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Постановка проблеми. 
Ефективна діяльність закладу вищої освіти (ЗВО) з забезпечення якості освіти є важливою 

складовою створення й поліпшення позитивного іміджу закладу та зміцнення передумов його 
подальшої успішної діяльності з підготовки фахівців. Досконала організація цієї роботи є запорукою 
забезпечення кількісних та якісних показників діяльності університету. 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» [1] та «Про освіту» [2] в ЗВО має 
функціонувати система внутрішнього забезпечення якості освіти. Ця система повинна відповідати 
вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) [3] «Система управління якістю. 
Вимоги». При розробці та функціонуванні системи внутрішнього забезпечення якості в університеті 
відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 використовується процесний підхід, елементами якого є цикл 
«Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій» та ризик-орієнтоване мислення.  

Процесний підхід дає змогу ЗВО планувати свої процеси та їхні взаємодії, забезпечувати 
впевненість у тому, що складові освітнього процесу адекватно забезпечені ресурсами та керовані і що 
можливості для поліпшення визначено та реалізовано.  

Ризик-орієнтоване мислення дає змогу університету визначати чинники, які можуть 
спричиняти відхилення освітнього процесу та системи забезпечення якості від запланованих 
результатів, щоб установлювати запобіжні заходи контролю для зменшення негативних впливів і 
якнайбільшого використання можливостей, у міру їх виникнення. 

Основа забезпечення ефективної та якісної роботи ЗВО з цього напряму може бути закладена 
шляхом використання принципів управління якістю, регламентованих системою міжнародних 
стандартів серії ISO 9000.  

Стандартами якості ISO 9000 передбачається використання процесного підходу при 
розробленні, впровадженні та підвищенні дієвості системи управління якістю в організації для 
підвищення задоволеності споживачів, якими у даному випадку є роботодавці та суспільство в 
цілому. 
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Моделювання процесів діяльності організації з метою підвищення їхньої ефективності та 
поліпшення якості результату є важливою науковою та практичною задачею. Елементом такого 
моделювання є побудова процесної моделі системи внутрішнього забезпечення якості освіти у вищих 
навчальних закладах.  

Аналіз відомих нам публікацій показує, що відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту» та «Про освіту» в ЗВО України проводиться велика робота зі створення та опису різних 
моделей діяльності з забезпечення якості освітнього процесу. Здебільшого ЗВО обмежуються 
описами такої роботи, наприклад [4-8]. Впровадженням процесного підходу займаються невелика 
кількість закладів освіти. Деякі з них досягли значних успіхів і навіть отримали сертифікати на 
відповідність системи управління якістю освітнього процесу вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 
[9]. Але приклади створення цілісної процесної моделі освітнього процесу в ЗВО з відповідним 
наочним її відображенням нам невідомі.  

Метою даного дослідження є побудова процесної моделі забезпечення якості освітнього 
процесу в закладах вищої освіти в Україні.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальна схема системи управління освітнім процесом (СУОП) ЗВО наведена на рис. 1. 

Об’єктом управління є освітній процес. На вході процесу є здобувачі освіти та ресурси, які 
використовуються для реалізації освітнього процесу. До ресурсів можна віднести персонал ЗВО, 
матеріально-технічну базу закладу освіти, інформацію, фінанси.  

На виході освітнього процесу є продукт процесу – підготовлений фахівець.  
Для управління освітнім процесом відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 необхідно 

контролювати параметри освітнього процесу, параметри продукту процесу та ступінь задоволеності 
споживачів продукту процесу. 

У закладі освіти має бути сформована та використовуватись система показників, які 
характеризують якість перебігу процесу, якість продукту (якість підготовки фахівця), ступінь 
задоволеності споживачів – замовників фахівців певної спеціальності. 

 

 

Рисунок 1 – Загальна схема управління освітнім процесом 

Figure 1 – General scheme of educational process management 
 

Згідно з термінологією стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 власником освітнього процесу є 
керівництво закладу освіти, яке відповідає за якість освіти та наділене відповідними повноваженнями 
щодо розпоряджання ресурсами при виконанні освітнього процесу. При реалізації функції управління 
власник процесу отримує та аналізує інформацію щодо перебігу освітнього процесу, якості 
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підготовки фахівців та ступеню задоволеності замовників продукту й виробляє коригуючі дії, метою 
яких є усунення відхилень від цільових показників. Коригуючі дії спрямовані на адаптацію ресурсів 
освітнього процесу до необхідного рівня та якості, які забезпечують досягнення мети освітнього 
процесу. 

Відповідно до процесного підходу до управління всю діяльність будь-якої організації можна 
розглядати як сукупність бізнес-процесів, спрямованих на отримання певного результату. 

Усі процеси, що мають місце в організації, можна назвати бізнес-процесами (діловими 
процесами). Існує багато формулювань бізнесу-процесу [3, 10, 11]. Наприклад, бізнес-процес може 
бути визначений як стійка, цілеспрямована сукупність взаємозалежних видів діяльності, які за 
певною технологією перетворюють входи на виходи, що являють цінність для споживача. 

Також, стандарт ДСТУ ISO 9001:2015 [3] зобов’язує організації розробляти та приймати 
задокументовані методики, де викладені вимоги до процесів, завдяки яким створення продукту є 
можливим, вимоги до аналізу невідповідностей, визначення їхніх причин, оцінки потреби в діях, що 
виключають можливість повторення невідповідностей, визначення та реалізації необхідної 
коригуючої дії, реєстрації результатів виконаних дій та аналізу їхньої ефективності.  

Процесна модель – це формалізований опис системи бізнес-процесів у цілому в організації. 
Для побудови процесної моделі зручно використовувати методологію функціонального моделювання 
IDEF0 [10–13]. Побудова графічних моделей освітнього процесу ЗВО передбачає наступні дії: 

1. Опис бізнес-процесу найвищого рівня (гіперпроцес). 
2. Розбиття гіперпроцесу на процеси нижчого рівня – макропроцеси. 
3. Розбиття макропроцесів на процеси першого рівня. 
4. Розбиття процесів першого рівня на підпроцеси необхідну кількість разів. 
5. Розбиття підпроцесів на процедури. 
6. Опис дій у кожній процедурі. 

Освітній процес у ЗВО може бути розділений на такі складові, як основні процеси 
(процеси життєвого циклу формування продукту освітньої діяльності – фахівця), допоміжні процеси 
забезпечення діяльності та процеси управління. Орієнтовний перелік складових освітнього процесу в 
закладах освіти наведений у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Процеси та підпроцеси освітньої діяльності ЗВО 
Table 1 – Processes and subprocesses of educational activity in a higher education institution 

Основні процеси: 
процеси життєвого циклу 

формування продукту 
освітньої діяльності – 

здобувача освіти 

Допоміжні процеси: процеси 
забезпечення освітньої діяльності 

Процеси управління 
освітньою діяльністю 

1. Розробляти освітню 
програму  
  1.1. Аналізувати ринок, 
потреби споживачів та 
суспільства. 
  1.2. Визначати профіль 
освітньої програми, її мету та 
кінцеві результати навчання.  
  1.3. Визначати загальні й 
фахові компетентності. 
  1.4. Розробляти навчальний 
план.  
  1.5. Розробляти модулі й 
методи викладання.  
  1.6. Визначати методи 
оцінювання освітнього 
процесу.  
  1.7. Розробляти систему 
оцінювання якості освітньої 
програми. 
2. Планувати освітній процес. 

Забезпечувати ресурсами освітній 
процес в університеті:  
 Навчальною та методичною 

документацією для організації і 
провадження освітнього процесу 

 Персоналом 
 Інфраструктурою (будівлі, споруди, 

комунікації) 
 Навчальним обладнанням 
 Інформаційно-телекомунікаційним 

обладнанням (ІТ-забезпечення) 
 Інформаційно-програмним 

забезпеченням та базами даних 
 Засобами вимірювальної техніки 
 Нормативними документами, що 

регламентують вимоги до 
здобувачів та освітнього процесу 

 Фінансовими ресурсами 
 Іншими ресурсами 

Забезпечувати облік. 

1. Управляти 
освітньою 
діяльністю та 
забезпеченням 
освітнього процесу. 

2. Управляти 
поліпшеннями та 
змінами. 
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3. Ініціювати та здійснювати 
набір здобувачів на навчання. 
4. Здійснювати освітній 
процес. 
5. Контролювати освітній 
процес. 
6. Аналізувати та коригувати 
освітній процес та освітню 
програму. 

Забезпечувати охорону ресурсів 
(безпека праці, охорона 
навколишнього середовища, 
охорона ресурсів підприємства). 
Забезпечувати адміністративно-
господарську діяльність. 
Забезпечувати експлуатацію 
будівель, споруд, комунікацій, 
технологічного обладнання та інших 
елементів інфраструктури. 

 
Графічна модель гіперпроцесу надання вищої освіти здобувачам, що базується на принципах 

управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 [3, 10–13] в нотації IDEF0, яка 
деталізована до третього рівня, наведена на рис. 2, 3, 4. Модель складається з гіперпроцесу (рис. 2), 
макропроцесів (рис. 3) та процесів третього рівня деталізації (рис. 4). 

Назва бізнес-процесу найвищого рівня (гіперпроцесу) відображає загальну мету такої роботи і, 
згідно з прийнятою термінологією [10–13], має бути сформульована у формі інфінітиву, як 
«Провадити освітню діяльність для здобуття вищої освіти». Контекстна діаграма А-0 цього 
гіперпроцесу в нотації IDEF0 показана на рис. 2.  

Входами гіперпроцесу є здобувачі вищої освіти, інформація про них, інформація про стан 
ринку освітніх послуг, інформація про вимоги роботодавців.  

В результаті діяльності на виході з освітнього процесу будемо мати підготовлених фахівців, 
інформацію про них (кількість, якість підготовки, ступінь задоволеності роботодавців), інформацію 
для керівних органів та суспільства.  

Механізмами, що забезпечують можливість реалізації процесу, є інфраструктура ЗВО, 
персонал та керівництво закладу, як власника гіперпроцесу. 

