огляду на номіна-

льну напругу іспитового трансформатора: 

 

 .     (2) 

Недоліки даних пристроїв: 

- не передбачена можливість ураховувати характеристики перехі-

дних процесів у кабельних лініях під час їхньої роботи (гармонійні 

складові струму й напруги, грозові й комутаційні перенапруги); 
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- вивід випробуваної кабельної лінії з роботи; 

- сприяє появі нових дефектів в ізоляції кабельної лінії. 

 

ПРИНЦИП ДІЇ ФЕРОРЕЗОНАНСНОГО СТАБІЛІЗАТОРА 

НАПРУГИ  
 

Лук’яненко С.С. 

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

В основі принципу дії закладений принцип роботи ферорезонан-

сного трансформатора. Ферорезонансний трансформатор являє собою 

сукупність двох магнітних ланцюгів зі слабким зв'язком між ними. 

Вихідний ланцюг містить паралельний коливальний контур, що жи-

виться від первинного ланцюга для компенсації потужності, що надхо-

дить в навантаження. 

Електрична схема ферорезонансного стабілізатора напруги:  

Uвх - напруга мережі 127/220 В; Uвих - стабілізована напруга 220 В;  

Др1 - насичений дросель; Др2 - ненасичений дросель; ATP - автотран-

сформатор; С - конденсатор; Пр 1, Пр 2 - запобіжники для сіткової на-

пруги 220 і 127 В; ωк - компенсаційна обмотка; Л - контрольна лампо-

чка. 

Ненасичений дросель Др2 і конденсатор С утворять ферорезона-

нсний контур, з якого знімається вихідна стабілізована напруга. Внут-

рішній опір стабілізатора значно менше опору номінального наванта-

ження. Такий стабілізатор при напрузі мережі 127 ±19 В або 220 ± 33 В 

(при коливаннях частоти в межах  

49,5-50,5 Гц) забезпечує задану вихідну напруга. 

Сам процес феромагнітного резонансу цілком аналогічний резо-

нансу в лінійних ланцюгах, що складаються з індуктивностей і ємнос-

тей. У нелінійному ланцюзі, такий як ферорезонансний трансформа-

тор, резонанс використовується для зменшення коливань напруги у 

вторинному ланцюзі. 

У ферорезонансному трансформаторі один з магнітних ланцюгів 

(вихідний) перебуває в режимі насичення, а інша (вхідний) не досягає 

насичення. 

Вони мають нейтралізуючу обмотку, спеціально призначену для 

зменшення гармонійних перекручувань вихідної напруги. 

Нейтралізуюча обмотка влаштована так, що в ній генеруються 

гармоніки, що перебувають у протифазі до гармонік в основній вихід-

ній обмотці. Правильний підбір числа витків і магнітних опорів дозво-

ляє повністю компенсувати гармонійні перекручування. Більше того,   
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застосування ферорезонансного трансформатора дозволяє майже пов-

ністю зменшити гармонійні перекручування вихідної напруги. 

При повному навантаженні ферорезонансний трансформатор за-

безпечує стабілізацію напруги з погрішністю близько 1 % при зміні 

напруги на вході на 15 % щодо номінального. Найбільші можливості 

ферорезонансний трансформатор надає, якщо його навантаження 

менше номінального. Так, при навантаженні близько 50 %, діапазон 

вхідних напруг неймовірно розширюється: більш ніж до 50 % від но-

мінальної вхідної напруги. 

Особливістю вхідної характеристики трансформатора є те, що в 

режимі холостого ходу резонансний ланцюг ферорезонансного транс-

форматора перебуває під напругою й споживає близько 10 % номіна-

льної потужності трансформатора. У тепловому відношенні режим 

холостого ходу є найбільш напруженим для ферорезонансного транс-

форматора. 

 
 

Рисунок 1 – Електрична схема ферорезонансного стабілізатора напруги 

 

Ферорезонансний трансформатор здатний витримувати будь-які 

перевантаження. При зменшенні опору навантаження вихідна напруга 

зменшується, і трансформатор не перегрівається. Навіть при коротко-

му замиканні вихідний струм трансформатора обмежується приблизно 

150-200 % від номінального струму. Сумарна потужність, споживана 

трансформатором від мережі під час короткого замикання, не переви-

щує 10 % номінальної 
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ПРИНЦИП ДІЇ СТАБІЛІЗАТОРІВ НАПРУГИ З 

ПІДМАГНІЧУВАННЯМ ТРАНСФОРМАТОРА 
 

Мартиненко О.В.  

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Засновані на компенсації зміни напруги мережі шляхом регулю-

вання коефіцієнта трансформації за рахунок локального підмагнічу-

вання стрижнів автотрансформаторів зі спеціально виконаним магні-

топроводом і системою обмоток. Підмагнічування здійснюється за 

допомогою тиристорного регулятора. 

Стабілізатори даного типу використовують як регулюючий еле-

мент дросель насичення. 

Головна особливість цих стабілізаторів – залежність інерційності 

від потужності, що комутується. 

 

Др 3

ТР 1

Др 1

Др 2

С 1

Uвх

"Кер"

1 

2 

 
Рисунок 1 – Електрична схема стабілізатора напруги з підмагнічуванням  транс-

форматора 

 

Вхідна напруга надходить на клеми Uвх і відповідно на обмотки 

ω1 і дросель насичення Др1. 
Навантаження підключається до Uвих. Паралельно трансформатору 

включається контур з послідовно з'єднаним дроселем Др2 і конденса-

тором С1. Контур настроєний на третю гармоніку мережі й служить 

для поліпшення форми кривої стабілізованої напруги. 

Паралельно навантаженню (Uвих) включений дросель Др3, що ро-

зширює діапазон стабілізації напруги при зміні струму навантаження. 

До обмотки керування («Кер») підключається електронний блок керу-

вання. При збільшенні, наприклад, вхідної напруги або зменшенні 

струму навантаження, його вихідна напруга прагне, так само збільши-
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тися. З електронного блоку надходить сигнал, що збільшує насичення 

дроселя Др1 і тим самим зменшує величину вихідної напруги. При 

зменшенні вхідної напруги процес іде зі зменшенням струму насичен-

ня дроселя. Таким чином, здійснюється стабілізація вихідної напруги. 

Такі стабілізатори характеризуються високими перевантажуваль-

ними здатностями, але мають обмежений діапазон регулювання й під-

вищений коефіцієнт перекручування синусоїдальної форми вихідної 

напруги в порівнянні зі східчастими коректорами напруги. 

 

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ В 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ  
 

Міцай А.Є. 

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Однією з найбільш складних задач фізики є дослідження неліній-

них процесів. Загалом всі фізичні задачі нелінійні, але у більшості ви-

падків можна отримати задовільні результати, виконавши лінеариза-

цію системи рівнянь що описують нелінійний процес. Існує низка за-

дач при розв’язку яких неможливо отримати задовільні результати 

застосувавши лінеаризацію. Прикладом таких задач в електротехніці є 

аналіз коливальних процесів, зумовлених явищем насичення стального 

осердя в трансформаторах, що входять в резонансне коло, яке через те 

й називають ферорезонансним. 

Термін "Ферорезонанс", відноситься до всіх коливальних проце-

сів, що відбуваються в електричних колах при наявності нелінійної 

індуктивності, ємності, джерела напруги та малих активних втрат. 

В електричних мережах є велика кількість індуктивностей з фе-

ромагнітним осердям (силові трансформатори, електромагнітні транс-

форматори напруги, шунтові реактори), також як і ємностей (кабелі, 

довгі лінії, ємнісні ТН, повздовжні та поперечні конденсаторні банки, 

ємнісні дільники напруги в вимикачах, закриті підстанції). Таким чи-

ном існують передумови для виникнення ФРП. 

Головною особливістю цього явища є можливість існування різ-

них стабільних усталених режимів при однакових параметрах елект-

ричної мережі. Перехідні процеси, атмосферні перенапруги, підклю-

чення чи відключення трансформаторів або навантажень, виникнення 

чи ліквідація коротких замикань, ремонт під напругою та інші збурен-

ня, можуть викликати ферорезонанс. Режим може раптово перескочи-

ти від нормального усталеного режиму (синусоїдального з частотою 

джерела живлення) до ферорезонансного усталеного режиму, для яко-
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го характерні великі перенапруги та високі рівні гармонійних. Це може 

привести до серйозних ушкоджень обладнання. 

У колах з нелінійними індуктивностями трансформаторів напру-

ги можуть виникати ферорезонансні явища, що супроводжуються пе-

ренапругами та надструмами. До виникнення ФРП на вимірювальних 

трансформаторах напруги можуть призводити: відключення стійкого 

однофазного замикання на землю, переміжне дугове замикання в ме-

режі, підвищення напруги на шинах через спад навантаження в мережі, 

відключення коротких замикань в мережі, спрацювання при грозових 

перенапругах вентильних розрядників і т.п. ФРП на ТН придушують 

введенням у нейтраль джерела високоомного резистора, величина яко-

го залежить від ємності мережі на землю та кількості ТН, також ефек-

тивно у цьому випадку застосування дугогасного реактора. При дуго-

вих замиканнях на землю в ТН можуть виникати надструми, які ство-

рюють небезпеку термічного пошкодження обмоток ВН. Причиною 

надструмів в обмотках ВН є однофазні замикання у режимі одно поля-

рних дуг(характер замикання відповідає теорії Петерсена та Слепяна). 

Подібне дугове замикання створює постійну складову в напругах фаз, 

що викликає насичення магнітопроводів  трансформаторів напруги і 

різке зниження їх опору. Пошкодження ТН відбувається при високих 

значеннях пробивної напруги місця пошкодження. У деяких літерату-

рних джерелах стверджується, що застосування дугогасних реакторів 

гарантує захист ТН від пошкодження надструмами при переміжних 

дугових замиканнях. Індуктивність реактора шунтує ємність нульової 

послідовності мережі, виключаючи тим самим появу постійної складо-

вої у фазних напругах і насичення ТН. 

Однак у сільських електричних мережах, величини ємнісних 

струмів замикання на землю часто достатньо малі і застосування дуго-

гасних реакторів економічно недоцільно. Таким чином розглянутий 

метод може бути застосований не у всіх електричних мережах. 

Найбільш розповсюдженим заходом захисту ТН від пошкоджен-

ня при виникненні ФРП вважається включення резистора у коло його 

вторинної обмотки з’єднаної у «розімкнений трикутник». Однак даний 

спосіб неефективний при переміжних дугових замиканнях та субгар-

монійних коливаннях. 

Короткочасне підключення низькоомного резистора до вторин-

них обмоток ТН є доволі ефективним заходом придушення ФРП, од-

нак існують стійкі ФРП при яких згасити процес даним методом не 

вдається. 
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ДО ПИТАНЬ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПОВІТРЯНИХ 

ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
 

Москаленко О.В.  

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Проблема надійності електроенергетичних систем є ключовою в 

електроенергетиці. В окремих енергетичних системах число аварій 

протягом року досягає декількох десятків, а річна недовідпустка елек-

троенергії в результаті аварій – кілька мільйонів кіловат-годин. При 

такій високій аварійності в енергосистемах оцінка залишкового ресур-

су окремих видів установок і пошук шляхів підвищення надійності в 

ході експлуатації стають першочерговими завданнями. 

Надійність електроенергетичної системи багато в чому пов'язана з 

надійністю електричних мереж і, зокрема, з надійністю повітряних 

ліній електропередачі (ПЛ). Переважна більшість ПЛ побудовані бі-

льше 40 років тому, існують і ПЛ із терміном служби більше 50 років. 

Елементи таких ліній увійшли або починають входити в період старін-

ня, що збільшує число відмов ПЛ. Організації не можуть дозволити 

собі масове будівництво ПЛ замість застарілих, і проблема забезпе-

чення надійності електропостачання з використанням старіючих ПЛ є 

актуальною. Це ставить на перший план завдання мінімізації числа 

відмов діючих ПЛ і максимального продовження строку їхньої служби 

шляхом ремонтів замін і реконструкцій. 

У світлі сказаного визначення числа ремонтів і строків реконс-

трукції ПЛ із урахуванням залишкового ресурсу, є актуальним техніч-

ним і економічним завданням. В основі визначення залишкового ресу-

рсу повинна лежати оцінка технічного стану елементів ПЛ. 

В електроенергетичній галузі розроблено чимало нормативних 

документів по оцінці технічного стану ПЛ, але практично відсутні но-

рмативно-технічні рекомендації з оцінки показника фізичного зношу-

вання ПЛ і прогнозуванню їхнього залишкового ресурсу. Багато спеці-

алізованих організацій за результатами обстеження надають енергети-

чним компаніям тільки технічний звіт про поточний стан ПЛ, і не бе-

руть на себе відповідальності в частині визначення ступеня фізичного 

зношування й залишкового ресурсу ПЛ. Оцінка цих показників ПЛ, як 

багатоелементного об'єкта, залишається за їхніми власниками, що не 

мають ні критеріїв, ні методів і засобів такої оцінки. При проведенні 

обстеження практично всі старі ПЛ мають численні дефекти, і в цьому 

випадку необхідна обґрунтована методика для вибору тих ПЛ, які не-

обхідно реконструювати в першу чергу з урахуванням обмеженого 

фінансування. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ НЕСИНУСОЇДАЛЬНИХ 

РЕЖИМІВ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ 
 

Непокритий О.М.  

Науковий керівник – Перепечений В.О., канд. техн. наук, доцент  
 

Однієї з найважливіших проблем, що визначають надійність і 

ефективність електропостачання споживачів, є проблема якості елект-

ричної енергії. Від якості електричної енергії залежать надійність ро-

боти електроустаткування, його функціонування відповідно до приз-

начення й термін служби. У цей час в електричних мережах порушен-

ня нормативних вимог на якість електричної енергії носять «масовий і 

систематичний характер». 

Коефіцієнти гармонійних складових напруги (KU(n), n – номер га-

рмоніки) і сумарний коефіцієнт гармонійних складових (KU), що хара-

ктеризують несинусоїдальність напруги, значно перевищують норма-

тивні значення в електричних мережах, що живлять електрифіковану 

залізницю, алюмінієві й металургійні заводи й інші підприємства. 

Причиною несинусоїдальних режимів є навантаження, що міс-

тять електроустаткування з нелінійними вольт-амперними характеристи-

ками, що споживає з мережі струм несинусоїдальної форми. Несинусо-

їдальний струм тече по елементах мережі, створює на них несинусої-

дальні спадання напруги, у результаті, напруги у вузлах мережі вияв-

ляються несинусоїдальними. Таким чином, в електричній мережі з'яв-

ляються гармонійні складові струму й напруги. 

Обмірювані KI мають більші величини, що свідчить про дуже си-

льні перекручування форм кривих струмів і наявності в них більших 

по величині гармонік струму. 

Кількість нелінійних навантажень швидко й безупинно росте у 

всіх сферах життя людей: на виробництві, на транспорті, у побуті. Не-

лінійне електроустаткування за принципом дії ділиться на три групи: 

феромагнітне, дугове й електронне. Феромагнітне електрообладнання 

містить феромагнітні сердечники – двигуни, трансформатори, генера-

тори й інші, які 1% енергії, отриманої на основній частоті (на першій 

гармоніці), перетворять в енергії на інших гармоніках. Дугове елект-

роустаткування, що працює на основі електричного розряду – електро-

зварювальне встаткування, дугові плавильні печі, дугові ртутні лампи, 

люмінесцентні лампи й інші, 10% енергії, отриманої на першій гармо-

ніці, перетворить в енергії на інших гармоніках. Електронне встатку-

вання – випрямлячі й інвертори, 20–30% електричної енергії, отрима-

ної на першій гармоніці, перетворить в енергії на інших гармоніках. 

Випрямлячі широко поширені. Вони є складовою частиною частотного 
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привода змінного струму, привода постійного струму, джерел безпере-

бійного живлення, інверторів, програмувальних логічних контролерів, 

конвертерів, пристроїв плавного пуску, плавильних печей високої час-

тоти. 

Параметри режимів електроенергетичних систем повинні забез-

печувати економічність і надійність функціонування як електричних 

мереж, що поставляють електричну енергію споживачам, так і спожи-

вачів, що в значній мірі визначається якістю електричної енергії. При 

порушенні якості електричної енергії збільшуються втрати енергії в 

електричних мережах, скорочується термін служби електроустатку-

вання, знижується продуктивність технологічного встаткування про-

мислових підприємств. У цей час самою актуальною й найбільш гост-

рою проблемою в області якості електричної енергії є несинусоїдаль-

ність напруги. Кількість нелінійних навантажень – джерел гармонік 

струмів, що викликають перекручування форми кривій напруги, швид-

ко й безупинно росте. Рівні гармонік струмів і напруг в електричних 

мережах збільшуються, викликаючи економічний збиток.  

Для керування несинусоїдальними режимами в електричних ме-

режах, їхнього аналізу, розробки технічних заходів для підтримки па-

раметрів режимів гармонік відповідно до вимог нормативних докумен-

тів потрібне проведення розрахунків режимів гармонік, що неможливо 

виконати без моделей, що адекватно представляє електричні мережі й 

нелінійні навантаження в обчислювальних програмах. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ 0,4 – 10 кВ 
 

Сидорова А.С. 

Науковий керівник – Гаряжа В.М., доцент 
 

На сьогодні у виробництві та в побуті використовується безліч 

електроприладів, до складу яких входять елементи чутливі до якості 

напруги. Збій в їх роботі може зумовити вихід з ладу обладнання або 

розлад технологічних процесів. У свою чергу, це призводить до еко-

номічних втрат для електричних мережевих компаній, оскільки спо-

живач має право вимагати не тільки заміни обладнання, яке вийшло з 

ладу, але й грошових коштів за зменшення випуску продукції. Тому 

питання забезпечення споживачів розподільних електричних мереж 

напругою 0,4-10 кВ електроенергією, якість якої відповідає ДСТУ EN 

50160:2014 стає все актуальнішим. 

Для розподільних електричних мереж напругою 10 кВ характерні 

велика кількість понижувальних підстанції (до 20-30 штук на одному 
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фідері) і значні відстані до кінцевих споживачів (до декількох десятків 

кілометрів). Лінії електропередавання (ЛЕП), спроектовані за застарі-

лими нормами, вже не забезпечують необхідну пропускну спромож-

ність, результатом чого є недопустимі зниження напруги. 

Вирішення проблеми можливе за допомогою пунктів автоматич-

ного регулювання напруги, для напруг 6-10 кВ, а також вольтододава-

льних трансформаторів типу ТВМГ. Використання цих пристроїв поз-

довжнього регулювання напруги в мережах 0,4 кВ та 10 кВ дозволить 

в багатьох випадках відмовитися від дорогої реконструкції ЛЕП і за-

безпечити необхідні рівні напруги. 

Нерівномірний розподіл навантажень трифазної електричної ме-

режі створює несиметрію напруг, додаткові втрати потужності та зни-

жує термін служби електричних машин. Для усунення несиметрії фаз-

них напруг застосовуються трансформатори з симетрувальною обмот-

кою (СО) типу ТМГСУ та симетрувальні автотрансформатори типу 

АТС-С. Останні ефективно встановлювати безпосередньо у споживача, 

в точці розгалуження трифазної лінії в однофазні. В багатоквартирних 

будинках їх установка на відгалуженнях до кожного стояка, дозволяє 

симетрувати напругу і знизити втрати в трифазних групових і живиль-

них лініях розподільної мережі. На рис. 1, а показана електрична схема 

автотрансформатора з компенсаційною обмоткою, виконаною на кож-

ній фазі, та з’єднаною в розімкнутий трикутник. На рис. 1, б – елект-

рична схема автотрансформатора з компенсаційною обмоткою, вико-

наною поверх обмоток трьох фаз автотрансформатора, яка також утво-

рює розімкнутий трикутник. 

 
  а)   б) 
Рисунок 1 – Автотрансформатор з компенсаційною обмоткою, на кожній фазі (а), 

поверх обмоток всіх трьох фаз автотрансформатора (б) 

 

До переваг АТС-С слід віднести те, що вони фільтрують струми 

вищих гармонік, кратні трьом, обмежуючи їх протікання як з мережі 

до навантаження, так і навпаки. 

У трансформаторів типу ТМГСУ зі схемою з'єднання «зірка - зір-

ка з нулем» частина магнітного потоку в несиметричних режимах за-
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микається через бак. Оскільки цей потік зумовлений фазними струма-

ми нульової послідовності, то для оцінки технічної ефективності за-

стосування ТСО пропонується використовувати метод симетричних 

складових, користуючись схемою заміщення стосовно фазних змінних, 

приведених до вторинної обмотки, представленою на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Схема заміщення ТСО, приведена до його вторинної обмотки 

 

На рис. 2 прийняті наступні позначення: Ea, Eb, Ec - фазні ЕРС; rт - 

активний опір обмоток фаз; XS - власний індуктивний опір фазних об-

моток; rN - активний опір СО; XNS - власний індуктивний опір СО; XM - 

опір взаємоіндукції між фазами; XMN - опір взаємоіндукції між фазами 

і СО; Za, Zb, Zc - опори навантаження;   UaN, UbN, UcN - фазні напруги на 

навантаженні. 

 

ЕКВІВАЛЕНТНА СХЕМА ЗАМІЩЕННЯ ЗМІШАНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ У ТРИФАЗНІЙ ЧОТИРЬОХПРОВІДНІЙ 

МЕРЕЖІ 
 

Сімонов Д.І. 

Науковий керівник – Калюжний Д.М., канд. техн. наук, доцент  

 

Еквівалентна схема заміщення змішаного навантаження (ЗН) ви-

користовується при складанні математичних моделей для вирішення 

різних електроенергетичних задач. Адекватне представлення їх струк-

тури та визначення параметрів кожного елементу є важливими та ак-

туальними задачами. 

Розглянемо трифазну чотирьохпровідну електричну мережу з ви-

діленими в ній двома частинами. Одна з них відповідає ЗН, а інша – 

електроенергетичній системі (ЕЕС) (рис.1). 
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Рисунок 1 – Трифазна чотирьохпровідна електрична мережа: 

а) загальний вид; б) загальна схема заміщення 
 

При відповідній нумерації вузлів схеми заміщення електричної 

мережі її математична модель може бути представлена наступним ви-

разом: 

 

( ) ( ) 1−
++= эaaэaa YYJJФ ,                         (1) 

 

В вираженні (1) aФ  - це вектор потенціалів вузлів схеми замі-

щення електричної мережі, яка не підлягає еквівалентуванню; aJ  - 

вектор вузлових струмів схеми заміщення електричної мережі, яка не 

підлягає еквівалентуванню; aaY  - підматриця матриці вузлових про-

відностей схеми заміщення електричної мережі, яка не підлягає екві-

валентуванню; эJ  - вектор вузлових струмів, який відповідає еквіва-

лентній частині схеми заміщення електричної мережі; эY  - підматриця 

матриці вузлових провідностей, яка відповідає еквівалентній частині 

схеми заміщення електричної мережі. 

Аналіз складових рівняння (1), які відносяться до еквівалентного 

представлення ЗН, дозволив запропонувати наступну структуру його 

схеми заміщення: три незалежних вузла та шість ланцюгів (рис.2). 
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Рисунок 2 – Структура еквівалентної схеми заміщення змішаного навантаження 

 

ЕКВІВАЛЕНТНА СХЕМА ЗАМІЩЕННЯ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ У ТРИФАЗНІЙ 

СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ З 

ЧОТИРЬОХПРОВІДНОЮ МЕРЕЖЕЮ 
 

Антоненков В.О. 

Науковий керівник – Калюжний Д.М., канд. техн. наук, доцент  

 

Задача структурної та параметричної ідентифікації еквивалент-

них схем заміщення елементів систем електропостачання є актуальни-

ми задачами. Найбільш складаною частиною системи електропоста-

чання, яка підлягає еквівалентному представленню, є електроенерге-

тична система (ЕЕС). 

Розглянемо трифазну чотирьохпровідну електричну мережу 

(рис. 1,а), де з одного боку відносно загальної точки приєднання підк-

лючена ЕЕС, а з іншого – змішане навантаження (ЗН) (рис. 1, б). 
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Рисунок 1 – Трифазна система електропостачання з чотирьохпровідною електричною 

мережею: 

а) загальний вид; б) загальна схема заміщення 
 

Загальна схема заміщення трифазної системи електропостачання 

з чотирьохпровідною електричною мережею може бути описана на-

ступним матричним рівняння: 

 

( ) ( ) 1−
++= эaaэaa YYJJФ ,                                (1) 

 

де aФ  - це вектор потенціалів вузлів схеми заміщення системи елект-

ропостачання, яка не підлягає еквівалентуванню; aJ  - вектор вузлових 

струмів схеми заміщення системи електропостачання, яка не підлягає 

еквівалентуванню; aaY  - підматриця матриці вузлових провідностей 

схеми заміщення системи електропостачання, яка не підлягає еквіва-

лентуванню; эJ  - вектор вузлових струмів, який відповідає еквівален-

тній частині схеми заміщення системи електропостачання; эY  - підма-

триця матриці вузлових провідностей, яка відповідає еквівалентній 

частині схеми заміщення системи електропостачання. 

Аналіз складових рівняння (1), які відносяться до еквівалентного 

представлення ЗН, дозволив запропонувати наступну структуру його 

схеми заміщення: три незалежних та один залежний вузол та десять 

ланцюгів (рис.2). 
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Рисунок 2 – Структура еквівалентної схеми заміщення змішаного навантаження 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ 
 

Бекян Г.О., Бекян Д.Г. 

Науковий керівник – Дьяков Є.Д., канд. техн. наук, доцент 
 

Електричні мережі є сукупністю електричних підстанцій, кабель-

них та повітряних ліній електропередачі (ЛЕП) та інших об’єктів елек-

троенергетики, об’єднаних спільним режимом для передачі та розподі-

лу електричної енергії. Термін експлуатації майже всього обладнання в 

енергосистемі України перевищує 30 років. Внаслідок такої тривалої 

експлуатації вичерпали свій амортизаційний ресурс та підлягають за-

міні багато елементів сучасних електричних мереж в Україні.  

Оскільки серед перспективних задач розвитку енергетики Украї-

ни є об’єднання із енергосистемою Європи, то питання підтримання 

технічного стану обладнання енергосистеми та забезпечення надійного 

і безперебійного електропостачання споживачів стає особливо важли-

вим на сьогоднішній день. Вирішення цього питання потребує аналізу 

технічного стану та реконструкції багатьох елементів електричних 

мереж в Україні. 

Для досягнення більшої ефективності роботи енергосистем реко-

нструкція електричних мереж повинна враховувати основні світові 

тенденції розвитку енергетичної галузі, сучасні технічні розробки та 

технології якісного і надійного електропостачання. У зв’язку з цим 

проведення реконструкції електричних мереж в Україні передбачає 

наступне: 
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- розробку та запровадження поетапного плану виведення облад-

нання з роботи для подальшої реконструкції з урахуванням режимних 

обмежень в енергосистемі України; 

- автоматизацію підстанцій з впровадженням автоматизованих 

систем керування технологічними процесами (АСКТП); 

- впровадження та розвиток сучасних інформаційних технологій, 

які дозволять підвищити ефективність контролю за станом обладнання 

та керування режимами енергосистеми України; 

- заміну фізично зношеного та морально застарілого силового об-

ладнання на нове, яке характеризується кращими показниками роботи; 

- збільшення пропускної спроможності міждержавних ЛЕП з кра-

їнами Європейського Союзу; 

- реконфігурацію розподільчих мереж з автоматизацією та пере-

ходом з напруги 6-10 кВ на ступінь напруги 20 кВ; 

- заміну старих індукційних лічильників електричної енергії на 

нові електронні багатотарифні лічильники, що є одним із заходів по 

зниженню понаднормативних витрат електроенергії;  

- впровадження заходів з енергоефективності (заміна на повітря-

них лініях проводів на ізольовані з меншими втратами та більш захи-

щеними проводами, заміна на кабельних лініях кабелів з традиційною 

ізоляцією на кабелі з зшитого поліетилену, заміна силових трансфор-

маторів з меншими питомими втратами та інше). 

Своєчасне проведення обґрунтованої поетапної реконструкції 

електричних мереж в Україні дозволить підвищити надійність роботи 

електричних мереж та якості електропостачання споживачів, знизити 

ризик виникнення та розвитку тяжких аварій, збільшити строк експлу-

атації основного обладнання шляхом оптимізації його використання, 

виконувати розрахунок витрат в режимі реального часу та оперативно 

управляти режимом мережі з метою зниження витрат електричної ме-

режі, вирішувати питання технічного обліку електроенергії, оператив-

но управляти електрообладнанням, як у нормальному, так і у аварій-

ному режимі, а також знизити час на ліквідацію аварій.  

Для реалізації на практиці процесу розробки та впровадження за-

ходів з реконструкції електричних мереж в Україні доцільно застосо-

вувати сучасні підходи та методи, одним з яких є пріоритизація. Вона 

передбачає при вирішені практичних проблем використовувати преве-

нтивний підхід вибору об’єктів з точки зору впливу на прогнозовані 

показники якості (зокрема SAІDI) та стандарти якості. Для цього ви-

конується оцінка поточного стану мереж, аналіз надійності технічного 

стану існуючих мереж, визначення пріоритетності ремонтів та модер-

нізації для подальшої розробки і корегування багаторічних графіків 
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реконструкції та формування переліку об’єктів до інвестиційної про-

грами. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В 

ЕНЕРГОСИСТЕМІ УКРАЇНИ 
 

Стріляний І.Ю., Яковенко І.С. 

Науковий керівник – Довгалюк О.М., канд. техн. наук, доцент 

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут») 
 

Світові тенденції розвитку енергетики свідчать про постійне зро-

стання обсягів споживання електричної енергії та, як наслідок, необ-

хідність постійного збільшення генеруючих потужностей. Сучасний 

етап розвитку енергетики в Україні передбачає для вирішення цієї за-

дачі все більше використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) [1]. 

На сьогоднішній день кількість об’єктів ВДЕ в об’єднаній енергетич-

ній системі України становить 357 сонячних електростанцій (СЕС), 43 

біогазові електростанції (БіоЕС), 29 вітрових електростанцій (ВЕС), 

148 мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій (МГЕС), при цьому 

загальна частка вироблення електричної енергії ВДЕ в структурі гене-

руючих потужностей України становить 3,8% [2]. На рис. 1 представ-

лена інформація про зміну величини встановленої потужності ВДЕ в 

Україні за останні 5 років. 
 

 
Рисунок 1 - Встановлена потужність ВДЕ в період 2015 – 2020 рр. 

 

Використання ВДЕ має як переваги, так і недоліки. Так до пере-

ваг слід віднести екологічну привабливість за рахунок зменшення ви-

кидів вуглекислого газу в атмосферу, розвантаження електричних ме-

реж завдяки наближенню ВДЕ до споживачів, підвищення ефективно-

сті роботи розподільних електричних мереж за рахунок зменшення 

втрати електричної енергії на транспортування. До недоліків викорис-

тання ВДЕ відносяться наступні: нестабільна видача потужності, яка 

залежить від багатьох випадкових факторів (погодні умови, сонячна 

активність, рівень води тощо); складність в керуванні режимами робо-
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ти електричних мереж з ВДЕ при наявності невизначеності при про-

гнозуванні графіків видачі потужності; необхідність вживання додат-

кових заходів щодо забезпечення якості електричної енергії та стійкос-

ті роботи енергосистем із ВДЕ. 

Слід також зазначити, що розвиток відновлюваної енергетики у 

всьому світі потребує значних фінансових витрат. Проте за прогнозами 

Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) саме ВДЕ стануть най-

більш швидкозростаючим енергоресурсом, їх споживання зростатиме 

в середньому на 7,6% в рік і сумарно збільшиться в чотири рази у на-

ступні 20 років завдяки нарощуванню рівня їх конкурентоспроможно-

сті по відношенню до інших джерел енергії.  

Загальна характеристика ресурсів ВДЕ у світі представлена в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Характеристика ресурсів ВДЕ у світі 

Вид енергії 
Теоретичні ресурси, 

млн., т.у.п. 
Технічні ресурси, млн., 

т.у.п. 

Енергія сонця  1,3·108 5,3·104 

Енергія вітру  2,0·105 2,2·104 

Геотермальна енер-

гія (до глибини 10 км)  
4,8·109 1,7·105 

Енергія світового 

океану  
2,5· 105 - 

Енергія біомаси  9,9·104 9,5·103 

Гідроенергія  5,0·103 1,7·103 

 

ВДЕ мають принципові відмінності, тому їх ефективне використан-

ня стає можливим на основі науково розроблених принципів перетво-

рення відновлюваної енергії у види, необхідні споживачам. У навколиш-

ньому середовищі завжди існують різні види досить доступної до осво-

єння та використання відновлювальної енергії, тому в процесі розвитку 

відновлювальної енергетики необхідно орієнтуватись на місцеві енергоре-

сурси, вибираючи найефективніші з них.  

Використання ВДЕ має бути багатоваріантним і комплексним, 

що робить вирішення цієї задачі складним процесом, проте надасть 

можливість забезпечення економічного розвитку регіонів України та 

підвищення соціальних умов життя населення. 

 
Література: 

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефектив-
ність, конкурентоспроможність». - Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18.08.2017 р. № 605-р. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-

%D1%80 
2. Національна енергетична компанія «Укренерго». Офіційний веб-сайт. - Режим 

доступу: https://ua.energy/ 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80
https://ua.energy/
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БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
 

Алабова В.Ю. 

Науковий керівник – Данильченко Д.О., канд. техн. наук, доцент 

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут») 
 

Бездротова передача електроенергії - спосіб передачі електричної 

енергії без використання струмопровідних елементів в електричному 

ланцюзі. 

Розвиток передачі електроенергії без проводів на відстань пов'я-

зано з прогресом в області радіотехніки, оскільки обидва процеси ма-

ють однакову природу. Винаходи в обох областях пов'язані з дослі-

дженням методу електромагнітної індукції і її впливу на виникнення 

електричного струму. 

Існують 3 методи передачі електроенергії таким чином. Перший - 

використання котушок індуктивності. Другий - лазерна передача енер-

гії. Третій – мікрохвилі. 

Скориставшись першим методом передачі електроенергії за до-

помогою магнітної індукції, можна заряджати електромобілі за допо-

могою полів з високими частотами. 

Будуючи дороги або автомагістраль під асфальт необхідно вста-

новити індукційні котушки, а на дно електромобілю встановлюється 

приймач. Під час того поки автомобіль проїжджає по дорозі відбува-

ється передача електроенергії. 

Для передачі електроенергії від дороги до рухомого авто, потріб-

на дуже велика потужність, адже передача має відбутися за долю се-

кунди. Тому датчики мають бути встановлені через певні декілька ме-

трів один від одного.  

Але виникають питання, що до ціни таких доріг та автомагістра-

лей, а також ККД, яке складає приблизно 40%. 

Річ у тім, що при будуванні таких доріг ми заощаджуємо на бу-

дуванні зарядних станцій. Адже будування однієї коштує від 1000 до 

2500 тисячі доларів. Також потрібно приблизно 4 години до повної 

зарядки авто. Лише зараз в Україні близько 2000 зарядних станцій. 

Використовуючи БПЕ для електромобілів, ми знизимо необхід-

ність в звичайній підзарядці авто. Вже не буде необхідності в будуван-

ні великої кількості зарядних станцій, адже частину енергії авто отри-

мує вже під час їзди.  

Таким чином існує змога для зменшити акумулятори, адже їм вже 

не потрібно накопичувати у собі якомога більше енергії, бо отримує її 

під час експлуатації. А також знизиться ціна на сам електромобіль. 
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Люди матимуть змогу придбати електромобіль, відмовившись 

таким чином від звичайного пального, на «електричне». Вже не буде 

необхідності у великій кількості АЗС, що знизить кількість шкідливих 

речовин, що виділяються в атмосферу, під час заправки звичайним 

пальним. Зменшиться кількість викидів шкідливих речовин, адже кіль-

кість авто на дизельному пальному або газу зменшиться. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА УТИЛІЗАЦІЇ ФОТОЕЛЕМЕНТІВ 
 

Стріляний І.Ю. 