Управліннями процесу є законодавча та нормативна документація, яка стосується освітнього 
процесу, та внутрішня нормативна документація закладу, така як положення про структурні 
підрозділи та види діяльності, регламенти процесів, що мають місце в закладі вищої освіти, посадові 
інструкції та ін. 

Метою виконання даного процесу є задоволення потреб сторін, зацікавлених у результатах цієї 
діяльності, а також забезпечення якості вищої освіти. 

Модель розробляється з точки зору керівника ЗВО.  
Цей гіперпроцес може бути декомпозований на три макропроцеси:  
 «Здійснювати освітню діяльність»;  
 «Забезпечувати освітню діяльність ЗВО»; 
 «Управляти освітньою діяльністю ЗВО».  
Дочірня діаграма А0, на якій показані ці процеси в нотації IDEF0, наведена на рис. 3. 
Блоком 1 представлений макропроцес «Управляти освітньою діяльністю ЗВО».  
Входами цього блоку є інформація від керівних органів, потенційних та реальних вступників, 

інформація про стан ринку освітніх послуг, поточна інформація про показники освітньої діяльності.  
Виходами процесу є управляючі дії керівництва ЗВО (плани, накази, розпорядження, рішення, 

положення, регламенти процесів і т.п.), спрямовані на досягнення закладом запланованої мети 
шляхом досконалої організації освітнього процесу та управління забезпеченням діяльності закладу 
освіти. Інформація та управляючі дії передаються блокам 2 та 3 для організації та забезпечення їхньої 
діяльності.  

Управляючими діями для цього процесу, так і для інших, є закони, інші нормативні й керівні 
документи та регламенти виконання процесів. Механізмами реалізації цього та інших процесів є 
вище керівництво, інфраструктура та персонал ЗВО.  

Блок 2 представляє макропроцес «Забезпечувати освітню діяльність». Входами процесу є 
матеріальні та фінансові ресурси, інформація для забезпечення діяльності, персонал, який потребує 
навчання та підвищення кваліфікації, обладнання на відновлення. Виходами блоку 2 є основні засоби 
та розхідні матеріали для реалізації освітнього процесу, найнятий або перепідготовлений персонал, 
відновлене обладнання та інформація про діяльність.  
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Рисунок 2 – Контекстна діаграма А0 гіперпроцесу  
«Провадити освітню діяльність для здобуття вищої освіти» в нотації IDEF0 

Figure 2 – Context chart of A0 hyperprocess  
“To carry out educational activity for higher education” in IDEF0 notation 

 

 

Рисунок 3 – Дочірня діаграма А0 гіперпроцесу  
«Провадити освітню діяльність для здобуття вищої освіти» в нотації IDEF0 

Figure 3 – Subsidiary chart of A0 hyperprocess  
“To carry out educational activity for higher education” in IDEF0 notation 
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Блок 3 відображає основну діяльність ЗВО «Здійснювати освітню діяльність». Входами 
макропроцесу є здобувачі освіти, розхідні ресурси для реалізації освітнього процесу, інформація для 
забезпечення діяльності, яка змінюється в цьому блоці. Виходами процесу є підготовлені фахівці, 
інформація про результати навчання та ступінь задоволення роботодавців, інформація для керівних 
органів та суспільства (в тому числі реклама) в паперовій та електронній формі. Механізмами 
реалізації цього макропроцесу виступають елементи інфраструктури, науково-педагогічний та 
допоміжний персонал відповідної кваліфікації, керівництво різних рівнів. 

Дочірня діаграма макропроцесу «Здійснювати освітню діяльність» показана на рис. 4. 
Цей процес складається з семи процесів першого рівня, які відповідають елементам життєвого 

циклу продукту процесу – від проектування освітнього процесу згідно з потребами суспільства, до 
випуску готового до роботи фахівця. Схема та перелік цих процесів також забезпечують виконання 
вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 в частині реалізації циклу Шухарта-Демінга (PDCA) для 
контролю та забезпечення постійного поліпшення діяльності.  

На рис. 4 представлені наступні процеси першого рівня та зв’язки між ними: 
1. «Розробляти освітню програму»; 
2. «Ініціювати та здійснювати набір здобувачів на навчання»; 
3. «Планувати освітній процес»; 
4. «Здійснювати освітній процес»; 
5. «Провадити аудит освітнього процесу»; 
6. «Контролювати освітній процес»; 
7. «Аналізувати та коригувати освітній процес і освітню програму». 
Входи, виходи, управління, механізми, що забезпечують перебіг процесів та зв’язки між цими 

процесами, показані на рис. 4, і, на наш погляд, на цьому етапі дослідження не потребують 
деталізації. Як вказувалося раніше, кожний процес повинен мати власника, який відповідає за перебіг 
процесу та якість результату. Власник має забезпечити наявність та повноту нормативних документів 
для управління процесом, а також достатність та якість механізмів для реалізації процесу. Звичайно 
це керівник підрозділу, в якому здійснюється процес. 

 

 

Рисунок 4 – Підпроцеси процесу «Здійснювати освітню діяльність» дочірньої діаграми А0 
гіперпроцесу «Провадити освітню діяльність для здобуття вищої освіти» в нотації IDEF0 

Figure 4 – Subprocesses of “To carry out educational activity” process of the A0 subsidiary diagram for 
“Implement Educational Activities for Higher Education” hyperprocess in IDEF0 notation 
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Приклади більш детального опису деяких процесів наведені в [14, 15]. 
Запропонована процесна модель діяльності ЗВО з надання вищої освіти дозволить зробити цю 

діяльність прозорою, керованою та передбачуваною, що забезпечить успішне досягнення 
запланованих цілей. Також, така модель може служити основою для створення системи управління 
якістю ЗВО відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO 9000-9004, що є запорукою стабільності та 
успіху.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. 
Подальше дослідження має бути спрямоване на деталізацію запропонованої процесної моделі з 

метою визначення та опису всіх необхідних її елементів, що має слугувати основою для 
запровадження механізмів постійного поліпшення освітньої діяльності ЗВО відповідно до вимог 
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 та потреб суспільства. 
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РЕФЕРАТ 
Андрусенко С.І. Процесна модель управління якістю освіти у вищих навчальних закладах / 

С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук, В.С. Подпіснов // Вісник Національного транспортного університету. 
Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

У статті представлена процесна модель системи внутрішнього забезпечення якості освіти 
(СВЗЯО) в закладах вищої освіти (ЗВО) в нотації IDEF0, яка відповідає вимогам стандарту 
ДСТУ ISO 9001:2015, та наведений ії опис. 

Об’єкт дослідження – система внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗВО. 
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Мета роботи – розробка процесної моделі управління якістю в закладах вищої освіти, яка 
відповідає вимогам стандарту якості ДСТУ ISO 9001:2015 і може слугувати основою для створення 
та сертифікації системи управління якістю в закладах освіти. 

Методи дослідження – використана методологія функціонального моделювання IDEF0. 
Ефективна діяльність ЗВО з забезпечення якості освіти є важливою складовою створення та 

поліпшення позитивного іміджу закладу та зміцнення передумов його подальшої успішної діяльності 
з підготовки фахівців. 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту» в ЗВО має функціонувати 
система внутрішнього забезпечення якості освіти. Ця система повинна відповідати вимогам 
стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). При розробці СВЗЯО в ЗВО використовується 
процесний підхід, елементами якого є цикл «Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій».  

Освітній процес (ОП) у ЗВО розділений на такі складові, як основні процеси, допоміжні 
процеси забезпечення діяльності та процеси управління. 

Основні процеси є процесами життєвого циклу формування продукту освітньої діяльності – 
здобувача освіти. Ці процеси включають вивчення потреб роботодавців, розробку освітньої 
програми, планування ОП, набір здобувачів на навчання, реалізацію ОП, контроль, аналіз та 
коригування ОП. Допоміжні процеси забезпечують ОП інфраструктурою, персоналом, інформацією, 
фінансами та іншими ресурсами. Процеси управління управляють освітньою діяльністю, а також 
поліпшеннями та змінами в організації.  

Методологія IDEF0 дозволяє представити всі процеси у вигляді системи пов’язаних між собою 
графічних моделей процесів. На моделях виділені входи та виходи процесів, управління та механізми 
реалізації процесів. Процесна модель розроблена до третього рівня глибини. 

Результати роботи можуть бути використані при проектуванні СВЗЯО в ЗВО. 
Прогнозоване припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – побудова досконалої моделі 

СВЗЯО в ЗВО для використання при сертифікації системи управління якістю відповідно до вимог 
ДСТУ ISO 9001. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЯКІСТЬ, УПРАВЛІННЯ, ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ, ОСВІТНІЙ 
ПРОЦЕС, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД, ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ, 
ФАХІВЕЦЬ, ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ. 

 
ABSTRACT 

Andrusenko S.I., Bugaichuk O.S., Podpisnov V.S. Process model of quality management of education 
in higher education institutions. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». 
Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The paper proposes a business process model of the internal quality assurance system (IQAS) for 
higher education institutions (HEI) in IDEF0 notation that meets DSTU ISO 9001:2015 requirements, and its 
description is provided below. 

Object of the study – the internal quality assurance system for higher education institutions. 
Purpose of the study – to develop a quality management process model for higher education 

institutions that meets DSTU ISO 9001:2015 requirements and would serve as a basis for the establishment 
and certification of quality management systems in educational institutions. 

Method of the study – using methodology of IDEF0 functional modeling. 
The effective work of HEI on education quality assurance is an important part of creating and 

improving the institution positive image and strengthening the prerequisites for its further training activities. 
In accordance with the Laws of Ukraine “On Higher Education” and “On Education”, internal quality 

assurance system should function in HEI. This system must meet DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 
IDT) requirements, and this approach consists of “Plan-Do-Check-Act” cycle components. 

Academic process (AP) in HEI is divided into such constituents as main processes, supporting 
processes of activity providing and management processes. 