Науковий керівник – ДанильченкоД.О., канд. техн. наук, доцент 

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут») 
 

У реаліях сучасності при проектуванні будь-якого елемента сис-

тем та мереж обов’язково звертати увагу на екологічні показники та 

нормативи. Саме тому зараз йде дуже велика мода на альтернативні та 

екологічні джерела електроенергії, такі як енергія води, повітря та со-

нця. Розглянемо енергію сонця. 

Кількість сонячних електростанцій (СЕС) постійно збільшується. 

В Україні, наприклад, вже існують десятки СЕС. Також звичайні спо-

живачі мають можливість встановити на дахах декілька сонячних па-

нелей, так як вони здаються безпечними та екологічно чистими. Про-

аналізуємо чи це справді так. 

Відпочатку СЕС потребують немалих фінансових затрат та ма-

ють відносно невелике ККД (трохи більше 20%). Окупаються вони 

довгий час, потребують затрат на утримування. Невелика жертва зара-

ди навколишнього середовища.  
Таблиця 1 – Втрати потужності в залежності від типу елементу 

Тип сонячного елементу Втрати потужності за рік, % 

 Виготовлені: до 2000 р. після 2000 р. 

Аморфний кремній (a-Si) 0.96 0.87 

Теллурид кадмію (CdTe) 3.33 0.4 

Селенід мідь-індій-галій (CIGS) 1.44 0.96 

Монокристалічний кремній 0.47 0.36 



 84 

Та незбіжний процес старіння, що впливає на фотоелементи, дає 

свої плоди. Хоча, навіть, через 20-30 років, деякі з досі працюючих 

станцій в світі втратили менш 20% від первинної потужності (таблиця 

1). 

Отже постає питання, що робити з відпрацьованими сонячними 

панелями. На відміну, наприклад, від Німеччини, де існують компанії з 

переробки таких панелей, в Україні немає жодної організації, яка б 

займалася переробкою або утилізацією фотоелементів.  

Проте, якщо у СЕС або деяких організацій є можливість грамотно 

розпланувати утилізацію, то звичайні побутові споживачі просто ви-

кидають панелі на смітники, що, напевне, буде нести шкоду екології.  

Переробка в даному випадку у виграші, бо тоді всі шкідливі ре-

човини не потрапляють у грунт, воду тощо. 

На думку  авторів, в кожній країні світу, котра має в арсеналі сво-

єї енергетики хоча б деякий процент СЕС, потрібно відповідати за пе-

реробку відпрацьованого енергетичного обладнання.   

 

НАДІЙНІСТЬ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ЯКІ 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ М. ХАРКОВА ТА 

ХАРКІВЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Старкова Л.К, Зеленський О.М., Кряжок І.С. 

Науковий керівник – Данильченко Д.О., канд. техн. наук, доцент 

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут») 
 

Метою даної роботи є визначення величини параметра потоку 

відмов і факторів, що впливають на його величину, для повітряних і 

кабельних ліній електропередачі різних номінальних напруг, а також 

дослідження динаміки зміни зазначених параметрів. З огляду на те, що 

в даний час на Україні експлуатується 948 000 км повітряних ліній 

(ПЛ) різних класів напруги, термін експлуатації більшості з яких ста-

новить 40-60 років, а для деяких досягає 80 років, дослідження факто-

рів, що впливають на їх надійність є досить актуальним завданням. 

Величину параметра потоку відмов ω (t) визначається: 

(mono-Si) 

Полікристалічний кремній (poly-

Si) 
0.61 0.64 
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де Δt - нескінченно малий відрізок напрацювання;  M {r (t + Δt) -r (t)} - 

математичне очікування числа відмов на відрізку часу Δt.  

Однак для практичних розрахунків найчастіше використовується 

формула: 

Tn

m


= ,        (2) 

де n - кількість ліній електропередачі зазначеного класу напруги;  

Т - період спостереження; m - кількість аварійних відключень ліній 

електропередачі зазначеного класу напруги в групі з n за проміжок 

часу Т. 

За вказаною формулою були визначені величини параметра пото-

ку відмов для ПЛ з номінальними напругами 110-154 кВ, 35 кВ, 6-10 

кВ і кабельних ліній (КЛ) з номінальними напругами 6-10 кВ та 0,4 кВ, 

результати наведено в таблиці 1.  

В якості параметра «n» приймалася загальна кількість повітряних 

або кабельних ліній електропередачі відповідної номінальної напруги і 

кількість аварійних відключень ліній електропередач, прийняті згідно 

з інформацією, наведеною на сайті АТ «Харківобленерго». 

 
Таблиця 1 – Розрахункові величини параметру потоку відмов 

Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ПЛ 110-154 кВ 0,75 0,62 0,78 0,94 1,22 1,24 0,92 

ПЛ 35 кВ 0,96 0,96 0,67 0,79 0,78 0,86 0,75 

ПЛ 6-10 кВ 0,90 1,11 2,06 1,49 0,81 0,69 0,41 

КЛ 6-10 кВ 0,116 0,143 0,139 0,140 0,127 0,130 0,117 

КЛ 0,4 кВ 0,0144 0,0134 0,0117 0,0107 0,0136 0,0150 0,0127 

Аналіз величин параметра потоку відмов ліній електропередачі 

різних номінальних напруг, що експлуатуються в АТ «Харківобленер-

го», показує наступне. 

Максимальні рівні параметра потоку відмов ПЛ 110-154 кВ при-

падають на 2017 - 2018 рр., що стало відображенням різкого зниження 

коштів, що виділялись на капітальні ремонти, починаючи з 2015 р. 

через погіршення фінансових можливостей товариства.  

Запас стійкості ПЛ-6-10-35 кВ виявився більшим. З цієї причини, 

зниження обсягів фінансування капітальних ремонтів в меншій мірі 
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позначилося на експлуатаційних характеристиках ПЛ-6-10-35 кВ в 

порівнянні з аналогічними параметрами ПЛ-110 - 154 кВ. 

Аналіз наведених в даній роботі результатів показує, що з ростом 

рівня номінальної напруги збільшується і величина параметра потоку 

відмов енергоустаткування даного класу напруги. З ростом номіналь-

ної напруги знижується і запас стійкості до пошкоджень електричних 

мереж. Тому, як висновок даної роботи можливо сформулювати вимо-

ги про збільшення уваги до дотримання фінансування та якості вико-

нання ремонтів електричних мереж високої напруги, тому що саме від 

них більшою мірою залежить надійність електропостачання спожива-

чів м Харкова і Харківської області. 

Перспективою подальших досліджень є:  

- виявлення обладнання в найбільшою мірою впливає на наяв-

ність виявлених причин зниження надійності з метою їх усунення; 

- визначення ролі кожного з факторів, що впливає на надійність 

обладнання (завод-виробник, термін служби, технічні показники обла-

днання тощо) на базі статистичних досліджень в електричних мережах 

АТ «Харківобленерго»;  

- синтез ймовірнісної математичної моделі, що визначає надій-

ність ліній електропередачі, розрахункової схеми їх надійності. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. 

ГРОЗОВА ЕНЕРГЕТИКА 
 

Вальков Г.О. 

Науковий керівник – ДанильченкоД.О., канд. техн. наук, доцент 

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут») 
 

Грозова енергетика - це спосіб отримання енергії шляхом затри-

мання і перенаправлення енергії блискавок в електромережу. Даний 

вид енергетики використовує поновлюване джерело енергії і відно-

ситься до альтернативних джерел енергії. Блискавка - гігантський еле-

ктричний іскровий розряд в атмосфері, зазвичай може відбуватися під 

час грози, виявляється яскравим спалахом світла і супроводжуючим її 

громом. Сила струму в розряді блискавки на Землі досягає 10-500 ти-

сяч ампер, напруга - від десятків мільйонів до мільярда вольт. Потуж-

ність розряду - від 1 до 1000 ГВт. Кількість електрики, що витрачаєть-

ся блискавкою при розряді - від 10 до 50 кулон. 11 жовтня 2006 року 

компанія Alternative Energy Holdings оголосила про успішний розвиток 

прототипу моделі, яка може продемонструвати можливості «захоплен-

ня» блискавки для подальшого її перетворення в електроенергію. Та-
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кий вид енергії не приносить не якогось шкоди навколишньому сере-

довищу. Здешевить ціну на електроенергію. Така установка окупиться 

така установка буде за 4-7 років. В різний час різні винахідники про-

понували самі незвичайні накопичувачі - від підземних резервуарів з 

металом, який плавився б від блискавок, що потрапляють в блискавко-

відвід, і нагрівав б воду, чий пар обертав б турбіну, до електролізерів, 

що розкладають розрядами блискавок воду на кисень і водень. 

У 2006 році фахівці, що працюють із супутником NASA «Місія 

вимірювання тропічних штормів», опублікували дані по кількості гроз 

в різних регіонах планети. За даними дослідження стало відомо, що 

існують райони, де протягом року відбувається до 70 ударів блискавок 

на рік на квадратний кілометр площі. З цього випливає що Грозова 

енергетика має своє майбутні. За деякими даними, при одній потужній 

грозі вивільняється стільки ж енергії, скільки всі жителі США спожи-

вають за 20 хвилин 

Проблем тут маса. Необхідно передбачити де трапитися гроза. 

Розряд блискавки триває долі секунд. За цей час потрібно встиг-

нути зробити запас його енергію. Для цього потрібні потужні і дорогі 

конденсатори. Також можуть застосовуватися різні коливальні систе-

ми з контурами другого і третього роду, де можна узгоджувати наван-

таження з внутрішнім опором генератора. Блискавка є складним елек-

тричним процесом і ділиться на кілька різновидів: негативні - накопи-

чуються в нижній частині хмари і позитивні - збираються в верхній 

частині хмари. Це теж треба враховувати при створенні блискавичної 

ферми. 

Отже підведемо підсумки. З плюсів можна сказати, що грозова 

енергетика більш дешевою і екологічний чистий вид енергії. 

По-перше, є райони де блискавки б'ють часто і ловити їх буде ле-

гше. 

По-друге Вони будуть окупатися за 4-7 років .Звичайно, яку б 

станцію з ловлі блискавок ми не придумали, її ККД при перетворенні 

струму буде далеко не 100%, та й зловити, мабуть, вдасться аж ніяк не 

всі блискавки, вдарили в околицях блискавичної ферми. 

Основним з мінусів розряд блискавки триває частки секунд, пот-

рібно дороге обладнання. І грози трапляються на Землі дуже нерівно-

мірно. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ФУНКЦІЙ В 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ «СИРЕНА» ДЛЯ 

ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ 
 

Швець С.І. 

Науковий керівник – Шутенко О.В., канд. техн. наук, доцент 

(Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут») 
 

На кафедрі «Передача електричної енергії» НТУ «ХПІ» прово-

диться активна розробка інформаційно-аналітичної системи 

«СИРЕНА» [1]. Дана система призначена для зберігання, накопичення, 

подання, обробки діагностичної інформації та формування висновків 

про стан обладнання. 

На даний момент часу в ІАС «СИРЕНА» програмно реалізовані 

два блоки модулів «STATISTIK» і «TRO» (рис. 1). Блок «STATISTIK» 

призначений для досліджень процесів встановлення ізоляції обладнан-

ня в умовах тривалої експлуатації методами математичної статистики 

[2]. Блок «TRO» призначений для розробки вирішальних правил на 

основі теорії розпізнавання образів. Дані блоки містять набір модулів 

сформованих за функціональними ознаками. 

 
Рисунок 1 – Діалогове вікно програми з досліджуваними програмними блоками 

Так у блоці «STATISTIK» об'єднані наступні модулі: 

* «TREND» – дослідження особливостей дрейфу діагностичних 

ознак в умовах тривалої експлуатації. Даний модуль містить три про-

цедури: «REGRAN», «KOVAN» та «OTKLINE»; 

* «ODNOROD» – формування масивів статистично однорідних 

значень діагностичних ознак. Даний модуль містить дві процедури: 

«ODNOROD_S» та «ODNOROD_D»; 
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* «КОRREL» – дослідження тісноти стохастичного зв'язку між 

двома випадковими величинами. В даному модулі міститься тільки 

одна процедура «КОRREL», яка дозволяє виконати оцінку тісноти як 

лінійної (коефіцієнт парної кореляції), так і нелінійної (пряме і зворот-

не кореляційне відношення); 

* «FACTOR» – дослідження впливу експлуатаційних факторів на 

інтенсивність процесів старіння ізоляції. Містить наступні процедури: 

«ODА», «DDА», «LKVADRAT», «PFE» – для побудови матриці пла-

нування і обробки результатів повнофакторного експерименту 2k; 

* «PROBABILITY» – оцінка ймовірності випадкових подій. У 

модулі міститься три процедури: «PROB» «FR» та «ZR». 

Блок «TRO» також містить кілька модулів. 

* «SR» – алгоритми розпізнавання, засновані на методах статис-

тичних рішень. В даному модулі реалізовані наступні процедури: 

«BAYES», «RISK», «BOUNDARY» та «DZ». 

* «DMR» – алгоритми розпізнавання, засновані на детермінант-

них методах. В даному модулі реалізовані наступні процедури: 

«ТRAEK» та «ETALON». 

Крім файлів з результатами досліджень, кожна процедура дозволяє 

виконати графічну візуалізацію отриманих результатів (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Діалогове вікно графічної візуалізації отриманих результатів 
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ МЕРЕЖ 10 КВ ШЛЯХОМ 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОШУКУ МІСЦЬ ПОШКОДЖЕННЯ 
 

Куліков О. А., Клименко О. П. 

Науковий керівник – Коробка В. О. ст. викладач  
 

Актуальність проблеми. Розподільні мережі 10 кВ характери-

зуються великою довжиною, незначними струмовими навантаження-

ми, малою концентрацією навантаження по площі, малим залишковим 

ресурсом і в підсумку не високою надійністю. 

Під час експлуатації таких мереж виникають нештатні режими: 

трифазні та двофазні короткі замикання (КЗ), які відключаються ре-

лейним захистом, і короткі замикання на землю, які не призводять до 

перерви в електропостачанні, так як лінії залишаються не відключени-

ми. 

Пошук місць міжфазних КЗ та коротких замикань на землю в по-

вітряних лініях 10 кВ для оперативного персоналу являють собою за-

дачу з деякою невизначеністю. Для поліпшення пошуку застосовують 

секціонування ліній роз’єднувачами або секційними вимикачами, що 

скорочує час пошуку пошкодження. Для скорочення часу пошуку на 

відпайках встановлюються фіксуючі пристрої, до яких треба наблизи-

тися, щоб одержати інформацію про наявність напруги. Для пошуку 

коротких замикань на землю використовують переносні прилади, з 

якими треба рухатись вздовж лінії для визначення місця пошкодження. 

Мета досліджень. Метою роботи є підвищення надійності роз-

подільних мереж 10 кВ шляхом автоматизації процесу пошуку місць 

пошкодження в повітряних лініях 10 кВ.  

Основні матеріали досліджень. Трифазні та двофазні КЗ, що ві-

дбуваються в процесі експлуатації, відключаються з витримкою часу 

0…2 секунди релейним захистом, а однофазні замикання на землю 

залишаються не відключеними до визначення місця пошкодження (об-

рив проводу чи пробій ізолятора) оперативними бригадами. 

Оперативний пошук місця КЗ ускладнюється розгалуженістю лі-

ній і невизначеністю місця пошкодження. Для визначення ділянки з 

пошкодженням лінії секціонують роз’єднувачами і пошук ділянки 

проводиться пробним вмиканням лінії після відключення послідовних 

та паралельних частин лінії. 

Для швидшого пошуку використовують наперед розрахований 

порядок дій та фіксуючі прилади, що встановлюються на відпайках, до 

яких потрібно під’їхати і подивитися на їхній стан. 

В той же час розвиток інформаційних технологій створює умови 

для суттєвого скорочення часу пошуку та, головне, автоматизації про-
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цесу пошуку місця пошкодження, якщо використовувати встановлені в 

наперед визначені місця фіксуючі прилади з можливістю передачі ін-

формації про стан мережі. При такій схемі скорочується час аварійного 

режиму та кількість недовідпущеної електричної енергії, зменшується 

транспортні витрати за рахунок цілеспрямованого і визначеного дис-

петчером проїзду ремонтної бригади до місця пошкодження, зменшу-

ється в часі екологічна небезпека навколишньому середовищу від по-

шкодженої лінії. 

На сьогодні науково розроблений метод пошуку місця пошко-

дження в розгалуженій лінії, якщо відома її конфігурація, місця вста-

новлення роз’єднувачів, що секціонують магістраль чи відпайки. Ві-

домі конструкції фіксуючих приладів, що встановлюються у відповід-

них точках і можуть видавати візуальний сигнал після міжфазних КЗ 

під час їх огляду. Відомі також та виготовляються певними фірмами 

переносні прилади, що за параметрами електричного поля визначають 

місце замикання. Але останні теж вимагають безпосереднього огляду 

лінії і теж використовуються практично після певної кількості відпові-

дних комутацій вимикачами і секційними роз’єднувачами. 

Необхідно змінити методику моніторингу мереж 10 кВ у відпо-

відності з сучасним станом розвитку інформаційних технологій, впро-

вадивши систему автоматизованого моніторингу мереж напругою 10 

кВ, яка повинна збирати інформацію та керувати процесами визначен-

ня місця пошкодження повітряних ліній з ізольованою нейтраллю. Си-

стема моніторингу мереж напругою 10 кВ повинна: контролювати 

струм в реальному режимі часу; контролювати наявність напруги; не-

гайно передавати інформацію диспетчеру про проходження струму 

більшого наперед заданого значення; перелаштовуватись на інші зна-

чення наперед заданого струму; негайно передавати інформацію дис-

петчеру про зникнення напруги в контрольованій зоні; відображати та 

зберігати інформацію про події, що відбулися в контрольованій зоні. 

Висновки. На основі виконаних досліджень пропонуємо удоско-

налити методи пошуку місць пошкодження на повітряних лініях 10 кВ, 

застосувавши автоматизовану систему моніторингу розподільних ме-

реж, та ширше впровадити її в розподільних електричних мережах АК 

«Харківобленерго». Це сприятиме підвищенню надійності роботи цих 

мереж. 
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ОЦІНКА АКТУАЛЬНОСТІ ПРИЙНЯТИХ РІШЕНЬ З РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕРІОД ДО 

2023 РОКУ ЕСХАР 
 

Хіленко І.С.  

Науковий керівник – Коляда О.Ю, канд. техн. наук, доцент 
 

В «Схемі перспективного розвитку електричних мереж 35-110 

кВ АК «Харківобленерго» на період 2016-2026 рр. (включно) з деталь-

ним опрацюванням перших п’яти років» у інвестиційну програму ре-

конструкції електричних мереж на перспективні 2018-2020 роки у 

зв’язку із повною зношеністю електрообладнання району який розгля-

дається було передбачено наступну реконструкцію електричних ме-

реж:  

2018 рік: ПС 110/35/6 кВ Чугуїв – заміна ВД-КЗ 110 кВ в колах 

силових трансформаторів 1Т і 2Т, секційного масляного вимикача на 

елегазові вимикачі 110 кВ. Заміна пристрою ємкості аварійного злива 

масла підстанції і кабельних каналів ВРП 110/35 кВ (2 од.); ПС 

110/35/6/3 кВ ТЕЦ-2 «Есхар» –  заміна лінійного масляного вимикача  

110 кВ на елегазовий вимикач;  

2019 рік: ПС 110/35/6/3 кВ ТЕЦ-2 «Есхар» – заміна 2-х лінійних 

масляних вимикачів 110 кВ на елегазові вимикачі; 

2020 рік: ПС 110/35/6/3 кВ ТЕЦ-2 «Есхар» – заміна масляних лі-

нійних вимикачів 110 кВ на елегазові (2 од.). Встановлення дистанцій-

ного захисту ПЛ 35 кВ Тепличний комбінат і Тепличний комбінат – 

Ст. Гнилиця. ПС 110/35/6 кВ Чугуїв – організувати вимірювальні ком-

плекси з багатофункціональними приладами обліку, працюючих в сис-

темі АСКОЕ  АК «ХОЕ» на ПЛ 110 кВ «Есхар – т.Чугуїв», ПЛ 110 кВ 

«т.Граково – т.Чугуїв». ПС 35/10 кВ Тепличний комбінат організувати 

вимірювальні комплекси з багатофункціональними приладами обліку, 

працюючих в системі АСКОЕ  АК «ХОЕ» на ПЛ 35 кВ «Есхар – 

Ст.Гнилиця», ПЛ 35 кВ «Есхар». Враховуючи зміну концепції розвит-

ку розподільних мереж 3 – 6 – 10 – 35 кВ в електропостачанні спожи-

вачів міста Чугуїв та селища Есхар за умови переведення на клас на-

пруги 20 кВ, деякі рішення можуть втратити свою актуальність, а саме 

по ПС 35/10 кВ Тепличний комбінат: встановлення дистанційного за-

хисту ПЛ 35 кВ Тепличний комбінат і Тепличний комбінат – Ст. Гни-

лиця; 

ПС 35/10 кВ Тепличний комбінат організувати вимірювальні 

комплекси з багатофункціональними приладами обліку, працюючих в 

системі АСКОЕ  АК «ХОЕ» на ПЛ 35 кВ «Есхар – Ст.Гнилиця», ПЛ 35 

кВ «Есхар». Остаточне рішення по реконструкції мережі 35 кВ ПС 35 
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кВ Тепличний комбінат може бути прийнятим після виконання техні-

ко-економічного обґрунтування. 

 

ВИБІР РЕЖИМУ ЗАЗЕМЛЕННЯ НЕЙТРАЛІ ПРИ ПЕРЕХОДІ 

НА КЛАС НАПРУГИ 20 КВ 
 

Чаава В.Б. 

Науковий керівник – Коляда О.Ю, канд. техн. наук, доцент  
 

         Експлуатація електричних мереж, засоби локалізації аварійних 

пошкоджень та умови безперебійного електропостачання споживачів в 

значній мірі визначаються режимом заземлення нейтралі. Понад 75% 

усіх аварійних пошкоджень в електричній мережі 6 – 35 кВ пов’язані з 

однофазними замиканнями на землю (ОЗЗ). Засіб заземлення нейтралі 

мережі визначає струм в місці пошкодження та перенапругу на непо-

шкоджених фазах при однофазному замиканні, рівень ізоляції елект-

рообладнання, схему побудови релейного захисту від замикань на зем-

лю, безперебійність електропостачання, допустимий опір контуру за-

землення підстанції та безпеку персоналу на підстанціях. У відмінності 

від мереж високої напруги в світі використовують чотири можливих 

варіанти заземлення нейтралі: ізольована (незаземлена); заземлена

 через дугогасний реактор, або комбіновану ДГР з шун-

туючим резистором; заземлена через резистор (низькоомний або висо-

коомний); глухозаземлена (в Україні на 6 – 35 кВ не використовуєть-

ся). Згідно п. 1.2.16 діючих "Правилах улаштування електроустановок" 

компенсація ємнісних струмів на землю повинна застосовуватися при 

таких граничних значеннях цього струму в нормальних режимах: в 

усіх мережах 35 кВ – більш 10 А; в мережах де є  залізобетонні та ме-

талічні опори: напругою 6 – 20 кВ – більш 10 А; в мережах де немає  

залізобетонних та металічних опор: напругою 20 кВ – більш 15 А; на-

пругою 10 кВ – більш 20 А; напругою 3 – 6 кВ – більш 30 А. 

Згідно з технологічними вимогами ПУЕ, для розподільчих мереж 

напругою 6-35 кВ встановлюють режими роботи з ізольованою нейт-

раллю та компенсованою нейтраллю, що приєднана через заземлюва-

льний дугогасний реактор. В таких мережах струм ОЗЗ не перевищує 

500 А.  

Більшість країн Європи та Америка відмовились від застосування 

мереж з ізольованою нейтраллю. Однак у Фінляндії для мережі 20 кВ 

повітряних ліній використовують режим ізольованої нейтралі, так як 

питомий опір ґрунту цієї країни дуже високий у 20-50 раз вище за се-

редньоєвропейський, що не дає зростати струму у пошкодженому фі-
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дері. Це також дозволяє підвищити чутливість релейного захисту від 

замикань на землю. 

В багатьох європейських країнах використовують заземлення 

нейтралі через дугогасний реактор з шунтуючим низьковольтним ре-

зистором, який підключається через контактор у другу силову обмотку 

500 В ДГР.  Це має свої переваги: відсутня необхідність у відключенні 

однофазного замикання на землю та споживачів; малий остаточний 

струм у місті пошкодження (не більш 1-2 А); самоліквідація однофаз-

них замикань (особливо на ПЛ); виключення пошкоджень вимірюва-

льних трансформаторів напруги із-за ферорезонансних процесів. 

Недоліком заземлення через ДГР є: необхідність симетрування 

мережі до ступені 0,75% фазної напруги (в мережах з повітряними лі-

ніями ступень несиметрії завжди не нижче 1-2%, а при двохланцюго-

вому виконанні може досягати 5-7%); можливість виникнення дугових 

перенапружень при значному розладі компенсації ДГР; можливість 

переходу однофазного замикання в двофазне при значному розладі 

компенсації ДГР; можливість значних зміщень нейтралі при недоком-

пенсації та виникнення неповнофазних режимів роботи мережі; склад-

ність та висока вартість системи автоматичної підстроювання ДГР, а 

для розгалуженій міській мережі з часто змінною конфігурацією по 

відношенню до живлячої підстанції потрібен широкий діапазон підст-

роювання ДГР; складність виявлення місця пошкодження при ОЗЗ; 

складність забезпечення вірної роботи релейного захисту від ОЗЗ, так 

як струм в місті пошкодження компенсується ДГР. 

При виборі режиму резистивного заземлення нейтралі потрібен 

системний аналіз головних факторів, впливаючих на надійність роботи 

обладнання та безпеки персоналу. Слід дослідити вплив активної 

складової струми від обраного резистора на горіння заземлюючій дуги 

в мережі з ємнісними струмами, якщо вони пре віщуються норму, тому 

що від цього залежать рекомендації по вибору заземлюючого резисто-

ра для низькоомного заземлення. 

Для визначення режиму заземлення нейтралі мережі 20 кВ при 

переведенні розподільної мережі з напруги 3, 6 та 10 кВ на напругу 20 

кВ, яка заживлена від шин 20 кВ потрібні розрахункові дані, а саме 

сумарна довжина мережі 20 кВ – ПЛ, КЛ з зазначенням перерізу фаз-

ного проводу, можливе збільшення довжини мережі на перспективу, 

конфігурація мережі. Все вищенаведене говорить за те, що вибір зазе-

млення нейтралі мережі 20 кВ можливий на стадії виконання техніко-

економічного обґрунтування. 
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РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖІ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА 

КЛАС НАПРУГИ 20 КВ 
 

Семейко В.М.,Мартинюк Р.С. 

Науковий керівник – Коляда О.Ю, канд. техн. наук, доцент  
 

Електричні розрахунки в розподільній мережі 20 кВ і вище вико-

нано з метою оцінки надійності   електропостачання   споживачів   

району   розташування   ПС   110   кВ  ТЕЦ-2 «Есхар», Чугуїв та ПС 35 

кВ Тепличний комбінат при зміні побудови розподільної мережі 3 – 6 

– 10 – 35 кВ району з урахуванням переведення останніх на клас на-

пруги 20 кВ. Розрахункова  схема   заміщення   включає   електричні   

мережі   35   –   110   кВ   АК «Харківобленерго» та магістральні елект-

ричні мережі 330 – 750 кВ Північної ЕС ОЕС України з урахуванням 

перспективи розвитку на 2018 та 2023 роки. Електричні розрахунки 

виконано для режиму зимових максимальних навантажень: 

на розрахунковий 2018 р.; на п’ятирічну перспективу розвитку 2023 р. 

Аналіз даного розрахунку показує, що перетоки потужності по 

ПЛ 110 кВ становлять 0,5 – 33 МВт, по ПЛ 35 кВ становлять 0,3 – 2,5 

МВт, рівні напруги в мережі 110 кВ – 105,8÷109,8 кВ, в мережі 35 кВ 

34,8÷36,5 кВ. Всі режимні параметри є допустимими. 

Результат електричного розрахунку нормального режиму при пе-

реведенні частини мешканців селища Есхар на електроопалення та 

впровадження мережі 20 кВ з організацією другого джерела живлення 

від ПС 110 кВ Чугуїв наведено на рис. 6.3. Аналіз даного режиму по-

казує,  що завантаження  нових силових трансформаторів  на ПС 110 

кВ   ТЕЦ-2 «Есхар» та Чугуїв становить 4,2 МВА та 3,2 МВА відпо-

відно, при цьому відмічається зниження завантаження трансформатору 

110/35/6 кВ 11Т до 2,1 МВА. Рівні напруги в мережі 110 кВ – 

105,5÷109,5 кВ, в мережі 35 кВ – 35,2÷36,4 кВ, в мережі 20  кВ  –  

20,6÷20,7 кВ. Всі режимні параметри є допустимими. Також допусти-

мими режимними параметрами характеризуються  режими ремонтного 

(аварійного) відключення одного з основних елементів живлення роз-

подільної мережі 20 кВ селища Есхар: ПЛ 20 кВ Чугуїв – ТЕЦ-2 «Ес-

хар»; силового трансформатору 110/20 кВ на ПС 110 кВ ТЕЦ-2 «Ес-

хар». 

Аналіз даного розрахунку показує, що перетоки потужності по 

ПЛ 110 кВ становлять 0,6 – 39 МВт, по ПЛ 35 кВ становлять 0,3 – 0,9 

МВт, рівні напруги в мережі 110 кВ – 104,0÷108,4 кВ, в мережі 35 кВ 

34,1÷36,0 кВ. На  ПС110 кВ  ТЕЦ-2  «Есхар»  завантаження   силових  

трансформаторів 110/20  кВ становить 6,8 МВА (42,5% Sн), на ПС 110 
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кВ Чугуїв – 10 МВА (62,3% Sн). Всі режимні параметри є допустими-

ми. 

Допустимими режимними параметрами характеризуються і ре-

жими ремонтного (аварійного) відключення одного з  основних  еле-

ментів  живлення  розподільної  мережі 20 кВ селища Есхар: 

ПЛ 20 кВ Чугуїв – ТЕЦ-2 «Есхар»; силового трансформатору 110/20 

кВ на ПС 110 кВ ТЕЦ-2 «Есхар». 

На базі виконаних електричних розрахунків можна зробити ви-

сновки, що запропонована схема живлення розподільної електричної 

мережі 20 кВ селища Есхар з урахуванням переведення на клас напру-

ги 20 кВ ПС 35/10 кВ Тепличний комбінат забезпечує, як в нормальній 

так і ремонтних (аварійних) схемах мережі надійне електропостачання 

з допустимими режимними параметрами. 

Прийняття остаточного рішення по переведенню розподільних 

електричних мереж міста Чугуїв та ПС 35/10 кВ Тепличний комбінат 

на напругу 20 кВ можливо після виконання техніко-економічного об-

ґрунтування. 

Для розрахунків укрупнених показників вартості в схему переве-

дення розподільної мережі 6 кВ міста Чугуїв та 10 кВ району ПС 35 кВ 

Тепличний комбінат на напругу 20 кВ враховано наступне: 

ПС 110 кВ Чугуїв та розподільна мережа 6 кВ: реконструкція РУ 110 

кВ з переорганізацією електричних з’єднань у схему «дві робочі сис-

теми шин», встановлення 2-го силового трансформатору 110/20 кВ 

потужністю 16 МВА; розширення РУ 20 кВ з організацією електрич-

них з’єднань за схемою «одна робоча, секціонована вимикачем систе-

ма шин»; переоснащення ТП 6/0,4 кВ у ТП 20/0,4 кВ (загалом 50 ТП 

20/0,4 кВ та 6 РП  20 кВ); заміна або нова прокладка кабелю, реконст-

рукція ПЛ; ПС 35 кВ.  

Тепличний комбінат та розподільна мережа 10 кВ: переорганіза-

ція електричних з’єднань РУ 35 та 10 кВ у РП 20 кВ; переоснащення 8 

ТП 6/0,4 кВ у ТП 20/0,4; заміна або нова прокладка кабелю, реконст-

рукція ПЛ. 

В розрахунках враховано заміну застарілої кабельної мережі 6, 10 

кВ та додаткове нове будівництво КЛ 20 кВ при зменшенні протяжно-

сті мережі 0,4 кВ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ЕСХАР 
 

Соронін С.М., Бутко А.В. 

Науковий керівник – Коляда О.Ю, канд. техн. наук, доцент  
 

Питання впливу вищих гармонійних складових струму від світ-

лодіодних світильників на роботу електрообладнання електроустано-

вок споживачів є досить актуальним, тому що вищі гармоніки призво-

дять до виходу з ладу та аномальним режимам роботи технологічного 

обладнання та, як слідство, матеріальним втратам. Нормативним до-

кументам необхідно порівняти його характеристики з загальними ви-

могами та, насамперед, показниками якості електроенергії. Варто роз-

різняти гармоніки в сталих режимах, коли форма кривої не змінюється 

і гармоніки в перехідних режимах, коли форма кривої істотно зміню-

ється від циклу до циклу. Будь-яка безперервна функція, що повторю-

ється на інтервалі Т, може бути представлена сумою основного сину-

соїдального компонента і серії гармонійних складових більш високого 

порядку із частотами, кратними основній частоті. Гармонійний аналіз 

являє собою процес розрахунку значень і фаз основної частоти і гар-

монік більш високого порядку періодичної кривої. Результуючий ряд, 

відомий як ряд Фур'є і являє собою співвідношення між функцією в 

часовій області й відповідній функції в області частот. На практиці 

часто використовують дані у вигляді ряду значень, вимірених протя-

гом певних інтервалів часу, розділених, у свою чергу, інтервалами ча-

су, виміри в яких не проводилися. У цьому випадку застосовується 

модифікація перетворення Фур'є - дискретне перетворення Фур'є, ви-

конання якого здійснюється за допомогою алгоритмів швидкого пере-

творення Фур'є. Перший етап полягав у дослідженні вольт-амперних 

характеристик, для одного світильника. 

Значення коефіцієнту потужності коливалось від 0,62 до 0,63, а 

для cosφ складало 0,98 - 0,99. Коефіцієнт потужності показує наскільки 

буде зсунуто по фазі струм відносно прикладеної напруги. Чим менше 

буде значення коефіцієнту потужності за cosφ ,тим більше буде викри-

влення. По результатах обстежень, чітко простежується необхідність 

симетрування фаз в мережі освітлення, де встановлені світильники. 

Також пропонується встановлення коректора коефіцієнта потужності. 

По результатах гармонійного аналізу світильник відповідає всім вимо-

гам 
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КООРДИНАТНОГО 

ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРИ МОДЕЛЮВАННІ АСИНХРОННОГО 

ДВИГУНА В MATLAB/SIMILINK 
 

Тетерєв В.О. 

Науковий керівник – Плюгін В.Є., д-р техн. наук, професор 
  

При моделюванні асинхронних двигунів в перехідних режимах 

вкрай важливим постає завдання коректного перетворення диференці-

альних рівнянь Парка-Горєва в структурну схему, в якій, окрім завдан-

ня операторних функцій, потрібно реалізувати механізм обертання 

системи координат. Це завдання вирішується введенням в структурну 

схему Simulink координатного перетворювача [1]. 

Реальні значення координат положення статора і ротора можна 

отримати тільки в моделях, реалізованих в косокутних сепаратних сис-

темах просторових координат. Під реальними значеннями розуміємо 

електромагнітні перехідні процеси в обмотці статора в нерухомій сис-

темі координат, а обмотки ротора - в системі координат, пов'язаної з 

ротором. При використанні узагальнених і наведених просторових 

координат для отримання реальних процесів необхідно використову-

вати координатні перетворювачі [2]. 

У загальному випадку перехід координати положення х з однієї 

ортогональної системи в іншу здійснюється за допомогою формули: 
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   (1) 

де к1,  к2 – кути положення просторових систем координат; 

= dtкк 11 , = dtкк 22 ; 

( ) ( )11 ,  хх  - відповідно проекції вектора х на осях  координат-

ної системи; 
( ) ( )22 ,  хх  - відповідно проекції вектора y на осях  координат-

ної системи. 