Main processes are the life cycle processes that form the product of educational activity – education 
applicant. These processes include studying the needs of employers, developing an educational program, AP 
planning, a set of applicants for training, AP implementation, its monitoring and analysis, and correction. 
Auxiliary processes provide AP with infrastructure, personnel, information, finance, and other resources. 
Management processes manage educational activities, as well as improvements and changes in AP 
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organization. 
IDEF0 methodology allows you representing all processes as a system of interconnected graphic 

process models. The process model is designed to the third level of depth. 
The results of the article can be incorporated into IQAS in HEI design. 
Forecast assumptions about the object of study – a perfect IQAS in HEI model construction for its 

using in quality management systems certification in accordance with DSTU ISO 9001 requirements. 
KEYWORDS: QUALITY, MANAGEMENT, HIGHER EDUCATION INSTITUTION, 

ACADEMIC PROCESS, FUNCTIONAL MODELING, INFORMATION PROCESSING APPROACH, 
EDUCATION APPLICANT, SPECIALIST, QUALITY INDICATORS. 

 
РЕФЕРАТ 

Андрусенко С.И. Процессная модель управления качеством образования в заведении высшего 
образования / С.И. Андрусенко, А.С. Бугайчук, В.С. Подписнов // Вестник Национального 
транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник – К.: НТУ, 
2019. – Вып. 3 (45). 

В статье представлена процессная модель системы внутреннего обеспечения качества 
образования (СВОКО) в заведениях высшего образования (ЗВО) в нотации IDEF0, которая 
соответствует требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001:2015, и приведено ее описание. 

Объект исследования – система внутреннего обеспечения качества образовании в ЗВО. 
Цель работы – разработка процессной модели управления качеством в заведениях высшего 

образования, которая соответствует требованиям стандарта качества ДСТУ ISO 9001:2015 и может 
служить основой для создания и сертификации систем управления качеством в заведениях 
образования. 

Методы исследования – использованная методология функционального моделирования IDEF0. 
Эффективная деятельность ЗВО по обеспечению качества образования является важной 

составляющей создания и улучшения положительного имиджа заведения и укрепления предпосылок 
его дальнейшей деятельности по подготовке специалистов. 

В соответствии с Законами Украины «О высшем образовании» и «Об образовании» в ЗВО 
должна функционировать система внутреннего обеспечения качества образования. Эта система 
должна соответствовать требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). 
При разработке СВОКО в ЗВО используется процессный подход, элементами которого является цикл 
«Планируй-Исполняй-Проверяй-Действуй». 

Образовательный процесс (ОП) в ЗВО разделен на такие составляющие, как основные 
процессы, вспомогательные процессы обеспечения деятельности и процессы управления.  

Основные процессы являются процессами жизненного цикла формирования продукта 
образовательной деятельности – соискателя образования. Эти процессы включают изучение 
потребностей работодателей, разработку образовательной программы, планирование ОП, набор 
соискателей на обучение, реализацию ОП, контроль, анализ и корректирование ОП. 
Вспомогательные процессы обеспечивают ОП инфраструктурой, персоналом, информацией, 
финансами и другими ресурсами. Процессы управления управляют образовательной деятельностью, 
а также улучшениями и изменениями в организации.  

Методология IDEF0 позволяет представить все процессы в виде системы связанных между 
собой графических моделей процессов. Процессная модель разработана до третьего уровня глубины. 

Результаты работы могут быть использованы при проектировании СВОКО в ЗВО. 
Прогнозированное предположение относительно развития объекта исследования – построение 

совершенной модели СВОКО в ЗВО для использования при сертификации систем управления 
качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ, ЗАВЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД, СОИСКАТЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ, СПЕЦИАЛИСТ, ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА. 
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СТВОРЕННЯ ПРОТОТИПУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
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WSTĘP 
Wzrost wymagań ekologicznych, względem stosowanych powszechnie silników spalinowych, 

wymusił na ich producentach stosowanie coraz bardziej zaawansowanych układów sterowania elementami 
wykonawczymi silnika. Wiązało się to ze znaczącą rozbudową układu sterowania i kontroli silnika. Miejsce 
stosowanych dotychczas układów mechanicznych zajęły układy sterowane elektronicznie. Wzrosła znacząco 
ilość stosowanych czujników i układów wykonawczych, co wymaga stosowania mikrokontrolerów o coraz 
większej mocy obliczeniowej. Algorytmy sterowania stają się coraz bardziej zaawansowane i rozbudowane. 
Dzięki temu uzyskano ograniczenie emisji substancji toksycznych, poprawiono osiągi silników a także 
poprawiono komfort ich użytkowania. Niestety, wymaga to coraz szerszego zakresu wiedzy i umiejętności 
osób, które pracują przy tych silnikach. Opracowane przez producentów silników układy sterowania, nie 
zawsze dają pełne możliwości „przejęcia kontroli” nad obsługiwanym silnikiem. Na rynku pojawiają się 
także uniwersalne sterowniki silników spalinowych, w których dostępne możliwości regulacji są znacznie 
większe. Ich przewidziane zastosowanie, dotyczy głównie silników pojazdów biorących udział w wyścigach 
samochodowych. Układy te są budowane pod kątem zaprogramowania określonych wartości parametrów w 
silnikach, które są następnie eksploatowane w określonych warunkach. W KSSiT są prowadzone badania 
silników spalinowych i ich elementów, co wymaga ciągłej zmiany parametrów. Niekiedy wymagane są także 
specyficzne warunki sterowania przy zmianie jednego parametru i niezmiennych pozostałych parametrach. 
Niekiedy, badania wymagają specyficznych warunków, np. kolejnego wyłączania cylindrów silnika z pracy, 
równoczesnego stosowania wtrysku wielu paliw itp. W związku z tym, opracowywane były kolejne 
elektroniczne sterowniki i regulatory, które były wykorzystywane w badaniach silników spalinowych. 
Niektóre z nich zostaną przedstawione w dalszej części opracowania.  

STEROWNIK SILNIKA BADAWCZEGO SB 3.1. o ZS 
Silnik SB 3.1 został wyprodukowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu 

Komunikacyjnego w Mielcu. Jest to jednocylindrowy wolnossący silnik z możliwością zmiany stopnia 
sprężania i faz rozrządu. Początkowo był wyposażony w rzędową pompę wtryskową, w której wykorzystana 
była jedna sekcja. Kąt wyprzedzenia i ciśnienie wtrysku były stałe. Silnik ten został wyposażony w układ 
wtryskowy typu CR. Specjalnie zaprojektowany i wykonany mikroprocesorowy układ sterowania, 
umożliwia sterowanie ciśnieniem w zasobniku oraz początkiem i czasem trwania sygnału elektrycznego 
sterującego wtryskiwaczem, odpowiadającego za jego otwarcie. Dawka paliwa wtryskiwana na jeden cykl 
roboczy silnika może być podzielona na pięć części [1]: dawkę pilotującą, przedwtrysk, dawkę główną, 
powtrysk i dotrysk (rys. 1). Dla każdej z części dawki paliwa wtryskiwanej w jednym cyklu roboczym 
silnika,  można ustawić kąt wyprzedzenia wtrysku oraz czas wtrysku (w rzeczywistości dotyczy to sygnałów 
elektrycznych, ponieważ  rzeczywisty wtrysk jest opóźniony w stosunku do sygnałów sterujących 
wtryskiwaczem, co zostało obszernie opisane w pracach [10, 11, 13]). Zmiany parametrów mogą być 
dokonywane na bieżąco za pomocą komputera (z opracowanym oprogramowaniem), podłączonego do 
elektronicznego systemu sterowania przy pomocy portu szeregowego (RS 232). Oprogramowanie zostało 
napisane w języku DELPHI. Główne okno programu zostało przedstawione na rys. 2. 
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 Dawka                   Przed-             Dawka            Po-                            Do- 
pilotowa                 wtrysk             główna         wtrysk                     trysk 

 
 

Rysunek 1 – Możliwości realizacji faz wielostopniowego wtrysku 
w systemie zasobnikowym opracowanym w KSSiT [1] 

Figure 1 – Possibilities of implementing multi-stage injection phases 
in a storage system developed in the KSSiT [1] 

 

 
 

Rysunek 2 – Główne okno programu sterującego układem wtryskowym silnika SB3.1 
Figure 2 – The main window of the SB3.1 engine injection control program 

 
Możliwe jest ustawienie sygnału elektrycznego odpowiadającego otwarciu wtryskiwacza w zakresie 

od 0 do 3000 µs (dla większości wtryskiwaczy czas sygnału otwierającego nie może być krótszy niż 120 µs). 
Kąty wtrysku dawek paliwa mogą zawierać się w zakresie od 180OWK przed GMP do 180OWK po GMP. 
Program ostrzega przed ustawieniami, które mogą spowodować „nachodzenie” jednej dawki na drugą, przez 
co wtryskiwacz nie zamykałby się pomiędzy poszczególnymi częściami dawki, wtryskiwanej w jednym 
cyklu roboczym silnika. Ponieważ, kąt wtrysku dawek zależy od kąta obrotu wału silnika a czas wtrysku od 
upływającego czasu, wzięto również pod uwagę prędkość obrotową wału korbowego silnika przy 
sprawdzaniu „nachodzenia” na siebie poszczególnych części dawki paliwa. 
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Rysunek 3 – Schemat blokowy układu sterowania silnika SB 3.1 wyposażonego w układ wtryskowy CR [1] 

Figure 3 – Block diagram of the SB 3.1 engine control system equipped with the CR injection system [1] 

 
Elektroniczny układ sterowania został wykonany w oparciu o mikrokontrolery AVR AtMega 8535 

i AtMega 8515. Pierwszy z mikrokontrolerów ma za zadanie pomiar sygnałów z czujników silników, czyli 
określenie aktualnych parametrów i warunków pracy silnika, określenie czasu początku i trwania wtrysku 
(co odpowiada wartościom zadanym przez prowadzącego badania) a także przesłanie sygnału PWM do 
wzmacniacza, który zasila regulator na pompie wysokiego ciśnienia. Opracowany przez pierwszy 
mikrokontroler sygnał (o początku i czasie wtrysku), jest przesyłany do drugiego mikrokontrolera, który 
modyfikuje sygnał elektryczny, wprowadzając jego modulacje, co jest konieczne do poprawnej pracy 
wtryskiwacza elektromagnetycznego. Sygnał ten jest wzmacniany przez wzmacniacz, który zasila 
wtryskiwacz.  