При структурному моделюванні координатного перетворювача 

реалізовуються вираження [3]. Координатні перетворювачі доцільно 

формувати у вигляді підсистеми, входами якої є перетворені коорди-

нати і швидкості обертання (або кути положення) просторових коор-

динатних систем, а виходами – перетворені координати (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Структурна схема координатного перетворювача 

 

У розглянутому прикладі на вхід координатного перетворювача 

подається швидкість обертання ротора , а на виході формуються на-

пруги U і U відповідно, для осей  і , та швидкість обертання сис-

теми координат е (див. рис. 1). Іменовані змінні w0e, Uf, p в координа-

тному перетворювачі повинні відповідати змінним, записаним раніше 

в m-файлі. 
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ 
 

Горшкова Г. Г. 

Науковий керівник  – Кульбашна Н. І., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

Пішохідний перехід це місце, на якому пішохід має відчувати себе 

в безпеці. Однак, більшість дорожньо-транспортних пригод за видом 

«Наїзд на пішохода» виникає в темну пору доби. При цьому зростає і 

тяжкість наслідків. 

Одним з технічних рішень, здатних забезпечити безпеку, є вико-

ристання освітлення пішохідних переходів у темний час доби. Згідно 

європейських досліджень кількість нещасних випадків на спеціально 

освітлених пішохідних переходах на 74% менше ніж на пішохідних 

переходах, які освітлені загальним освітленням або не освітлені взага-
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лі. До того ж системи освітлення пішохідних переходів повинно забез-

печувати якість, надійність і ефективності освітлювальних установок.  

Дослідження вчених щодо питань освітлення ведуться за такими 

напрямками: 1) загальні питання необхідності якісного або додатково-

го освітлення для забезпечення безпеки; 2) економічність в роботі 

освітлювальних установок за рахунок впровадження автоматизованих 

систем для їх керування; 3) підвищення ефективності і надійності за-

собів освітлювання за рахунок підвищення коефіцієнту корисної дії 

(ККД) і захисту від нагрівань світлодіодів та запобіганню їхньому 

швидкому зношенню. 

Серед сучасних технологій є такі пристрої: червоне підсвічування 

переходу, світлові смуги, що дублюють сигнали світлофора, контраст-

не освітлення з двох світлодіодних прожекторів, автономне освітлення 

на сонячних електростанціях, світлодіодна зебра із вбудованими соня-

чними модулями, сенсорне (автоматизоване) освітлення за допомогою 

датчиків руху. 

Автоматизоване керування є засобом енергоефективного викорис-

тання через те, що освітлення включається під час появи пішохода. Як 

датчики пропонується використовувати комбінаційні. Наприклад, ін-

формує систему про настання темного часу доби фоторезистор, а для 

визначення пішохода встановлюється ультразвуковий далекомір. Ме-

тою подальшої роботи є розробка заходів з подовження строку служби 

та збільшення ККД світлодіодних світильників за допомогою електро-

механічних пристроїв. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ШВИДКОСТІ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 

Лаврова Є. О. 

Науковий керівник  – Кульбашна Н. І., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

Рівень аварійності на дорогах України практично не зменшується. 

В Управлінні безпеки дорожнього руху виділені п’ять головних пору-

шень правил дорожнього руху. До них належить і перевищення швид-

кості. Однак водії часто ставляться до цієї проблеми без належної ува-

ги. Тому головна роль в системі безпеки руху належить моніторингу 

швидкості за допомогою автоматизованих технічних засобів. 

Розглянуто засоби контролю і вимірювання швидкості, які вико-

ристовуються на дорогах різних держав. Виконано класифікацію при-

строїв контролю і вимірювання швидкості, а саме: переносні (радари, 

які використовують пости дорожньої поліції); стаціонарні (камери над 

проїзною частиною та відеодетектори на світлофорних об’єктах); пе-
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ресувні (відеореєстратори на автомобілях); системи диспетчерського 

керування рухом маршрутного транспорту.  

Кожен з перелічених пристроїв має обмежене застосування через 

велику вартість, використовуються не на всій проїзній частині або не 

виконують потрібних функцій через відсутність певних функціональ-

них блоків. Функції таких систем мають розширятися – вони мають 

допомагати збирати статистику про ДТП, точно визначати порушни-

ків, чітко встановлювати швидкість перед зіткненням для проведення 

експертизи ДТП та вдосконалювати ефективність координованого ке-

рування транспортними потоками через перехрестя.  

Метою роботи є розробка пристрою для вимірювання і контролю 

швидкості, за допомогою якого створюється моніторинг в місцях з 

обмеженим застосуванням відеокамер. Швидкість зазвичай вимірю-

ється лазерною системою, що використовує два паралельних променя, 

рознесених на певну відстань, і за тривалістю часу проходження ви-

значається швидкість. Третій лазерний промінь, який пропонується 

ввести в систему, нахилений під певним кутом, дає можливість визна-

чити поперечне положення транспортного засобу на певній смузі руху. 

Лазерний перетворювач поєднаю з системою керування, яка управляє 

камерою. Пропонується використовувати камери з низькою розділь-

ною здатністю і тому з малим кутом зору, яка є менш вартісною.     

 

ВРАХУВАННЯ ФАКТОРІВ В МОДЕЛЮВАННІ ДИСТАНЦІЇ 

МІЖ АВТОМАТИЗОВАНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
 

Хайнацька І. П. 

Науковий керівник  – Кульбашна Н. І., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

На сучасних автоматизованих транспортних засобах (ТЗ) встанов-

люються системи керування швидкістю руху для підтримки дистанції. 

Вони  значно полегшують працю водія і зменшують аварійність. Для 

оцінювання роботи автоматизованої системи підтримки дистанції вче-

ними розробляються різноманітні моделі. Моделювання дає змогу ви-

явити, як параметри гальмування транспортних засобів та дороги 

впливають на швидкість і дистанцію в умовах, наближених до реаль-

них, виключаючи можливість наразитися на ризик зіткнення. 

Науковцями досліджується залежність безпечної дистанції від пе-

вних факторів та розроблені моделі щодо систем автоматичного галь-

мування. Метою представленої роботи (за кінцевим результатом) є 

складання моделі дотримання дистанції між автоматизованими ТЗ за 

допомогою теорії систем автоматичного керування. Такі моделі прак-

тично не розроблялися.  
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На першому етапі моделювання були виділені фактори, які треба 

враховувати при автоматизації ТЗ для дотримання дистанції у підсисте-

мі «Транспортний засіб – дорожнє середовище». Насамперед це харак-

теристики елементів цієї підсистеми, а також параметри, що оцінюють 

взаємодію цих двох елементів за прямими і зворотними зв’язками 

(рис.1). 
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сунок 1 – Фактори, які враховуються під час автоматизації транспортних засобів для 

дотримання дистанції 

 

На підставі виділених факторів була побудована розрахункова схе-

ма для створення моделі автоматичного керування (рис. 2).  
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сунок 2 – Розрахункова схема для створення моделі 
автоматичного керування 

 

Розглядається випадок гальмування в колоні з двох транспортних 

засобів. Для розрахунку враховується положення та швидкість транс-

портних засобів в момент часу t, сила опору руху, що діє на ТЗ та тяго-
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ва сила. За основу приймається величина зменшення номінальної дис-

танції. В цьому випадку на транспортні засоби діє керована сила, яка 

зменшує або збільшує швидкість руху транспортних засобів. А отже 

враховується різниця сил тяги, які діють на транспортні засоби. При-

чому тягові сили вибираються такими, щоб за умови безпеки руху за-

безпечити комфорт водію і пасажирам. 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ МІЖ 

РЕГУЛЬОВАНИМИ ПЕРЕХРЕСТЯМИ НА ПІДСТАВІ ТЕОРІЇ 

АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ 
 

Величко В. С. 

Науковий керівник  – Кульбашна Н.І., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

На сьогоднішній день моделювання залишається найефективні-

шим способом оцінювання роботи певного об’єкту. Воно використо-

вуються в багатьох наукових дослідженнях та в практичних реалізаці-

ях. Моделювання використовують для вирішення питання транспорт-

них затримок на перехрестях, що є актуальним, оскільки з кожним ро-

ком зростає інтенсивність дорожнього руху. Проведення певних екс-

периментів зі зниження затримок, безпосередньо на існуючих перехре-

стях, викликає певні труднощі і є недоречним.  

Існують різні комп’ютерні програми для моделювання транспорт-

них потоків. Найбільш поширене імітаційне моделювання, в якому, 

дивлячись на екран монітора можна спостерігати за процесом моделю-

вання і вносити певні корективи до програми.  

Метою роботи є побудування моделі, яка б дозволяла створювати 

керування транспортними потоками на перехрестях для визначення 

загальної затримки транспортних засобів на підставі моделі в програ-

мному середовищі  MatLab Simulink. 

Процес руху автомобілів, які пройшли перехрестя на зелене світ-

ло, моделюється шляхом надання їм у випадковому порядку різного 

часу руху до наступного перехрестя. Це здійснюється за допомогою 

спеціального генератора-розподілювача. Автомобілі у разі прибуття до 

наступного перехрестя в певному процентному відношенні у випадко-

вому порядку розділяються по трьох смугах – для руху прямо, наліво 

або направо та, будучи зафіксовані лічильниками, створюють відпові-

дну чергу. Для оцінювання інтервалу між транспортними засобами під 

час розриву у потоці використано елемент затримки S. Усі три потоки 

після проходження через перехрестя проходять у вихідний детектор та 

до блоку пам’яті і далі розділяються за допомогою генератора розподі-

лу (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема координованого керування транспортними потоками між перехрес-

тями: М –  розподільний генератор; 

Q – генератор імпульсів; S –  здвиговий регістр; 
R – двійковий лічильник; Kj –  вихідний детектор 

 

На підставі представленої схеми (рис. 1) передбачається розроб-

ка структурної схеми керування транспортними потоками між перех-

рестями в програмному середовищі MatLab Simulink.  

Розглядатимуться транспортні потоки, які будуть прибувати до 

наступного перехрестя, а саме: лівоповоротній потік з північного на-

прямку попереднього перехрестя, прямий потік зі східного напрямку і 

правоповоротній потік з південного напрямку попереднього перехрес-

тя (рис. 1). В структурній схемі моделювання транспортних потоків 

між перехрестями буде враховано такі постійні часу: Т1  –  час руху 

лівоповоротного потоку до наступного перехрестя; Т2 – час руху ос-

новного потоку до наступного перехрестя; Т3 – час руху правоповоро-

тного потоку до наступного перехрестя; Т4 – середня затримка транс-

портних потоків на наступному перехресті та коефіцієнт К1 – підси-

лювач зворотного зв’язку. 

Кожен потік має свою певну інтенсивність руху, яка формується в 

Simulink за допомогою генератора сигналів Sources. Кожен потік має 

затримку, яка буде визначатися блоком Unit Delay, який забезпечує 

затримку вхідного сигналу на задане число кроків. Для оцінювання 

накопичення черги автомобілів за кожною смугою руху пропонується 

використовувати двійковий лічильник на базі блоку Counter.  

В зв’язку з тим, що під час руху до наступного перехрестя транс-

портні засоби перестроюються з однієї смуги до іншої, необхідно ви-

значити загальну інтенсивність за допомогою блоку Sum. Після цього 

отриманий сигнал надходить до вихідного детектора. Система керу-

вання на перехрестях має проводити оцінку до тих пір, доки не буде 

знайдено оптимальне значення затримки для усіх трьох потоків. Для 
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цього в схемі треба забезпечити зворотній зв’язок. Значення загальної 

інтенсивності записується до блоку пам’яті Memory.  

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ СТРІЛОЧНИМИ 

ПЕРЕВОДАМИ ТРАМВАЮ 
 

Ремпель В.Д., 

Науковий керівник  – Кульбашна Н.І., канд. техн. наук, ст. викладач 
 

Стрілочний перевід – найвідповідальніша та найскладніша части-

на верхньої будови трамвайної колії. Підвищення надійності кожного з 

основних елементів конструкції верхньої будови колії, як правило, 

призводе до підвищення надійності трамвайного шляху в цілому. Все 

це визначає особливу гостроту і актуальність проблеми підвищення 

експлуатаційної надійності стрілочних переводів, їх вузлів та елемен-

тів, поліпшення системи автоматизованого керування.  

Метою роботи є пошук шляхів вдосконалення конструкції трам-

вайних стрілочних переводів, що підвищить їхню надійність  та швид-

кість проїзду вагонів. 

Проаналізовані наукові дослідження щодо  роботи стрілочних пе-

рекладів. Перспективними напрямками їх удосконалення є застосуван-

ня нових матеріалів і конструкцій, оцінка параметрів стану стрілки в 

режимі реального часу. Для цього використовуються передові техно-

логії – інтелектуальні і автоматизовані засоби підвищення ефективнос-

ті. 

Виявлені види керування стрілочними переводами, які поділено 

на три групи: керовані водієм з кабіни вагона; керовані з поста центра-

лізованого керування призначеними особами; програмно-керовані 

стрілки (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Різновиди автоматизованого керування стрілочними перекладами. 

 

Автоматичний переклад стрілок має електрифіковану систему уп-

равління з електромагнітним приводом. У цей час на підприємствах 

міського електротранспорту використовується електропривод автома-

тичних стрілочних переводів, що представляє собою електромагніт з 

рухомим сталевим сердечником, що приводить в рух важільну систему 

механізму стрілочного переводу і живиться від високої напруги конта-

ктної мережі (±600 В), комутованого струмознімачем трамвая і кому-

таційним пристроєм, встановленим на контактній мережі трамвая, в 

залежності від режиму роботи електроприводу трамвая: «під стру-

мом», «без струму». Недоліками даного типу електроприводу є: наяв-

ність комутаційного пристрою контактної мережі, що викликає елект-

роерозійний знос вставок струмознімачів трамваїв через електричної 

дуги, а також перенапруги, що викликають електричні пробої ізоляції 

котушок електромагнітів, і, як наслідок, знижують надійність електро-

приводу і вимагають матеріальних витрат на його ремонт. 

На сьогоднішній день розроблені більш сучасні системи автома-

тичного перемикання стрілки з дистанційним управлінням. У багатьох 

країнах використовується пристрій для приведення у дію трамвайної 

стрілки з поїзда, що випускається німецькою фірмою «Banning & 

Kahl». У свою чергу російськими вченими були запропоновані схеми 

дистанційного управління трамвайної стрілкою, використовують роз-

ташовані попереду і позаду перекладеної стрілки датчики, які прий-

мають сигнали з поїзда і приводять в дію стрілку. В якості датчиків 

виступають датчики, вбудовані в трамвайну електричну систему і по-

в'язані з сигналами повороту трамвая або працюють незалежно від 
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трамвая за визначеною програмою, забезпечують переведення стрілки 

за номером маршруту трамвая. 

Застосовувані в стрілочних переводах датчики відрізняються уні-

версальністю і можуть бути використані, наприклад, для управління 

трамвайним рухом на перехресті, пов'язуючи датчики зі світлофорами. 

Перспективними напрямками вдосконалення стрілочних переводів є 

використання діагностичних пристроїв для оцінки роботи двигунів 

стрілки та оцінки положення її під час замикання. Крім цього необхід-

но розглядати питання компактного розташування елементів стрілоч-

них переводів, наприклад, у вигляді шпали, а елементи для керування, 

перетворення-передачі руху, діагностики конструктивно виконувати у 

вигляді окремих модулів. 

 

ПРАКТИЧНІ ПРИЙОМИ РОЗРОБКИ ДІАГНОСТИЧНИХ 

ПРИСТРОЇВ ОЦІНКИ СПРАВНОСТІ ЛІФТОВОГО 

ОБЛАДНАННЯ 
 

Жукова Б.К., Паненко К.О. 

Науковий керівник – Бабічева О.Ф., канд. техн. наук, доцент 
 

Технічна діагностика займається вирішенням питань, пов'язаних 

з визначенням стану технічних об'єктів і характеру його зміни з пли-

ном часу. 

У реальних умовах експлуатації необхідно знати технічний стан 

кожного конкретного ліфта. Його відмова виникає раптово, але підго-

товка відмови відбувається протягом певного часу, так як зношування 

деталей, втомні явища, старіння, зміна властивостей мастильних мате-

ріалів та інші подібні процеси є функціями умов часу і експлуатації 

обладнання. 

Метою роботи є розробка алгоритму діагностики ліфтів, моде-

лювання основних діагностованих параметрів і розробка експеримен-

тального діагностичного пристрою зі змінним числом контрольних 

точок ліфтового мехатронного обладнання. 

Матеріали та результати дослідів. При проектуванні блоку дис-

петчерського комплексу ліфтової аварійної служби контролю [1] зав-

жди стоять завдання складання списку подій, що призводять до відк-

лючення ліфта, класифікації та ідентифікації передаварійних, аварій-

них та інших нестандартних ситуацій. Крім описаних в Правилах бу-

дови і безпечної експлуатації ліфтів [2] до переліку несправностей ду-

же часто вносять додаткові події, що обумовлено впровадженням но-

вої цифрової техніки в ліфтовому господарстві й дозволяє розробити 

оригінальні алгоритми діагностики необхідної глибини технічного 
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контролю ліфтового обладнання з метою істотного скорочення часу 

щоденного технічного обслуговування (ЩТО), виявлення несправнос-

тей, здійснення ремонту і, відповідно, простою ліфта з очевидних при-

чин. 

Прийоми опису подій [3] для розробки алгоритмів діагностики 

необхідної глибини несправностей постійно вдосконалюється. При 

цьому схеми аналізу функціональної цілісності діючого мехатронного 

обладнання, що реалізується за допомогою булевих функцій, тепер 

дозволяє в реальному часі виявляти нестандартні ситуації, а в досить 

повних алгоритмах ідентифікувати можливі події пов'язані з майбут-

німи відмовами блоків, модулів, агрегатів та інших вузлів ліфта.  

За допомогою системного аналізу [4] ефективно здійснюється 

ранжирування всіх елементів ліфта, що розкривають відомі взаємозв'я-

зки їх між собою. При цьому підпорядкованість компонентів облад-

нання, побудована за допомогою структурних моделей і подаються у 

вигляді дерева цілей з ієрархічною структурою, допомагають виконати 

розрахунок надійності окремих частин і агрегатів в цілому. Практична 

реалізація структурних моделей може бути заснована на вибіркових 

спостереженнях, а формування цензурованих інтервалів будь-якої ви-

бірки, що враховує наявність відмовлюючих і працюючих компонентів 

ліфтів доцільно здійснювати при глибокій вибірці і локальних вибір-

ках відмов окремих компонентів, що входять до складу всього меха-

тронного обладнання. 

Список подій і контрольні точки параметрів ліфтового облад-

нання, що призводять до відключення ліфта, їх класифікація й іденти-

фікація були визначені за допомогою статичної інформації [1]. Для 

подальшого аналізу впливу цих параметрів на відмову роботи ліфтів 

було запропоновано алгоритм взаємозвʼязку визначених контрольних 

точок (рис. 1). 

 Список подій і контрольні точки для їх виявлення приведені в 

таблицю 1. Напруга в контрольних точках розглядається як аргументи 

булевої функції і позначаються Х. Ця, наприклад, напруга є бінарними 

випадковими подіями з двома неспільними результатами - наявність 

або відсутність напруги. В якості логічних критеріїв функціонування 

системи вибрані Y - "Ліфт включений" і Yо - "Ліфт відключений". 

 
Таблиця 1 – Список подій і контрольні точки для їх виявлення 

Аргумент Призначення контрольної точки Примітка 

Х1 Контроль напруги після випрямляча 1 – є напруга 

Х2 Контроль  резервного живлення 1 – живлення ввімкнено 

Х3 Контроль напруги після вставки ПРЗ 1 – напруга є 

Х4 Відключений ВК 0 – відключений 

Х5 Контроль напруги на контактах ВНУ і В2 1 – напруга є 
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Аргумент Призначення контрольної точки Примітка 

Х6 Фіксація факту затиску кнопки «СТОП» 0 – кнопка натиснута 

Х7 
Контроль напруги на контактах вимикача 

на ловцях 
1 – напруга є 

Х8 
Контроль напруги на вимикачі наванта-

ження підйомних кранів 
1 – напруга є 

Х9 
Контроль напруги на вимикачі двері кабі-

ни 
1 – двері кабіни 

Х10 Контроль ланцюга безпеки 
1 – ланцюг безпеки зібра-

ний 

Х11 
Контроль напруги на реле відкриття две-

рей 
1 – напруга є 

Х12 
Контроль напруги на реле закриття две-

рей 
1 – напруга є 

Х13 Контроль включення головного приводу 1 – включений 

Х14 Контроль напруги на реле точної зупинки 0 – кабіна стоїть на поверсі 

Х15 Фіксація факту проникнення в шахту 1 – двері шахти відкрита 

Х16 
Контроль відкриття дверей машинного 

приміщення 
1 – двері відкриті 

Х17 
Фіксація натиснення кнопки «Виклик 

диспетчера» 
1 – кнопка натиснута 

Х18 
Фіксація факту керування з машинного 

приміщення 

1 – керування з машинного 

приміщення 

 
Рисунок 1 – Алгоритм взаємозв’язку визначених діагностичних параметрів 
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Прикладом рішення подобної задачі може бути схема функціо-

нальної цілісності, на основі якої була складена система булевих фун-

кцій, залежна від аргументів, прив'язаних до відповідних контрольних 

точок, що дозволило розробити прийоми можливих ідентифікації по-

дій. 

Застосування системи рівнянь (4) при синтезі діагностичного 

устаткування компонентів електромеханічної системи обладнання ліф-

тів дозволило отримати функціональну схему пристрою бінарного діа-

гнозу декількох параметрів одночасно (рис. 2), реалізацію якої зручно 

виконати за допомогою локальних мікроконтролерів різних модифіка-

цій. 

 

 
Рисунок 2 – Функціональна схема пристрою діагнозу справності системи керування 

ліфтів: DD1 – DD35 – логічні елементи; VD1 − VD51 – світлодіоди; R1 − R25 – резисто-

ри 

 

Висновки. В роботі розглянуто: прийоми математичного моде-

лювання залежностей, що відображають взаємозв'язок контрольованих 

величин і вихідних дискретних ординат технічного діагнозу несправ-

ності обладнання та їх реалізація; алгоритми ідентифікації несправнос-
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тей ліфтів; розроблено інженерний підхід для реалізації діагностично-

го аналізатора; запропоновано прикладні алгоритми для оцінки техні-

чного стану обладнання ліфтів, придатних для реалізації логічними 

електронними засобами та за допомогою мікроконтролерів. 

 

ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМАЩУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ 

ЗЧЛЕНУВАНЬ 
 

Івах Ю.С. 

Науковий керівник – Скуріхін В.І. канд. техн. наук, доцент 
 

В даний час експлуатуються різні мастильні системи для змащу-

вання тертьових поверхонь деталей.  

Удосконалення мастильних систем призведе до більш тривалої 

експлуатації та продовжить час експлуатації механізму тертя. 

Мастило різко знижує інтенсивність зношування. Досить ввести 

в зону контакту деталей невелику кількість мастильного матеріалу, як 

сила тертя може знизитися в 10 разів, а знос поверхонь тертя до 1000 

раз. Ефективність мастильної системи залежить від її конструктивної 

досконалості і якості мастильного матеріалу. Поки немає чітких реко-

мендацій щодо дозування і тривалості подачі мастильних матеріалів в 

конкретні вузли тертя машин. При перекладі тертьових деталей машин 

в режим інтенсивного навантаження  необхідно створювати принципо-

во нові мастильні системи, які б забезпечили автоматичне регулюван-

ня параметрів роботи системи в залежності від режиму роботи маши-

ни, тобто необхідно розробляти адаптовані мастильні системи, попе-

реджуючі знос тертьових деталей машин які знижують втрати на тер-

тя.  

В даний час рівень технічної досконалості машин багато в чому 

визначається саме ступенем організації змащування вузлів тертя. Най-

більш потребує в мастильних системах верстатобудівна, автомобільна 

і важка промисловість. Збільшення випуску мастил має супроводжува-

тися підвищенням їх ефективності, що вимагає проведення науково-

дослідних розробок по конструктивному і технологічному вдоскона-

ленню виробництва основних вузлів систем, створення потокових лі-

ній, поліпшення планування і використання економічних стимулів під-

вищення продуктивності праці. При цьому велику увагу слід приділя-

ти використанню сучасних досягнень триботехніки. Мастильні систе-

ми повинні використовуватися в ряді машин (серед них металорізальні 

верстати ковальсько-пресові машини, баштові крани і ліфти, екскава-

тори, трактори, магістральні локомотиви, вантажні автомобілі і авто-

буси, сільськогосподарська техніка та ін.). За експертною оцінкою фа-
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хівців оснащенню мастильними системами, що забезпечують точність 

і своєчасність подачі мастила, підлягає до 85% машин і устаткування 

(близько 2,5 млн. одиниць). Для значного підвищення технічного рівня 

і якості машин, їх економічності і надійності необхідно вирішити про-

блему змащування. Це може бути забезпечено за рахунок підвищення 

технічного рівня і якості мастильного обладнання, його уніфікації та 

стандартизації, за рахунок конструктивного досконалості вузлів тертя 

машин, розробки і застосування нових ефективних технологічних про-

цесів обробки деталей, що труться та інших методик. 

Підвищення технічного рівня мастильного обладнання доцільно 

проводити за такими основними напрямками: 

1) створення комплексного обладнання за принципом системи 

машин; 

2) розширення номенклатури мастильних систем для різних ви-

дів стаціонарних і мобільних машин, а також різних виробничих і клі-

матичних умов; 

3) створення автоматичних систем, що адаптуються до режимів 

роботи основних вузлів тертя машин; 

4) зменшення габаритів, металоємності вузлів і апаратів масти-

льних систем; 

5) підвищення точності і стабільності подачі мастильного мате-

ріалу; 

6) переведення мастильних систем на використання мастильних 

матеріалів, що забезпечують режим інтенсивного навантаження, щоб 

виключити ремонт вузлів тертя машин через знос. 

Проблему змащування деталей не можна відокремити від ви-

вчення взаємодії мастильного матеріалу з металом і впливу на це взає-

модії структурних чинників металу і легуючих елементів мастильного 

матеріалу. Дослідження такої взаємодії з визначенням сил тертя і зно-

состійкості пар тертя дозволить оптимізувати структуру і хімічний 

склад металу і склад компонентів мастильного матеріалу. Цей науко-

вий напрям, успішно розвивається в останні роки,  що приводить до 

розробки нових фізичних методів дослідження тонких поверхневих 

шарів металу (десяті частки мікрометра), має отримати подальший 

розвиток в організаціях, які займаються створенням мастильних мате-

ріалів, так і розробляють зносостійкі та антифрикційні сплави. Саме 

результати цих досліджень будуть покладені в основу теорії зносості-

кості деталей, що труться. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІФТОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ 
 

Кушнир І.М., Закурдай В.О. 

Науковий керівник – Закурдай С.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Зростаючий парк механізмів підйомних викликає поліпшення 

засобів внутрішнього транспорту будівель в слідстві нинішніх науко-

во-технічних досягнень. В даний час в нашій країні існує наступна 

проблема заміни морально застарілого обладнання ліфтового з релей-

но-контакторною системою керування на більш безпечну, надійну, і 

простий в експлуатації систему управління ліфтом.  

Як правило більшість електроприводів ліфта є конструкцією, яка 

складається з двигуна асинхронного з короткозамкнутим ротором, 

пристрою гальмівного, редуктора і схемою релейно-контакторного 

керування.  

У зв'язку з бурхливим розвитком мікропроцесорної техніки і си-

стем частотно-струмовим регулюванням електроприводу змінного 

струму, одним із способів вирішення проблеми виражається застосу-

вання системи перетворювач частоти - асинхронний двигун.  

Регулювання швидкості двигунів змінного струму шляхом змі-

ною частоти напруги, що підводиться до статора, по суті вельми еко-

номічно ефективним і може забезпечити плавне регулювання в вели-

ких межах. Для забезпечення цього способу регулювання швидкості 

потрібно перетворювальний  пристрій, якій дозволить плавно регулю-

вати частоту і за певним законом змінювати при цьому напруга змін-

ного струму. 

Модернізація дозволяє заощадити до 40% вартості заміни ново-

го ліфта, знизити споживання енергоресурсів до 25%, поліпшити робо-

ту обладнання, зробити її безшумної, з точністю зупинок, підвищити 

комфорт для пасажирів, підвищити надійність і безпеку, реалізувати 

різні дизайнерські рішення в обробці купе кабіни і дверей шахти, про-

довжити термін експлуатації ще на 10-15 років. 

Оскільки сам процес оновлення ліфтового обладнання передба-

чає в основному роботи безпосередньо на місці експлуатації, це дозво-

ляє досягти результату з відносно невеликим обсягом робіт і в мініма-

льні терміни. 
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СУЧАСНА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКУ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 

Кушнир І.М. 

Науковий керівник – Закурдай С.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Сучасний етап розвитку автомобілебудування характеризуєть-

ся підвищенням вимог до надійності, економічності і зниження токси-

чності відпрацьованих газів протягом всього життєвого циклу транс-

портних засобів. До числа найважливіших завдань забезпечення на-

дійності та ефективності роботи автомобіля в значній мірі його екс-

плуатаційних якостей відноситься правильний вибір системи пуску 

двигуна. 

Пуск автомобільних двигунів викликає особливе складне ста-

новище в зимовий період, особливо в холодних кліматичних зонах, 

коли потрібні значні трудові та енергетичні витрати, вельми тривалі за 

часом і які можуть бути причиною великих простоїв автомобіля. Для 

нормального функціонування автотранспорту в північних районах 

йдуть по шляху поліпшення пускових якостей ДВЗ за рахунок техніч-

них характеристик систем електростартерного пуску (СЕП). 

Чим нижче гранична температура надійного пуску і менше ви-

трат часу на підготовку двигуна до прийняття навантаження, тим вище 

продуктивність і корисна зайнятість автомобіля. 

Проблеми пуску ДВЗ особливо складні при безгаражному збе-

ріганні автомобілів, так як під час стоянки автомобіля на відкритому 

майданчику деталі двигуна, охолоджуюча рідина і моторне масло 

швидко досягають температури навколишнього середовища. 

З метою зниження низькотемпературного межі пуску викорис-

товують всі можливості для поліпшення пускових якостей автомобіль-

них двигунів за рахунок вибору найвигідніших для пуску режимів ро-

боти мастильної системи, систем запалювання і подачі палива, устано-

вки на автомобілях технічно досконалих і ефективних систем пуску і 

допоміжних пускових пристроїв, правильного узгодження характерис-

тик двигуна і його систем пуску. 

У зв'язку з наявністю певних недоліків у стартерних АБ про-

являється інтерес до використання в системах електростартерного пус-

ку альтернативних джерел енергії. Таке застосування дозволяє знизити 

ємність АБ їх розміри, масу і вартість. Такі системи електростартерно-

го пуску можуть забезпечити пуск двигуна при значній мірі розрідже-

ності акумуляторної батареї, що підвищує експлуатаційну надійність 

автомобіля, особливо в умовах низьких температур.  
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Перспективна автомобільна система електростартерного пуску 

повинна задовольняти вимогам високої ефективності, малої ваги, не-

великих габаритних розмірів і безпеки. Вона також повинна бути гну-

чкою для можливого в майбутньому удосконалення при збільшенні 

потрібної електричної потужності. 

У зв'язку з цим досить актуальною є задача розробки таких 

методів проектування, які дозволили б створити систему електростар-

терного пуску для ДВЗ з високими техніко-економічними показника-

ми. Крім цього створення систем автоматизованого проектування до-

зволить різко скоротити час, необхідний для розробки нових СЕП. Пе-

рехід до проектування на ЕОМ дає можливість використовувати більш 

точні методи розрахунку СЕП, які неможливо було застосовувати при 

ручних методах розрахунку через їхню складність і велику трудоміст-

кість. Ще однією характерною особливістю проектування на ЕОМ є 

облік в повному обсязі всіх вимог технічного завдання та об'єктивна 

оцінка розрахункових варіантів. 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО КОНТРОЛЮ 

СТРУМУ ВИТОКУ В ТРОЛЕЙБУСАХ 
 

Чукурна О.О. 

Науковий керівник – Донець О.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Для визначення електробезпеки транспортного засобу не-

обхідно разом з контролем опору ізоляції високовольтного устат-

кування рухливих одиниць здійснювати повсюдний і швидкий ко-

нтроль величини струму витоку. 

Контроль струму витоку і опору ізоляції не слід вважати 

взаємно дублюючим. Основним призначенням контролю опору ізо-

ляції високовольтного устаткування є встановлення працездатності і 

придатності до експлуатації ізоляції різних окремих агрегатів транс-

портного засобу, наприклад, тягового двигуна і пускогальмівних 

опорів у тролейбусі. 

Основним призначенням операції контролю струму витоку 

слід вважати забезпечення електробезпеки транспортного засобу в 

цілому при перевезенні пасажирів і обслуговуванні. 

Більшість загальних методів контролю струму витоку доста-

тньо добре визначені. Найбільш придатними виявилися пристрої з 

включенням індикатора струму витоку між кузовом і негативним 

дротом контактної мережі. Але принцип дії таких пристроїв не ві-

дповідає вимогам сучасного ГОСТу. 
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При контролі струму витоку повинні бути виконані наступні 

умови: 

1. З'єднання обох струмоприймачів з позитивним дротом ко-

нтактної мережі, що принципово унеможливлює контроль струму 

витоку при русі транспортного засобу на лінії.  

2. Струм витоку між корпусом кузову і землею не повинен 

перевищувати 1мА, що робить неможливим підключення при-

строю контролю до негативного дроту контактної мережі.  Таким 

чином, відповідно до вимоги ГОСТу струм витоку повинен швидко 

контролюватися стаціонарними або переносними заземленими при-

строями, наприклад, в певних точках маршруту. 

Недоліком цих схем є те, що сигнальне реле підключено крізь 

лампу тліючого розряду, яка спалахує при струмі витоку біля                 

і = 10÷3А. При зростанні струму до гранично допустимого значення, 

реле РУ впливає на світлову і звукову сигналізацію. Для запобігання 

небезпеці пробою вентилів в колі "позитивний для індикатор дріт" пе-

редбачена система реле, розмикаюча коло індикатора. При підборі ве-

нтилів в позитивній гілці шунтується обмотка відповідного реле, яке 

розриває свій замикаючий контакт в колі вказівного реле. Це ж реле 

вимикає схему від кузова тролейбуса при зникненні напруги на стру-

моприймачах.  

У схемах з компенсуючою акумуляторною батареєю як покаж-

чик струму витоку використовується лампа накалювання. При струмі 

витоку близько 50–100mА плавкий запобіжник перегорає і лампа спа-

лахує. Для перемикання кола індикатора при зміні полярності контакт-

ної мережі застосовується поляризоване реле. 

Аналіз існуючих методів контролю струмів витоку і експери-

ментальні перевірки опору шин нових і таких, що були в експлуатації з 

різним пробігом в тролейбусних депо м. Харкова, Одеси і інших пока-

зали, що опір шин значно менше опору ізоляції. 

Пропонується контроль стану ізоляції виробляти при знестру-

мленому струмоприймачі за допомогою приладу, принципова схема 

якого представлена на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Схема пристрою безперервного контролю ізоляції тролейбуса 

 

Цей прилад дозволяє перевірити ізоляцію диференцовано на по-

довжніх ділянках, тобто визначити ділянку порушення ізоляції, а та-

кож прогнозувати можливість пошкодження ізоляції. 

 

ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЗВ’ЯЗКІВ В ШТУЧНИХ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖАХ 
 

Галич О.О. 

Науковий керівник – Зубенко Д.Ю., канд. техн. наук, доцент 
 

Аналіз стабільності для загального класу випадкових імпульс-

них та комутаційних нейронних мереж, що показано в цій роботі, в 

якій підлягають дослідженню як безперервна динаміка, так і імпульси-

вні стрибки випадкових порушень. Для пояснення та висвітлення ефе-

ктивності розроблених результатів використовуються два числові при-

клади. Завдяки збільшенню їх застосування в управлінні мережею, 

енергосистеми тощо, теорії управління імпульсивними і системами 

комутації були розглянуті в роботі. 

Незважаючи на їх широке застосування в різних областях на-

приклад штучний інтелект, розпізнавання мови та комп’ютерне моде-

лювання, питання аналізу стабільності для нейронних мереж є най-

більш первинний і фундаментальний, який привертав інтенсивну увагу 

протягом останніх десятиліть, та посилання в ній. 

Добре відомо, що імпульсні та комутаційні системи формулю-

ються комбінуванням імпульсних систем із системами комутації - це 

більш комплексна модель нелінійних систем. Завдяки збільшенню їх 

застосування в управлінні мережею,енергосистеми тощо, теорії управ-

ління імпульсивними і системами комутації були гарячою темою дос-

лідження в минулому десятиліття. Плідні результати досліджень щодо 

аналізу стабільності та управління конструкцією імпульсних та кому-

таційних систем є, такі як стабільність вхідного стану, стабільність з 
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обмеженим часом, керованість та спостережливість та дизайн управ-

ління зворотним зв'язком тощо. З іншого боку, це також заслуговує 

уваги. 

 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЗОВНІШНЬОГО ВЕНТИЛЯТОРА 

ОХОЛОДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОДВИГУНІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ 
 

Борохович Р.А. 

Науковий керівник – Ліньков В.В., канд. техн. наук, доцент 
 

З розвитком технологій дизайн електричних електродвигунів з 

високою ефективністю і високою питомою потужністю все частіше 

використовують у транспорті. Компактний двигун високої напруги має 

переваги: компактна структура, висока щільність потужності і висока 

електромагнітна складова. Проте, збільшення щільності потужності 

неминуче призведе до більш серйозних наслідків, а саме до проблеми 

перегріву, яка зменшить потужність двигуна і ефективність. В якості 

вирішення, контролюючого діапазон, підвищення температури, що є 

ключовим фактором, впливає на продуктивність і ефективність загаль-

ного дизайну. Тому необхідно проаналізувати поле потоку і точне те-

мпературне поле і поліпшення системи охолодження, що дає здатність 

забезпечити надійну роботу двигуна та його вентиляції. В даний час 

багато дослідників фокусують свої дослідницькі інтереси на теплопе-

редачі і охолодженні двигуна. Теплові характеристики закритого дви-

гуна з повітряним охолодженням з використанням експериментальних 

та чисельних методів моделювання виявили, що оптимальна конструк-

ція охолоджуючого вентилятора може підвищити надійність роботи 

двигуна. Вплив охолоджуючого вентилятора було детально вивчено 

рядом дослідників. Було встановлено, що товщина лопаті вентилятора 

впливає на продуктивність і охолоджуючий ефект вентильованої конс-

трукції. Встановлено, що чим вище температура, тим більше теплова 

напруга, і це призводило до поломки стрижня і впливало на підвищен-

ня температури двигуна і термін служби. 

В роботах було проведено чисельне моделювання впливу нагріву по-

току з повітряним зазором на теплові характеристики статора і обмо-

ток асинхронних двигунів великої потужності. Потік повітря з підігрі-

вом було визначені і класифіковані на три стани: недогрів, перегрів і 

подальші дослідження було проведено, щоб визначити вплив перегріву 

і стану перегріву повітряного зазору на статорі і обмотках. Тому акту-

альним є пошук оптимальних систем теплопередачі для охолодження 

електродвигунів. Потрібно розв’язати задачу теплопередачі зовніш-

нього вентилятора охолодження в електродвигуні високої напруги. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ШТУЧНОГО 

НЕЙРОМЕРЕЖЕВОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ДИСТА-НЦІЙНОЇ 

ТЕПЛОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 
 

Міщенко А.А., Ємільянов O В. 

Науковий керівник – Єсаулов С.М., канд. техн. наук, доцент 
 

Двигуни постійного струму (ДПС) давно знайшли застосування 

в різних зразках електричного транспорту. Цілодобова експлуатація 

міського електротранспорту (МЕТ) з тяговими електродвигунами 

(ТЕД) можлива при справному електрообладнанні, що діагностується 

при щоденному його технічному обслуговуванні (ЩТО). У зв'язку з 

цим завдання вдосконалення систем діагностичного контролю (СДК) 

справності компонентів МЕТ залишається актуальною. 

Мета роботи: запропонувати варіант пристрою для діагносту-

вання тягових електродвигунів транспортних засобів. 

Матеріали та результати дослідів. З огляду на високі вимоги до 

джерел первинної інформації при тепловому контролі електричних 

машин в основу дослідження термоперетворювача були покладені ре-

зультати диференціального вимірювання температури частин електро-

двигуна [11] за допомогою перетворювача «температура-частота» (Т-

Ч). 

На рисунку 1 представлений спостережуваний інформаційний 

сигнал від одного перетворювача «Т-Ч», обробка якого виконана ком-

п'ютерним приймальним пристроєм зі звуковою картою і програмою 

експериментального аналізатора частоти в смузі огляду від 200 до 3000 

Гц, що входить в навчальний пакет Windows-додатків SinSys v. 

1.12.55. 

Оскільки вихідні характеристики перетворювача «Т-Ч» можна 

змінювати, то додаткові експерименти були проведені при різних рів-

нях нормованого сигналу   (рис. 2). 

Ілюстрації на рисунку 3 підтверджують привабливість даного 

комплекту вимірювального засобу в умовах перешкод, тому що всі 

фрагменти інформаційних сигналів фіксувалися в реальних умовах 

при відстані між передавальною і приймальною частинами, що пере-

вищує 300 метрів (потужність ВЧГ − 250 мВт з круговою діаграмою 

спрямованості випромінювання). Працездатність комплекту приладу 

при експериментах зберігалася, коли рівень прийнятого сигналу ста-

новив менш, що в 5,5 разів слабкіше рівня реальних перешкод (рис. 4) 

в місці прийому повідомлень [1]. 
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Рисунок 1 − Аналіз частоти інформаційного сигналу від перетворювача «температура-

частота» 
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Рисунок 2 − Вихідний сигнал перетворювача «Т-Ч» при різних настройках: K− коефіці-

єнт передачі перетворювача  

 

 
Рисунок 3 − Спектрограма контролю температури в умовах перешкод: 1 − інформацій-

ний сигнал; 2 − рівень перешкод в смузі частот аналізатора 

 

Виявлені переваги розглянутого дистанційного засобу вимірю-

вання температури електродвигуна дозволяє зробити висновок, що за 

допомогою декількох датчиків «Т-Ч» нескладно визначати швидкості 

нагріву і охолодження різних частин обладнання (статора, підшипни-

ка, елементів трансмісії та ін.), градієнти, інтегральні та інші величини, 

що характеризують теплові процеси з великою вірогідністю в реаль-

ному часі. 

Застосування моделювання нейронного експерта при навчанні з 

помилкою (SSE − Sum Squared Error, MSE − Mean Square Error), що 

дорівнює 0,01, дозволило отримати задовільну апроксимацію всієї су-

купності цільових експериментальних поломок ТЕД при реалізації 
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менше 100 епох, з досягненням заданого рівня SSE / MSE після 46 іте-

рацій і менш. 

 

 
Рисунок 4 − Результати навчання нейроексперта несправності ТЕД:  

А − навчання нейромережі; Б − моделювання несправності (1 − цільові дані, 2 − апрок-

симуюча функція). 

 

Важливою особливістю пропонованої СДК з нейронною мере-

жею синтезованої на основі експериментальних досліджень відомих 

поломок в ТЕД, є можливість дистанційного виявлення дефектів в 

працюючому електрообладнанні на ранній стадії їх розвитку. Такі 

пристрої попереджають раптову зупинку транспортного засобу в ре-

зультаті аварії, сприяють збереженню нормованих термінів служби 

електрообладнання, знижують витрати на ЩТО, ремонт електродвигу-

нів та ін. Можливість істотного розширення діагностованого асорти-

менту неполадок і небезпечних режимів шляхом додаткового навчання 

ШНЕ може бути досягнуто використанням приймальних пристроїв для 

додаткового контролю: температури окремих частин комплектуючого 

обладнання; рівнів іскріння щіток і вібрації; задимленості нагрітих зон; 

нагрівання елементів комутації і компонентів в пристроях автоматики; 

варіювання числа обертів валів електроприводу, трансмісії, передава-

льних механізмів та ін. В таких СДК функціональні властивості мо-

жуть вийти за межі вирішуваних інженерних задач, тому що можуть 

задаватися побажаннями основних користувачів. 

Для візуалізації роботи нейромережевого експерта при оцінці 

технічного стану ТЕД застосовні програмовані індикатори та візуальні 

3D-образи, але вимагають додаткових ресурсів цифрової техніки для 

обробки інформації. Віртуальна 3D-графіка в залежності від прогнозо-

ваних неполадок легко сприймається користувачами без спеціальних 

знань в області технічної діагностики. Очевидно, що подальше вдос-

коналення теплових нейромережевих СДК для дистанційної ідентифі-

кації несправностей в електромеханічному обладнанні при експлуата-
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ції транспорту в реальному часі можуть істотно знизити витрати для 

виконання ЩТО в депо і вплинути на культуру обслуговування транс-

портних засобів. 

У роботі проаналізовано переваги та недоліки популярних засо-

бів теплової діагностики електричних двигунів і обумовлена актуаль-

ність розвитку дистанційних засобів теплової технічної діагностики за 

допомогою терморезисторів і термопар для тягових електродвигунів 

(ТЕД) на міському електротранспорті. Запропоновано шляхи моделю-

вання теплових процесів і аналіз математичних описів з апроксимую-

чими параметрами для різних неполадок. Обумовлений вибір структу-

ри персептрона для ШНЕ. Розглянуто синтез ШНЕ технічного стану 

ТЕД виконаного за допомогою типових нейронних елементів. Пред-

ставлені результати експериментів з компонентами ШНЕ, що реалізу-

ють алгоритм роботи частотного компаратора інформаційних моду-

льованих повідомлень від датчиків-перетворювачів типу «температу-

ра-частота». Розглядаються перспективи дослідження ШНЕ для діаг-

ностичних систем з розширеними функціональними властивостями, 

обумовленими вимогами користувачів і замовників. 

 

РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІЗНИЦІ 

ДІАМЕТРІВ СУМІЖНИХ КОЛІС ВІЗКА РЕЙКОВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
 

Тихоненко Б.Г. 

Науковий керівник – Смирний М.Ф., докт. техн. наук, професор 
 

Сьогодні розроблено багато способів та пристроїв для визна-

чення наявності різниці діаметрів кругів котіння суміжних коліс дефе-

ктного візка залізничного вагона .  

Однак не всі відомі способи та пристрої мають високу чутли-

вість та точність вимірювання.  

Тому на підставі аналізу існуючих пристроїв є потреба вдоско-

налення інформаційного пристрою для визначення різниці діаметрів 

суміжних коліс візка рейкового транспортної одиниці, зокрема, для 

зменшення величини похибки вимірювань. Інтуїтивні методи і, індиві-

дуальні професійні способи оцінки технічного стану вузла або агрегату 

малоефективні, часто не об'єктивні. Найбільш точну оцінку дає технічне 

діагностування за допомогою спеціальних пристроїв, стендів. 

Метою роботи є розробка вдосконаленого пристрою з підви-

щеною точністю визначення різниці діаметрів коліс. 

Суть запропонованого технічного рішення пояснюється крес-

ленням (рисунок 1), де зображена структурна схема нового пристрою 
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для виміру різниці діаметрів суміжних коліс візка транспортного засо-

бу. 

Ідея розробки полягає в тому, що застосовують дві додаткові 

магнітометричні пари «постійний магніт-ферозонд», розташовані від 

основних магнітометричних пар «постійний магніт-ферозонд» правої та 

лівої контрольних ділянок колії відповідно на відстані, що дорівнює 

0,2…0,4 діаметра колеса, а наявність різниці діаметрів кругів котіння 

суміжних коліс визначають в момент появи нульового сигналу на вихо-

дах  диференційних підсилювачів та інформаційного сигналу на виходах 

суматорів. 

 

 
Рисунок 1  – Пропонований пристрій визначення наявності різниці діаметрів кругів 

котіння суміжних коліс дефектного візка залізничного вагона: 
1, 2 та 3, 4 – магнітометричні пари «постійний магніт-ферозонд»; 5, 7–  дифе-

ренційні підсилювачі; 6, 8 – суматори; 9, 10 – аналого-цифрові перетворювачі; 11 – мік-

ропроцесорний блок; 12 – індикатор 
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Пропоноване технічне рішення забезпечить підвищення точ-

ності та достовірності визначення наявності різниці діаметрів кругів 

котіння суміжних коліс. 

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ 

РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБ’ЄКТА 
 

Болотюк В.В. 

Науковий керівник – Смирний М.Ф., докт. техн. наук, професор 
 

Системи керування транспортними засобами оснащені інфор-

маційними пристроями, які визначають напрямок руху, режими галь-

мування й розгону,  забезпечують точне місцеположення транспортної 

одиниці. Особливим режимом роботи відзначаються транспортні засо-

би з переривчастим характером руху. 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю  вдоскона-

лення інформаційного пристрою керування транспортним засобом з 

переривчастим характером руху 

Мета роботи – вдосконалення пристроїв з використанням дат-

чиків, які дозволяють підвищити надійність роботи зазначених при-

строїв.  
Недоліком пристрою є те, що в ньому не виробляються сигнали, 

необхідні для «дотяжки» транспортного засобу до місця його зупинки 

з певного напрямку руху,   що звужує сферу застосування пристрою. 

В роботі обґрунтовано необхідність розробки та запропоновано 

сучасний пристрій для визначення місцеположення рейкового транс-

портного засобу, зображений на рисунку 1. 

Поставлено завдання вдосконалення пристрою для визначення 

місцеположення рейкового транспорту шляхом того, що застосовано 

додаткову шосту  потокочутливу магнітну головку, розташовану в 

центрі блока потокочутливих магнітних головок,  сигнальна обмотка 

додаткової шостої  потокочутливої магнітної головки з’єднана з додат-

ковим четвертим фазовим детектором, виходи якого підключені до 

додаткових п’ятого та шостого порогових елементів, що  забезпечить 

розширення функціональних можливостей пристрою.    
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Рисунок 1 – Пристрій для визначення місцеположення рейкового транспорту 

 

У пристрою для визначення місцеположення рейкового транс-

порту, що містить перший, другий та третій фазові детектори, входи 

яких з’єднані з виводами відповідно першої, другої та третьої  потоко-

чутливих магнітних головок, розташованих вздовж рейки, причому 

відстань між крайніми головками дорівнює ширині робочого зазору 

головки запису,  перша  головка розміщена в центрі цього зазору,   

перший та другий  порогові елементи, підключені до виходів відповід-

но першого та другого фазових детекторів та виходи яких через пер-

ший та другий елементи НЕ з’єднані відповідно з першим та другим 

входами елемента І, вихід якого підключений до входу індикатора, 

третій вхід елемента І зв’язаний з  виходом третього порогового еле-

мента, підключеного до першого виходу третього фазового детектора, 

а четвертий  вхід - до четвертого порогового елемента, зв’язаного з 

другим виходом третього фазового детектора,  з’єднаного з додатко-

вим виводом другої потокочутливої магнітної головки, другий додат-

ковий вивід якої підключений до додаткового виводу третьої  потоко-

чутливої магнітної головки, четверту та  п’яту  потокочутливі магнітні 

головки, які розміщені співвісно з крайніми потокочутливими магніт-

ними головками.  
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ ГАСИТЕЛЬ КОЛИВАНЬ 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 
 

Озарків І.О. 

Науковий керівник – Смирний М.Ф., докт. техн. наук, професор 
 

Як показав огляд патентної документації у конструкціях відо-

мих електромагнітних гасителів зазвичай не застосовуються автомати-

чні системи гасіння коливань з колами зворотного зв’язку та викорис-

танням інформації стосовно амплітуди коливань для регулювання жо-

рсткості динамічної характеристики гасителя.  

Робота направлена на розв'язання існуючої проблеми щодо га-

сіння коливань вагону при проходженні ним нерівностей колії, надан-

ня вагону стабільності руху, адже якісне гасіння коливань транспорт-

них засобів особливо актуальне для пасажирських перевезень. 

Суть запропонованого технічного рішення пояснюється крес-

ленням (рисунок 1), де зображена структурна схема нового електрома-

гнітного гасителя коливань.  

Ідея розробки полягає в тому, що застосовано зворотний 

зв’язок для автоматичного регулювання      амплітуди коливань, пару 

датчиків Холла  або кільцевий багатоелементний перетворювач Холла, 

а також перетворювально-підсилювальний канал з керованим джере-

лом постійного струму. 

При проходженні нерівностей, коли вагон при русі переміщує 

сталевий постійний магніт 7 в отворі трубчастого якоря 1 із магнітом'-

якого матеріалу, сила, яка виникає від взаємодії поля сталевого пос-

тійного магніту 7 та трубчастого якоря 1 із магнітом'якого матеріалу, 

повертає сталевий постійний магніт 7 у первісний стан, якому відпові-

дає нормальне положення вагона. На виході датчиків Холла 10, 11 ви-

никає подвійний сигнал, величина якого пропорційна переміщенню 

сталевого постійного магніту 7, далі цей сигнал обробляється в підси-

лювально-перетворювальному блоці 12 та подається на вхід керовано-

го джерела 4 постійного струму. У результаті за рахунок протікання 

відповідного струму в обмотці 3 котушки 2 від керованого джерела 4 

постійного струму додається сила  
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Рисунок 1 – Електромагнітний гасник коливань із застосуванням зворотнього зв’язку та  

пари датчиків Холла: 
1 – трубчастий якір  із магнітом'якого матеріалу; 2 – котушка з обмоткою 3; 4 – кероване 

джерело   постійного струму; 5 –  тримач, жорстко зв'язаний з рамою 6 візка; 7 – стале-

вий постійний магніт,  закріплений на тримачі 8;  9 – рама  вагону; 10, 11 –  датчики 
Холла;  12 – підсилювально-перетворювальний блок;  13 – кожух 

 

притягання між сталевим постійним магнітом 7 та трубчастим якорем 

1 із магнітом'якого матеріалу, що автоматично змінює жорсткість га-

сителя. Це призводить до оптимізації динаміки руху вагона в умовах 

проходження нерівностей колії. Кожух 13 захищає гаситель від впливу 

пилу та вологи навколишнього середовища. 

Пропоноване технічне рішення забезпечить підвищення чут-

ливості, швидкодії електромагнітного  гасителя коливань та поліпшен-

ня його динамічних характеристик, що дозволить досягти комфортних 

умов руху транспортних засобів. 

 

БЕЗКОНТАКТНИЙ ВИМІРЮВАЧ ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ, 

КРУТНОГО МОМЕНТУ ТА ПРИСКОРЕННЯ ВАЛУ 

ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 
 

Пітінов Д.Г. 

Науковий керівник – Смирний М.Ф., докт. техн. наук, професор 
 

Мета роботи - удосконалення конструкції безконтактного вимі-

рювача частоти обертання, крутного моменту та прискорення валу 

електродвигунів. 
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Вимірювач відноситься, зокрема, до приладів для безперервного 

вимірювання крутного моменту та частоти обертання, а відтак і ме-

ханічної потужності на валу приводу з навантаженням і може викори-

стовуватися на контрольованих приводних механізмах з реверсним 

характером обертання валу у різних галузях промисловості та аграрно-

го сектору. Схему пропонованого вимірювача наведено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Безконтактний вимірювач частоти обертання, крутного моменту та приско-

рення валу електродвигунів 

 

Безконтактний вимірювач крутного моменту, частоти обертання 

валу та його прискорення містить два дискові корпуси, встановлені 

відповідно на валу приводу і приєднаному до нього пружною встав-

кою валу навантаження, формувачі імпульсів виконані в секторних 

прорізах однорідних дискових корпусів, а датчики ємнісного або ін-

дуктивного типу встановлені на одній коаксіальній лінії з однаковим 

дотичним зазором до дискових корпусів, а також містить інтегральний 

підсилювач, адаптер та комп'ютерну систему, датчик ємнісного або 

індуктивного типу, встановлений проти прикріпленого до валу приво-

да дискового корпусу, підключено до блока визначення напрямку 

обертання валу,  

Безконтактний вимірювач крутного моменту, частоти обертання 

валу та його прискорення працює таким чином. При русі транспортно-

го засобу Уперед або Назад сигнали з датчика  ємнісного або індукти-

вного типу подаються до блока  визначення напрямку обертання осі, з 

виходу якого імпульси установлюють перший          RS-тригер у стан 

УПЕРЕД   або НАЗАД. 

Після приведення вхідного валу, а через торсійну пружну з'єд-

нувальну вставку і вихідного валу  в обертовий рух з певною частотою  

при русі транспортного засобу Уперед перший дисковий корпус  при 

навантаженні за рахунок торсійної деформації пружної вставки  про-

вертається відносно другого дискового корпусу, а перший формувач 
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імпульсів  зміщується відносно другого формувача імпульсів на пев-

ний кут, що призведе до зсуву по фазі сигналу першого датчика  ємні-

сного або індуктивного типу  відносно сигналу  другого датчика  ємні-

сного або індуктивного типу , у результаті чого на виході першого 

елемента І  з’явиться відповідний сигнал,  величина якого пропорційна 

протидійному моменту опору навантаження М. 

Доцільність практичного застосування того або іншого методу і 

відповідних засобів діагностики можна оцінити точністю вимірювання і 

технологічністю операцій діагностування. Точність визначаються показ-

никами надійності, а технологічність – простотою і зручністю корис-

тування методами і засобами діагностування, стабільністю їх дій і при-

стосованістю до конкретних умов технічної експлуатації електродвигу-

нів. 

 

ПРИСТРІЙ БЕЗПЕРЕРВНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ 

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІСНИХ ПАР ТРАМВАЮ  
 

Троцай А.В. 

Науковий керівник – Смирний М.Ф., докт. техн. наук, професор 
 

Визначення провороту бандажу важливе для безпеки руху на 

рейковому транспорті. Існуючі пристрої діагностики технічного стану 

колісних пар рухомого складу оснащені блоком управління та контро-

лю,  магнітними мітками, датчиками, які визначають проворот центру 

колісної пари відносно бандажу на залізничному транспорті та вико-

ристовуються для проведення наукових досліджень, є не досить точ-

ними.  

Огляд відомих пристроїв показав, що є потреба вдосконалення 

пристроїв з використанням датчиків, які дозволяють підвищити надій-

ність роботи пристрою.  

Актуальність теми обумовлена необхідністю  вдосконалення 

способу діагностування технічного стану колісних пар трамваю. 

Мета роботи – розробити вдосконалений пристрій з високою 

точністю та надійністю та застосування на підприємствах міського 

залізничного транспорту пристрою діагностування технічного стану 

колісних пар трамваю. 

Недоліком відомих пристроїв безперервного діагностування тех-

нічного стану колісних пар залізничного екіпажу, що були взяті за про-

тотип для вдосконалення є те, що наявність однієї пари магнітних міток 

при низьких швидкостях залізничного екіпажу призводить до рідкого 

вироблення корисних інформаційних сигналів, що знижує надійність 

роботи пристрою.  
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В основу побудови нового технічного рішення  поставлено за-

вдання вдосконалення пристрою, що підвищить функціонування тех-

нологічного обладнання і якість виконання технічного обслуговуван-

ня. На рисунку наведено схематичне зображення пропонованого при-

строю. 

Поставлене завдання досягається тим, що у пристрою безперерв-

ного діагностування технічного стану колісних пар залізничного екі-

пажу, що містить блок управління та контролю,  магнітні мітки, нане-

сені на колісний центр  та бандаж, перший та другий ферозонди, роз-

ташовані на кузовній частині на відстані один від іншого на відстані, 

що дорівнює відстані між центрами магнітних міток, розміщених одна 

проти іншої на колісному  центрі  та бандажі, додатковий ферозонд, 

розташований  в одній площині з першим ферозондом перпендикуляр-

но до його осі, перший ферозонд через послідовно з’єднані амплітуд-

ний детектор, перший пороговий елемент на елемент НЕ підключений 

до першого входу елемента І, другий вхід якого через другий порого-

вий елемент сполучений з додатковим ферозондом, другий ферозонд 

під'єднаний до інформаційного входу аналого-цифрового перетворюва-

ча, керуючий вхід якого зв’язаний з виходом елемента І, а вихід - з бло-

ком управління та контролю, згідно з корисною моделлю, вздовж лінії 

сполучення колісного центру  та бандажу нанесено n пар ідентичних 

магнітних міток. 
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Рисунок 1 –  Схематичне зображення пристрою 
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Пропоноване технічне рішення  забезпечить підвищення надій-

ності пристрою.  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ 

КАБІНИ ЛІФТУ 
 

Олійник А.С. 

Науковий керівник – Смирний М.Ф., докт. техн. наук, професор 
 

Безперервне зростання складності конструкцій ліфтового обла-

днання потребує вдосконалення систем безпеки. 

Звичайна система аварійного гальмування кабіни ліфту спра-

цьовує в разі, якщо швидкість руху кабіни перевищила задані парамет-

ри. Основою гальмівної системи безпеки є обмежувач швидкості кабі-

ни ліфту, роликова муфта, міцно закріплена на даху кабіни. При занад-

то швидкому спуску кабіни ліфту муфта стопориться, повертається і 

витягує механізм ловителів, які зупиняють кабіну. Крім того, ловителі 

автоматично активуються при сильних перекосах кабіни і неполадках 

в роботі обмежувача швидкості. Щоб уникнути подібних проблем, 

необхідно проводити регулярне технічне обслуговування ліфтів. 

Механізм ловителів відрізняється досить простим пристроєм. 

До його складу входять рухливі станини і гальмівні колодки. У зви-

чайному режимі руху кабіни колодки вільно ковзають по напрямних, 

але при активації обмежувача швидкості станини ловителя затискають 

гальмівні колодки. В результаті кабіна ліфту зупиняється і міцно фік-

сується на місці, навіть якщо обірвуться всі підйомні троси або проти-

вагу. 

Мета роботи – вдосконалення системи аварійної зупинки сучас-

ними засобами, а саме застосуванням нового інформаційного при-

строю  для зупинки кабіни  ліфту. 

В основу технічного рішення поставлено завдання вдоскона-

лення пристрою для зупинки кабіни ліфту шляхом того, що у відомому 

пристрою, що містить металеву пластину, прикріплену до направляю-

чої конструкції, два струмовихрові перетворювачі, розташовані один 

від іншого на відстані, що дорівнює довжині металевої пластини, за-

пропоновано застосувати диференціатор, входом підключений до ви-

ходу суматора, а виходом - до порогового елемента, що забезпечить 

підвищення надійності роботи системи гальмування в умовах можли-

вого виникнення аварійної ситуації. 

Суть технічного рішення пояснюється кресленням (рисунок 1), 

де зображено інформаційний пристрій для аварійної зупинки кабіни 

ліфту, що містить металеву пластину 1, прикріплену до направляючої 
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конструкції 2, струмовихрові перетворювачі 3, 4, розташовані один від 

іншого на відстані, що дорівнює довжині металевої пластини 1, сума-

тор 5, диференціатор 14 та пороговий елемент 15. 

 
Рисунок 1 – Інформаційний пристрій для аварійної зупинки кабіни ліфта 

 

На цьому ж кресленні наведено діаграми, які пояснюють прин-

цип дії пристрою. 

При штатному режимі роботи ліфту, кабіна якого рухається 

вниз на робочій швидкості, на виході диференціатора 14 з’являється 

імпульс б (епюра 14), амплітуда якого менша ніж поріг спрацювання а 

порогового елемента 15, на виході якого сигнал відсутній. 

У можливій аварійній ситуації при русі кабіни вниз із більшою 

швидкістю на виході диференціатора 14 з’являється імпульс в (епюра 

14), амплітуда якого більша ніж поріг спрацювання а порогового еле-

мента 15. У цьому випадку на виході порогового елемента 15 

з’являється сигнал АВАРІЯ (епюра 15 АВАРІЯ), який вмикає відповід-

ні пристрої безпеки. 

Пропоноване технічного рішення забезпечить підвищення на-

дійності роботи ліфту. 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

ВЕНТИЛЬНИМ ДВИГУНОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ 
 

Білоцерківська С.О.  

Науковий керівник – Сорока К.О., к.т.н., с.н.с.,  доцент 
 

Вентильні двигуни мають ряд суттєвих переваг над колек-

торними двигунами постійного струму. В них реалізоване елект-

ронне керування за допомогою мікропроцесора, що дозволяє пра-

цювати в режимах пуску і гальмування без використання резисто-
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рів або додаткових схем імпульсного керування. При їх роботі не 

виникає іскріння на колекторі та працюють вони значно надійні-

ше. Вони використовуються на електричному транспорті, в робо-

то-технічних пристроях, комп’ютерах.  

Актуальність дослідження вентильних двигунів і розробка ма-

тематичної моделі полягає в суттєвих перевагах цих двигунів над ін-

шими і широкому їх використанні на електричному транспорті, в ро-

бото-технічних пристроях, комп’ютерах, де до них ставляться високі 

вимоги точності та надійності роботи, при важких умовах експлуата-

ції.  

Мета роботи – :забезпечення заданих характеристик елект-

роприводу з вентильними двигунами, а саме: стійкості роботи, 

дотримання швидкості із заданою точністю, забезпечення потріб-

ної якості перехідних процесів в моменти пуску двигуна та в ди-

намічних режимах роботи та під час дії змінного в часі наванта-

ження.  

Предметом дослідження є вентильний двигун постійного 

струму на прикладі жорсткого магнітного диску НЖМД (disk drive, 

HDD). 

Вентильний двигун електроприводу HDD має ротор, на якому 

розміщені постійні 6магніти, та статор з обмотками. Обмотки статора 

приєднані до джерела постійного струму через транзистори. Переми-

кання транзисторів здійснює електронний комутатор за командами 

мікропроцесора. Мікропроцесор узгоджує моменти перемикання з по-

ложенням ротора в кожен момент часу. Відповідність  моменту пере-

микання обмоток положенню ротора забезпечує датчик положення 

ротора (ДПР). Завдяки перемиканню обмоток створюється обертове 

магнітне поле, яке приводить у рух ротор. Керування швидкістю обер-

тання ротора двигуна здійснює САК шляхом зміни величини струму, 

що подається на обмотки статора двигуна через транзистори. В якості 

системи автоматичного керування, в роботі запропоновано використа-

ти операційний підсилювач, який регулює величину робочого струму 

через транзистори, з врахуванням зворотного зв’язку по швидкості 

двигуна.   

Створена математична модель силового кола двигуна на осно-

ві диференційних рівнянь, що описують роботу його силової частини. 

Математична модель створена в середовищі вільного програмного за-

безпечення, математичного пакету Scilab/Xcos. За допомогою моделі 

виконано дослідження роботи електроприводу HDD з вентильним дви-

гуном, одержано параметри електроприводу і показано, що в разі без-

посереднього під’єднання до джерела живлення, без використання 
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САК, параметри роботи електроприводу далекі від потрібних: трива-

лість перехідного процесу 5 с, зміна швидкості обертання при наван-

таженні на 34%.  

Для забезпечення потрібних характеристик використано різні ти-

пи регуляторів: статичний, пропорційний (П – регулятор), астатичний, 

інтегруючий (І-регулятор), астатичний, пропорційно інтегруючий (ПІ - 

регулятор) та пропорційно-інтегро - диференційний  (ПІД - регулятор). 

Вивчена робота електроприводу із кожним з цих регуляторів і проаналізо-

вані параметри його роботи. Показано, що під час роботи з ПІД регулято-

ром, при оптимально підібраних параметрах регулятора, характеристики 

електроприводу з вентильним двигуном задовольняють високим вимогам 

точності і якості роботи. Час перехідних процесів зменшився до 0,03 с. 

Точність регулювання швидкості в динамічних режимах становить 0,15%.  

В результаті виконаної роботи розроблена математична модель 

електроприводу, яка дозволяє проектувати вентильні електроприводи різ-

ного призначення, відповідно до технічних вимог їх експлуатації та екс-

периментально підібрати близькі до оптимальних параметри регулятора.  

Показано, що вільне програмне забезпечення, а саме математич-

ний пакет Scilab/Xcos дозволяє моделювати складні технічні пристрої і 

одержувати моделі, які знаходять вимогам практики, аналогічні як мо-

делі, побудовані з використання ліцензійного пакету Matlab/Simulink.  

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ТИПУ Т3-ВПНП 
 

Дорогавцев Д О., Бєлєвцов Є.В.  
Науковий керівник –Далека В.Х. проф, д.т.н. 
 

У Салтівському трамвайному депо  м. Харкова з 127 одиниць 

рухомого складу, що знаходяться в регулярній експлуатації, 33 одини-

ці з електронною системою керування. Це трамвайні вагони Tatra Т3М, 

Т3А, Т3 ВПА, Т6В5, Т6А5 та Т3-ВПНП. Решта трамвайних вагонів 

обладнані реостатно-контакторною системою керування.  

У 2010 році фірма "Політехносервіс" спільно з чеськими фахівця-

ми налагодила виробництво кузовів  напівнизькою підлогою  вагона 

T3UA-3, на базі виробничих потужностей Калуської заводу комуналь-

ної техніки. У 2011-2012 роках було зібрано 6 трамваїв  типу T3UA-3 

"Каштан" для Києва з кузовами Калуського виробництва. З 2016 року 

складання власних трамваїв на основі кузовів Калуського виробництва 

була налагоджена в Одесі, а з 2017 року - в Запоріжжі та Харкові. 

          Харківський частково низькопідлоговий вагон отримав індекс  

Т3-ВПНП (скорочено від "Вагон Переобладнаний Низькопідлоговий". 
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Кузов для першого вагона Т3-ВПНП надійшов з Калуша до Харкова в 

квітні 2016 року. Збірка вагона проводилася підприємством "Техноло-

гії електротранспорту" на базі КП "Салтівське трамвайне депо" і за-

йняла трохи більше року. на відміну від київських, одеських і запорі-

зьких побратимів.  Т3-ВПНП отримав оригінальний дизайн лобової і 

задньої  частин кузова, що робить вагон лише віддалено схожим на 

чеські Vario LF. Т3-ВПНП відрізняється від T3UA-3 також і по "начи-

нці": на вагоні встановлені нові візки, тягові електродвигуни  ТЕ-026 

аналогічні вагонам Tatra-Т6А5, транзисторная система управління 

"Чергос" замість Сеgelec TV-Progress, виконано оригінальне оформ-

лення салону з кондиціонером.  

Таким чином, трамвайний вагон типу Т3-ВПНП це – сучасний чо-

тирьохвісний, частково низькопідлоговий трамвайний вагон, який об-

ладнано електронною системою керування тяговим електроприводом, 

візками з двойним підресоренням колісних пар, системою дискових 

гальм, електродвигунами постійного струму, сучасним кузовом Укра-

їнського виробництва. Вагон має естетичний зовнішній вигляд, що дає 

йому змогу легко вписуватися в архітектуру сучасного Харкова. 

Перші ходові випробування вагона Т3-ВПНП пройшли в квітні 

2017 року, після чого він був представлений журналістам. За результа-

тами випробувань в конструкцію вагона було внесено ряд змін, зокре-

ма, встановлено кватирки в бокових вікнах (спочатку планувалася вен-

тиляція тільки за допомогою кондиціонування салону), крім бічних 

камер зовнішнього спостереження з'явилися дзеркала заднього виду. 

Вагон був повторно презентовано журналістам, громадськості та міс-

течок владі 22 серпня 2017 року, і вже з наступного дня почав роботу з 

пасажирами. 

Показники пасажиромісткості вагону типу Т3-ВПНП: 

─  кількість місць для сидіння –  29; 

─  загальна пасажиромісткість вагона  –  147 пас. 

─ маса порожнього вагона в спорядженому стані – (20,2 ± 0,5) т; 

─ маса завантаженого вагона, не більше   – 30,3 т; 

─ середня навантага на будь-яку з осей, не більше  – 7,9 т. 

Показники електроспоживання  - витрати  електроенергії під  час  

розгону вагона до  швидкості 45  км/год–  610 ± 50  Вт·год. 