W związku z rozbudową silnika badawczego o zawór recyrkulacji spalin EGR, do układu sterowania 
została dodana odpowiednia opcja, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne sterowanie zaworem EGR ze 
sterowaniem mikroprocesorowym. 

Dzięki zastosowanym modyfikacjom silnika możliwe było przeprowadzenie badań dotyczących 
wpływu parametrów regulacyjnych procesu wtrysku na emisję składników toksycznych i parametry 
eksploatacyjne silnika o ZS [1, 3, 4 ]. 
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STEROWNIK DO STOŁU PROBIERCZEGO BOSCH EPS 815 
W stanowiskowych badaniach wtryskiwaczy układu wtryskowego Common Rail wykorzystywane są 

stoły probiercze. W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu prowadzone są takie badania na stole 
probierczym BOSCH EPS 815, wyposażonym w zespół pomiaru dawki paliwa Bosch KMA 822 [5, 12, 13].  

Prowadzenie tych badań, wymagało układu sterowania wtryskiem i urządzeniami pomocniczymi, ze 
względu na następujące problemy: 

- w stole probierczym może być stosowany wyłącznie olej probierczy zalecany przez producenta, 
- sterownik wtrysku stołu probierczego nie ma możliwości realizacji wielokrotnego wtrysku paliwa 

przy pełnym obrocie wału pompy wysokiego ciśnienia, co odpowiada jednemu cyklowi roboczemu silnika, 
- zastosowanie paliw różnego rodzaju wymaga zastosowania wielu urządzeń pomocniczych, które 

muszą być sterowane. 
W związku z tym został opracowany sterownik, który realizuje funkcje: sterowania wtryskiwaczem, 

pompą paliwa, układem chłodzenia paliwa, modulatorem wysokiego ciśnienia, pomiarem temperatur, 
przepływu, gęstości i temperatury paliwa w newralgicznych punktach. Schemat badawczego układu CR 
został przedstawiony na rys.  4. Schemat układu sterowania został przedstawiony na rys. 5. 
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Rysunek 4 – Schemat badawczego układu do elementów systemu CR zastosowanego 
w stole probierczym Bosch EPS 815 [2] 

Figure 4 – Scheme of the research system for elements of the CR system used 
in the Bosch EPS 815 test bench [2] 
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Rysunek 5 – Schemat układu sterowania badawczego układu elementów systemu CR 

Figure 5 – Diagram of the control system for the research system of elements of the CR system 

 
Układ sterowania składa się z kilku modułów, które zapewniają:  
- sterowanie wtryskiwaczem, 
- sterowanie modulatorem wysokiego ciśnienia,  
- sterowanie zaworami hydraulicznymi przepływu wody przez chłodnice, 
- pomiar temperatur w określonym miejscach obwodu hydraulicznego, 
- odczyt parametrów przepływu, gęstości i temperatury paliwa z przepływomierzy. 
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Dzięki zastosowaniu enkodera optycznego, możliwe jest precyzyjne ustawienie kątów wyprzedzenia 
dawek paliwa (maksymalnie 3), wtryskiwanych w jednym cyklu roboczym silnika. Układ umożliwia także 
wyzwalanie wtrysku z zewnętrznych urządzeń za pomocą sygnału TTL. Możliwe jest także, ustalenie 
dowolnej liczby wtrysków i modyfikacje samego sygnału sterującego wtryskiwaczem. Interfejs graficzny 
modułu sterowania wtryskiem został przedstawiony na rys. 6. 

 

 
 

Rysunek 6 – Okno programu do komunikacji z modułem sterowania wtryskiem 
Figure 6 – Program window for communication with the injection control module 

 
STEROWNIK WTRYSKIWACZY 
Do badań wydatku wtryskiwaczy sterowanych elektrycznie, konieczne jest zastosowanie sterownika, 

który będzie wytwarzał odpowiedni sygnał sterujący dla wtryskiwacza. W przypadku wysokoomowych 
wtryskiwaczy elektromagnetycznych (rezystancja cewki ok. 12 ), stosowany jest niemodulowany sygnał 
prostokątny do otwierania wtryskiwacza. 

 

 
 

Rysunek 7 – Elektryczny sygnał sterujący wtryskiwaczem elektromagnetycznym 
(bez podłączenia wtryskiwacza) 

Figure 7 – Electric signal controlling the electromagnetic injector 
(without injector connection) 
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Rysunek 8 – Wieloimpulsowy sygnał sterujący wtryskiwaczem 

Figure 8 – Multi-pulse injector control signal 

 

 

Rysunek 9 – Okno programu do komunikacji ze sterownikiem badawczym [8] 

Figure 9 – Program window for communication with the test controller [8] 

 
Opracowane urządzenie pozwala na sterowanie sygnałem otwarcia wtryskiwacza w zakresie od 200 

do 12000 µs z rozdzielczością 200 µs. Częstotliwość sygnału otwierającego wtryskiwacz odpowiada 
prędkościom obrotowym silnika w zakresie od 100 do 5100 obr/min. Rozdzielczość wynosi 100 obr/min. 
Ilość wtrysków można ustawiać w zakresie od 500 do 10500 z rozdzielczością 500. Parametry sygnału 
sterującego wtryskiwaczem przedstawia rys. 7. Należy mieć na uwadze, że rzeczywisty czas wtrysku jest 
opóźniony w stosunku do sygnału elektrycznego. Wtrysk paliwa jest wywoływany z częstotliwością 
odpowiadającą 1 obrotowi wału korbowego, co odpowiada grupowemu (półsekwencyjnemu) wtryskowi 
paliwa, stosowanemu w wielu powszechnie stosowanych silnikach. Sterownik był wykorzystywany m.in. w 
badaniach wydatku wtryskiwacza elektromagnetycznego przy zastosowaniu paliw alternatywnych [6]. 

Jak wykazano w badaniach zawartych w [7], wtryskiwacz sterowany jednoimpulsowo, wtryskuje 
paliwo ze znacznymi opóźnieniami w stosunku do sygnału elektrycznego nim sterującego. Dlatego 
sterownik wtrysku został zmodyfikowany. Zastosowano wyższe napięcie zasilające 24 V i modulację 
sygnału sterującego (rys. 8 ). Uzyskano w ten sposób skrócenie opóźnienia wtrysku. Różnica w szybkości 
reakcji wtryskiwacza, między sterowaniem jedno- i wieloimpulsowym wynosiła ok. 800 µs [7]. 
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Rysunek 10 – Schemat systemu do dwupaliwowego zasilania silników o ZI 

Figure 10 – Diagram of a dual-fuel system for powering ZI engines 

 
STEROWNIK SILNIKA 1.6 GSI O ZI 
W badaniach silników o ZI został wykorzystany sterownik umożliwiający sterowanie wtryskiem 

paliwa i zapłonem. Dzięki temu sterownikowi możliwe jest  zadawanie z komputera parametrów 
regulacyjnych tj.: kąta wyprzedzenia zapłonu, czasu wtrysku paliwa, kąta rozpoczęcia wtrysku paliwa. 
Sterownik ten pracuje w systemie wtrysku grupowego. Do ustalenia dokładnej pozycji i prędkości wału 
korbowego został wykorzystany enkoder optyczny o rozdzielczości 720 dz. Sterownik umożliwia także 
pomiar i wyświetlania na ekranie komputera parametrów silnika, takich jak: prędkość obrotowa, temperatura 
cieczy chłodzącej i powietrza w filtrze, położenie przepustnicy, ciśnienie bezwzględne powietrza w 
kolektorze dolotowym, wartość napięcia na sondzie lambda i akumulatorze. Sterownik umożliwia także 
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wyłączanie poszczególnych cylindrów silnika z pracy poprzez odłączenie wtryskiwacza i cewki zapłonowej 
z poziomu komputera. Interfejs graficzny do obsługi systemu został przedstawiony na rys. 9 

STEROWNIK DO ZASILANEGO DWUPALIWOWO SILNIKA 1.6 GSI  
Zastosowanie dodatkowych wtryskiwaczy w silniku 1.6 GSI do wtrysku paliw alternatywnych, 

wymagało rozbudowy sterownika silnika o układ sterujący tymi wtryskiwaczami. Sterownik pozwala na 
odrębne sterowanie wtryskiwaczami benzyny i paliw alternatywnych. Ponadto, został opracowany system 
pomiaru temperatur na stanowisku hamownianym, który ułatwia proces prowadzenia badań, ze względu na 
możliwość zapisu wszystkich danych w jednym pliku na dysku komputera. Schemat układu sterowania 
silnikiem dwupaliwowym z dwoma grupami wtryskiwaczy, został przedstawiony na rys. 10. 

Pracujący w systemie wtrysku grupowego układ sterowania, przy małych obciążeniach silnika, nie 
jest w stanie zapewnić wtrysków paliwa, w szerokim zakresie udziałów benzyny i paliw alternatywnych, ze 
względu na konieczność stosowania długich czasów wtrysku (pow. 2 ms) dla wtryskiwaczy 
elektromagnetycznych (wtrysk dużych dawek paliwa) i wtryskiwaczu odmykającym się dwa razy w ciągu 
cyklu roboczego silnika. Dlatego opracowywana jest kolejna wersja sterownika, pracującego w systemie 
sekwencyjnego wtrysku paliwa. Dzięki temu będzie możliwe znaczne rozszerzenie pola zmian udziałów 
poszczególnych paliw, wtryskiwanych do kolektora silnika. 