Електрообладнання тягової електропередачі і система елект-

роприводу вагона Т3-ВПНП, забезпечують: 

− плавний безреостатний пуск і регулювання швидкості 

руху в тяговому режимі в діапазоні швидкостей аж до конструкційної; 

− рух в режимі вибігу; 
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− службове рекуперативне (при наявності підключеного до 

контактної мережі споживача) і реостатне (при відсутності споживача 

або напруги мережі електричне гальмування в діапазоні швидкостей 

від конструкційної до 2 ... 3 км/год з подальшим автоматичним пере-

ходом на гальмування механічно (колодковим) гальмом до повної 

зупинки трамвая; 

− екстрене гальмування при спільній роботі електричного 

(механічного) і електромагнітного рейкового гальма; 

− автоматичне заміщення механічним гальмом електрично-

го при відмові останнього або при зупинці; 

− зміна напрямку руху (реверсування тягових електро-

двигунів); 

− маневровий режим руху по паркових коліях (зі швид-

кістю до 5 км / год) з допоміжного пульта; 

− рух при автономному ході (від акумуляторної батареї); 

− рух на двох тягових асинхронних електродвигунах при 

відмові одного з перетворювачів; 

− автоматичне переводення стрілок під струмом; 

− захист електроприводу від юза; 

− захист силових ланцюгів від протікання надмірних 

струмів при перевантаженнях, при відхиленнях напруги контактної 

мережі; 

− контроль пильності водія і зупинку вагона при її втраті. 

У ході роботи було зібрано інформацію про відмови трамвайних 

вагонів, які експлуатуються на маршрутах Салтівського трамвайного 

депо у лінії за 2018-2019 роки. 

Аналізуючи статистичні дані по відмовам рухомого складу за цей 

період  бачимо що більша частина відмов трапляється з причини не-

справності ланцюгів керування, несправності прискорювача на трам-

вайних вагонах типу Т3, несправності інших комутаційних елементів 

та апаратів. На відміну від вагонів Т3 на вагонах з електронною систе-

мою керування відмов набагато менше і всі вони не зв’язані з електри-

чними колами керування, чи комутаційними елементами, оскільки бі-

льша частина контакторів вмикається з малим струмом, що забезпечує 

більший ресурс іх роботи і меншу вірогідність відмов. 

         Усі відмови та несправності  трамвайних вагонів з електронною 

системою керування в 2018-2019 роках сталися не з причини несправ-

ності електронної системи керування, а з причини короткого замикан-

ня електропроводки, корозії металу, чи сторонніх причин, отож може-

мо зробити висновок що експлуатація трамваїв з електронною систе-

мою керування є більш надійною у порівнянні з реостатно-
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контакторною. При експлуатації таких вагонів жодного разу не стало-

ся  затримки руху в наслідок відмови системи керування через недо-

статнє обслуговування, чи незадовільний технічний стан. Вважаємо за 

необхідне додати також наступну інформацію: В депо експлуатуються 

вагони Т3-ВПНП з бортовими номерами 575, 585,та 4010 – за весь пе-

ріод експлуатаціє даних вагонів не сталося жодної відмови у роботі 

даних вагонів. 

Практика експлуатації таких вагонів показує, що сучасний ру-

хомий склад майже не має відмов на маршрутах та  не  створює умов 

для затримки руху міськелектротранспорту, при якісному та  своєчас-

ному технічному обслуговуванні та ремонті.  

Досвід експлуатації трамвайних вагонів з електронними систе-

мами керування, зокрема, вагонів типу Т3-ВПНП показує, що для  за-

безпечення якісного обслуговування пасажирів та роботи в конкурент-

них умовах на ринку пасажироперевезень в  місті, необхідно оновлю-

вати рухомий склад, а також необхідно модернізувати вже наявний 

рухомий склад шляхом проведення капітальних ремонтів з модерніза-

цією основних систем вагону. Оскільки рейковий транспорт є економі-

чним, енергоефективним та екологічно чистим, отож за міським елект-

ротранспортом майбутнє. 

 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ТРАНСПОРТІ 
 

Денисов Д.П., Рогоза І.О. 

Науковий керівник – Смирнов О.П., д-р техн. наук, професор, 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Транспортна політика країн ЄС націлена на різке зменшення за-

лежності від імпорту нафти, а викиди вуглекислого газу на транспорті 

до 2050 р. планується знизити на 60 %. Для міського транспорту пе-

редбачається застосування екологічно чистих транспортних засобів та 

видів палива. До 2030 р. рух автомобілів на традиційних видах палива 

у містах буде скорочено на 50 %, а до 2050 року буде повна заборона 

їх застосування у містах.  

Актуальність дослідження полягає в необхідності впровадження 

та застосування сучасних енергозберігаючих технологій на транспорті. 

Це гармонійно вписуються у загальну концепцію сталого розвитку 

суспільства, яка націлена на підвищення добробуту населення і забез-

печення здорової, надійної, економічної, соціальної та екологічної ос-

нови розвитку як для сьогодення, так і для майбутніх поколінь.  
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Мета роботи – обґрунтування необхідності впровадження та за-

стосування сучасних енергозберігаючих технологій на транспорті. 

Дослідження перспективних напрямів розвитку енергозберігаю-

чих технологій транспортних засобів та транспортних систем показує, 

що вдосконалення транспортного комплексу буде розвиватися за та-

кими основними взаємозв’язаними напрямками: 

- підвищення питомої енергоємності джерел енергії для елект-

ричного транспорту; 

- підвищення екологічної безпеки за рахунок розвитку альтерна-

тивних силових установок та джерел енергії; 

- інтеграція автомобіля в єдиний інформаційний простір транс-

портних систем та застосування штучного інтелекту в транспортних 

системах (комплексне керування транспортними засобами та система-

ми); 

- підвищення рівня безпеки транспортних засобів та систем. 

Нові інформаційні технології та обмін даними між автомобіля-

ми та загальною транспортною системою активно поширюються. Роз-

виток цих технологій і створення електронних дорожніх карт дозво-

лить у найближчій перспективі інтегрувати систему керування авто-

мобілем у єдиний інформаційний простір транспортних систем. В по-

дальшому розвиток єдиного інформаційного транспортного простору 

дозволить впровадити систему автоматичного керування автотранспо-

ртним засобом Це дозволить підняти безпеку та продуктивність руху 

на принципово новий рівень. 

Прогресивний розвиток транспортних систем вимагає нового 

інтелектуального підходу до вирішення транспортних завдань як на 

рівні окремого транспортного засобу, так і інфраструктури в цілому. В 

даний час інтелектуальні транспортні системи різного рівня розробля-

ються в усіх розвинених країнах світу. Сфера додатків інтелектуаль-

них систем у світовій практиці варіюється від рішення проблем гро-

мадського транспорту до вирішення глобальних екологічних та енер-

гетичних проблем сучасності.  

Основною проблемою, яка стоїть перед розробниками транспо-

ртних засобів і транспортних систем в цілому, є проблема підвищення 

безпеки руху. Для підвищення рівня безпеки створюються інтелектуа-

льні автомобілі, які здатні пересуватися по дорогах загального корис-

тування без участі водія. Наступним етапом є створення інтелектуаль-

них транспортних систем, які будуть керувати всіма елементами тран-

спортного комплексу.  

В даний час найбільш активно розвиваються наступні інтелек-

туальні технології для транспортної інфраструктури і транспортних 
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засобів: управління рухом і перевезеннями, управління безпекою та 

ліквідацією наслідків ДТП, управління інформацією та системою оп-

лати.  

Таким чином, нова технологія передбачає створення абсолютно 

нової інфраструктури для транспортних засобів, керування якою за-

сновано на штучних нейронних мережах.  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ  

ДЛЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
 

Хавжу Д.М., Фомкін Є.В. 

Науковий керівник – Борисенко А.О., канд. техн. наук, доцент 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет) 
 

Першим в історії фотоелектричним матеріалом був селен. Саме 

з його допомогою робили фотоелементи у кінці XIX - XX ст. Але вра-

ховуючи малий ККД (менше 1 %), селену почали шукати заміну. Ма-

сове виробництво сонячних батарей стало можливим після того, як 

телекомунікаційна компанія Bell Telephone розробила фотоелемент на 

основі кремнію. Він досі залишається найпоширенішим матеріалом у 

виробництві сонячних батарей, хоча очищення кремнію - процес ви-

тратний і тому шукають альтернативи: з'єднання міді, індію, галію і 

кадмію. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності впровадження 

та застосування сучасних елементів сонячної енергетики для заряду 

акумуляторних батарей електричних транспортних засобів. 

Мета роботи – обґрунтування необхідності впровадження соня-

чної енергетики для їх використання у електричних транспортних засо-

бів. 

Найбільш важливим технічним параметром сонячної батареї, 

яка робить основний вплив на економічність усієї установки, є її кори-

сна потужність. Вона визначається напругою і вихідним струмом. Ці 

параметри залежать від інтенсивності сонячного світла, що потрапляє 

на батарею. ЕРС окремих сонячних елементів не залежить від їх площі 

і знижується при нагріванні батареї сонцем, приблизно на 0,4 % на 

1 0С.  

Сонячні батареї мають коефіцієнт фотоелектричного 

перетворення до 30 %. Як результат, потужність 1 м2 сонячної панелі 

може досягати 150 Вт електроенергії. 

Лідерами глобального виробництва сонячних батарей є компанії 

Suntech, Yingli, Trina Solar, First Solar і Sharp Solar. Американська ком-

панія First Solar не лише робить сонячні батареї, але і бере безпосеред-
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ню участь в проектуванні і будівництві сонячних електростанцій. Що-

найпотужніша у світі СЭС Агуа-Калиенте, яка знаходиться в штаті 

Арізона, США - побудована компанією First Solar. Найбільшу ж укра-

їнську СЭС "Перовий" будувала і забезпечувала сонячними панелями 

австрійська компанія Activ Solar. 

Існують електромобілі, які використовують для руху і 

підзарядки акумуляторів сонячні батареї. Існує багато конструкцій 

сонцемобілів, але їхньою спільною проблемою є низький ККД 

сонячних батарей, що не дає змогу запасати значну кількість енергії.  

Наприкінці липня 2019 р. в Японії проходили тести 

електромобіля Toyota, оснащеного високоефективними 

фотоелектричними панелями Sharp, які розміщені не лише даху, але 

також на капоті та дверях багажника. У результаті потужність зросла 

до 860 Вт, а ККД перевищив 34 %. Для порівняння, у серійного Prius 

PHV з опціональною сонячною панеллю ці показники становлять 180 

Вт і 22,5 % відповідно, причому в момент руху енергія не 

накопичується, на відміну від експериментального образца. Якщо 

порівнювати доданий запас ходу, то за день на парковці сонячні панелі 

забезпечать 44,5 км.  

У Нідерландах представили електромобіль із сонячними пане-

лями та запасом ходу 720 км. Стартап Lightyear, заснований групою 

голландських студентів, представив електромобіль Lightyear One. Со-

нячні панелі на даху і капоті займають 5 м2. Додатково до підзарядки 

батарей від сонячних панелей, яка здатна додати 12 км запасу ходу за 1 

год. заряду електромобіль можна заряджати від побутової мережі на 

3,7 кВт (35 км - за 1год. заряду), від зарядки на 22 кВт (209 км) і навіть 

швидкісних зарядок 60 кВт (570 км). 

Розробники Lightyear One вже збирають попередні замовлення і 

планують почати поставки клієнтам у 2021 р. Повна вартість моделі 

становить € 149 тис. або $ 170 тис., при цьому перші 100 електромобі-

лів вже розкуплені, в даний момент йде підписка на наступні 500 шт.  

Таким чином, проведено обґрунтування необхідності впрова-

дження фотоелектричних елементів для використання у електричних 

транспортних засобів. Цій досвід можна впровадити у  гібридних тро-

лейбусах та електричних автобусах. 
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РОТОРНО-ПОРШНЕВИЙ КОМПРЕСОР З ОБЕРНЕНИМ 

АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ ЗМІННОГО СТРУМУ ДЛЯ 

ТРОЛЕЙБУСІВ 
 

Трофимов С. В. 

Науковий керівник – Коваленко А.В., к.т.н., доцент 
 

Проблема ресурсозбереження в нашій країні є однією з основ-

них, тому застосування енергозберігаючих технологій, як при вироб-

ництві, так і при експлуатації електричного транспорту дозволяє зни-

зити енерговитрати й підвищити їхню економічність. Це можливо до-

сягти при оптимальному сполученні характеристик і конструктивного 

виконання складальних одиниць із різними видами енергії. 

Порівняння кінематичних схем і конструктивних виконань  

показує, що роторно-поршневі компресори менш схильні до вібрацій, 

оскільки у них відсутні зворотно-поступальні  рухомі маси, а врівно-

важування обертових мас не являє технічних утруднень. Найбільш 

вузьким місцем є ущільнення робочих обсягів, але завдяки роботам 

Фелікса Ванкеля у двигунобудування, це питання так само вирішене 

позитивно. Роторно-поршневі компресори містять менше число дета-

лей, чим звичайні поршневі компресори. 

Електрокомпресор працює наступним чином. 

При подачі на вхід статичного перетворювача постійного 

струму в систему трифазних змінних напруг постійної напруги від ко-

нтактної мережі на його виході утвориться напруга змінного струму 

фіксованої частоти, наприклад промислової частоти - 50 Гц. У резуль-

таті протікання змінного струму по фазних обмотках якоря електрод-

вигуна виникає обертове магнітне поле, що зчіплюється з білячою клі-

ткою ротора. В останній наводиться ЕРС, що викликає струм у провід-

никах ротора, а він створює магнітне поле, що взаємодіючи з магніт-

ним полем якоря, створює обертальний момент. Цей момент через 

ексцентриковий вал передається ротору компресора. Ротор компресо-

ра, роблячи складний обертовий рух, змінює робочий обсяг компресо-

ра, в результаті чого відбувається первісне наповнення робочої порож-

нини свіжим зарядом атмосферного повітря через впускний канал, а 

потім його стиск і нагнітання в пневмомагістраль через нагнітальний 

клапан. 

З аналізу відомих електрокомпресорів, застосовуваних на тро-

лейбусах, доцільно перейти на роторно-поршневі компресори із при-

водом від оберненого асинхронного електродвигуна змінного струму 

промислової частоти маховичного типу, підключеного до контактної 
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мережі постійного струму через перетворювач постійного струму в 

систему трифазних напруг. 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

МЕХАНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРОЛЕЙБУСА 
 

Камшуков А.В. 

Науковий керівник – Коваленко А.В., к.т.н., доцент 
 

Варіація ресурсу вузлів ведучого моста і карданного вала, мо-

нотонний характер зміни параметрів їхнього технічного стану, висока 

трудомісткість монтажно-демонтажних робіт (особливо по ведучому 

мосту) висувають як одну з актуальних задач – пошук методів і засобів 

контролю технічного стану вузлів ведучого моста і карданного вала з 

метою визначення термінів і обсягів ремонтних впливів з урахуванням 

реального технічного стану. 

На рисунку 1 представлено схему стенду для дослідження пара-

метрів ведучого моста тролейбуса. На підставці 1 закріплений задній 

міст тролейбуса 2 обертається за допомогою електродвигуна постійно-

го струму 4 та карданного вала 3. 

 
Рисунок 1 – Схема стенда для випробування заднього моста тролейбуса: 1 – підставка;  

2 – задній міст тролейбуса; 3 – карданний вал; 4 – електродвигун; 5 – гальмівні цилінд-
ри; 6 – батареї балонів; 7 – пульт керування 

 

Під час модернізації стенду було виконане наступне: 

– на випробовуваний міст встановлені і відрегульовані гальмівні 

циліндри; 

– пневматичні резервуари зʼєднані трубопроводами з компресо-

рною установкою; 

– на компресорній установці встановлені наступні прилади: ма-

нометр для контролю вихідного тиску, вольтметр для контролю вхід-
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ної напруги на двигун привода компресора, амперметр для контролю 

струму привідного двигуна компресора; 

– встановлено чотири кульових крана на пневматичних трубоп-

роводах: перший для спускання тиску повітря у гальмівній магістралі, 

другий для подачі стисненого повітря до лівого гальмівного циліндру, 

третій для подачі стисненого повітря до двох гальмівних циліндрів 

одночасно, четвертий для подачі стисненого повітря до правого галь-

мівного циліндру. 

Установлене обладнання дозволяє перевіряти спрацювання пне-

вматичного приводу механічних гальм ведучого моста, час спрацю-

вання, час розгальмовування для кожного гальмівного циліндра окре-

мо, а також при загальмованому одному з коліс дозволяє перевірити 

роботу міжколісного диференціала у режимі пробуксовування, що до-

зволяє підвищити ефективність дослідження роботи ведучого моста. 

 

ПРОБЛЕМА РОЗРАХУНКУ ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

Пасько В.С. 

Науковий керівник – Донець О.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Проблема розрахунку втрат електроенергії хвилює енергетиків 

вже дуже довго. У зв'язку з цим, в даний час випускається дуже мало 

книг з даної теми, т.к мало що змінилося в принциповому пристрої 

мереж. Але при цьому випускається досить велика кількість статей, де 

проводиться уточнення старих даних і пропонуються нові рішення 

проблем, пов'язаних з розрахунком, нормуванням і зниженням втрат 

електроенергії.  

Однією з останніх книг, випущених з даної теми, є книга Же-

лезко Ю.С. "Розрахунок, аналіз і нормування втрат електроенергії в 

електричних мережах". В ній найбільш повно представлена структура 

втрат електроенергії, методи аналізу втрат і вибір заходів щодо їх зни-

ження. Обґрунтовано методи нормування втрат. Детально описано 

програмне забезпечення, що реалізує методи розрахунку втрат.  

Раніше цим же автором була випущена книга "Вибір заходів 

щодо зниження втрат електроенергії в електричних мережах: Керівни-

цтво для практичних розрахунків". Тут найбільшу увагу було приділе-

но методам розрахунку втрат електроенергії в різних мережах і обґру-

нтовано застосування того чи іншого методу в залежності від типу 

мережі, а також заходам щодо зниження втрат електроенергії.  

У книзі Будзко І.А. і Левіна М.С. "Електропостачання сільсь-

когосподарських підприємств і населених пунктів" автори детально 

розглянули проблеми електропостачання в цілому, зробивши упор на 
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розподільні мережі, які живлять сільськогосподарські підприємства і 

населені пункти. Також у книзі дані рекомендації з організації контро-

лю за споживанням електроенергії і вдосконаленню систем обліку.  

Автори Воротніцкій В.Е., Железко Ю.С. і Казанцев В.М. в 

книзі "Втрати електроенергії в електричних мережах енергосистем" 

розглянули детально загальні питання, пов'язані до зниження втрат 

електроенергії в мережах: методи розрахунку і прогнозування втрат у 

мережах, аналіз структури втрат і розрахунок їх техніко-економічної 

ефективності, планування втрат і заходів щодо їх зниження.  

У статті Воротніцкого В.Е., Заслонова С.В. і Калінкіна М.А. 

"Програма розрахунку технічних втрат потужності та електроенергії в 

розподільних мережах 6 - 10 кВ" детально описана програма для роз-

рахунку технічних втрат електроенергії РТП 3.1 Її головною перева-

гою є простота у використанні і зручний для аналізу висновок кінце-

вих результатів, що істотно скорочує трудовитрати персоналу на про-

ведення розрахунку.  

Стаття Железко Ю.С. "Принципи нормування втрат електрое-

нергії в електричних мережах і програмне забезпечення розрахунків" 

присвячена актуальній проблемі нормування втрат електроенергії. Ав-

тор робить упор на цілеспрямоване зниження втрат до економічно об-

ґрунтованого рівня, що не забезпечує існуюча практика нормування. 

Також у статті виноситься пропозиція використовувати нормативні 

характеристики втрат, розроблені на основі детальних схемотехнічних 

розрахунків мереж всіх класів напруг. При цьому розрахунок може 

проводиться при використанні програмного забезпечення.  

Метою іншої статті цього ж автора під назвою "Оцінка втрат 

електроенергії, зумовлених інструментальними похибками вимірю-

вання" не є уточнення методики визначення похибок конкретних вимі-

рювальних приладів на основі перевірки їх параметрів. Автором в 

статті проведена оцінка результуючих похибок системи обліку надхо-

дження та відпуску електроенергії з мережі енергопостачальної органі-

зації, що включає в себе сотні і тисячі приладів. Особливу увагу приді-

лено систематичної похибки, яка в даний час виявляється суттєвою 

складовою структури втрат.  

У статті Галанова В.П., Галанова В.В. "Вплив якості електрое-

нергії на рівень її втрат в мережах" приділено увагу актуальній про-

блемі якості електроенергії, що робить істотний вплив на втрати елек-

троенергії в мережах.  

Стаття Воротніцкого В.Е., Загорського Я.Т. і Апряткіна В.Н. 

"Розрахунок, нормування і зниження втрат електроенергії в міських 

електричних мережах" присвячена уточненню існуючих методів роз-
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рахунку втрат електроенергії, нормуванню втрат у сучасних умовах, а 

також новим методам зниження втрат.  

У статті Овчинникова А. "Втрати електроенергії в розподіль-

них мережах 0,38 – 6 (10) кВ робиться наголос на отримання достовір-

ної інформації про параметри роботи елементів мережевого господар-

ства, і насамперед про завантаження силових трансформаторів. Дана 

інформація, по думки автора, допоможе істотно знизити втрати елект-

роенергії в мережах 0,38 - 6 - 10 кВ.  

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ВАГОНУ 

МЕТРОПОЛІТЕНУ 
 

Кульбашний О.О. 

Науковий керівник – Герасименко В.А, .ст. викладач  
 

На даний час в усьому світі спостерігається швидке зростання на-

селення і розширення території міст. Крім цього, відбувається інтенси-

вне розмежування міської території на зони праці, житлові масиви, 

адміністративні та торгові центри, зони масового відпочинку. Все це 

призводить до зростання потреби населення в пересуванні. 

З урахуванням екологічного аспекту ця проблема стає однією з першо-

чергових для міського господарства. У даній ситуації необхідно зосе-

редити зусилля на комплексному вирішенні транспортної проблеми. 

При цьому першочерговим заходом є пріоритетний розвиток громад-

ських видів транспорту, що характеризується набагато більшою у по-

рівнянні з індивідуальним провізною здатністю. 

Метрополітен є одним з найважливіших видів транспорту у місті 

Харкові. Регулярно КП «Харківський метрополітен» здійснює переве-

зення 700 000 пасажирів на добу. Від кваліфікованого обслуговування 

станцій та справності рухомого складу залежить чітке функціонування 

міста. Переважна більшість вагонів метро, експлуатованих в даний 

час, підлягають капітально-відновлювальному ремонту. Вагони осна-

щені релейно-контакторною системою управління. Їх ремонт з повним 

відновленням працездатності досить складний та економічно недоці-

льний. У більшості випадків необхідна заміна електрообладнання, в 

першу чергу тягового, на нове. У зв’язку з цим при проведенні капіта-

льно-відновлювального ремонту рухомого складу метрополітену доці-

льніше проводити його глибоку модернізацію з впровадженням сучас-

ної системи тягового приводу, яка дозволить не тільки продовжити 

термін служби, а й поліпшити його технічні, експлуатаційні та еконо-

мічні параметри. 
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Актуальність роботи полягає у аналізі технічного стану рухомого 

складу Харківського метрополітену, модифікації вагонів метрополіте-

ну сучасними асинхронними двигунами за допомогою використання 

нових напівпровідникових приладів у системі керування, що дозволить 

поліпшити техніко-економічні показники та зекономити бюджетні ко-

шти. Метою роботи є вдосконалення ефективності роботи вагонів мет-

рополітену шляхом покращення тягових якостей електроприводів на 

підставі впровадження сучасних систем керування. 

У результаті проведеного аналізу було з’ясовано, що для вирі-

шення цього завдання необхідно застосовувати безреостатну імпульс-

ну систему управління ТЕД. Як об’єкт для дослідження було обрано 

тип вагону 81-714/717. Оптимальним є варіант модернізації з впрова-

дженням транзисторної системи керування асинхронними двигунами. 

Багатьма дослідниками та науковцями були запропоновані різні варіа-

нти вирішення цього завдання, однак, жоден з них повною мірою не 

задовольняє сучасним вимогам. 

У роботі були проаналізовані недоліки штатного варіанту тягово-

го електрообладнання вагонів 81-714/717 та визначено оптимальний 

спосіб їх удосконалення: впровадження напівпровідникової системи 

імпульсного регулювання ТЕД при здійснені капітально відновлюва-

льного ремонту. Так само були сформульовані основні вимоги до цієї 

системи: можливість істотної економії електроенергії, застосування 

безреостатного пуску та рекуперативного гальмування, зниження вар-

тості і трудомісткості технічного обслуговування. Визначена раціона-

льна структура електроприводу з мінімально можливою кількістю си-

лових комутаційних апаратів. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ 

ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ 
 

Дудка Д.С. 

Науковий керівник – Герасименко В.А., ст. викладач  
 

Електромобіль – це транcпортний заcіб, оcновним джерелом ене-

ргії якого є електрохімічна акумуляторна батарея. 

До акумуляторних батарей тягового приводу електромобіля заcтоcову-

єтьcя ряд вимог. Вони повинні бути вибухо- і пожежобезпечними, ма-

ти мінімальні маcогабаритні показники, виcокий ККД, мати широкий 

діапазон робочих температур, мінімальний cаморозряд, виcокий тер-

мін cлужби, бути механічно міцними, проcтими в обслуговуванні і 

мінімально токcичними. 
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Cлід зазначити, що cучаcна електрохімічна акумуляторна батарея 

є не тільки звичайним ноcієм заряду, але так cамо включає в cебе елек-

тронне обладнання для діагностики її cтану та управління. Дана систе-

ма контролю й управління у cкладі електрохімічного накопичувача 

дозволяє підвищити довговічність акумуляторних батарей: вибухо- і 

пожежобезпечніcть, простоту обслуговування та виcокий термін cлуж-

би АКБ. Гарантований підприємcтвом-виробником термін cлужби 

акумуляторної батареї головним чином залежить від її правильної 

екcплуатації. Режими екcплуатації джерел cтруму повинні відповідати 

технічній документації, що надаєтьcя підприємcтвом-виробником. 

Електрохімічній cиcтемі кожного типу відповідають cвої екcплуата-

ційні характериcтики. 

Метою даної роботи є підвищення екcплуатаційної надійноcті 

акумуляторних батарей, завдяки рекомендаціям щодо правильній 

екcплуатації та вибору найкращого технічного рішення cиcтеми конт-

ролю та управління. Актуальніcть дослідження полягає у розробці ре-

комендацій по cтворенню cиcтеми контролю та управління акумулято-

рною батареєю, що забезпечить його оптимальні режими екcплуатації. 

У роботі досліджуються фізичні процеcи та їх характериcтики, 

що відбуваютьcя в АКБ різних типів. Розглядаєтьcя вибір літій-іонних 

АКБ, як основних та найбільш перспективних для переобладнання або 

проектування cучаcного електромобіля. За результатами аналізу вияв-

лено, що літій-іонні акумуляторні батареї найкращим чином підходять 

для екcплуатації в електромобілях, бо вони володіють необхідною єм-

ністю, кількістю циклів розряду/заряду, маcо-габаритними показника-

ми, можливістю швидкого заряду. 

За результатами роботи розроблена cтратегія побудови cиcтеми конт-

ролю та управління хімічними джерелами енергії, яка дозволить забез-

печити виcоку cтабільніcть функціонування АКБ. 

Пристрій захиcту cтворюєтьcя з метою, щоб забезпечити конт-

роль системи на предмет відмови її працездатноcті. Макетний зразок 

приcтрою захиcту може бути зібраний на базі мікропроцесорної логі-

ки, блок-cхема якого зображена на рисунку 1. 
 

 
Рисунок 1 – Блок-cхема макетного зразку приcтрою захиcту 
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Блок-cхема макетного зразку приcтрою захиcту являє cобою два 

мікроконтролера, один з яких представлено у якоcті cиcтеми контролю 

та управління батареєю електромобіля (МК1), інший – пристроєм за-

хиcту (МК2). Кожен мікроконтролер має cвітлову індикацію, яка до-

зволяє визначити cтан пристроїв cиcтеми. 

Розроблена система захиcту доcить проcта у розумінні процесів 

синхронізації сигналів ліній зв’язку, не вимагає значних апаратних 

ресурсів. Зазначені переваги і безвідмовність функціонування у cкладі 

промислового обладнання, дозволяють рекомендувати використання 

даної структури приcтрою захиcту в комплексі cиcтеми контролю та 

управління тягової акумуляторної батареї електромобіля. 

Отримані у роботі результати дозволяють правильно підібрати 

необхідний тип акумуляторної батареї та cпроектувати cиcтему конт-

ролю та управління при розробці чи модернізації електромобіля. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЖИВЛЕННІ 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ДВИГУНА ВІД 

НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА 
 

Мищенко А.А., Загоруйко А.Д. 

Науковий керівник – Ягуп К.В., докт. техн. наук,професор 
 

Дослідження електромагнітних процесів в електромехатронних 

системах набуває все більшого значення у зв’язку з розвитком елект-

ромеханічних силових та інформаційних перетворювачів, напівпровід-

никових пристроїв та механізмів що приводяться до руху.  

В таких системах проявляються специфічні комутаційні проце-

си, які спотворюють синусоїдальну форму струму. 

Методи, що застосовуються для нейтралізації особливостей 

впливу напівпровідникових систем дозволяють, як правило, забезпечи-

ти ступень рівномірності моментів  і сил електромеханічних перетво-

рювачів, достатню для вирішення більшості механічних задач. 

Актуальність роботи полягає у застосування синтезу напівпро-

відникових пристроїв і електромеханічних перетворювачів для управ-

ління і регулювання швидкості, моменту на зусилля електричних ма-

шин, а саме електричних двигунів постійного струму. 

Мета роботи – провести аналіз характеристик системи «вузол 

комутації – двигун постійного струму» із застосуванням комп’ютерної 

моделі. 

 Комп’ютерна модель була складена за допомогою блоків біблі-

отеки SimPowerSystem та Simulink (рис. 1). В якості двигуна постійно-

го струму був обраний двигун із параметрами: напруга на якорі 240 В, 
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напруга на обмотці збудження 300, момент навантаження 10.   Параме-

три складових вузла комутації були розраховані таким чином, щоб 

відношення напруги на конденсаторі до характеристичного опору був  

вищий за струм навантаження. Частота широтно-імпульсної модуляції 

була задана рівною 50 Гц, ії коефіцієнт заповнення складає 0,4.  В ре-

зультаті роботи комп’ютерної моделі струм навантаження мав перери-

вчасту форму. Для уникнення цієї обставини, послідовно із двигуном 

підключений дросель. В результаті роботи такої моделі струм наван-

таження не досягає нульового значення (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Електрична система «Вузол комутації – двигун постійного струму» 

 

 
Рисунок 2 – Вихідний струм електричної системи 
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В результаті проведеного експерименту були визначені параметри 

вузла комутації,  які надають можливість корегувати основні характерис-

тики двигуна постійного струму. Встановлено, що для встановлення без-

перервного характеру струму навантаження двигуна постійного струму 

необхідно паралельно із двигуном ввімкнути  дросель. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНЖЕНЕРНОЇ ЕКОЛОГІЇ 

УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ. 

ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ГОСПОДАРЧО-ПИТНОЇ 

ВОДИ ТА ВОДИ, ЩО СКИДАЄТЬСЯ У ВОДОЙМИЩА 
 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОСВІТЛЕННЯ 

ВОДИ У ЗВАЖЕНОМУ ШАРІ ОСАДУ 
 

Агарков О.Ю. 

Науковий керівник – Благодарна Г.І., канд. техн. наук, доцент 
 

Однією з поширених споруд для очищення води є освітлювачі 

зі зваженим шаром осаду (ОЗШО). Освітлювачі зі зваженим шаром 

осаду, що застосовуються як споруди першого ступеня водопідготов-

ки, можуть успішно працювати тільки за умови попередньої обробки 

домішок води коагулянтом або флокулянтом. Вони забезпечують 

більш високий ефект освітлення води і мають більш високу продукти-

вність, ніж відстійники. 

У освітлювачах, які використовуються на очисних спорудах 

України, вода змішується з реагентами до надходження її в апарат, що 

при наявності декількох освітлювачів спрощує дозування реагентів, 

але такий спосіб введення реагентів має недоліки: виділення з розчину 

продуктів процесу водообробки відбувається в умовах вільного об'єму, 

тобто при відсутності зважених часток контактного середовища, що 

несприятливо для формування суспензії, яка може диспергувати під 

час руху через розподільну систему. Здійснити безпосередню подачу 

реагентів в контактне середовище в розглянутих освітлювачах не 

представляється можливим, тому що вода входить в освітлювачі окре-

мими вертикальними потоками. 

Ефект роботи освітлювача в основному залежить від стану 

зваженого шару в робочій камері. Основними факторами, що визнача-

ють інтенсивність формування зваженого шару і вміст у ньому суспен-

зії, є якість вихідної води (наявність зважених речовин, її хімічний 

склад, температура), гідравлічні умови (швидкість висхідного потоку 

води, розподіл її між зоною освітлення та зоною відділення осаду), а 
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також хімічний склад і структура осаду в самому зваженому шарі (ве-

личина пластівців, їх міцність і об'ємна вага). 

На підставі зробленого аналізу конструкцій існуючих вітчиз-

няних освітлювачів, можна зробити висновок, що загальним недоліком 

всіх ОЗШО є погана робота при низькій каламутності і кольоровості 

води, що очищується. Освітлювачі працюють ефективно за умови від-

носно незначних коливань годинної витрати води, що подається (не 

більше 10–15% протягом години). 

Завдання поліпшення технологічного процесу освітлення води 

в освітлювачах із завислим осадом зводиться, в основному, до ство-

рення оптимальних умов для отримання великих пластівців з сильно 

розвиненою поверхнею і до скорочення часу їх формування. 

В освітлювачах досягається високий ефект освітлення води; 

разом з тим вони не позбавлені і недоліків, до числа яких належить 

чутливість до зміни швидкостей протікання води через зону зваженого 

осаду, до температури води і інших параметрів. Щоб уникнути руйну-

вання зваженого шару конвекційними потоками і виносу осаду з освіт-

лювача, температура води не повинна змінюватися більш ніж на  

1 С на годину. 

Результати досліджень, проведених в ХНУМГ ім. О.М. Беке-

това, показують, що введення контактного завантаження у вигляді 

кварцового піску в зону реакції освітлювачів зі зваженим осадом до-

зволяє поліпшити ряд технологічних параметрів роботи освітлювачів, 

а саме: збільшується вагова концентрація зваженого осаду, гідравлічна 

крупність і об'ємна вага пластівців зваженого осаду. Поліпшення тех-

нологічних параметрів освітлення води в освітлювачах з контактним 

завантаженням дозволяє збільшити в них швидкість висхідного потоку 

води і, отже, збільшити їх продуктивність. 

У ДонНАБА на кафедрі теплогазоводопостачання, водовідве-

дення та вентиляції запропоновано удосконалення коридорних освіт-

лювачів. Запропоновано замість нестійкого пухкого зваженого шару 

використовувати для контактної коагуляції волокнисте середовище з 

синтетичних волокон. Так, у всіх коридорах влаштовується волокниста 

насадка на місці зваженого і захисного шарів. Вікна для відбору осаду 

замонолічуються, влаштовуються завіси з волокнистих йоржів, а під 

ними – система дірчастих труб для розподілу стисненого повітря. Тру-

ба в середньому коридорі під'єднується до подачі вихідної води. У ро-

бочому режимі очищається вода подається в коридори нижніми дірча-

стими розподільними трубками, розподіляється площею коридорів, 

фільтрується через волокнисту насадку (при цьому частки домішок 



 152 

затримуються на волокнах), освітлена вода збирається в лотки і відво-

диться. 

Регенерація волокон виконується стисненим повітрям, що по-

дається по пластмасовим трубам в затопленому стані. Брудна вода від-

водиться по тій же трубі, по якій подавалася вода на освітлення. Вна-

слідок включення в роботу по освітленню води середнього коридору 

досягається не тільки поліпшення роботи споруди, а й збільшується 

продуктивність.  

Таким чином, можна зробити висновок, що при проектуванні 

освітлювачів з шаром завислого осаду для очищення питної води слід 

враховувати параметри вихідної води та застосовувати вдосконалені 

конструкції вказаних споруд. 

 

АНАЕРОБНА БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Бондаренко Н.В. 

Науковий керівник – Шевченко Т.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Хімічні підприємства споживають багато води, скидаючи зго-

дом велику кількість сильно забруднених рідин. Таким чином, щоб 

стічні води не робили негативного впливу на екологію, забруднюючи 

довкілля, перед їх скиданням треба обов'язково проводити очищення, 

головне завдання якого – знезараження, прояснення, дегазація, дисти-

ляція, зм'якшування. Очищення стічних вод, забруднених різними хі-

мічними речовинами, робиться різними способами. Найпопулярніші 

серед них – механічні, хімічні, фізико-хімічні та біологічні. 