PODSUMOWANIE 
Dzięki zastosowaniu elektrotechniki i elektroniki w sterowaniu silników spalinowych, zostały 

poprawione ich osiągi, obniżono emisję substancji toksycznych w ich spalinach a także znacznie ułatwiono 
korzystanie z pojazdów mechanicznych, wyposażonych w te silniki. Stało się to możliwe m.in. dzięki 
zastosowaniu mikrokontrolerów, które dają bardzo duże możliwości analizy sygnałów generowanych przez 
czujniki silnika i generowanie sygnałów sterujących układami wykonawczymi silników. Niestety, podnosi to 
również wymagania dla osób, które zajmują się badaniami rozwojowymi silników lub ich elementów. 
W związku z tym, w KSSiT, gdzie prowadzone są tego typu badania, istnieje konieczność projektowania 
i wykonywania układów sterowania silników, które zostały skrótowo opisane w niniejszym opracowaniu. 
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BALAWENDER Krzysztof. Prototypowe układy sterowania stosowane podczas badań silników 
spalinowych i ich elementów. / BALAWENDER Krzysztof // Wisnyk Narodowego Uniwersytetu 
Transportu. – К. : NTU, 2019. – № 3 (45). 

W artykule zostały przedstawione układy sterowania silnikami spalinowymi i ich elementami, 
wykorzystywane w badaniach prowadzonych w Katedrze Silników Spalinowych i Transportu. Wśród 
opisywanych sterowników występują: sterownik silnika badawczego o zapłonie samoczynnym z 
bezpośrednim wtryskiem paliwa do komory spalania, układ sterowania rozszerzający możliwości stołu 
Bosch EPS 815 (badanie wtrysków wielokrotnych, badania prowadzone z paliwami alternatywnymi, 
wizualizacja rozpylanej strugi, wpływ miejsca regulacji wysokiego ciśnienia na przebieg procesu wtrysku), 
sterownik do badania wtryskiwaczy elektromagnetycznych benzyny z jedno- i wieloimpulsowym sygnałem 
otwarcia, sterownik silnika o zapłonie iskrowym z możliwością wyłączania kolejnych cylindrów silnika z 
pracy, sterownik silnika o zapłonie iskrowym zasilanym dwupaliwowo z użyciem odrębnych wtryskiwaczy 
dla benzyny i paliwa alternatywnego. Szczególna uwaga została zwrócona na związek układów sterowania z 
wymaganiami stawianymi im w trakcie prowadzonych badań, co wymagało specyficznego podejścia do 
projektowanych urządzeń elektronicznych i oprogramowania, które od czasu wprowadzenia 
mikrokontrolerów, stało się nieodłącznym elementem układów sterowania silnikami spalinowymi. W 
artykule zamieszczono także elementy oprogramowania do komunikacji użytkownika systemu ze 
sterownikami i schematy blokowe systemów sterowania. Przytoczono także niektóre prace badawcze, w 
których brały udział zaprojektowane i wykonane sterowniki. Wskazano także na konieczność prowadzenia 
ciągłych modyfikacji systemów sterowania, ze względu na ciągły rozwój silników spalinowych i 
zastosowanie paliw alternatywnych. 

SŁOWA KLUCZOWE: SILNIK, INŻYNIERIA, ZARZĄDZANIE, ALTERNATYWNE PALIWA 
PALIWOWE, SYSTEM, GRATULACJE, OPROGRAMOWANIE. 
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БАЛАВЕНДЕР Кшиштоф. Створення прототипу систем управління, що використовуються 
підчас випробувань двигунів та їх компонентів. / БАЛАВЕНДЕР Кшиштоф // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – 
Вип. 3 (45). 

У статті представлені системи контролю двигунів внутрішнього згоряння та їх елементів, що 
використовуються в дослідженнях, що проводяться на кафедрі дизельних і транспортних двигунів. 
Серед описаних контролерів є: тест-драйвер дизельного двигуна з прямим впорскуванням палива в 
камеру згоряння, систему управління, що розширює можливості столу Bosch EPS 815 (багаторазове 
випробування, випробування з альтернативними видами палива, візуалізація струменя розпилення, 
вплив місця регулювання високого тиску на процес) ін'єкції), контролер для тестування 
електромагнітних бензинових інжекторів з одно- і мульти-імпульсним відкритим сигналом, драйвер 
двигуна іскрового запалювання з можливістю відключення чергових циліндрів двигуна від роботи, 
водій двигуна іскрового запалювання, що працює від подвійного палива з використанням окремих 
форсунок для бензину і альтернативного палива. Особлива увага приділялася взаємозв'язку між 
системами управління та вимогами, що пред'являються до них під час дослідження, що вимагало 
спеціального підходу до розроблених електронних пристроїв та програмного забезпечення, яке з 
моменту впровадження мікроконтролерів стало невід'ємним елементом систем управління двигунів 
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внутрішнього згоряння. У статті також містяться елементи програмного забезпечення для комунікації 
користувачів системи з контролерами і блок-схемами систем управління. Також були згадані деякі 
науково-дослідні роботи, в яких розроблялися і робили водії. Також було зазначено, що необхідно 
постійно модифікувати системи управління за рахунок постійного розвитку двигунів внутрішнього 
згорання та використання альтернативних видів палива. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДВИГУН, ВПОРСКУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ, АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ 
ПАЛИВА, СИСТЕМА, ЗГОРАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

 
ABSTRACT 

BALAWENDER Krzysztof. Prototype control systems used during tests of combustion engines and 
their components. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article presents control systems for combustion engines and their elements, used in research 
conducted at the Department of  Combustion Engines And Transport. Among the described controllers are: 
diesel engine test driver with direct fuel injection to the combustion chamber, control system expanding the 
possibilities of the Bosch EPS 815 table (multiple injection testing, tests with alternative fuels, visualization 
of the spray jet, influence of the high pressure regulation site on the process injection), controller for testing 
electromagnetic gasoline injectors with one- and multi-pulse open signal, the spark-ignition engine driver 
with the possibility of shutting off the next engine cylinders from work, the spark-ignition engine driver 
powered by dual fuel using separate injectors for gasoline and alternative fuel. Particular attention was paid 
to the relationship between the control systems and the requirements posed to them during the research, 
which required a specific approach to designed electronic devices and software, which since the introduction 
of microcontrollers, has become an inherent element of the control systems of internal combustion engines. 
The article also includes elements of software for system user communication with controllers and block 
diagrams of control systems. Some research works were also mentioned, in which designed and made drivers 
participated. It was also pointed out that it is necessary to constantly modify the control systems due to the 
continuous development of combustion engines and the use of alternative fuels. 

KEY WORDS: ENGINE, INJECTION, MANAGEMENT, ALTERNATIVE FUELS, SYSTEM, 
COMBUSTION, SOFTWARE. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Державна цільова програма розвитку озброєння та 

військової техніки до 2020 року, що затверджена Указом Президента України від 22 березня 2017 
року, за напрямом розвитку засобів інженерного озброєння ставить задачі модернізації існуючих та 
створення нових інженерних машин, що мають працювати в екстремальних умовах. Основні вимоги 
щодо створення землерийних машин: забезпечення швидкостей транспортного переміщення своїм 
ходом не менше 60 км/год, максимальна продуктивність виконання фортифікаційних робіт по 
спорудженню траншей повного профілю - до 300 пог.м/год. В порядку реалізації цієї програми 
створюється землерийна машина на базі вітчизняного серійного автомобіля-шасі підвищеної 
прохідності КрАЗ-5233НЕ. Вказаний автомобіль використовується для монтажу установок 
промислового призначення, а також спеціальних надбудов з технологічним обладнанням. 

Створення нових надійних зразків мобільних землерийних машин безперервної дії, що 
використовуються для виконання фортифікаційних робіт по спорудженню траншей та котлованів, 
неможливе без проведення детального аналізу їх динамічної навантаженості.  

Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день відсутня 
практика створення землерийних машин безперервної дії на базі шасі серійного автомобіля. Відоме 
поодиноке використання шасі автомобілів в якості бази для одноківшевих екскаваторів, а також 
випуск на базі автомобіля бурильно-кранових машин [1]. Для останніх спостерігається тенденція по 
переходу на гідравлічний привод обертання бура, що зменшує динамічні навантаження двигуна та 
трансмісії автомобіля, збільшуючи їх ресурс. 

Питання поєднання шасі автомобіля та грунторозробного робочого обладнання повинно 
вирішуватись зі збереженням основних експлуатаційних характеристик землерийної машини: 
продуктивності та надійності. Недостатня надійність створюваної землерийної машини на базі 
автомобіля може визначатися не стільки якістю її виготовлення, як режимом її навантаження, що 
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формується на грунторозробному робочому органі. Землерийні машини безперевної дії, що обладнані 
ланцюговим робочим органом, працюють зі значними динамічними навантаженнями, які викликані 
конструкцією робочого органу [2], пружньо-інерційними властивостями привода та характером 
зовнішнього навантаження.  

Типовими задачами динаміки механічних трансмісій автомобілів є визначення параметрів 
коливань, що виникають в результаті взаємодії приводних коліс з опорною поверхнею дороги та в 
результаті взаємодії трансмісії з гармонічними складовими крутного моменту двигуна [4]. 
Розрахунковими коливальними процесами в трансмісії автомобіля є: низькочастотні до - 20 Гц від дії 
нерівностей мікропрофілю; високочастотні коливання в діапазоні 20-250 Гц від двигуна та перехідні, 
що виникають під час зрушення з місця, пробуксовування ведучих коліс та переключення передач. 
Стендові випробування трансмісії автомобілів проходять при навантаженні постійним максимальним 
крутним моментом, доля якого за умов експлуатації близько 10%. В цей час трансмісії землерийних 
машин проходять спеціальні випробування, в тому числі випробування з моделюванням крутильних 
коливань, які збурюються спеціальним механізмом [3]. 

Мета дослідження. Визначення резонансних частот мобільної землерийної машини 
безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом за допомогою створеної її динамічної 
моделі. 

 
Рисунок 1 – Принципова схема землерийної машини 

Figure 1. – The earth-moving machine typical layout 
 
Основна частина. Землерийна машина безперервної дії, що створюється, призначена для 

відривання траншей та котлованів під час фортифікаційного обладнання позицій військових 
підрозділів. 