Біологічні методи застосовують для очищення господарсько-

побутових і промислових стічних вод від різноманітних розчинених 

органічних і деяких неорганічних (сірководень, аміак тощо) з’єднань. 

Процес очищення заснований на здатності мікроорганізмів використо-

вувати такі речовини для харчування в процесі життєдіяльності. 

Анаеробне очищення застосовується переважно для видалення 

осаду, мулу і інших забруднень стічних вод. Також воно використову-

ється для переробки інших видів осадів, твердих відходів.  

Метантенк, метантанк – штучний резервуар великої ємності (до декі-

лькох тисяч кубічних метрів) для біологічного перероблення (так зва-

ного метанового зброджування за допомогою бактерій-мінералізаторів 

та інших мікроорганізмів) органічного осаду стічних вод без доступу 

повітря. Резервуар є герметичним ферментером із функцією перемішу-

вання, який обов’язково обладнаний газовіддільниками з протипо-

лум’яними пастками. Ключову роль в анаеробній деградації органіч-



 153 

них речовин до метану відіграють метанові бактерії родів 

Methanosarcina, Methanosaeta (Methanothrix), Мethanomicrobium. 

Септики є підземними, герметично закритими горизонтальни-

ми місткостями, на дні яких утворюється твердий осад. Згодом він 

гниє і розкладається. Відбуваються ці процеси саме завдяки дії анае-

робних мікроорганізмів.  

Головне завдання септика анаеробної установки – відділення 

розчинних часток рідини від нерозчинних і розкладання забруднень за 

допомогою обробки анаеробними мікроорганізмами. Перевага анаеро-

бних очисних систем – незначне утворення біомаси надлишкових мік-

роорганізмів. Використати метод доцільно при невисокому рівні ґрун-

тових вод. 

Процеси анаеробного очищення води відбуваються в метанте-

нках і біореакторах (ці установки є герметичними). Матеріали вигото-

влення місткостей – залізо, пластик, бетон. Оскільки для діяльності 

мікроорганізмів кисень не потрібний, усі процеси очищення протіка-

ють без викиду енергії, і температура не підвищується. При розкла-

данні органічних складових, які знаходяться у воді, чисельність коло-

ній бактерій залишається практично незмінною. Оскільки складну сис-

тему контролю за умовами середовища в даному випадку не потрібно, 

вартість такої установки виходить порівняно невисокою.  

Головний недолік анаеробного очищення – утворення в ре-

зультаті діяльності анаеробів горючого газу метану. Тому конструкції 

можна встановлювати тільки на рівних поверхнях, які добре продува-

ються, по їх периметру треба облаштовувати газоаналізатори з пода-

льшим підключенням до системи пожежного сповіщення. До речі, ана-

еробне очищення у більшості випадків застосовується для обслугову-

вання заміських будинків і дач. 

Основні переваги методик біологічного очищення стоків :  

˗ доступна ціна – вартість очищення кубометра стоків із засто-

суванням хімічного і механічного методу виходить вище, ніж із засто-

суванням біологічного; 

˗ простота використання, надійність – відразу після запуску в 

роботу станції біоочищення починають працювати повністю автоном-

но; закуповувати витратні матеріали не вимагається; 

˗ екологічність – стічні води, які пройшли очищення можна смі-

ливо зливати в ґрунт, не побоюючись за стан довкілля. 

Після роботи станції не залишається ніяких реагентів, які треба 

утилізувати відповідним чином. Мул, що осідає на дно камери, – від-

мінне добриво. Міра очищення складає 99%, тобто очищену біологіч-

ним способом воду теоретично можна пити, але практично цього кра-
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ще не робити. Оскільки колонії бактерій мають здатність до самовідт-

ворення, замінювати їх досить один раз в п'ять років. 

Отже, у анаеробного методу очищення стічних вод є свої перева-

ги і недоліки. З одного боку, в процесі очищення не утворюється вели-

ка кількість активного мулу – тобто його не треба утилізувати. З іншо-

го, застосовувати спосіб можна тільки при низьких концентраціях суб-

страту. Близько 89% енергії йде на вироблення метану, швидкість при-

росту біомаси низька. Ефективність очищення даним способом висока, 

але у ряді випадків стоки все одно треба доочищати. 

 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ 
 

Василенко А.С. 

Науковий керівник – Шевченко Т.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Нафтопродукти є одними з найнебезпечніших компонентів за-

бруднень стічних вод. Вони шкідливо впливають на біохімічні, фізіо-

логічні процеси в організмі біологічних об’єктів 

Майже всі способи утилізації відпрацьованих нафтовміcних 

розчинів або економічно не ефективні, або не забезпечують необхід-

ний ступінь очищення води й екологічно неприйнятні. Слід зазначити, 

що пошук технологічних рішень з очищення води від нафтопродуктів 

ведеться постійно.  

При виборі системи збору та очищення стічних вод керуються 

такими основними положеннями:  

1. Необхідністю максимального зменшення кількості стічних 

вод і зниження вмісту в них домішок.  

2. Можливістю вилучення зі стічних вод цінних домішок та їх 

подальшої утилізації. 

3. Повторним використанням стічних вод (вихідних і очище-

них) у технологічних процесах і системах оборотного водопостачання.  

Маючи дані з витрат стічних вод, їх детальну характеристику, 

в тому числі і за змістом домішок, а також вимоги до очищеної води, 

можна відібрати для дослідження кілька методів. На підставі експери-

ментальних досліджень з урахуванням техніко-економічних показни-

ків вибирають оптимальний метод очищення стічних вод. Вибір мето-

ду очищення стічних вод підприємств залежить від багатьох факторів: 

кількість стічних вод різних видів, їхні витрати, можливість і економі-

чна доцільність вилучення домішок зі стічних вод, вимоги до якості 

очищеної води при її використанні для повторного і оборотного водо-

постачання та скидання у водоймe, потужність водойми, наявність 

районних чи міських очисних споруд .  
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Є дві основних технології очищення нафтовмісних стічних вод: 

1. Механічна. 

2. Фізико-хімічна. 

Механічне очищення стоків від нафтопродуктів 

Цей метод очищення стічних вод нафтопереробних заводів до-

зволяє видаляти з відпрацьованого середовища до 65% домішок. Те-

хнологія механічного водоочищення – відстоювання у нафтовловлю-

вачах. Стоки поміщаються в резервуари, де протягом  

6–24 годин очищаються від нафтопродуктів. Це можуть бути як ста-

тичні, так і динамічні резервуари. У першому випадку середовище 

знаходиться в нерухомому стані, в другому – переміщається вертика-

льно або горизонтально. 

Фізико-хімічне очищення стоків нафтопереробних підпри-

ємств 

Ця технологія дозволяє очищати відпрацьоване середовище від 

зважених речовин і розчинених у воді домішок. Найбільш ефективні 

методи очищення води від нафтопродуктів: 

1. Флотація – видалення із середовища колоїдних і диспергова-

них забруднень за допомогою бульбашок газу. 

2. Сорбція – поглинання з середовища забруднень поверхнями 

адсорбентів (твердих матеріалів). Для цього можуть використовува-

тися: активоване вугілля, алюмогель, силікагель, цеоліти. 

3. Іонообмін – іонообмінні матеріали видаляють з середовища 

іони, замінюючи їх такою ж кількістю іонів іоніту. 

4. Гіперфільтрація – очищення забруднених нафтою стічних 

вод за допомогою установок зворотного осмосу. Стоки під великим 

тиском подаються на напівпроникні мембрани, які очищають воду на 

молекулярному рівні. 

5. Нейтралізація – очищення відпрацьованого середовища від 

лугів і кислот. 

6. Екстракція – перерозподіл забруднень в суміші двох взаємно 

нерозчинних рідин. 

7. Евапорація – метод очищення стічних вод нафтопереробних 

заводів шляхом пропускання через забруднене середовище нагрітої 

до 100 °C водяної пари. 

Хімічний метод полягає в тому, що у воду додають різні хімічні 

реагенти, які вступають у реакцію з нафтою і осідають у вигляді не-

розчинних осадів. Тому, цей метод застосовують лише для очищення 

локалізованої кількості води від нафти, він не є екологічним. 

Біологічний метод ґрунтується на мікробіологічному розкладанні 

нафти за допомогою нафтоокиснювальних бактерій, оптимальна тем-
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пература для яких становить від 20 до 30 °С. Переваги біологічного 

методу – можливість видаляти різноманітні органічні сполуки, в тому 

числі токсичні. Проте до недоліків слід віднести високі капітальні ви-

трати, необхідність суворого дотримання технологічного режиму очи-

щення. 

Отже, серед існуючих методів очищення води від нафти і нафто-

продуктів найдоцільнішим, найбільш перспективним і екологічно чис-

тим є біосорбційний метод.  

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ КОНТАКТНИХ ОСВІТЛЮВАЧІВ 

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПИТНОЇ ВОДИ 
 

Дунаєва Н.П. 

Науковий керівник – Душкін С.С., д-р техн. наук, професор 
 

Прояснення води відноситься до одних з найвідоміших і ефек-

тивних способів видалення з води зважених і колоїдних речовин.  

Можна виділити наступні методи інтенсифікації процесу про-

яснення: 

 а) фільтрування в напрямку спадання крупності зерен заван-

таження, а також її укрупнення з одночасним збільшенням висоти ша-

ру з метою зниження інтенсивності приросту втрат напору за рахунок 

розосередження забруднень в можливо більшому об’ємі (найбільш 

вдало це реалізується в контактних освітлювачах); 

 б) застосування різних способів попередньої обробки води з 

метою збільшення щільності і міцності затриманих фільтром забруд-

нень, більш рівномірного їх розподілу в товщі фільтруючого шару; 

 в) застосування для завантаження зернистих матеріалів з 

високою міжзерновою пористістю і розвиненою питомою поверхнею. 

Паралельно з впровадженням та використанням контактних 

освітлювачів була розпочата практика пошуку методів підвищення 

ефективності їх роботи. 

Процес контактної коагуляції може бути інтенсифікований за 

рахунок підвищення гідравлічної крупності коагульованих домішок 

при обробці води активованим розчином коагулянту. При цьому сітча-

ста структура гелю, що утворюється на поверхні завантаження, є більш 

структурованою, що дозволяє, в свою чергу, поліпшити технологічні 

параметри роботи контактних освітлювачів і в кінцевому підсумку – 

підвищити ефективність роботи контактних освітлювачів. 

При здійсненні контактної коагуляції в присутності коагулян-

ту завжди є деякий проміжок часу від моменту введення коагулянту у 

воду, що обробляється, до моменту надходження води в зернистий 
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шар, тобто, до початку процесу контактної коагуляції. Якщо доза коа-

гулянту, яка вводиться, досить велика і у воді є достатній резерв луж-

ності, то протягом зазначеного проміжку часу може початися процес 

коагуляції в об’ємі. 

Таким чином, попередня агрегація частинок в тих випадках, 

коли вона можлива, чинить негативний вплив на процес контактної 

коагуляції, помітно скорочуючи час захисної дії зернистого шару. Цей 

результат знову вказує на своєрідність процесу контактної коагуляції: 

структура осаду, що утворюється при контактній коагуляції первинних 

частинок та їх агрегатів, різна. 

Переваги контактної коагуляції перед звичайною коагуляцією 

у вільному об’ємі позбавляють сенсу застосування камер утворення 

пластівців для попереднього укрупнення первинних частинок. Сам 

механізм контактної коагуляції, при якому виділення з води твердих 

частинок і їх закріплення на зернах піску під дією сил прилипання, 

дозволяє повністю завершити процес очищення води в одній споруді. 

До особливостей контактної коагуляції слід також віднести 

незалежність процесу від лужності і температури води, більш слабкий 

вплив рН води, високу ефективність при менших витратах коагулянту 

(10–15%). У той час як на процес коагуляції в об’ємі впливають насту-

пні фактори: аніонний склад води, величина рН, лужність і температу-

ра води, доза коагулянту, умови перемішування, концентрація у вихід-

ній воді зважених речовин. 

При малих дозах коагулянту зміна дози не робить істотного 

впливу на якість фільтрату. Це обумовлюється збереженням стійкості 

забруднюючих воду частинок при малих дозах коагулянту. K поверхні 

зерен фільтруючого завантаження прилипають лише ті частинки, які за 

своїми природними властивостями здатні до прилипання і без дода-

вання коагулянту. Але потім, після певного значення дози, її вплив 

сильно позначається і якість фільтрату різко поліпшується. Процес 

характеризується швидким зменшенням ступеня стійкості частинок, їх 

здатність до прилипання різко збільшується зі збільшенням дози коа-

гулянту. 

Аналіз роботи контактних освітлювачів показує, що вони до-

зволяють поліпшити процеси очищення води, збільшити продуктив-

ність очисних споруд при низькій температурі води і недостатній луж-

ності води, що прояснюється, коли процеси очищення викликають пе-

вні труднощі. Виділені основні методи інтенсифікації процесу прояс-

нення і роботи контактних освітлювачів, які можуть забезпечити під-

вищення продуктивності споруд в 1,5–3,0 рази. 
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Аналіз існуючих методів підвищення ефективності роботи 

очисних споруд водопроводу показує, що досить актуальним є розроб-

ка нових, більш ефективних як по капітальним, так і по експлуатацій-

ним витратам, методів інтенсифікації процесу контактної коагуляції, 

до числа яких належить метод модифікації кварцового завантаження 

контактного освітлювача 10 % розчином коагулянту сульфату алюмі-

нію, який дозволить поліпшити якість очищення води, знизити витрати 

реагентів, знизити собівартість проясненої води і підвищити продук-

тивність очисних споруд. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНДУКОВАНОЇ АКТИВАЦІЇ 

(ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ) АКТИВНОГО МУЛУ НА 

ОЧИСНИХ СПОРУДАХ м. СУМИ 
 

Забара І.І. 

Науковий керівник – Чуб І.М., канд. техн. наук, доцент  
 

Для очищення комунальних і промислових стічних вод на ста-

нції очисних споруд м. Суми використовують традиційну технологію 

біологічного очищення в аеротенках за допомогою мікроорганізмів 

активного мулу. Використання даної технологій для очищення високо-

концентрованих стічних вод має низку недоліків: вплив на ефектив-

ність очищення нерівномірності надходження стічних вод; залежність 

від температури, рН стоків, що надходять; токсичність ряду забруд-

нюючих речовин до активного мулу (нафтопродуктів, СПАР, іонів 

важких металів, ксенобіотиків тощо); спухання мулу внаслідок розви-

тку нитчастих бактерій та інших чинників.  

Як результат, маємо недостатнє відокремлення активного му-

лу від очищеної води, велику кількість надлишкового мулу,  який пот-

ребує значних витрат на обробку та утилізацію. 

 Кисень – один з найбільш важливих факторів, який впливає 

на розвиток та життєдіяльність мікроорганізмів активного мулу, і на 

якість біологічної очистки стічних вод. Під час експлуатації труб-

аераторів понад терміну придатності відбувається  їх сильне засмічен-

ня та руйнування, що  призводить до зменшення розчиненого кисню в 

аеротенках і, відповідно, неякісної біологічної очистки. Також, однією 

з найважливіших проблем  є високий вміст сірководню в стічних во-

дах, що надходять на очисні споруди м. Суми. Так, у квітні 2019 року 

зафіксовано збільшення вмісту сірководню в стічних водах до 18,7 

мг/л. 

 У водах, що містять сірководень, розвиваються сіркобакте-

рії, які уявляють собою мікронитки, плаваючі у воді. Масовий розви-
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ток сіркобактерій в активному мулі викликає різкий розлад в роботі 

біологічних споруд: активний мул спучується і погано осідає при відс-

тоюванні. 

 В результаті сумісного впливу всіх факторів відбувається 

істотне порушення функціонального стану активного мулу, утворю-

ється нитчасте спухання і погіршується біологічна очистка стічних 

вод, як наслідок з’являється піна.   

 У квітні 2019 року після проведення мікроскопічного аналі-

зу активного мулу і піни, яка утворилася в аеротенках на очисних спо-

рудах м. Суми, були ідентифіковані нитчасті сіркобактерії: Thiothrix, 

Beggiatoa, Тип 021N, рисунок 1. 

 

  
Рисунок 1‒ Нитчасті сіркобактерії Thiothrix та Beggiatoa alba в активному мулі ОС м. 

Суми. 

 

З метою оздоровлення біомаси активного мулу та усунення 

піни  були проведені профілактичні заходи: 

 1) підвищення ферментативної активності мікроорганізмів 

активного мулу методом індукованої активації (метод хімічного мута-

генезу); 

2) механічне усунення накопиченої піни ( перекачування піни 

зі вторинних відстійників на мулові майданчики). 

Через 5-6 діб після проведення вищезазначених заходів отримали  

налагодження біологічної очистки в аеротенках, цим самим досягли: 

- зникнення піни, як результат зменшення кількості нитчастих 

бактерій;  

- підвищення видового різноманіття мікроорганізмів активного 

мулу;  

- поліпшення флокуляційних властивостей активного мулу; 

- глибоке вилучення сполук азоту і фосфору. 

Метод індукованої активації – це підвищення ферментативної ак-

тивності мікроорганізмів активного мулу стимулюючими агентами з 

подальшою його селекцією. В нашому випадку стимулюючими аген-
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тами є лимонна та бурштинова кислоти. За рік випробувань цього ме-

тоду було доведено, що індукована активація активного мулу забезпе-

чує ефективну боротьбу з нитчастим спуханням активного мулу в ае-

ротенках, а також цей метод призводить до збільшення швидкості і 

глибини вилучення забруднюючих речовин, особливо сполук азоту і 

фосфору. Зміна біоценозу активного мулу після обробки кислотами 

йде в напрямку, адаптованому до заданого складу стічних вод і містить 

всі ферментні системи, необхідні для деградації присутніх забрудню-

ючих речовин. 

 

МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ ТЕПЛА ЗІ СТІЧНИХ ВОД  
 

Заславська В.В. 
Науковий керівник – Благодарна Г.І., канд. техн .наук, доцент 
 

Метою роботи є дослідження прихованого відновлювального 

потенціалу енергії у водоканалах. Також ми оцінюємо здатність реку-

перації тепла із стічних вод. 
Стічні води промисловості та муніципалітетів завжди містять 

певну кількість тепла. Температура стічних вод, що скидаються, може 

бути значно вище і стабільніше в порівнянні з навколишнім середови-

щем. Зниження температури стічних вод на один градус за рахунок 

рекуперації тепла може принести 720 ГВт/год економії енергії щоріч-

но. Відновлення тепла із стічних вод може бути значним джерелом 

енергії для комунальних послуг. Процеси, такі як анаеробне зброджу-

вання і сушка осаду, також можуть виграти від відновлення тепла. 

Крім того, тепло часто передається в систему централізованого тепло-

постачання. Використання технології теплового насоса може також 

підвищити загальну ефективність рекуперації тепла. Система може 

забезпечити охолодження під час літнього сезону.  
Рекуперація тепла – процес повернення тепла з відпрацьова-

ного витяжного повітря.  
Система рекуперації тепла може бути реалізована на різних 

етапах від джерела до водоканалу. Тепло може бути відновлено одразу 

після виробництва стічних вод. При такому варіанті площа теплопере-

дачі може бути відносно великою. Традиційно системи рекуперації 

тепла встановлюються на очисних спорудах після очищення стічних 

вод, щоб уникнути забруднення теплообмінника. Обмеження рекупе-

рації тепла перед очищенням води полягає в тому, що падіння темпе-

ратури може вплинути на процеси біологічного очищення води, що 

призводить до менш ефективного очищення. 
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Тепло може бути вилучено з стічних вод за допомогою систе-

ми рекуперації тепла або теплових насосів. Перша система зазвичай 

являє собою теплообмінник, в якому стічні води протікають через теп-

лообмінник, що містить іншу рідину на додаток до стічних вод. Тепло 

передається іншою рідиною, температура якої нижча за температуру 

стічних вод. Така система часто встановлюється в невеликих масшта-

бах, наприклад, в будівлях або всередині каналізаційних труб. Системи 

більшого масштабу часто включають в себе тепловий насос, який є 

більш ефективним.  
У системах з тепловим насосом робоча рідина, що має темпе-

ратуру нижче, ніж стічні води, отримує тепло зі стічних вод. Тепло 

відновлюється випарником, який в основному є теплообмінником. Рі-

дина переміщується компресором, який також підвищує тиск і темпе-

ратуру робочої рідини.  Стисла рідина подається в конденсатор, де 

тепло відводиться для використання.  Відбите тепло не тільки відчут-

но, але і приховано, так як перехід фази від газу до рідини часто пов'я-

заний.  Після конденсатора охолоджена рідина надходить в розширю-

вальний клапан, де тиск і температура робочої рідини знижуються до 

рівня, при якому тепло може знову передаватися зі стічних вод в ріди-

ну. Що робить тепловий насос часто більш ефективним в порівнянні з 

системою рекуперації тепла, так це те, що вихідна потужність значно 

вище в порівнянні зі споживанням електроенергії компресором.  Ін-

шими словами, коефіцієнт корисної дії (ККД) вище, ніж два. Крім то-

го, системи теплових насосів часто мають ту перевагу, що вони мо-

жуть працювати в іншому напрямку, тобто виробляти енергію охоло-

дження.  
До теперішнього часу набули найбільшого поширення два ос-

новних типи теплових насосів: парокомпресійні з електроприводом і 

абсорбційні. 
В результаті використання теплових насосів економиться па-

ливо, використовуються низько потенційні теплові вторинні енергоре-

сурси (ТВЕР) при різкому поліпшенні екології, скорочуються транспо-

ртні втрати без істотних переробок магістралей, споживачам пропону-

ється покращений комфорт за меншу ціну. 
Основними факторами, що впливають на енергетичний потен-

ціал стічних вод, є кількість скидання і температури стічних вод. Обсяг 

скидання стічних вод сильно залежить від кількості жителів. Темпера-

тура, однак, залежить від ряду факторів, в основному від зовнішніх і 

ґрунтових температур,  довжини каналізаційної труби і часу утриму-

вання стічних вод в каналізації. Чим більше температура може бути 
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знижена комунальним підприємством, тим більше теплової енергії 

можна витягти.  
На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, 

що відновлення тепла із стічних вод може забезпечити значний потен-

ціал для забезпечення теплової енергії. В даний час дві основні техно-

логії рекуперації тепла із стічних вод включають систему рекуперації 

тепла і теплові насоси, де останні також можуть забезпечувати енергію 

охолодження. У більшості випадків, особливо в північних районах, 

система рекуперації тепла встановлюється після очищення стічних 

вод, щоб уникнути забруднення і зниження ефективності процесів біо-

логічного очищення стічних вод. 

 
АНАЕРОБНЕ ЗБРОДЖУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ 

СТІЧНИХ ВОД 
 

Кириленко А.В. 

Науковий керівник – Шевченко Т.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Основною проблемою очисних споруд є знешкодження і зни-

ження обсягів осадів стічних вод, що утворюються в процесі очищення 

стоків. За попередньою оцінкою механічне зневоднення дозволить 

скоротити кількість осаду в кілька разів. 

Основними спорудами при анаеробній обробці осадів стічних 

вод є метантенки. Це ємнісні споруди, які називаються реакторами або 

резервуарами метантенків, для зброджування органічної речовини, в 

яких процеси інтенсифікуються підігрівом і перемішуванням заванта-

женого субстрату із зрілим збродженим субстратом. 

Анаеробне зброджування осадів міських стічних вод – дуже 

складний біохімічний процес, який залежить від багатьох фізичних 

(температура, концентрація сухої речовини, ступінь перемішування, 

навантаження за беззольною речовиною, тривалість зброджування) і 

хімічних (pH, лужність, концентрація летючих кислот, елементів жив-

лення і токсичних речовин) чинників. 

Необхідність підвищення енергетичної ефективності біогазо-

вої установки обумовлена великими енергетичними затратами на тех-

нологічні потреби обладнання. Згідно представленої класифікації ос-

новним апаратом в технологічній схемі є метантенк, який в значною 

мірою визначає ефективність технології в цілому. 

Інтенсифікацію процесу метанового бродіння проводять для 

досягнення наступних цілей: 

– збільшення вмісту метану в біогазі з метою підвищення його 

теплоти згорання і ефективності утилізації; 
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– досягнення значного ущільнення і властивості збродженого 

осаду добре віддавати вологу з метою скорочення витрат на споруди та 

апарати для його зневоднення; 

– скорочення тривалості зброджування при досягненні задано-

го ступеня розпаду з метою зменшення обсягів споруд, а отже і капіта-

льних витрат; 

– підвищення кількості біогазу, що виділяється в процесі бро-

діння, з метою його використання для скорочення витрат на обігрів 

самих метантенків і додаткового отримання інших видів енергії. 

Перспективним заходом щодо підвищення енергетичної ефек-

тивності технології метанового бродіння є створення модернізованого 

способу гідравлічного перемішування в метантенку. Створення модер-

нізованого способу гідравлічного перемішування сприяє підтримці 

найбільш сприятливих гідродинамічних і температурних умов для 

життєдіяльності метаногенів спільноти бактерій протягом усього тех-

нологічного процесу, а також більш ефективному використанню обся-

гу метантенка. 

Зневоднення осадів стічних вод призначене для отримання 

осаду (кеку) вологістю 50–80%. Зневоднення здійснювалося в основ-

ному сушінням осадів на мулових майданчиках. Однак низька ефекти-

вність такого процесу, дефіцит земельних ділянок в промислових рай-

онах і забруднення повітряного середовища зумовили розробку і за-

стосування механічного зневоднення: вакуум-фільтрування, центри-

фугування, фільтр-пресування, термічна сушка. При проектуванні цеху 

механічного зневоднення мулові майданчики передбачаються як ава-

рійні. Апарати, які застосовують для зневоднення осадів стічних вод 

можна класифікувати за видом механічної дії на їх структуру: 

− зневоднення осадів під розрядженням; 

− зневоднення осадів під тиском; 

− зневоднення осадів у відцентровому полі. 

При фільтруванні відбувається процес відділення твердих час-

тинок від рідини при різниці тиску над фільтруючим середовищем і 

під ним. Фільтруючим середовищем на барабанних вакуум-фільтрах і 

фільтр-пресах є фільтрувальна тканина і шар осаду, що налипає на 

тканину в процесі фільтрування. Первинне фільтрування відбувається 

через тканину, пори якої затримують тверді частинки осаду і створю-

ють додатковий фільтрувальний шар. Цей шар у міру фільтрування 

збільшується і є головним фільтруючим середовищем, а тканина слу-

жить лише для підтримки фільтруючого шару. 

При фільтруванні рідина протікає через пористу масу і утво-

рюється шар осаду (кека). При збільшенні шару кека зменшується 
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швидкість протікання рідини (фільтрату). У зоні фільтрування осад 

фільтрується під дією вакууму (у барабанних вакуум-фільтрах), а на 

фільтр-пресах – під тиском. Вологість зневодненого осаду (кека) скла-

дає 60–80%.  

Осади перед подачею на механічне зневоднення піддають коа-

гуляції, завдяки чому частинки осаду об’єднуються з пластівцями реа-

гентів в крупні агрегати і осад легше віддає воду. Реагенти вводять 

безпосередньо перед подачею осаду на механічне зневоднення (перед 

фільтр-пресами, центрифугами). 

Порівняння методів і апаратів для механічного зневоднення 

осадів показує, що кожен з них має ряд переваг і недоліків. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД  
 

Ключник Д.С. 

Науковий керівник – Дегтяр М.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Осади стічних вод, які виділяються в результаті очищення по-

бутових, сільськогосподарських і промислових стічних вод, є концент-

рованими відходами, які можуть містити шкідливі і токсичні речовини 

в десятки і сотні разів більше, ніж стічні води. 

Осади стічних вод є суспензіями колоїдного типу, що складно 

фільтрується. Вони містять велику кількість бактеріальних забруднень, 

органічних речовин, здатних швидко загнивати з виділенням неприєм-

них запахів. 

В містах України технологія обробки осадів стічних вод прак-

тично зводиться до зброджування їх у метантенках з подальшим під-

сушуванням на мулових майданчиках. Процес підсушування осадів 

протікає досить повільно і залежить від кліматичних і гідрогеологіч-

них умов. Для обробки осадів за такою технологією потрібні значні 

капіталовкладення і відчуження великих площ природних земель. 

Крім того, підсушування на мулових майданчиках не забезпе-

чує повного знезараження осадів і становить серйозну загрозу забруд-

нення навколишнього середовища. 

В останні роки будується багато споруд для локального очи-

щення промислових і комунальних стічних вод. Однак, переробці оса-

дів приділяється недостатня увага, тому осади потрапляють у каналі-

зацію населених місць або у водойми. Особливу небезпеку становлять 

токсичні осади, що містять важкі метали, наприклад, гідро-оксидні 

осади від гальванічних цехів машинобудівних заводів. 
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Питання утилізації осадів стічних вод повинно вирішуватися 

комплексно з питаннями очищення стічних вод, без чого водоохоронні 

заходи не ефективні. 

Залежно від умов формування і особливостей очищення розрі-

зняють первинні та вторинні осади. 

До первинних осадів відносяться грубодисперсні домішки, які знахо-

дяться в твердій фазі і видалені з води такими методами механічного 

очищення, як проціджування, седиментація, фільтрація, флотація.  

Основним видом відходів на спорудах біологічного очищення 

є надлишковий активний мул, що являє собою приріст біомаси мікроо-

рганізмів в процесі біохімічного окислення органічних забруднюючих 

речовин. 

Відходи, що видаляються з решіток та піскоуловлювачів, 

складають відносно невелику частину від кількості осаду стічних вод, 

основна маса якого утворюється в первинних та вторинних відстійни-

ках і основна увага направлена на вирішення проблем, пов’язаних з 

обробкою та кінцевим використанням осаду та надлишкового активно-

го мулу. 

В галузі обробки осадів на даний час сформувались основні на-

прямки: 

• максимальне зменшення об’ємів осаду за рахунок зменшення 

вологості і стабілізації органічних речовин, що в ньому містяться, з 

подальшим складуванням або захороненням; 

• використання органічної речовини осадів для отримання но-

вих товарних продуктів та енергії; 

• ліквідація з отриманням енергії і відносно невеликих об’ємів 

кінцевих відходів. 

Більш детально хотілося б зупинитися на методі гравітаційного 

ущільнення осаду, так як, це найбільш простий спосіб зниження воло-

гості осаду стічних вод при малих витратах енергії. 

Ущільненню можуть піддаватися сирі осади первинних відстій-

ників, активний мул вторинних відстійників, а також суміш цих осадів. 

Практика показала, що просте (безреагентне) ущільнення опадів з по-

чатковою вологістю менше 95% нераціонально. Тому ущільненню, як 

правило, піддаються активний мул вторинних відстійників або суміш 

сирого осаду і активного мулу. При цьому ущільнення може відбува-

тися з додаванням коагулянтів і без коагулянтів. 

Для гравітаційного ущільнення, як правило, потрібен спеціальний 

резервуар, який зазвичай має круглу форму і виготовляється з бетону. 

При гравітаційному ущільненні загальний обсяг осаду при незначній 

витраті енергії можна скоротити на 90 % від первинного обсягу. 
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Для активізації процесу ущільнення пропонується викорис-

тання флокулянту та інших реагентів (амофос, суперфосфат). 

Витрата флокулянту  складає близько 0,5-3 кг на тонну сухої 

речовини. Таким чином, аналіз існуючих методів утилізації осаду сті-

чних вод, показав, що гравітаційне ущільнення є перспективним на-

прямком, зокрема інтенсифікація процесу за допомогою реагентів. 

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ 

СТІЧНИХ ВОД В АЕРОТЕНКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НОСІЇВ 

ДЛЯ УТВОРЕННЯ НА НИХ ЗАКРІПЛЕНОГО БІОЦЕНОЗУ 
 

Корнієнко Р.Ю.  

Науковий керівник – Айрапетян Т.С., канд. техн. наук, доцент 
 

Проблема видалення біогенних елементів, зокрема сполук азо-

ту і фосфору зі стічних вод виникла у зв'язку зі збільшенням їхньої 

концентрації в стічних водах. Їхня присутність у водоймах сприяє бур-

хливому розвитку водоростей і приводить до вторинного забруднення 

води, зміні кольоровості, температури, зниженню концентрації розчи-

неного кисню й погіршенню органолептичних показників. Все це не 

тільки утрудняє використання води для водопостачання населених 

пунктів і промислових підприємств, але й порушує природні процеси, 

що протікають у водоймах. Сучасні технології біологічного очищення 

стічних вод від сполук азоту й фосфору характеризуються значними 

енерго- і матеріаловитратами, великими обсягами відходів (осадів). 

За минулий час було проведено безліч експериментів з розро-

бки  технологій, які дозволяють досягти діючих нормативів, а також по 

переносу існуючих закордонних технологій на українські очисні спо-

руди. Складність впровадження розроблених методів очищення стіч-

них вод полягає в тому, що більшість очисних споруд міст і селищ в 

Україні побудовані до 1990-х рр. й у цей час мають потребу в реконс-

трукції. 

  Очисна станція - це складний комплекс інженерних споруд 

для очищення стічних вод й обробки осадів. Очищення стічних вод 

протікає в кілька стадій, що включають механічне, біологічне або фі-

зико-хімічне очищення. Перед скиданням у водойму обов'язковим і 

заключним етапом очищення є знезараження.   

Під інтенсифікацією розуміється не тільки підвищення окис-

ної потужності, але й підвищення ефекту або глибини очищення стіч-

них вод у спорудах, так само як і скорочення витрат на обробку оди-

ниці об'єму оброблюваної рідини. Істотним фактором зниження енер-

говитрат у процесі біологічного очищення стічних вод в аеротенках 



 167 

може служити використання деяких закономірностей протікання біо-

хімічних процесів мікробіального вилучення з розчину й наступної 

трансформації органічних речовин (наприклад одночасна нітри-

денітрифікація). Це означає, що тимчасове припинення подачі повітря 

в аеротенк не призведе до виникнення анаеробних умов. У силу цього, 

постійна аерація мулової суміші в аеротенку не є необхідною й, отже, 

може бути замінена на періодичну без шкоди для протікання аеробних 

процесів.  Застосування періодичної аерації дозволяє зменшити витра-

та подаваного повітря й витрати електроенергії до 20%. 

Як показує практика застосування анаеробно-аеробних технологій біо-

логічного очищення стічних вод, одним з основних перешкод у їхньо-

му широкому використанні є низька концентрація біомаси в аерацій-

них спорудах, значні витрати на рециркуляцію активного мулу і стіч-

них вод. 

Одним з ефективних напрямків інтенсифікації біологічної 

очистки стічних вод є підвищення дози мулу і збільшення маси мулу в 

аеротенках є заповнення всього об’єму або його частини інертними 

матеріалами, а саме використання нейтральних носіїв для утворення на 

них фіксованої мікрофлори. Це означає, що в аеротенку підтримують-

ся два види мікробіальних культур: вільно плаваюча, тобто звичайний 

активний мул та прикріплена до плаваючого у муловій суміші носія. 

Як носії мікрофлори використовують як плаваючі, так і фіксовано 

встановлені насадки з різних матеріалів різної форми, які дозволяють 

підняти дозу мулу до 8-10 г/л без погіршення роботи вторинних відс-

тійників. Таке закріплення мікроорганізмів дозволяє усунути переван-

таження вторинних відстійників, оскільки збільшується концентрація 

мулу в аеротенку без значного підвищення концентрації мулової су-

міші, що надходить у вторинні відстійники. 

Для вирішення проблеми підвищення ефекту або глибини очищення 

стічних вод пропонується перспективна біотехнологія анаеробно-

аеробного очищення з використанням іммобілізованих мікроорганіз-

мів. 

Технологія реалізується в біореакторах з різними кисневими 

умовами: анаеробними й аеробними, і за прямоточною схемою руху 

води. На кожному ступені очищення стічних вод утворюється певний 

біоценоз мікроорганізмів, що здатний виконувати свої функції саме в 

даних умовах. Для прикріплення й утримання біоценозу у всіх секціях 

багатоступінчастої схеми влаштовуються спеціальні носії.  

Технологія може застосуються як при проектуванні нових 

очисних спорудах, так і  при реконструкції існуючих. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНИХ 

ЗАБАРВЛЕНИХ ВОД 
 

Ломакіна Е.К. 

Науковий керівник – Айрапетян Т.С., канд. техн. наук, доцент 
 

В останні десятиліття вимоги до якості питної води значно пі-

двищилися, а тому існуючі і побудовані за старими проектами споруди 

не завжди забезпечують високу якість очищеної води. 

Окрім того, останнім часом вимоги до якості питної води зна-

чно підвищилися, а тому існуючі і побудовані за старими проектами 

споруди не завжди забезпечують високу якість очищеної води.  

Однією з важливих проблем водопостачання є очищення заба-

рвлених малокаламутних річкових вод. Більше третини поверхневих 

джерел країни характеризуються високою кольоровістю води при мут-

ності не більше 25 мг/дм3. Окрім того, поверхневі води більшу частину 

роки характеризуються низькими температурами, що ускладнює коа-

гуляційну очистку води.  

Аналіз технологічних схем та ефективності роботи споруд во-

доочисних станцій ряду міст показав неможливість ефективного очи-

щення малокаламутних забарвлених вод з поверхневих джерел до но-

рмативної якості існуючими традиційними методами, зокрема не ефе-

ктивним є очищення малокаламутних забарвлених вод у вільному об-

сязі відстійників. Для інтенсифікації очищення таких вод використо-

вують прояснювачі із  завислим осадом, контактні прояснювачі. Однак 

при низьких температурах у прояснювачах з завислим осадом усклад-

нюється утворення й підтримування завислого шару осаду, а для реге-

нерації завантаження контактних прояснювачів потрібна велика витра-

та промивної води. При очищенні малокаламутних забарвлених вод у 

періоди низьких температур води для досягнення необхідної якості 

очищення потрібне використання підвищених доз коагулянту, що при-

зводить до збільшення вмісту залишкового алюмінію в очищеній воді 

вище нормативного. 

Тому актуальним завданням є розробка комплексної техноло-

гії підготовки питної води з малокаламутних забарвлених поверхневих 

джерел, інтенсифікація роботи водоочисних споруд, тобто поліпшення 

якості очищеної води, підвищення економічної ефективності, що поля-

гає в зниженні собівартості води, економії реагентів, матеріалів, елект-

роенергії, обладнання.  

Вирішують поставлені завдання застосуванням гнучких тех-

нологічних схем очищення води; вдосконаленням роботи реагентного 

господарства в реагентних схемах очищення; підвищенням ефективно-
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сті попередньої або першого ступеня очищення; інтенсифікацією ро-

боти фільтрувальних споруд; використанням більш раціональних спо-

собів і споруд для знезаражування води тощо.  

Гнучкість існуючої технологічної схеми досягається відклю-

ченням або включенням окремих споруд і устаткування при зміні якіс-

них показників вихідної води в різні періоди року, створенням додат-

кових умов підвищення ефективності всього технологічного процесу. 

До них відносяться: влаштування споруд попередньої підготовки води, 

будівництво додаткових споруд і технологічних ліній, реконструкція 

споруд для застосування нової технології. Вибір методу по створенню 

гнучкості схеми залежить, в першу чергу, від масштабності завдань.  

При необхідності збільшення пропускної здатності споруд і 

підвищення ступеня очищення води в стислі терміни переважніше ре-

конструкція споруд з впровадженням нових технологій. Це вимагає 

виключення частини споруд на тривалий період, але забезпечує еко-

номію капітальних витрат. Якщо період розширення потужності стан-

ції тривалий і немає можливості відключати споруди для реконструк-

ції, то слід передбачити будівництво додаткової технологічної лінії. 

Таким чином переобладнання існуючих станцій водопідготов-

ки при незначних капітальних вкладеннях дозволить, при необхіднос-

ті, змінити технологічні схеми, підвищити продуктивність станцій і 

ефективність очищення природних вод. 

 

ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА І МАРГАНЦЮ З ПІДЗЕМНИХ ВОД  
 

Носко А.Е. 

Науковий керівник – Дегтяр М.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Вода під землею знаходиться у скальних породах, що можуть 

містити залізо та марганець. Залізо і марганець, як і всі інші елементи 

у воді, присутні у вигляді різних сполук та їх комбінацій. 

Наявність заліза у воді, на відміну від більшості інших забруднень, 

легко визначається навіть на побутовому рівні; за забарвленням води, 

появі суспензії і осаду після відстоювання, присмаку. 

Частина населення України в якості джерела водопостачання 

використовує підземні води. Підземні води широко використовуються 

в народному господарстві та для потреб промисловості. Вони, як пра-

вило, містять залізо від 1 до 5 мг/дм3, але зустрічаються джерела з вмі-

стом заліза до 20 мг/дм3. В підземні джерела залізо потрапляє за раху-

нок фільтрації дощових вод через ґрунт, гірські породи та мінерали. 

На даний момент існує багато методів для видалення заліза та 

марганцю з питної води: метод іонного обміну та пом’якшення води, 

https://multifilters.com.ua/shop/category/water-filters-for-the-entire-house/iron-removers
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вапнування, баромембранні методи, електрокоагуляція, спрощена ае-

рація з наступним фільтруванням, адсорбція на природних глинах або 

вугіллі, хлорування та озонування. Залізо та марганець можуть видаля-

тися одночасно чи передбачається двох етапна обробка. 

Проблема часткового чи повного очищення води від іонів залі-

за та марганцю на даний момент вирішена неповністю.  

Допустимий вміст заліза та марганцю у питній воді регламентується 

Державними санітарними нормами та правилами "Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною" та складає: для 

заліза  0,2 мг/дм3, для марганцю –  0,05 мг/дм3. 

У більшості випадків технологічні прийоми вилучення з під-

земних вод сполук заліза та марганцю розглядаються окремо, однак 

останнім часом активізується підхід до знезалiзнення та деманганацiї 

води як до єдиного процесу.  

Найпоширенішим  методом знезалізнення підземних вод є ме-

тод спрощеної аерації. Даний метод полягає у здатності води, яка міс-

тить Fe2+ і розчинений кисень, при фільтруванні крізь зернисте заван-

таження  виокремлювати залізо на поверхні зерен фільтрувального 

завантаження. Окислене залізо у вигляді гідроксиду Fe(OH)3 створює 

на поверхні зерен завантаження плівку. 

Найпростішим фільтрувальним матеріалом може слугувати 

кварцовий пісок. Також використовуються природні сорбенти, такі як 

глауконіт, доломіт, цеоліт. Для інтенсифікації процесу окислення іонів 

заліза можуть застосовуватися сильні окисники. Для спрощення про-

цесу окислення та фільтрування води, раціональним є поєднання цих 

методів, тобто створення сорбентів – каталізаторів. 

На відміну від заліза, манган дуже повільно окислюється кис-

нем повітря при pH < 8 i лише після підвищення pH до 9,5 можна дося-

гти істотного збільшення швидкості окиснення. 

 основу технологічної схеми очищення підземних вод була 

прийнята комбінація методів деманганацїї і знезалізнення за 

допомогою поєднання спрощеної аерації, окислення і фільтрування 

крізь модифіковане завантаження. 

Однак очищення води від іонів заліза та мангану в одну стадію 

істотно збільшує витрати модифікованого сорбента-каталiзатора. Тому 

виправданим є застосовування двостадiйної схеми очищення води на 

фільтрах із зернистим завантаженням. На першій стадії з води вилуча-

ється залізо, на другій – марганець.  

Дана комбінація методів дозволяє видалити надлишки 

вуглекислоти і сірководню при аерації води, під час якої вона 

збагачується киснем повітря, створюючи сприятливі умови для 
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окислення марганцю і заліза. Остаточна руйнація комплексних сполук 

заліза (FeII) і марганцю (MnII), а також їх окислення досягаються 

шляхом введення гіпохлориту натрію. Наступний етап - це вилучення 

сполук окисного заліза і марганцю при фільтруванні крізь зернисте 

каталітичне завантаження. 

Апаратурне оформлення процесу буде виглядати наступним 

чином: фільтр грубого очищення; бак-аератор; компресор аераційний; 

фільтр знезалізнення; фільтр тонкого очищення; резервуар-

накопичувач.  

За допомогою аерації з води видаляються небажані розчинені 

елементи: різноманітні види летючих органічних і розчинених 

неорганічних домішок, а також розчинні форми заліза, магнію і 

сірководню. Забруднювачі проходять наступні стадії: окислення, 

виділення в воду в нерозчинній формі та остаточне вилученн шляхом 

фільтрації крізь зернисте завантаження. 

Отримання води нормативної якості за контрольними показ-

никами (в даному випадку залізо та марганець) сприятиме вирішенню 

проблеми дефіциту питної води в Україні, особливо в південних регіо-

нах країни, та тих регіонах де підземні  джерела мають пріоритетність. 

 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ 

СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Паніна О.А., Біназаров Є.В. 

Науковий керівник – Благодарна Г.І., канд. техн. наук, доцент 
 

В даний час однією з основних екологічних проблем щодо за-

хисту навколишнього середовища є скид у водойми або в міську кана-

лізаційну мережу неочищених стічних вод харчової промисловості.  

Підприємства харчової промисловості (пивоварні, птахофаб-

рики, молокозаводи, виноробні заводи, кондитерські фабрики, м'ясо-

комбінати та ін.), які є одними з найбільших водоспоживачів, де 95% 

стічних вод, що утворюються в процесі виробництва містять високі 

концентрації забруднюючих речовин. Для отримання готової продукції 

витрачається в кілька разів більше води ніж обробляється сировини. У 

таких водах містяться високі концентрації і нестабільні за якістю і кі-

лькістю показники органічних речовин, жирів, зважених речовин, які 

вкрай важко піддаються очищенню і вимагають великих капітальних і 

експлуатаційних витрат. 

Такі стоки це дуже складні полідисперсні системи і містять рі-

зні за своєю природою забруднення: солод, жир, молоко, луску, 

шерсть, кров, шматочки тканин тварин, солі, мінеральні нерозчинні 
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домішки, миючі засоби та ін. і характеризуються високими показника-

ми біохімічного споживання кисню (БСК), хімічного споживання кис-

ню (ХСК), завислих речовин, жирів та ін. Без попереднього (локально-

го) очищення такі стічні води не можуть скидатися ні в міську каналі-

заційну мережу, ні в водні об’єкти. Тому дуже важливо підібрати такі 

методи очищення стічних вод, після яких зникне небезпека забруднен-

ня водних об'єктів і їх негативний вплив на навколишнє середовище. 

На підставі проведеного аналітичного огляду літературних даних, слід 

зазначити, що найбільш поширеними рішеннями в цій галузі є поєд-

нання класичних методів очищення (механічного, фізико-хімічного, 

біологічного і т.д.). Враховуючи, що на більшості підприємств харчо-

вої промисловості локальні очисні споруди відсутні, або працюють 

малоефективно, питання організації ефективної локальної очистки стає 

актуальним. 

Як свідчать результати досліджень, найбільш перспективним, 

економічно ефективним і екологічно прийнятним рішенням існуючих 

проблем може служити комбінована анаеробно-аеробна технологія 

очищення концентрованих стічних вод. Переваги комбінованої техноло-

гії в порівнянні з традиційним аеробним очищенням полягає в наступно-

му: висока ступінь очищення стічних вод з високими концентраціями ор-

ганічних забруднень БСК>2000 мгО2/дм3, невеликий приріст надлишко-

вої біомаси в 5-10 разів менше ніж при аеробному очищенні (біомаса 

стабільна, що не загниває при зберіганні), стійкість до тривалих перерв 

в подачі стічних вод, низькі експлуатаційні витрати, але є основний 

недолік даної технології – це високі капіталовкладення. 

Таким чином, екологічні проблеми очищення стічних вод хар-

чових виробництв можуть бути частково вирішені при застосуванні 

фізико-хімічних і біологічних методів. Однак для комплексного та 

енергоефективного рішення цієї проблеми необхідна комбінація фізи-

ко-хімічних (напірна флотація, обробка реагентами) і біологічних 

(окислення мікрофлорою в анаеробних і аеробних умовах) методів. 

Таке поєднання нівелює недоліки кожного з методів і дозволяє най-

більш ефективно вирішувати поставлену задачу. 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ МАЛИХ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ 

НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
 

Попова Ю.О. 

Науковий керівник – Шевченко Т.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Системи та схеми подачі води та технології очищення, подібні 

до тих, що їх використовують у великих містах, зазвичай потребують 
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чималих інвестицій. А таке не завжди можуть собі дозволити малі міс-

та та сільські населені пункти. Крім того, вказані системи, для яких 

потрібно мати більше коштів для їх дальшої експлуатації, споживають 

багато енергії, реагентів тощо.  

Належить також зважати на те, що в малих населених пунктах 

може не бути фахівців відповідної кваліфікації для експлуатації таких 

систем. У сільських населених пунктах бажано використовувати деше-

вші і водночас надійніші схеми та системи, яким були би властиві: 

– низька вартість будівництва (невеликі капітальні вкладення); 

– проста експлуатація та процедура обслуговування; 

– низьке або нульове споживання електроенергії; 

– надійність і ефективність незалежно від витрат і якості води. 

На додаток такі системи мають забезпечити можливість пода-

льшого об’єднання автономних систем водопостачання в єдину 

централізовану систему водопостачання селища. 

Аналіз нинішніх систем водопостачання сільських населених 

пунктів дає підстави їх систематизувати – виділити кілька основних 

груп за технічним обладнанням і набором елементів системи водопо-

стачання, зокрема такі: 

– нецентралізована система водопостачання населеного пунк-

ту з мінімумом елементів. Водозабір – це одна або кілька водозабірних 

свердловин, від яких вода надходить до водонапірної башти. Мережі 

зазвичай мають малу довжину: воду подають тільки найближчим спо-

живачам; 

– нецентралізована система з однією або кількома водозабір-

ними свердловинами, групами елементів «башта / мережа» та кількома 

(число може бути довільним) індивідуальними (приватними) або ві-

домчими (такими, що належать підприємствам) водозабірними сверд-

ловинами, не сполученими одна з одною; 

– система водопостачання, наближена до централізованої (ха-

рактерна для середніх за розмірами населених пунктів), що складаєть-

ся з водозаборів (групи свердловин), звідки вода надходить у резерву-

ар / накопичувач і далі з насосної станції – в окремі зони або групи 

«башта / мережа».  

Треба зазначити, що найпоширенішими є системи водопоста-

чання, які належать до першої та другої груп і формувалися мірою ро-

звитку населеного пункту.  

Незважаючи на позірну примітивність, щодо надійності та 

умов експлуатації такі системи водопостачання мають низку переваг, а 

саме: 
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– достатня гнучкість в управлінні (в кожному районі чи зоні 

населеного пункту є автономна система водопостачання); 

– незалежність груп «башта/мережа» одна від одної в загаль-

ній системі водопостачання населеного пункту; 

– краща, порівняно з централізованими системами, придат-

ність до ремонту, оскільки окремі групи «башта/мережа» можуть зу-

пинятися для профілактичних або ремонтних робіт, тим часом як інші 

частини системи водопостачання населеного пункту працюють. 

Крім того, варто вказати на ще деякі важливі особливості та-

ких систем: 

– водопроводи прокладають по найкоротших напрямках, з мі-

німальним порушенням асфальтового покриття доріг (вздовж узбіч, 

меж угідь). Частину робіт можна виконати власними силами. У такому 

разі істотно знижується вартість розширення мережі; 

– зазвичай до будівництва та дальшої експлуатації мереж до-

лучаються органи самоорганізації населення, і внаслідок цього скоро-

чуються не тільки капітальні, а й експлуатаційні витрати; 

– завдяки простоті такої моделі полегшується контроль і на-

гляд за будинковими під’єднаннями. Лічильник можна встановити в 

кожній точці під’єднання. 

В технічному розумінні системи сільського водопостачання 

здебільшого складаються з таких елементів: 

– водозабірні споруди (найчастіше – артезіанська свердлови-

на); 

– розподільча мережа та вводи в будівлі (переважно з пласти-

кових труб); 

– виготовлені на заводі башти (башти Рожновського) як регу-

люючі резервуари; 

– спрощена система автоматики для вмикання і вимикання 

глибинного насоса, залежно від рівня води в башті. 

 

БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В АЕРОТЕНКАХ 
 

Пушкалова М.М. 

Науковий керівник – Шевченко Т.О., канд. техн. наук, доцент 
 

Біологічний метод очищення стічних вод застосовують для 

очищення виробничих і побутових стічних вод від органічних забруд-

нень. Даний процес заснований на здатності деяких мікроорганізмів 

використовувати речовини, які забруднюють стічні води, для харчу-

вання в процесі своєї життєдіяльності. У аеротенках основним компо-
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нентом, що очищує стічні води, є активний мул – сукупність мікроско-

пічних рослин, тварин, грибів та бактерій. 

Аеротенк – резервуар, у якому повільно рухається суміш акти-

вного мулу й стічних вод. Для забезпечення нормального перебігу 

процесу біологічного окислення у аеротенк повинен безперервно над-

ходити кисень. 

Активний мул являє собою біоценоз мікроорганізмів – мінера-

лізаторів, які здатні сорбувати на своїй поверхні й окислювати органі-

чні речовини стічних вод. Основний процес, що відбувається при біо-

логічному очищенні стічних вод – це біологічне окислювання. Трива-

лість процесу очищення міських стічних вод в аеротенку – 2–6 год, 

виробничих – 8 год. і більше.  

У процесі біологічного очищення стічних вод в аеротенках ро-

зчинені органічні речовини, а також тонкодисперговані й колоїдні ре-

човини, що не випадають в осад, переходять в активний мул, спричи-

няючи приріст вихідної біомаси. Слід зазначити, що в процесі окислю-

вання органічних речовин розмножуються аеробні мікроорганізми, і 

біомаса активного мулу збільшується, тому частину активного мулу 

повертають в аеротенк (циркуляційний активний мул), а частину (над-

лишковий активний мул) направляють на зневоднення.  

Аеротенки застосовують для повного й неповного біологічно-

го очищення стічних вод. Стічні води надходять в аеротенки, як пра-

вило, після споруд механічного очищення. Концентрація завислих ре-

човин у них не повинна перевищувати 150 мг/л, а допустима величина 

БПКповн залежить від типу аеротенка. При очищенні суміші виробни-

чих і побутових стічних вод повинні дотримуватися вимоги за актив-

ною реакцією середовища, за температурою, сольовим складом, наяв-

ністю шкідливих речовин, масел, вмістом біогенних елементів тощо. 

Аеротенки дозволяють отримувати високий ступінь очищення 

стічних вод з доведенням вмісту органічних речовин в очищених стіч-

них водах за БПКповн до 15 мг/л. 

Класифікація аеротенків за основними ознаками: 

1. За гідравлічним режимом – аеротенки–витиснювачі, аероте-

нки–змішувачі і аеротенки з розосередженим впуском стічної води. 

2. За способом регенерування активного мулу – аеротенки з 

окремою регенерацією активного мулу і аеротенки без окремої регене-

рації активного мулу. 

3. За навантаженням на активний мул – високонавантажувані 

(аеротенки на неповне очищення), нормально навантажені (на повне 

очищення) і низьконавантажувані (аеротенки подовженої аерації). 

4. За кількістю ступенів – одно–, двох– і багатоступеневі. 
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5. За типом аерації – з пневматичною, механічною, комбінова-

ною гідродинамічною або пневмомеханічною. 

6. За способом компонування з вторинними відстійниками – 

аеротенки з окремо розташованими вторинними відстійниками і аеро-

тенки, зблоковані з вторинними відстійниками (аеротенки–

відстійники). 

Системи аерації в аеротенках: аерація суміші стічної рідини з 

активним мулом на всій довжині аеротенка необхідна не тільки для 

того, щоб забезпечити мікроорганізми–мінералізатори достатньою 

кількістю кисню, але й для підтримання мулу у завислому стані. Ки-

сень нагнітається в аеротенк повітродувками або засмоктується з ат-

мосфери. Отже, система аерації являє собою комплекс споруд і спеціа-

льного устаткування, що забезпечує рідину киснем, підтримку мулу у 

завислому стані й постійне перемішування стічної води з мулом. За 

способом диспергування повітря у воді на практиці застосовують три 

системи аерації: пневматичну, механічну й комбіновану. 

В аеротенки з пневматичною аерацією повітря подається пові-

тродувками і надходить у рідину через аератори різних типів. Пневма-

тичну аерацію підрозділяють на три типи залежно від розміру пухир-

ців повітря: на дрібнобульбашкову (крупність пухирців повітря стано-

вить 1–4 мм), середньобульбашкову (5–10 мм), крупнобульбашкову 

(більше 10 мм). Перевагами аеротенків з пневматичною аерацією є 

простота пристрою, невеликі енергетичні витрати на аерацію рідини. 

Недоліками таких систем аерації є досить великі за розміром пухирці 

повітря, а також необхідність у нагнітальних системах (повітродув-

ках). 

При механічній аерації перемішування здійснюють механіч-

ними пристроями (мішалками, турбінками, щитками тощо), які забез-

печують дроблення струменів повітря, залученого безпосередньо з 

атмосфери обертовими частинами аератора (ротором). 

 

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ 
 

Сидорова В.Ю. 

Науковий керівник – Дегтяр М.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Знезараження води – це фінальний  етап при очищенні стічних 

вод та при водопідготовці. Це процес видалення мікроорганізмів, віру-

сів та бактерій. Існуючі методи знезараження води можна поділити 

наступним чином: 

• хімічні або реагенті; 

• фізичні чи безреагентні; 
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• комбіновані. 

Сьогодні на практиці використовуються всі перераховані ме-

тоди, їх вибір залежить від якості вихідної води, вимог на виході та 

стану водопровідних мереж (для водопідготовки). 

Проведемо порівняльний аналіз основних методів знезараження, акце-

нтуючи увагу на їх перевагах та недоліках. 

Хлорування (реагентний метод) – це знезараження води з ви-

користанням хлорного вапна, хлором та його похідними. Метод най-

більш розповсюджений в Україні, що зумовлено його дешевизною, 

відносною простотою у використанні та високою ефективністю. Під 

дією хлору руйнуються речовини з яких складається протоплазма клі-

тин хвороботворних бактерій. 

При хлоруванні застосовують чистий хлор або хлоровмісні 

сполуки: хлорне вапно, гіпохлорит кальцію, гіпохлорит натрію, діок-

сид хлору, хлораміни.  

Окислювальні властивості хлору та консервуючий ефект піс-

лядії, а також низка інших сприятливих ефектів (дезодорація, змен-

шення кольоровості, попередження біообростань, видалення заліза та 

марганцю, руйнування сірководню) – суть знезаражуючого ефекту при 

хлоруванні води. Однак, в процесі реакції хлору з органічними складо-

вими, гуміновими сполуками, утворюються хлорорганічні сполуки  

високого ступеня токсичності та сумарної мутагенної активності хло-

рованої питної води, що в багато разів перевищує ризик виникнення 

онкологічних захворювань, вода набуває неприємного запаху та прис-

маку. 

Ультрафіолетове знезараження (безреагентний метод) вважа-

ється одним з найбільш прогресивних і безпечних методів дезінфекції 

води. Його ефективність обумовлена вираженими бактерицидними 

властивостями УФ-променів з довжиною хвиль  257 нм. Принцип 

роботи пристроїв ультрафіолетового випромінювання полягає в здат-

ності променів проникати крізь стінки клітин мікроорганізмів і  по-

рушувати функціонування клітин ДНК. Це призводить до втрати зда-

тності клітин ділитися. 

Основні недоліки використання ультрафіолетового випроміню-

вання наступні: 

• зниження ефективності знезараження рідин з різними домі-

шками, кольорової або каламутної води; 

• в процесі експлуатації промислових фільтрів для води потрі-

бно регулярне очищення ламп від вапняного нальоту і осаду; 

• відсутність ефекту післядії, можливість повторного заражен-

ня води. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Озонування води (реагент ний метод) – за своїм механізмом по-

дібний до хлорування: озон виступає в ролі окисника, впливаючи на 

ферменти мікроорганізмів, руйнує протоплазму клітин. Озон нестійка 

сполука, яка розкладається у воді, утворюючи молекулярний та атома-

рний кисень, завдяки чому має високу окислювальну здатність. 

Основні переваги озонування полягають в покращенні органоле-

птичних властивостей води. З технічної точки зори озонування також 

має переваги перед хлоруванням, ефективність процесу не залежить 

від температури, рН. Тривалість озонування складає 3–5 хвилин. 

Використання діоксиду хлору сприяє ефективному видаленню розчин-

них сполук заліза і марганцю, дозволяє ефективно окислювати органі-

чні сполуки, запобігає утворенню біоплівок на поверхні труб. 

Діоксид хлору має низку незаперечних переваг у порівнянні з 

хлором: 

- зведено до мінімуму утворення побічних продуктів з різким 

запахом; 

- окисні властивості практично не залежать від величини рН, 

його можна використовувати в лужному середовищі; 

- сучасні системи синтезу та дозування діоксиду хлору виклю-

чають ризики, пов'язані з використанням газоподібного хлору; 

- діоксид хлору знищує спороутворюючі бактерії, що мають 

стійкість до дії хлору. 

У той же час отримання діоксиду хлору передбачає використання 

соляної кислоти і хлор-газу, які є небезпечними речовинами та вима-

гають запобіжних заходів при перевезенні та зберіганні. 

Отже вибір методу знезараження води залежить від багатьох фак-

торів, зокрема вимог до якості готового продукту та стану водопровід-

них мереж. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ДОЩОВИХ І 

ТАЛИХ ВОД 
 

Соколов І.С.  

Науковий керівник – Чуб І.М., канд. техн. наук, доцент  
 

Дощові і талі води з урбанізованих територій значно вплива-

ють на погіршення якості води у водоймах. Ступінь забруднення цієї 

категорії вод залежить від ряду факторів: географічного розташування, 

кліматичних умов, інтенсивності та тривалості випадання атмосфер-

них опадів, забруднення повітряного басейну, санітарного стану ба-

сейну водозбору, виду поверхневих покриттів територій; наявності 
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поблизу промислових зон, автомобільних доріг і обсягу транспортного 

навантаження. 

 Основними компонентами, що забруднюють дощові і талі 

води, є завислі речовини, нафтопродукти, синтетичні поверхнево-

активні речовини (СПАР), сполуки азоту, солі важких металів. 

Нафта і нафтопродукти потрапляючи у водойми створюють різні фор-

ми забруднення: плаваючу на поверхні води нафтову плівку, розчинені 

або емульговані у воді нафтопродукти, осаджені на дно важкі фракції і 

інше. При цьому змінюється запах, смак, колір, поверхневий натяг, 

в'язкість води, зменшується кількість розчиненого в ній кисню, при 

цьому вода набуває токсичних властивостей і являє собою загрозу не 

тільки для гідробіонтів, а й для людини. 

 Значну частку у забруднення води вносять детергенти (ми-

ючі засоби). До їх складу як активна основа входять поверхнево актив-

ні речовини (ПАР) і різні добавки: лужні і нейтральні електроліти, пе-

рекисні сполуки, речовини, що запобігають сорбції забруднювачів. 

Детергенти, потрапляючи у водні об'єкти, викликають спінювання, 

погіршують органолептичні властивості води, порушують процеси 

кисневого обміну, токсично впливають на фауну, зашкоджують проце-

сам біологічного окиснення органічних речовин, перешкоджають біо-

логічному очищенню стічних вод. Склад забруднених дощових та та-

лих вод наведений у таблиці 1. 

 Як видно з даних таблиці 1, для забруднених дощових сто-

ків визначальними для вибору засобів їх очищення є завислі речовини, 

концентрація яких значно перевищує ГДК. Ці забруднення можуть 

бути віднесені до І групи дисперсності, які найбільш раціонально ви-

даляються механічним способом (застосуванням гідроциклону). При 

цьому домішки II і III групи дисперсності, що визначаються БСК5 і 

ХСК, видаляються лише на 15-25%. 

 Зниження концентрації нафтопродуктів у воді може відбу-

ватися в результаті їх природного розпаду і хімічного окиснення, ви-

паровування і біологічної деструкції аборигенною мікрофлорою. 

 
Таблиця 1 – Склад забруднених дощових та талих вод 

 

Назва забруднювача 
Одиниці 

вимірювання 
До очищення Після очищення 

Завислі речовини мг/дм3 700 7–9 

Нафтопродукти 

(масла) 
мг/дм3 70 0,3 

БСК5 мгО/дм3 100 15 
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ХСК мгО/дм3 250 80 

pH – 7,5–8,0 6,5–8,5 

 

 Однак в умовах навколишнього середовища ці процеси про-

тікають з відносно низькою швидкістю. В ході подальшого відстою-

вання зі стічної води віддаляються нерозчинні тверді домішки, що до-

зволяє запобігти засмічення і знос пристроїв, що використовуються на 

наступних етапах очистки. Механічні способи очищення є малоефек-

тивними, тому що забезпечують видалення вуглеводневих компонен-

тів лише з поверхневого органічного шару. Для осадження нафтопро-

дуктів у вигляді нерозчинних неутилізованих осадів застосовують хі-

мічні методи, засновані на внесенні в забруднену воду дорогих хіміч-

них реагентів. Зокрема, коагулянтів і флокулянтів, які можуть стати 

причиною вторинного забруднення води, що очищається. Ще одним 

методом очищення  є використання адсорбентів. Серед останніх широ-

кого поширення набули методи адсорбції нафтопродуктів на поверхні 

сорбентів. Перевагами сорбційних методів є їх сумісність з іншими 

способами збору нафтопродуктів, можливість багаторазового викорис-

тання сорбенту після регенерації. В якості сорбентів застосовують як 

природні (торф, активоване вугілля, тирса, перліт, глина), так і штучні 

(пінополіуретан, кераміка, синтетичні волокна) пористі матеріали. При 

виборі матеріалів у якості сорбентів слід враховувати їх екологічність, 

та можливість подальшої утилізації. Кращим сорбентом з точки зору 

екологічності є торф, ємкість якого по нафтопродуктам у порівнянні з 

вугіллям може досягати 12 г/г, що є достатньо високим показником.   

 Торф'яні матеріали вважаються одними з найбільш перспек-

тивних для використання в якості сорбентів при вилучення нафтомас-

лопродуктів з води. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЧИЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПРИ 

ОДНОЧАСНІЙ ПРИСУТНОСТІ ЗАЛІЗА І ФТОРУ 
 

Строєва Я.Р. 

Науковий керівник – Дегтяр М.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Частка підземних вод, що використовуються для питного во-

допостачання в різних країнах залежить від їх забезпеченості водними 

ресурсами та їх якості. В Україні ця частка складає 16-18%, в Австрії, 

Бельгії, Німеччині, наприклад, до 70%. 

Присутність фтору і заліза в підземних водах обумовлена вмі-

стом розчинних фтор і залізовмісних сполук в породах і ґрунтах. Фтор 

і залізо є досить поширеними елементами.  
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Проблема знефторювання підземних вод є актуальною для 

України, оскільки кількість фтору в її підземних водах коливається від 

2,5–5,0 мг/дм3, досягаючи в деяких областях, наприклад в Полтавській, 

і більш високих значень (до 12 мг/дм3). 

Вживання населенням води з концентрацією фтору більше  

1,5 мг/л викликає флюороз зубів та  кісток, руйнуванні емалі. 

Залізо є четвертим з найбільш поширених по масі елементів в земній 

корі, у воді може бути в двух- і тривалентному стані. 

Підвищений вміст заліза у воді надає специфічного  кольору та мета-

левого присмаку. Постійне використання води з підвищеним вмістом 

заліза може привести до відкладення сполук заліза в органах і ткани-

нах. 

 Концентрація заліза та фтору у питній воді регламентується  

державними санітарними нормами  та правилами "Гігієнічні вимоги до 

води питної, призначеної для споживання людиною". Згідно яких нор-

мується: вміст заліза  0,2 мг/дм3, вміст фтору  1,5 мг/дм3. 

Технологічно доцільним є використання схем, що передбачають спіль-

не видалення з підземних вод фтору і заліза. Існують  наступні техно-

логічні прийоми для вирішення цього питання: 

• попереднє хлорування, коагуляція алюмовмісним реагентом, 

обробка в шарі завислого осаду в освітлювачі, потім аерація і фільтру-

вання через каркасно-засипний фільтр КЗФ; 

• попереднє хлорування, електрокоагуляція з використанням 

алюмінієвих електродів, обробка в шарі завислого осаду, освітлення в 

тонкошаровому відстійнику і фільтрування на фільтрі великої брудоє-

мності; 

• іонний обмін із застосуванням сильноосновних катіонітів та 

аніонітів. 

Перші дві запропоновані технологічні схеми, мають дві ступені 

обробки, засновані  на сорбції алюмофторидних комплексів оксигідра-

том алюмінію і окисленні заліза (Fe 2+), з подальшим затриманням ок-

сидів заліза, що утворюються, на зернистому завантаженні.  

Слід звернути увагу на метод модифікації завантаження (актива-

ції) розчином коагулянту. При проходженні  розчину коагулянту крізь 

завантаження відбувається утворення молекулярного шару навколо 

зерен завантаження. Потім через таке завантаження пропускають роз-

чини поліфосфатів або ортофосфатів натрію. При цьому відбувається 

утворення комплексних сполук, оскільки фосфати за певних умов ут-

ворюють полімерні сполуки, а у поєднанні з коагулянтами відбуваєть-

ся комплексоутворення і ці комплекси здатні затримувати іони заліза і 

фтору. 
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Процес відбувається наступним чином: крізь піщане кварцове за-

вантаження знизу догори подається водний розчин алюмовмісного 

коагулянту (наприклад сірчанокислого алюмінію) концентрацією від 2 

до 5% , далі  подається розчин поліфосфатів, наприклад одно-, двох- 

або тризаміщених ортофосфатів. При цьому навколо зерен заванта-

ження утворюється шар комплексних сполук. Після попередньої стадії 

підготовки завантаження, підземна вода, що містить іони заліза і фто-

ру, фільтрується без попереднього окислення. 

В результаті процесу адсорбції і іонного обміну, які відбуваються 

в шарі комплексних сполук, відбувається одночасне видалення іонів 

заліза і фтору з підземних вод.  

Апаратурним оформленням запропонованого способу для одночасного 

вилучення заліза і фтору можуть бути вже  існуючі споруди (фільтри, 

освітлювачі), при цьому виключається будівництво додаткових очис-

них споруд. 

Отже, проблема знезалізнення та знефторювання води, є акту-

альною для України, особливо зважаючи на пріоритетність викорис-

тання підземних джерел. Вибір методу доведення якості води за про-

блемними показниками до нормативних значень залежить від якості 

вихідної води та існуючого апаратурного оформлення процесу, але 

перевага, звісно, буде у методів, що забезпечать одночасне зниження 

контролюємих показників (в даному випадку, заліза та фтору) до нор-

мативних значень. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОКСИДА ЗАЛІЗА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ 

МЕТАЛІВ 
 

Федорова О.О. 

Науковий керівник – Чуб І.М., канд. техн. наук, доцент  
 

Головним походженням забруднення води важкими металами 

є підприємства гірничорудної, чорної і кольорової металургії, гальва-

нічні виробництва, машинобудівна промисловість та інші хімічні пока-

зники стічних вод, що утворюються в процесах переробки металів, як 

правило, визначаються формою переробки вихідних матеріалів і хара-

ктеристиками технології, і тому, неоднакові на різних промислових 

підприємствах. 

В технології машинобудування, наприклад, в стічних водах 

містяться такі важкі метали, як мідь, нікель, цинк, свинець, хром і т.д. 

У виробництві електронної промисловості при виготовлені мікросхем 

утворюються стічні води, склад яких визначається, головним чином, 
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набором таких елементів, як миш'як, кадмій, хром, ртуть, кобальт, ти-

тан і т ін. Більш високі концентрації катіонів міді, що призводять до 

забруднення природних вод, зустрічаються при виробництві друкова-

них плат. 

Дослідження складу стічних вод і вмісту в них іонів важких 

металів в стічних водах металообробних і металургійних підприємств 

дозволили зробити висновок, що приблизно 65% важких металів утво-

рюються в стічних водах гальванічних виробництв. 