До складу землерийної машини, рис. 1., входять: двигун 1, коробка передач 2, міжосьовий 
диференціал 3, карданні передачі, проміжний редуктор - опора 11 та ведучі мости 12 і 13. 
Міжосьовий диференціал 3, окрім функцій по розділенню потужності, відключає силовий потік від 
ведучих мостів і направляє його левову частину на привод ґрунторозробного робочого органу та 
привід гідронасоса 9 ходозменшувача. Від гідроходозменшувача (насос 9-гідромотор 10) через 
проміжний редуктор – опору 11 в режимі копання ґрунту забезпечується привод коліс ведучих мостів 
шасі. Ґрунторозробне робоче обладнання, що приводиться безпосередньо від двигуна 1 через 
роздаточну коробку 3, складається з ланцюгового робочого органу 7, метальника 8, двох редукторів 
4, 6, та роздаточної коробки 5.  

Більшість землерийних машин безперервної дії створені на базі спеціальних пневмоколісних, 
або гусеничних шасі. Дослідження показали наявність значних динамічних навантажень в 
трансмісіях таких машин [1]. Міцність та довговічність складових елементів трансмісій визначаються 
з урахуванням коефіцієнту динамічності або за амплітудно-частотними характеристиками (АЧХ) 
динамічних навантажень. Основними джерелами навантажень є періодично змінні рушійні сили 
двигуна та змінні сили опору. Рушійні сили формуються періодичними імпульсами, які отримують 
поршні двигуна внаслідок згоряння паливно-повітряної суміші. Змінні сили копання ґрунту 
визначають динамічне навантаження сил опору. В таблиці 1 наведено вірогідні діапазони частот 
коливань періодичних складових зовнішніх моментів, що діють на елементи приводу робочого 
обладнання землерийної машини. 
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Таблиця 1 – Діапазони частот коливань періодичних складових зовнішніх моментів, що діють 
на елементи привода робочого органа землерийної машини  

Table 1 – Oscillation frequencies ranges of the external moments periodic components that have 
effect onto the earth-moving machine working member actuator elements 

Діапазон частот коливань 
навантаження, Гц 

Фактори, що їх викликають 

9…210 Періодична зміна крутного моменту двигуна  
4,5…10 Змінний момент сил опору на робочому органі 
9…20 Зубці приводної зірочки ланцюгового робочого органу  
2…4 Статична неврівноваженість метальника 

22…44 Лопатки метальника 
 
Робоче обладнання землерийної машини складається власне з ланцюгово-балкового робочого 

органу, метальника та приводу з системою механічних передач і валів з розподіленими інерційними 
та пружними елементами. Без спотворення основних закономірностей динамічних явищ в приводі 
таку систему можна замінити моделлю, що складається з дискретних елементів, а саме: зосереджених 
мас з відповідними моментами інерції та пружних безмасових елементів. 

Власні моменти інерції деталей агрегатів ґрунторозробного робочого органу визначались за 
тривимірними геометричними моделями (див. рис. 2). Вбудовані функції CAD програм дозволяють 
визначати моменти інерції деталей на основі геометрії і густини матеріалу. Коефіцієнти жорсткостей 
деталей визначаються за відомими розрахунковими формулами [5,8]. Окремо визначаються 
піддатливості з’єднань та зубчастих передач. 

 

 
1 - редуктор валу відбору потужності (ВВП), 2,4-вал карданний, 3- коробка роздаточна, 5- 

редуктор, 6- ланцюговий робочий орган, 7- метальник. 
1 - reducer, 2,4 - cardan shaft, 3 – transfer gear case, 5 - reducer, 6 - digging chain, 7 rotary thrower. 

Рисунок 2 – Грунторозробне робоче обладнання землерийної машини 
Figure 2 – The earth-moving machine equipment 

 
Побудова динамічної та математичної моделей дискретної динамічної системи виконано 

засобами мови програмування Modelica [6] – вільно розповсюдженого програмного комплексу, що 
базується на використанні об'єктно-орієнтованої мови програмування, симуляції, оптимізації та 
аналізу складних динамічних систем. 

Динамічна модель робочого обладнання створена з компонентів, які в режимі симуляції 
відтворюють рух елементів механічної системи. Основними елементами моделі є блоки бібліотеки 
стандартних компонент: 

inertia - момент інерції, з параметрами власних моментів інерції зубчастих коліс, муфт, валів, 
рухомих частин опор; 
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spring – пружина, з параметрами власних крутильних жорсткостей валів, шліцевих з’єднань та 
зубчастих передач; 

idealGear – зубчаста передача, з параметрами передаточного відношення. 
Кожен компонент динамічної моделі має опис у вигляді алгебраїчних та/або диференціальних 

рівнянь, що встановлюють кінематичні та силові залежності. Побудована компонентна модель є 
системою диференціальних рівнянь, що описують рух елементів в функції реального часу.  

Перевагами Modelica є вільний доступ, близькість схематичного представлення компонентної 
динамічної моделі та динамічної схеми (див. рис. 4, а, б), відкриті коди компонент програми, просте 
формування динамічних матриць за допомогою методів лінійної алгебри. 

 

Коливальні контури: 1 - редуктор валу ВВП, 2,4-вал карданний, 3- коробка роздаточна, 
5- редуктор, 6- ланцюговий робочий орган, 7- метальник. 

The oscillating circuits: 1 - reducer, 2,4 - cardan shaft, 3 - transfer gear case, 
5 - reducer, 6 - digging chain, 7 - rotary thrower. 

Рисунок 3 – Схематичне представлення компонентної динамічної моделі 
землерийного робочого обладнання 

Figure 3 – Component dynamic model of the earth-moving working equipment schematic 
 
Методом парціальних частот [8] кількість інерційних елементів динамічної моделі 

землерийного робочого обладнання скорочена до 7-ми (див. рис. 4, б).  
Зведені моменти інерції зосереджених мас скороченої динамічної моделі: 
J1 - ведучих мас редуктора ВВП; J2 - ведених мас редуктора ВВП та частини карданної 

передачі; J3 – ведучих мас роздаточної коробки та частини карданної передачі; J4 - ведених мас 
роздаточної коробки привода ланцюгового робочого органу та частини карданної передачі; 
J5 - ведучих мас редуктора та частини карданної передачі; J6 - ведених мас редуктора та ланцюгового 
РО; J7 - ведених мас роздаточної коробки привода метальника разом з метальником. 

Зведені жорсткості скороченої динамічної моделі: c1 - валів та з’єднань редуктора ВВП; 
c2 - валу карданного до роздаточної коробки; c3 - валів та з'єднань роздаточної коробки привода 
ланцюгового РО; c4 - валу карданного до редуктора ланцюгового РО; c5 - валів та з’єднань редуктора 
та турасного валу ланцюгового РО; c6 - валів та з’єднань роздаточної коробки привода метальника. 
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 а       б 

Рисунок 4а – Схематичне представлення скороченої компонентної динамічної моделі 
землерийного робочого обладнання 

Рисунок 4б – Скорочена динамічна схема землерийного робочого обладнання 
Figure 4а – Reduced component dynamic model reduced of the earth-moving working equipment schematic 

Figure 4б – The earth-moving equipment reduced dynamic layout 
 
Диференціальні рівняння руху еквівалентної системи робочого обладнання (див. рис. 4, б): 

 

 1 1 1 1 2 0J с       , 

   2 2 1 1 2 2 2 3 0J с с            , 

   3 3 2 2 3 3 3 4 0J с с            , 

   4 4 3 3 4 4 4 5 0J с с            ,  (1) 

   5 5 4 4 5 5 5 6 0J с с            , 

 6 6 5 5 6 0J с       , 

 7 7 6 6 7 0J с       . 

 
Матричне представлення диференціальних рівнянь: 
 
          0J c     , (2) 

 
де [J] – матриця інерції; 
 [c] – матриця жорсткості; 
 {φ} – вектор-стовпець узагальнених координат. 
 

Після перетворень система (2) набуває виду: 
 
          0І H     , (3) 

 
де [I] – одинична матриця; 

[H]=[J-1]ꞏ[c] – динамічна матриця. 
 

Множина гармонічних розв’язків рівняння (3) в матричному вигляді: 
 
 {φ}={β}ꞏe-ipt, (4) 

 
де  {β} – стовбець постійних, амплітудних коефіцієнтів; 
 1i   – уявна одиниця; 
 p – частота; 
 t – час. 

Підставивши (4) в (3) та розділивши обидві частини на iptе , отримаємо: 
 
 (-p2ꞏ[I]+[H])ꞏ{β}=0. (5) 
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Формування системи диференціальних рівнянь (1), динамічних матриць (3) та розв’язок 
системи рівнянь (5) здійснюється засобами Modelica. Результати розв’язків подано в таблиці 2. 
Характеристиками еквівалентності динамічних моделей, представлених на рис. 3 та рис. 4, є 
відповідність перших нижчих власних частот, що наведені в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 – Власні частоти землерийного робочого обладнання 
Table 2 – The earth-moving working equipment natural frequencies 

Динамічна 
модель 

Власні частоти форм коливань, Гц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оригінальна 
(рис.3) 

23 31,9 76,9 143,5 229,3 269,3 343,8 359,2 435,3 467,7 

Скорочена 
(рис. 4 б) 

21 30 81,4 147,6 257,3 308,3 - - - - 

 
Схематичне представлення компонентної динамічної моделі землерийної машини, до складу 

якої входить силова установка, трансмісія базового шасі та землерийне робоче обладнання, показано 
на рисунку 5. Розв’язок системи диференціальних рівнянь, які описують рух елементів цієї моделі, у 
вигляді нижніх частот власних коливань подано у таблиці 3. 

 

 
 

а – двигун; б – трансмісія автомобіля; в – грунторозробне робоче обладнання 
а – engine; б – vehicle`s transmission; в – earth-moving equipment 

Рисунок 5 – Компонентна динамічна модель землерийної машини  
Figure 5 – The earth-moving machine`s componential dynamic schematic 

 
Таблиця 3. – Власні частоти землерийної машини 
Table 3. – The earth-moving machine natural frequencies 

Динамічна модель 
Власні частоти форм коливань, Гц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оригінальна (рис. 5) 9,6 22,9 33,1 55 93 163,3 181,7 199,4 245,4 265,2 

 
Порівняння даних таблиці 1 та 3 вказує на можливість виникнення резонансів при співпадінні 

частоти вимушених коливань гармонічних складових моментів сил опору на робочому органі з 
нижчою власною частотою системи двигун – трансмісія автомобіля - ґрунторозробне робоче 
обладнання. 

На рис. 6 подано графіки 1-8 залежності частот коливань f, Гц гармонічних складових моменту 
сил опору на робочому органі землерийної машини від частоти обертання валу двигуна n, об/хв. 
Штриховими лініями показані власні частоти. Абсциси точок перетину відповідають частотам 
обертання валу двигуна, за яких виникає резонанс. 
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а       б 

а –перша ,б – друга передача роздаточної коробки приводу грунторозробного робочого обладнання 
a –first, б – second gear of the earth-moving equipment`s transfer case 

1-8 – порядок гармонік моменту сил опору на робочому органі 
1-8 harmonic order of earth moving equipment`s load moment 

Рисунок. 6. – Діаграми критичних швидкостей 
Figure 6 – Critical speeds diagram 

 
Висновки. 
1. За діаграмою критичних швидкостей встановлено, що: 
- на першій передачі роздаточної коробки робочого обладнання першій частоті власних 

коливань відповідає перша гармонічна складова моменту сил опору з можливим резонансом при 
1589 об/хв двигуна. 

- на другій передачі роздаточної коробки робочого обладнання першій частоті власних 
коливань відповідає перша гармонічна складова моменту сил опору, з можливим резонансом при 
1373 об/хв двигуна; другій частоті власних коливань відповідає друга гармонічна складова моменту 
сил опору з можливим резонансом при 1917 об/хв. 

2. При конструюванні трансмісії приводу робочого обладнання землерийної машини 
безперервної дії необхідно забезпечити можливість виключення резонансних режимів роботи 
трансмісії машини (перша резонансна частота 9 Гц) шляхом зміни швидкості обертання приводного 
валу. 

 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Строительные машины: / Д. П.Волков, Н. И. Алешин, В. Я. Крикун, О. Е. Рысиков. – М: 
Высш. шк, 1988. – 319 с.  

2. Вайнсон А.А. Исследование статических и динамических нагрузок органа многоковшового 
траншеекопателя / А.А. Вайнсон. // М: Госгортехиздат, Сборник трудов МИСИ. – 1960. – №31. – С. 
27–52. 

3. А.с. СССР № 1293910. Установка для исследования трансмиссий землеройных машин/ 
Чукичев А.Н., Варава В.И., Клещов В.В., Сергеев М.С., Добрынин Ю.А., Куличенко В.В.; заяв. 
26.12.1984, опубл. 23.06.1986, Бюл. № 23. 

4. Гришкевич А.И. Проектирование трансмиссий автомобилей. Справочник / 
А.И. Гришкевич. – Москва: Машиностроение, 1984. – 272 с. 

5. Терских В.П. Расчеты крутильных колебаний силовых установок. Справочное пособие / В. 
П. Терских. – Москва, Ленинград: Машгиз. Ленингр. отд-ние, 1953. – 4 т. 

6. Режим доступу: https://www.modelica.org/. 
7. Волков Д.П. Надежность роторных траншейных экскаваторов / Д. П. Волков, 

С. Н. Николаев, И. А. Марченко. – Москва: Машиностроение, 1972. – 208 с. 
8. Ривин Е. И. Динамика привода станков / Е. И. Ривин. – Москва: Машиностроение, 1966. – 

204 с. 
 



 

32 

REFERENCES 
1. Volkov D.P., Aleshin N.I., Krikun V.Ya., & Rysikov O.E. (1988). Stroitelnyye mashiny 

[Construction machines]. Moskva: Vysshaya shkola [in Russian].  
2. Vaynson A.A. (1960). Issledovaniye staticheskikh i dinamicheskikh nagruzok organa 

mnogokovshovogo transheyekopatelya [Static and dynamic load research multi-level of multi-level 
trencher]. Sbornik trudov MISI, Collected papers of MICE 31, 27–52 [in Russian]. 

3. Chukichev A.N. Varava V.I. Kleshchov V.V. Sergeyev M.S. Dobrynin Yu.A. & Kulichenko V.V. 
(1986) Ustanovka dlya issledovaniya transmissiy zemleroynykh mashin [Mounting for earth-moving 
machine`s transmission research]. Patent SU, no.1293910 [in Russian]. 

4. Grishkevich A.I. (1984). Proyektirovaniye transmissiy avtomobiley [Vehicle transmissions 
designing]. Moskva: Mashinostroyeniye [in Russian]. 

5. Terskikh V.P. (1953). Raschety krutilnykh kolebaniy silovykh ustanovok. [Calculation of torsional 
vibrations of power plants]. Moskva: Mashgiz [in Russian]. 

6. Retrieved from https://www.modelica.org/ 
7. Volkov D.P., Nikolaev S.N., & Marchenko I.A. (1972). Nadezhnost rotornykh transheynykh 

ekskavatorov [Dependability of wheel trenchers]. Moskva: Mashinostroyeniye [in Russian]. 
8. Rivin E.I. (1966). Dinamika privoda stankov [Machine drive`s dynamics]. Moskva: 

Mashinostroyeniye [in Russian]. 
 

РЕФЕРАТ 
Гончар М.О. Динамічна модель мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-

балковим робочим органом / М.О. Гончар, В.Є Високович, В.А. Ніколаєнко // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – 
Вип. 3 (45). 

В статті подано методику створення і дослідження динамічної моделі мобільної землерийної 
машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом.  

Об'єкт дослідження: динамічні навантаження в трансмісії приводу ґрунторозробного робочого 
обладнання мобільної землерийної машини безперервної дії з ланцюгово-балковим робочим органом. 

Мета роботи: Визначення резонансних частот мобільної землерийної машини безперервної дії 
з ланцюгово-балковим робочим органом за допомогою створеної її динамічної моделі. 

Задача створення землерийних машин безперервної дії на базі трансмісії вантажного 
автомобіля не розглядалась і є новою. В процесі розробки ґрунту трансмісія землерийної машини 
сприймає динамічні навантаження, що відрізняються від навантажень автомобіля. Тому поєднання 
автомобіля і ґрунторозробного робочого органу в землерийну машину за критеріями потужності і 
швидкості є недостатнім і потребує більш глибокого аналізу. 

Створення землерийної машини не можливе без проведення її динамічного аналізу. Для такого 
аналізу розроблено дискретну динамічну модель, що складається з пружних та інерційних елементів. 
Кількість елементів моделі обмежено частотними діапазонами гармонічних складових рушійних сил 
двигуна та сил опору копання. За допомогою програмного комплексу Modelica визначено частоти 
власних крутильних коливань системи двигун-трансмісія-ґрунторозробне робоче обладнання. На 
основі аналізу визначено можливість виникнення резонансів при співпадінні частоти вимушених 
коливань гармонічних складових моментів сил опору на робочому органі з нижчою власною 
частотою системи та вказано рекомендації з уникнення резонансів шляхом зміни швидкості 
обертання приводного валу. Побудована динамічна модель необхідна для проведення подальшого 
динамічного аналізу з метою визначення коефіцієнту динамічності за її елементами. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ, ЗЕМЛЕРИЙНА МАШИНА, КРУТИЛЬНІ 
КОЛИВАННЯ 

 
ABSTRACT 

Honchar M.O, Vysokovych Y.V., Nikolaienko V.A. The dynamic model of mobile continuous earth-
moving machine with a chain-type trenching equipment. Visnyk of National Transport University. Series 
«Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

This article depics creation and research procedure of the dynamic model of mobile continuous earth-
moving machine with a chain-type trenching equipment. 
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The object of research are dynamic loads in the drive of mobile continuous earth-moving machine 
with a chain-type trenching equipment. 

The purpose of the work: the resonance frequencies defining in the mobile continuous earth-moving 
machine with a digging chain using created dynamic model. 

The creation of continuous earth-moving machine with a digging chain on a motor truck chassis basis 
is a new one. During excavation the earth-moving machine`s drive takes up dynamic loads that differ from a 
car`s loads. That is why a car and the earth-moving equipment`s conjunctions to the machine on the power 
and speed criteria is insufficient and needs deeper research. 

The earth-moving machine creation is impossible without the dynamic analysis. The discrete dynamic 
model that consists of inertia`s and spring`s elements was created for that analysis The model elements 
number is limited by the engine and digging resistance powers frequency range of harmonic components 
define. Vibration fluctuation frequencies of the system engine-transmission-earth-moving equipment were 
defined by Openmodelica covered software. According to this analysis the resonances emergence 
opportunity was determined. These resonances are possible if harmonic load forced vibration frequencies in 
the earth-moving equipment coincide with lower natural frequencies. Resonance avoidance 
recommendations using rotation velocity drive shaft are given. Build dynamic model is necessary for the 
further dynamic analysis determination of the dynamic factors. 

KEYWORDS: DYNAMIC MODEL, CHAIN TRENCHER, TORSIONAL VIBRATION. 
 

РЕФЕРАТ 
Гончар М.А. Динамическая модель мобильной землеройной машины непрерывного действия с 

балочно-цепным рабочим органом / М.А. Гончар, В.Е Высокович, В.А. Николаенко // Вестник 
Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник – К.: НТУ, 2019. – Вып. 3 (45). 

В статье представлена методика создания и исследования динамической модели мобильной 
землеройной машины непрерывного действия с балочно-цепным рабочим органом.  

Объект исследования: динамические нагрузки в трансмиссии привода рабочего оборудования 
мобильной землеройной машины непрерывного действия с балочно-цепным рабочим органом.  

Цель работы: Определение резонансных частот мобильной землеройной машины 
непрерывного действия с балочно-цепным рабочим органом с помощью созданной динамической 
модели. 