Відома велика кількість методів видалення важких металів і очищення 

стічних вод. 

Сорбційне очищення являє собою один з найбільш ефектив-

них методів очищення промислових забруднених вод, який дозволяє 

видаляти забруднення різного характеру практично до будь-якої зали-

шкової концентрації незалежно від їх хімічної стійкості. Як правило, в 

якості сорбентів використовують активоване вугілля, так як останнє 

має високу сорбційну ємкість. Однак, багатьма дослідниками розгля-

даються процеси очищення води від іонів важких металів із застосу-

ванням відходів різних виробництв: золи, ферітизованих шламів тощо.  

Пропоновані технології забезпечують ступінь очищення галь-

ванічних стоків до 95–99%. Можливо також застосування природних 

адсорбентів – цеолітів, брусита, монтмориллоніта, ірліта, бентоніту та 

ін. Гідроксиди полівалентних металів: заліза (III), титану (IV), цирко-

нію (IV) та інших, – а також багатокомпонентні гідроксидні системи 

відносяться до сорбційних матеріалів високої селективності, про що 

свідчать численні наукові роботи. 

Більшість робіт з досліджень сорбції залізовмісними сорбен-

тами, будь то сорбція аніонів, катіонів, газів або органічних сполук, 

присвячені ферігідріту. Також в літературі часто зустрічаються гетит і 

гематит як класичні модельні адсорбенти, оскільки вони мають певну 

кристалічну структуру, широко поширені в природі і можуть бути лег-

ко синтезовані в лабораторних умовах. Найбільш придатними сорбен-

тами є оксиди тривалентного заліза завдяки їх амфотерним властивос-

тями. Залежно від умов вони проявляють або основні, або кислотні 

властивості, сорбують як аніони так і катіони.  

Гідроксид заліза отримують шляхом електрохімічного розчи-

нення сталевих відходів. Сутність запропонованої технології зводиться 

до того, що попередньо в окремому електролізері проводиться анодне 

розчинення металевих відходів з отриманням суспензії електрогенеро-

ваного сорбенту, який потім використовується в реакторі, де відбува-

ється змішання його зі стічною водою. Генератор сорбенту – це спеці-

альна ємність, де розміщена електродна система, яка складається з ка-
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сет-анодів та пластинчастих катодів.  У процесі електролізу буде утво-

рюватися гідроксид Fe2+. Свіже-отриманий сорбент гідроксид заліза  

має розвинену питому поверхню. Переваги обробки стоків за допомо-

гою отриманого сорбенту є можливість очищувати різні стоки в одно-

му потоці, а очищену воду використовувати в технічних цілях або під-

ключити до рециркуляції. Оброблена вода відповідає ГДК на скид та 

не є токсичною. 

При очищенні стічних вод за допомогою свіже отриманого со-

рбенту гідроксида заліза утворюються шлами, хімічний склад яких 

багато в чому визначається умовами процесів обробки металів на ма-

шинобудівних, металообробних і металургійних підприємствах. Шла-

ми представляють собою пастоподібну масу чорного, брудно-зеленого 

або коричневого кольору, в залежності від їх складу, зокрема від вміс-

ту сполук заліза (II) і (III), хрому, нікелю і міді. 

Сорбент гідроксид заліза  забезпечує більш глибоке очищення 

стоків, ніж традиційні реагентні методи. На відміну від звичайних реа-

гентів гідроксид заліза не викликає додаткового засолення стоків. Цим 

полегшується повернення води в виробництво. При його використанні 

немає необхідності розділяти стоки за характером забруднень. Свіжий 

гідроксид заліза  не є хімічно агресивною речовиною, а його осад з 

іншими металами може служити вихідною сировиною для виробницт-

ва будматеріалів, пігментів і глазурі. 

 

МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД АГРОКОМПЛЕКСУ 
 

Черніков І.Р. 

Науковий керівник – Галкіна О.П., канд. техн. наук 
 

Навантаження на агрокомплекси і ферми зростає з кожним ро-

ком через зростання споживчих продуктів, що створює додаткове на-

вантаження на систему водоочищення цих комплексів.  

Сучасні методи очищення стічних вод агропромислового комплексу, 

перш за все, визначаються якісним складом стічних вод. До характер-

них забруднювачів стічних вод відносять наступні забруднюючі речо-

вини: завислі речовини, азот загальний, фосфор, хлориди, жири, висо-

кий БПКповн і ХПК. 

Серед методів очищення стічних вод агрокомплексу застосо-

вують поєднання класичних схем очищення спільно із застосуванням 

ефективного і енергозберігаючого обладнання зарубіжних виробництв. 

Використання комплексу методів очищення стічних вод обумовлено 

вмістом різного характеру домішок в очищувальній воді, таких як: ме-



 185 

ханічні забруднення (пісок, глина); хімічні забруднення (розчинені 

солі) та біологічні забруднення (бактерії і віруси).  

Тому, якісний склад забруднюючих речовин і визначає метод і 

спосіб їх очищення. Класифікація методів очищення стічних вод розрі-

зняється за групами залежно від характеру забруднюючої речовини. 

Механічні способи очищення стічних вод застосовують як пе-

ршу стадію очищення – для освітлення води. 

Видалення крупнодисперсних частинок здійснюють наступними 

методами: 

̶ гравітаційне відстоювання (основні споруди – піскоуловлюва-

чі, відстійники); 

̶ фільтрування (на біологічних фільтрах); 

̶ освітлення у завислому шарі (вода очищається за рахунок за-

тримання забруднень у завислому шарі); 

̶ флотація – очищення води за рахунок прилипання частинок 

забруднень до бульбашок повітря і виносом їх на поверхню; 

̶ відцентрові методи (засновані на поділі фаз в поле відцентро-

вих сил). 

Видалення дрібнодисперсних частинок проводять способами: 

̶ коагуляція – процес злипання і укрупнення частинок забруд-

нень в результаті введення в стічні води реагентів; 

̶ флокуляція – різновид коагуляції при введенні флокулянтів 

органічного чи неорганічного походження. 

Очищення від розчинених домішок (мінеральних речовин) проводить-

ся за такими способами: 

̶ дистиляція – поділ рідин, засноване на їх різної температури 

кипіння; 

̶ зворотний осмос – сучасний спосіб очищення стічних вод, за-

снований на фільтруванні води через напівпроникну мембрану, про-

никну воду, і затримує забруднення; 

̶ іонний обмін – видалення з води солей металів за рахунок реа-

кції заміни іонів кислотних залишків на інші і їх випадання в осад); 

̶ нейтралізація (хімічний спосіб очищення стічних вод застосо-

вують для сильно лужних або основних стічних вод, який теж заснова-

ний на додаванні реагентів). 

Видалення органічних забруднень: 

 – сорбція – поглинання забруднень з рідини твердою речови-

ною; 

– екстракція – спосіб вилучення речовини з стічної води за до-

помогою додавання в неї рідини, в якій забруднення розчиняється 

краще. 
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Біологічне окиснення (відбувається в аеротенках та на біологіч-

них фільтрах). 

Знезараження здійснюють за допомогою: 

– хлорування – реагентний спосіб очищення стічних вод із за-

стосуванням різних сполук хлору, які є згубними для бактерій; 

– озонування (дорогий метод, застосовується рідко); 

– ультрафіолетове опромінення (УФ). 

Зневоднення осаду і виготовлення добрив здійснюють за допо-

могою підстилок. 

Застосування прогресивних технологій дозволяє збільшити ви-

робництво тваринницької продукції, що природним чином збільшує 

кількість гною і посліду. У сучасному світі пріоритетною складовою 

будь-якої технології очищення вод те, щоб технології були енергозбе-

рігаючими, що не вносять екологічно шкідливих штучних продуктів у 

навколишнє середовище, а також,/ щоб вони були малозатратними.  

Наприклад, у Європі, в системах очищення стічних вод викори-

стовують фільтри періодичної дії: нутч-фільтри, лістсяне і фільтр-

преси та фільтри безперервної дії: барабанні, дискові, стрічкові.  

Таким чином, технологію очищення стічних вод слід проводити шля-

хом поєднання з традиційних технологій та нових безреагентних мето-

дів, що дозволять забезпечити очищення води до вимог, що регламен-

туються існуючими нормативно-технічними документами. 

 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ДЕРЕВОПЕРЕРОБНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Швадронов А.О. 

Науковий керівник – Галкіна О.П., канд. техн. наук 
 

У виробництві деревних матеріалів застосовуються карбамідо-

, фенол- і меламіноформальдегідні смоли. У процесі виробництва ут-

ворюються стічні води в кількості 26 м3 на 1 000 м3 продукції. 

Стічні води деревообробного підприємства, що виводяться з 

території підприємства, умовно діляться на три групи: 

– виробничі (використовуються в технологічних процесах); 

– побутові (виводяться з санітарних вузлів, душових виробни-

чих і невиробничих будівель); 

– атмосферні (дощові води та води в результаті танення снігу).  

За концентрацією забруднюючих речовин деревообробні підп-

риємства відносяться до II групи (500-5000 мг/дм3), а за ступенем агре-

сивності – до слабоагресивних (рН = 6-6,5). 
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Забруднені стічні води утворюються при обробці целюлозної і 

паперової маси, промивання та згущення целюлози, конденсації зду-

вань, розгонки скипидару-сирцю, видалення шламів, мокрого кору-

вання лісоматеріалів тощо.  

До складу промивних стічних вод входять формальдегід, фе-

нол, метанол, розчинні і нерозчинні продукти конденсації олігомерів 

(фенолоспиртів) тощо.  

Серед методів очищення промивних вод деревообробних під-

приємств широкого застосування набули знаходять окислювальна де-

струкція (парофазного і рідкофазне окиснення, електрохімічне окис-

нення, біохімічне окиснення, фотохімічне окиснення), фізико-хімічні 

способи очищення (сорбція, флотація, коагуляція, реагентне оброб-

лення). Однак використання цих методів для очищення промивних 

стічних вод недостатньо ефективно або пов’язане зі значними витра-

тами і вторинним забрудненням води.  

Також виділяють для очищення стічних вод деревообробних 

підприємств сорбційні, окислювальні й конденсаційні методи. 

Підприємства деревопереробних виробництв застосовують ка-

рбамідно-формальдегідні смоли, внаслідок чого утворюються стічні 

води, забруднені смолою і формальдегідом.  

Метою роботи є пошук високоефективної ресурсо- та енергоз-

берігаючої технології очищення стічних вод від формальдегіду і кар-

бамідно-формальдегідних смол. 

Відомі у даний час способи очищення таких стічних вод від 

формальдегіду ведуться за схемою (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Способи очищення стічних вод від формальдегіду  

 

Карбамідно-формальдегідні смоли важко піддаються деструк-

тивній утилізації, що пов’язано з їхніми структурними особливостями, 

і залишаються у очищеній воді.  

У процесах очищення стічних вод деревообробних підпри-

ємств щодоби знищується тони цінних продуктів – формальдегіду і 

карбамідно-формальдегідних смол. При цьому у процесі очищення 

стічних вод, її якість не доводиться до нормативного показника за фо-

рмальдегідом і величиною ХПК (наприклад, може досягати 18 000 мг 
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О2/дм3), при нормативній величині ХПК у водоймах не більше 5-8 мг 

О2/дм3. Такі високі значення вимагають знижувати концентрації роз-

веденням стічних вод технічною водою. 

Зарубіжний досвід очищення стічних вод показав ефективність вико-

ристання азотних добрив пролонгованої дії на основі карбамідно-

формальдегідних смол, в тому числі з осадів стічних вод підприємств 

меблевої і деревообробної промисловості.  

Тому перспективним напрямком в очищенні стічних вод від 

формальдегіду і карбамідно-формальдегідних смол є використання 

технології з виділенням з води смоли у якості азотного добрива з до-

очищенням стічних вод від формальдегіду кислими пористими сорбе-

нтами (сульфовугілля) після видалення з води смоли. Застосування 

такого методу є економічно і екологічно доцільною.  

Така технологія дозволяє досягти залишкової концентрації 

формальдегіду в воді менше 1 мг/дм3, а ХПК – знизити в 1 000 разів. 

Автори стверджують, що дану технологію також можна використову-

вати на усіх підприємствах, де утворюються формальдегідвмісні стічні 

води. Очищена вода за такою технологією відповідає якісним показни-

кам для використання її у водооборотному циклі підприємства, що 

дозволяє зменшити витрату технічної води. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ СЕРЕДНЬОЇ 

ТЕМПЕРАТУРИ ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ В 

ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ ПРОТЯГОМ 

ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ПЕРІОДУ 
 

Ярчук Д.С., Лузганова А.А. 

Науковий керівник – Коваленко Ю. Л., канд. техн. наук, доцент 
 

Метою роботи є дослідження динаміки зміни середньої темпера-

тури опалювального сезону в Харківському регіоні протягом постінду-

стріального періоду. 

Для досягнення поставленої необхідно вирішити ряд завдань: 

‒ проаналізувати середню температуру опалювального сезону за 

багаторічний період; 

‒ дослідити динаміку зміни температури; 

‒ оцінити кліматичну ситуацію; 

‒ спрогнозувати подальшу зміну температури у м. Харків. 

Основними методами досліджень було обрано теоретичний, опи-

совий, порівняльний методи, а також методи збору та узагальнення 

архівних матеріалів. 
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Новизна нашої роботи полягає у тому, що вперше для м. Харків 

було зроблено аналіз архівних матеріалів спостережень за температу-

рою повітря та визначено динаміку зміни середньої температури опа-

лювального сезону в м. Харків. 

Для написання роботи були використані такі матеріали: наукова 

література з теорії екологічних досліджень, а також архівні матеріали 

спостережень за температурою атмосферного повітря. 

За результатами розрахунків ми побудували графік динаміки змі-

ни середньої температури опалювального сезону у м. Харків. Він де-

монструє, що середня температура опалювального сезону за період з 

30-х років минулого сторіччя зросла на 2,2°С. 

Висновки. 

1. За останні 80 років середня температура опалювального сезону 

у м. Харків підвищилася на 2°С. 

2. Визначено функціональну залежність, яка дозволяє прогнозу-

вати середню температуру опалювального сезону у майбутньому. 

3. Отримані результати можуть бути використані: 

‒ при проектуванні систем опалення; 

‒ у розрахунках теплозахисних властивостей зовнішніх огоро-

джувальних конструкцій будинків; 

‒ в процесі корегування будівельних норм для кліматичних умов 

Харківської області. 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКОГО ДЖЕРЕЛА 

м. ХАРКІВ 
 

Горбань А.Е. 

Наукові керівники – Яковлєв В.В., д-р. геол. наук, професор,  

     Дмитренко Т.В., канд. техн. наук, доцент 
 

Забезпечення населення міст якісною питною водою є одним з 

найважливіших державних завдань. Нажаль, на цей час більшість на-

селення користується водою, якість якої не завжди відповідає діючим 

нормативам.  

Внаслідок антропогенного забруднення поверхневих водних 

об’єктів, якість води в них стає незадовільною, зазвичай вони не при-

датні для використання. 

Здавна в Україні для забезпечення необхідних питних та госпо-

дарсько-побутових потреб населення міст використовувало джерельні 

води. Зокрема, у м. Харків налічується більше двадцяти обладнаних 

для споживачів джерел питної води. Одним із таких джерел є Панте-
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леймонівське джерело, що розташоване у Шевченківському районі м. 

Харків, по вул. Клочківська. 

У роботі розглядається Пантелеймонівське джерело м. Харків як 

одне з найстаріших та найпопулярніших у населення міста джерел. 

Попит на воду цього джерела завжди був незмінно високим, люди від-

стоюють черги, щоб набрати воду та до сих пір вірять в його цілющі 

властивості. Джерело також може бути додатковою складовою питно-

го водопостачання міста в періоди надзвичайних ситуацій – техноген-

них аварій і природних катастроф за умов відповідної очистки та зне-

заражування. 

В той же час відомо, що це одне з найбільш забруднених джерел 

міста, але досі не були вивчені конкретні джерела його забруднення. 

Метою роботи є дослідження ймовірних шляхів і характеру за-

бруднення Пантелеймонівського джерела м. Харків та розробка реко-

мендацій щодо безпечного його використання для питних цілей.  

Дослідження джерела проводилось в натурних умовах. Оцінку 

якісного складу води джерела здійснювали згідно ДСанПіН “Вода пи-

тна...” [1]. 

Виміри дебіту води джерела виконувалися об'ємним способом за 

допомогою еталонної ємності. Одночасно з дебітом вимірювали тем-

пературу води. Окремо у будні й вихідні дні проводиться спостере-

ження за кількістю користувачів джерела. 

Дані про якість води Пантелеймонівського джерела [2,3] свідчать 

про значний техногенний вплив на підземні води. Це підтверджується 

наявністю у воді нітратів, хлоридів, сульфатів та ін. Також не виклю-

чено й бактеріальне забруднення води джерела. 

Велика вірогідність хімічного і бактеріального забруднення дже-

рела пояснюється тим, що в зоні живлення джерела розташований Ха-

рківський зоопарк і промислові підприємства. 

У процесі натурних досліджень проведено оцінку стану каптажу, 

оцінено ступінь захищеності від техногенного забруднення, визначено 

рівень підготовленості для використання води населенням міста. Та-

кож при обстеженні оцінювали техногенне навантаження на територію 

(ділянка транспорту води від зони живлення до каптажу, безпосеред-

ньо зона живлення). При цьому на вказаній території визначали наяв-

ність і види промислових підприємств, характер житлової забудови, а 

також міру забрудненості території (наявність звалищ будівельного, 

побутового сміття, скиду стічних вод та ін.).  

Надалі в рамках дослідження планується продовжувати комплек-

сне обстеження джерела, що включає дослідження хімічного складу, 

фізико-хімічних властивостей води, бактеріального забруднення, а 
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також дебіту в різні періоди року, проаналізувати можливі шляхи і 

характер забруднення води Пантелеймонівського джерела у м. Харків 

та розробити рекомендації щодо подальшого використання води цього 

джерела. 
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ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М. ХАРКІВ ПІДЗЕМНОЮ 

ВОДОЮ З ВИСОКОДЕБІТНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

Любарцева О.В. 

Науковий керівник – Дядін Д.В., старший викладач 
 

Джерела питного підземного водопостачання є важливим ресур-

сом питної води для населення. Гідрогеологічні умови території 

м. Харкова і Харківської області дозволяють вирішувати питання во-

допостачання за рахунок підземних вод, як з глибоких артезіанських 

свердловин, так і з облаштованих джерел. 

У місті Харків населенням для питних цілей активно використо-

вується підземна вода з більше 20 джерел із дебітом від 0,03 до 4,0 л/с. 

Серед них є високодебітні джерела з величиною витрати води більше 

1,0 л/с, з яких найбільш популярними є Шатилівське (Саржин Яр), 

Тюринське, Салтівське-1 і Олексіївське. Ці джерела розташовані в до-

линах річок Лопань і Харків та належать до обухівського водоносного 

горизонту тріщинуватих пісковиків і алевролітів палеогенового віку. 

Для визначення ресурсного потенціалу джерельних вод протягом 

2018-2019 рр. ми проводили вимірювання витрат води на зазначених 

вище джерелах із щомісячною періодичністю. Вимірювання здійсню-

вали об’ємним способом із використанням секундоміру та контейнеру 

фіксованим об’ємом не менше 5 л. 

Результати вимірювань показали, що витрата води відносно ста-

більна у часі, хоча і відрізняється по досліджених джерелах (табл. 1). 

 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669382
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvb_2015_2_43
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Таблиця 1 – Результати вимірювань витрати води в джерелах 

 

№ Назва джерела 

Кількість вимі-

рювань (2018-
2019 рр.) 

Середнє 

значення, л/с 

Стандартне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації, % 

1 Шатилівське 17 3,90 0,28 7,0 

2 Тюринське 19 2,54 0,23 9,0 

3 Салтівське-1 19 1,12 0,19 17,0 

4 Олексіївське 17 1,03 0,34 33,0 

 

Найбільш стабільною витратою з коефіцієнтом варіації 7–9 % ха-

рактеризуються джерела з найвищим дебітом – Шатилівське і Тюрин-

ське. Більша варіація дебіту в часі (17–33 %) спостерігається на джере-

лах Салтівське-1 і Олексіївське, що може пояснюватися як природни-

ми сезонними коливаннями у живленні джерел, так і нерівномірним 

додатковим відбором води для продажу. 

Виходячи з норми споживання питної води в 2 л/добу на особу, 

ми оцінили потенціал забезпеченості жителів міста водою з дослідже-

них високодебітних джерел. Розрахунки показують, що за умов безпе-

рервного споживання води з джерел протягом світлого часу доби (16 

годин на добу) кількості води вистачить для майже 500 тис. користу-

вачів, тобто 35 % населення міста. У разі повного використання всього 

об’єму води, що постачають досліджені джерела, можна забезпечити 

питною водою більше 740 тис. мешканців або 52 % населення міста 

(табл. 2). 

 
Таблиця 2 – Потенційна забезпеченість споживачів джерельною водою із розрахунку 

2 л/добу на особу 

 

№ 
Назва джере-

ла 

Середня 

витрата, л/с 

Кількість споживачів, яку забезпечать 

досліджені джерела 

споживання протя-

гом 16 годин на 

добу 

споживання 

протягом 24 

години на добу 

1 Шатилівське 3,90 224640 (15,8) 336960 (23,7) 

2 Тюринське 2,54 146304 (10,3) 219456 (15,5) 

3 Салтівське-1 1,12 64512 (4,5) 96768 (6,8) 

4 Олексіївське 1,03 59328 (4,2) 88992 (6,3) 

Всього 8,59 494784 (34,9) 742176 (52,3) 

 

* у дужках – значення у % відносно загальної кількості населення міста (1419 

тис. осіб) 
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Таким чином, результати досліджень свідчать, що джерела міста 

Харків мають високий потенціал забезпечення міського населення пи-

тною водою. Лише чотири найбільш високодебітних джерела за умов 

задовільної якості води здатні забезпечити питною водою не менше 

35% населення міста. Це важливо враховувати у плануванні системи 

аварійного водокористування у місті у надзвичайних ситуаціях під час 

відключення централізованого водопостачання. 

 

ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТПВ СУЧАСНИМИ СМІТТЄВОЗАМИ 

Мельничук О. І. 

Науковий керівник – Березюк О.В., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 

Одним із основних завдань комунальної служби є придбання 

сміттєвозів та євроконтейнерів для роздільного збору та вивезення 

твердих побутових відходів (ТПВ) для вирішення основної екологічної 

проблеми – забруднення навколишнього середовища, що становить 

серйозну загрозу для навколишнього середовища [1]. Змішування ТПВ 

відбувається на етапі їхнього утворення, зберігання, перевезення та 

захоронення. Це призводить до утворення шкідливих хімічних сполук. 

Якщо врахувати, що більшу частину відходів складають пакувальні 

матеріали, то стає зрозумілим, що одним із ефективних способів вирі-

шення проблеми відходів є роздільне (диференційоване) їхнє збирання 

[2], оскільки велику частину ТПВ складають матеріали, які можна ви-

користовувати повторно або переробляти, якщо вилучити відповідні 

фракції на етапі первинного збору.  

Для зміни теперішньої ситуації необхідно впровадити систему 

організованого вивезення сміття та докорінно змінити свідомість гро-

мадян з відношення до поводження з ТПВ. Для ефективної боротьби з 

несанкціонованими звалищами, захаращенням лісосмуг передбачаєть-

ся впровадити систему роздільного збирання ТПВ, яка дозволить кож-

ному в зручний для нього час виносити сміття, не чекаючи приїзду 

сміттєвоза, вирішувати багато проблем у домашньому побуті, що до-

зволить позбутися лишків у домівках, а також на вулицях, в лісосмугах 

громади і прилеглої до неї навколишньої території. 

Ефективне збирання ТПВ забезпечує безпечну контейнеризацію і 

запобігає їхньому розкиданню під час транспортування сміттєвозами. 

Ефективність збирання ТПВ залежить від ступеня ущільнення відхо-

дів: чим вище ступінь ущільнення, тим більшу кількість відходів мож-

на перевезти. 
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Україна виробляє спеціальні транспортні засоби для перевезення 

великої кількості ТПВ. Компанія «Світ Маніпуляторів» реалі-

зує сміттєвози на базі шасі ЗІЛ, МАЗ, КАМАЗ та інші моделі з бічним і 

заднім способами завантаженням. Сміттєвози із заднім завантаженням 

мають більший об’єм для перевезення ТПВ і досягають більшого рівня 

ущільнення, аніж сміттєвози з боковим завантаженням. Окрім того, 

сміттєвози із заднім завантаженням краще підходять для розвантажен-

ня рекомендованих євроконтейнерів для зберігання ТПВ об’ємом 1,1 

м3. Основні операції, які повинен проводити сміттєвоз – це заванта-

ження ТПВ [3], їхнє ущільнення [4], транспортування та вивантаження 

[5] на звалищні майданчики, сміттєспалювальні пункти або сміттєпе-

реробні заводи. Моделі сміттєвозів, які оснащені маніпуляторами, са-

монавантажувачем або пресом, керуються автоматичним способом, 

ключову роль в якому відіграє водій-оператор. У більшості сміттєвозів 

цього типу застосовується гідравлічний привод [6, 7]. 

Отже, запровадження схеми роздільного збору ТПВ в населених 

пунктах України відповідає світовим цивілізованим підходам у пово-

дженні з відходами, та сприятиме поліпшенню екологічного стану на-

вколишнього середовища, дозволить повторно використовувати сиро-

вину, зберігаючи природні ресурси. 
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GPS-МОНІТОРИНГ ЗА ЗБИРАННЯМ ТА 

ТРАНСПОРТУВАННЯМ ТПВ  

Палагнюк Д.М. 

Науковий керівник – Березюк О.В., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 

В українських населених пунктах спостерігається загострення 

проблеми утворення, накопичення і збирання екологічно небезпечних 

твердих побутових відходів (ТПВ).  

Близько 15% палива, яке отримується комунальними підприємст-

вами, що займаються вивезенням відходів, використовуються не за 

призначенням. Крім того, часто водії "заробляють" вивозячи ТПВ "за 

домовленістю". Також існує проблема дотримання графіків робіт. У 

великих населених пунктах важливо виконувати план вивезення ТПВ 

вчасно для надання якісніших послуг [1]. Ці проблеми можливо вирі-

ши за допомогою сучасних електронних технологій, зокрема супутни-

кового моніторингу, що широко використовується в багатьох галузях 

людської діяльності. 

Літературний огляд показав, що тільки із використанням сучас-

них технологій моніторингу, пресування та можливість їх застосуван-

ня в техніці для збирання, транспортування і переробки ТПВ дозволяє 

забезпечити ефективне їхнє збирання [2-4]. 

У служб комунального господарства статті витрат достатньо ве-

ликі – відчутною їх частиною є утримання і експлуатація пересувної 

техніки (сміттєвозів) [5-8]. Для того, щоб скоротити непотрібні витра-

ти і збільшити цільове використання, понизивши витрати на паливно-

мастильні матеріали і технічне обслуговування необхідно оптимізува-

ти експлуатацію сміттєвозів, а цього можна досягти завдяки впрова-

дженню системи GPS моніторингу для служб вивезення ТПВ. 

Проведення оптимізації транспортних засобів та іншої сміттєзби-

ральної техніки за допомогою впровадження GPS моніторингу в сег-

менті комунального господарства, дає можливість: отримувати у будь-

який час інформацію про дійсне місце розташування техніки, знати 

достовірно про витрату пального, підвищити оптимально дисципліну 

водіїв, цілком і повністю унеможливити нецільове використання тех-

ніки, мати можливість оперативної диспетчеризації на підконтрольно-

му транспорті, уникнути позапланового простою техніки з тієї або ін-

шої причини. 

Існує безліч переваг застосування таких систем, особливо із роз-

витком сучасного інформаційного суспільства, коли не тільки комуна-

льні підприємства, а й кожен громадянин зможе мати інформацію про 

вивезення ТПВ і переміщення сміттєвозів.  
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Основним із недоліків GPS моніторингу в українських комуналь-

них господарствах є досить висока вартість їх впровадження та обслу-

говування. Для якісної роботи таких систем необхідні висококваліфі-

ковані спеціалісти, що забезпечуватимуть їх надійну роботу, що вима-

гає додаткових затрат на фонд заробітної плати.  

Таким чином, використання сучасних систем GPS-моніторингу 

дозволяє здійснювати ефективний контроль за збиранням та транспор-

туванням твердих побутових відходів. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

СМІТТЄВОЗА 

Гринчук В.В. 

Науковий керівник – Березюк О.В., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 

Поруч із важливим питанням твердих промислових відходів [1], 

актуальною є проблема твердих побутових відходів (ТПВ). Тому в міс-

тах з розвиненим спецавтогосподарством існує гостра проблема, пов'я-

зана з організацією роботи сміттєвозів [2-4], оскільки існує імовірність 

зливу палива, який несе прямі збитки комунальним службам. Забезпе-

чувати контроль роботи транспорту часом буває неможливо, оскільки 
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загальна протяжність рейсу тільки одного сміттєвоза може становити 

сотні кілометрів в день і тому витрати палива залишається неврахова-

ними [5-7]. Також існує проблема пропуску точок з контейнерами. Всі 

ці проблеми здатний вирішити моніторинг. Адже тільки GPS стеження 

дозволить в реальному часі здійснювати контроль роботи сміттєвоза, а 

саме здійснювати контроль маршруту, швидкості, і контроль витрати 

палива. Разом з тим можна буде побачити, де і коли сміттєвозом був 

завантажений контейнер, в якому накопичені ТПВ. Для взаємодії еле-

ментів, що беруть участь у дорожньому русі використовуються стіль-

никові мережі 3G, 4G, LTE, бездротові технології передачі даних такі 

як: Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NB-IoT, різні модулі і сенсори: RFID, 

GPS/ГЛОНАСС тощо. 

Основні можливості систем моніторингу сміттєвозів: контроль 

палива, контроль функціональних вузлів транспортного засобу, блоку-

вання двигуна, двосторонній голосовий зв'язок. Основні вимоги для 

впровадження систем відслідковування сміттєвозів: GPS модулі, сен-

сори швидкості транспортного засобу, наявність з’єднання транспорт-

ного засобу з мережею Інтернет, дата-центри для обробки інформації, 

наявність з’єднання з мережею Інтернет на транспортних зупинках. 

Важливими компонентами інтелектуальної інформаційної системи є 

мікроконтролер, GPS модуль, модуль IoT, наведеними на рис. 1. GPS 

модуль використовується для визначення поточного місцезнаходження 

сміттєвоза. Інформація від модуля GPS надсилається контролеру, що 

виводить дані про час та місцезнаходження на екран, встановлений на 

сміттєвозі та модулю IoT, який надсилає отримані дані до віддаленого 

серверу для подальшої їхньої обробки. 

З вищенаведеного випливає, що впровадження розумних техно-

логій для сміттєвозів набуло широких темпів розвитку завдяки ряду 

переваг як у сфері екології та безпеки, так і зручності для водія.  
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ  

Остапчук Д.О. 

Науковий керівник – Лемешев М. С., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 

Одним із перспективних напрямків розв’язання стратегічних за-

дач будівельного комплексу є використання багатотоннажних промис-

лових відходів в технології виробництва будівельних матеріалів. Пе-

реробка таких відходів вигідна як з економічної, так і екологічної точ-

ки зору, адже одночасно відбувається звільнення значних земельних 

угідь та зниження витрат на їх формування та утримання [1]. 

Серед перспективних напрямів по зниженню собівартості будма-

теріалів завдяки скороченню витрат сировинних, паливно-

енергетичних і інших ресурсів, особлива роль відводиться розширен-

ню використання промислових відходів, як вторинної сировини [2-3]. 

Серед відомих технологій виробництва будівельних матеріалів з 

використанням техногенних відходів відсутні комплексні підходи до 

поєднання в технологічному циклі декількох різновидів техногенних 

продуктів. Складність таких процесів пояснюється насамперед необ-

хідністю попередньої підготовки компонентів сировинних сумішей, 

так як вони різняться за своїми фізико-хімічними властивостями [2-3]. 

Існуючі технології використання техногенних відходів пов’язані з 

необхідністю їх глибокої очистки, термічної обробки, застосування 
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фізико-механічних процесів активації і зміни гранулометрії, що суттє-

во призводить до подорожчання кінцевого продукту [4]. 

Перепоною для повномасштабного використання техногенних ві-

дходів виробниками будівельних матеріалів є наявність у їх складі 

природних радіонуклідів. У Вінницькі області основними промисло-

вими відходами є фосфогіпс, зола-винос та металевий шлам. В роботі 

[5] встановлено, що сумарна питома активність для фосфогіпсу скла-

дає 56,9 Бк/кг, золи-виносу (ЗВ) – 284 Бк/кг, червоного шламу – 450 

Бк/кг . 

Використання попередньо активованої золи-виносу як заповню-

вача у складі формувальних розчинів є одним з перспективних шляхів 

ресурсозбереження.  

Авторами в роботах [5-6] встановлено позитивний  вплив ком-

плексної фізико-механічної і механо-хімічної активації ЗВ залишками 

кислот у складі фосфогіпсів. В роботі [7] підтверджено  можливість 

комплексного використання ЗВ, фосфогіпсу та металевого шламу для 

отримання золофосфатного в’яжучого. 

Висновки. Використання фосфогіпсу та червоного шламу для фі-

зико-хімічної активації ЗВ позитивно відображається на характеристи-

ках комплексного в’яжучого. Встановлено, що додавання бокситового 

шламу та фосфогіпсу до складу золоцементної суміші забезпечує інте-

нсифікацію процесів новоутворень мінерально-фазового складу ком-

плексного в’яжучого.  
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

Лемішко К. К. 

Науковий керівник – Христич О. В., канд. техн. наук, доцент 

(Вінницький національний технічний університет) 

Серед широкого різномаїття відомих технологій виробництва бу-

дівельних матеріалів з використанням промислових відходів особли-

вих прерогатив повномасштабного застосування будь-якої з відомих 

на підприємствах промисловості будівельних матеріалів і виробів не 

спостерігається. Даний факт пояснюється необхідністю попередньої 

підготовки сировинних компонентів, що суттєво ускладнює технологі-

чний процес та призводить до повторного утворення шкідливих відхо-

дів [1 - 4]. 

Серед відомих технологій виробництва будівельних матеріалів з 

використанням техногенних відходів відсутні комплексні підходи до 

поєднання в технологічному циклі декількох різновидів техногенних 

продуктів. Складність таких процесів пояснюється насамперед необ-

хідністю попередньої підготовки компонентів сировинних сумішей, 

так як вони різняться за своїми фізико-хімічними властивостями. Іс-

нуючі технології використання компонентами будівельних сумішей 

техногенних матеріалів пов’язані з необхідністю їх глибокої очистки, 

термічної обробки, застосування фізико- механічних процесів актива-

ції і зміни гранулометрії, що суттєво призводить до подорожчання кі-

нцевого продукту [2, 4]. 

Використання попередньо активованої золи-виносу у складі фор-

мувальних розчинів є одним з перспективних шляхів ресурсозбере-

ження [5].  Комплексний метод механо-хімічної активації передбачає 

руйнування поверхні склоподібної оболонки частинок золи-винос (ЗВ) 

шляхом поетапного використання кислих залишків  фосфогіпсу або 

лужного компонента червоного бокситового шламу, з подальшою ме-

ханічною активацією [6]. Застосування механічного перемішування 

золо-шламової і золо-фосфогіпсової сумішей в прохідному змішувачі-

активаторі сприяє більш повній руйнації скловидних оболонок золи-

винос [7 - 8]. 

Авторами в роботі [8] розроблено та запропоновано технологічну 

схему виготовлення будівельних виробів з використанням промисло-
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вих відходів. Впровадження ресурсозберігаючої технології виробницт-

ва будівельних матеріалів з використанням техногенних відходів на 

підприємствах будівельного комплексу цілком зручно може адаптува-

тись в умовах діючого виробництва. 

Висновок. Проведені аналітичні дослідження  переробки відхо-

дів підприємств енергетичної та хімічної галузі з використанням золи-

винос, фосфогіпсу і червоного шламу дозволяють скоротити витрати 

портландцементу у складі будівельних сумішей до 18 %, та одночасно 

отримати вироби із покращеними фізико-механічними характеристи-

ками. 
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