Задача создания землеройных машин непрерывного действия на базе трансмиссии грузового 
автомобиля не рассматривалась и характеризуется новизной. В процессе разработки грунта 
трансмиссия землеройной машины воспринимает динамические нагрузки, которые отличаются от 
нагрузок автомобиля. Поэтому сочетание автомобиля и рабочего органа по разработке грунта в 
землеройную машину по критериям мощности и скорости недостаточно и требует более глубокого 
анализа. 

Создание землеройной машины невозможно без проведения ее динамического анализа. Для 
такого анализа разработана дискретная динамическая модель, состоящая из упругих и инерционных 
элементов. Количество элементов модели ограничено частотными диапазонами гармонических 
составляющих движущих сил двигателя и сил сопротивления копания. С помощью программного 
комплекса Modelica определены частоты собственных крутильных колебаний системы двигатель-
трансмиссия- рабочее оборудование по разработке грунта. На основании анализа определена 
возможность возникновения резонансов при совпадении частоты вынужденных колебаний 
гармонических составляющих моментов сил сопротивления на рабочем органе с низшей собственной 
частотой системы и указано рекомендации по избеганию резонанса путем изменения скорости 
вращения приводного вала. Построена динамическая модель необходима для проведения 
дальнейшего динамического анализа с целью определения коэффициента динамичности по ее 
элементам. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЗЕМЛЕРОЙНАЯ МАШИНА, 
КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
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ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ПРОТОТИПУ СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУНА 
ЗІ ЗМІННИМ СТУПЕНЕМ СТИСКАННЯ НА ПОТІК ОХОЛОДЖУЮЧОЇ РІДИНИ 
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EFFECT OF MODIFICATION OF THE PROTOTYPE VCR ENGINE COOLING SYSTEM 

ON COOLING LIQUID FLOW 
 
JAKUBOWSKI Mirosław, PhD in Technical Sciences, Rzeszow University of Technology, Rzeszow, 

Poland, miroslaw.jakubowski@prz.edu.pl, orcid.org/0000-0001-9619-8215 
 
WSTĘP 
Chłodzenie silnika spalinowego ma istotne znaczenie dla parametrów jego pracy. Intensywność 

chłodzenia ma bowiem wpływ na [2]: 
- wymianę ciepła między czynnikiem chłodzącym, a ściankami cylindra, 
- przebieg sprężania i rozprężania, 
- przebieg i stopień odparowania paliwa, 
- okres opóźnienia samozapłonu (silniki ZS). 
Ilość ciepła pochłanianego przez ciecz chłodzącą stanowi ok. 25-35% ciepła wytwarzanego przy 

spalaniu paliwa w cylindrach silnika. 
 

 
Rysunek 1 – Wizualizacja układu napędu posuwu cylindrów silnika VCR 

Figure 1 – Visualization of the drive cylinder feed of the VCR engine 
 
Odpowiednie warunki chłodzenia silnika mają duże znaczenie również w silniku o zmiennym stopniu 

sprężania. W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej powstał silnik VCR 
[3,4,5,8], którego wizualizację przedstawiono na rys. 1. 

Na rys. 2 przedstawiono zdjęcie częściowo zdemontowanego silnika znajdującego się na stanowisku 
w hamowni KSSiT. 
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Rysunek 2 – Silnik VCR (częściowo zdemontowany) 

Figure 2 – VCR engine (partly disassembled) 
 

Układ posuwu cylindrów silnika (regulacja stopnia sprężania) składa się z wielu elementów 
składowych, które zabudowane na silniku wymusiły szereg dodatkowych zmian konstrukcyjnych. 
Jedną z nich była modyfikacja elementów układu chłodzenia. Dotychczasowe rozwiązanie 
odprowadzenia cieczy chłodzącej z silnika oparte było na dwóch połączonych gumowym wężem 
kolektorach mocowanych do cylindrów (rys. 3). Niestety kolektory kolidowały z główną płytą nośną 
układu posuwu cylindrów. Konieczne okazało się zaprojektowanie nowych elementów – króćców z 
kołnierzem (rys. 4). Sam kołnierz mocowany jest do cylindra przed montażem głównej płyty nośnej. 
Następnie do kołnierza wkręcany i uszczelniany jest króciec (rys. 5). 

 

 

Rysunek 3 – Jeden z dwóch oryginalnych kolektorów układu chłodzenia 

Figure 3 – One of the two original collectors of the cooling system 
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a) b) 

 

Rysunek 4 – a) kołnierz z króćcem, b) kołnierz przed wkręceniem króćca 

Figure 4 – a) flange with stub pipe, b) flange before screwing on the stub pipe 
 
 

 

Rysunek 5 – Kołnierz z króćcem zamontowany na silniku 

Figure 5 – Flange with stub pipe mounted on the engine 
 
BADANIA SYMULACYJNE 
Opisana wyżej modyfikacja wymusiła zmianę zarówno przekroju jak i kształtu kanałów, które 

odpowiadają za odprowadzenie cieczy chłodzącej z silnika. Porównanie geometrii kolektora oryginalnego i 
nowego przedstawiono na rys. 6. Widoczne jest zmniejszenie pola przekroju wlotu oraz kanałów na 
określonym odcinku. 
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Rysunek 6 – Porównanie geometrii kolektora oryginalnego (niżej) i zmodyfikowanego 

Figure 6 – Comparison of the original (below) and modified manifold geometry 
 
Porównawcze badania symulacyjne przepływu cieczy chłodzącej przez kolektory przeprowadzone zostały 

w środowisku Autodesk CFD. Wydajność masową pompy cieczy chłodzącej określono z zależności [1]: 

 
gdzie: 
Q – ilość ciepła odprowadzonego z silnika, Q = (0,95 – 1,25) Ne 
cw – ciepło właściwe cieczy chłodzącej, 
ΔTw – różnica temperatury cieczy chłodzącej wypływającej i wpływającej do silnika. 
Dla silnika o mocy 80 kW (w wersji oryginalnej) wydajność masowa Mw pompy cieczy chłodzącej 

według powyższej zależności powinna wynosić 1,9 kg/s (jako ciecz przyjęto wodę). Zarówno dla 
oryginalnego jak i zmodyfikowanego kolektora przyjęto ¼ tej wartości dla poszczególnych przekrojów na 
wlotach kolektora. 

Wyniki symulacji przedstawiono na rys. 7 – 10. Analizie poddano rozkład prędkości przepływu 
cieczy (wartość zredukowana) [6]. Do symulacji kołnierze nowego kolektora zostały skorygowane w ten 
sposób, że zwiększono ich grubość oraz średnice otworów wlotowych – chodziło o odzwierciedlenie 
geometrii otworów wylotowych w cylindrach. 

 
a) b) 

Rysunek 7 – Porównanie rozkładu prędkości przepływu cieczy w płaszczyźnie pionowej przechodzącej 
przez oś króćca wlotowego: a) kolektor oryginalny, b) kolektor zmodyfikowany 

Figure 7 – Comparison of the velocity distribution of the liquid flow in a vertical plane passing through the 
axis of inlet nozzle: a) original cooling manifold, b) modified cooling manifold 
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a) 

 

b) 

 

Rysunek 8 – Rozkład prędkości przepływu cieczy w płaszczyźnie przechodzącej przez podłużną oś kolektora 
oraz oś króćca wlotowego: a) kolektor oryginalny, b) kolektor zmodyfikowany 

Figure 8 – Liquid flow velocity distribution in a plane passing through the longitudinal axis of the manifold 
and the axis of inlet nozzle: a) original cooling manifold, b) modified cooling manifold 

 
a) b) 

  

Rysunek 9 – Weryfikacja założonego na wlocie przepływu masowego: 
a) kolektor oryginalny, b) kolektor zmodyfikowany 

Figure 9 – Verification established at the inlet mass flow: 
a) original cooling manifold, b) modified cooling manifold 
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a) 

b) 

Rysunek 10 – Linie prądu: a) kolektor oryginalny, b) kolektor zmodyfikowany 

Figure 10 – Flow traces: a) original cooling manifold, b) modified cooling manifold 
 
WNIOSKI 
Analiza wyników symulacji numerycznej pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: 
- zredukowana prędkość przepływu cieczy chłodzącej przez oryginalny kolektor przy założonej 

wydajności masowej osiąga mniejsze wartości niż dla kolektora zmodyfikowanego – wynika to oczywiście z 
elementarnych zasad mechaniki płynów, 

- charakter zmian prędkości jest łagodniejszy dla kolektora oryginalnego – widać to głównie na rys. 8, 
- linie prądu (rys. 10) pokazują, że zwiększona prędkość przepływu powoduje miejscowe turbulencje, 
- uspokojenie burzliwego przepływu można osiągnąć np. poprzez zmianę geometrii połączenia 

króćców z główną rurą kolektora (inny kąt pomiędzy osiami, większe promienie zaokrągleń krawędzi), 
- planowana jest dalsza analiza rozkładu prędkości przepływu oraz linii prądu dla cieczy innych niż 

woda, np. glikol etylenowy. 
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STRESZCZENIE 
JAKUBOWSKI Mirosław. Wpływ modyfikacji układu chłodzenia prototypowego silnika VCR na 

przepływ cieczy chłodzącej / M. JAKUBOWSKI // Wisnyk Narodowego Uniwersytetu Transportu. – К. : 
NTU, 2019. – № 3 (45). 

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych wpływu modyfikacji kolektora w układzie 
chłodzenia prototypowego silnika VCR na parametry przepływu. Dokonano symulacji przepływu cieczy 
chłodzącej dla dwóch kolektorów – oryginalnego i zmodyfikowanego. Analizie poddano prędkość przepływu 
oraz kształt linii prądu. 

Przedmiot badań - układ chłodzenia silnika o różnym stopniu sprężania. 
Celem pracy jest określenie wpływu geometrii rurociągów układu chłodzenia silnika o różnym 

stopniu sprężania na parametry przepływu płynu chłodzącego. 
Metoda badawcza jest obliczana. 
Ustalono, że ze względu na cechy konstrukcyjne silnika ze zmienną kompresją rurociągi 

standardowego układu chłodzenia wymagają modyfikacji. W wyniku symulacji numerycznej stwierdzono, 
że zmniejszenie natężenia przepływu płynu chłodzącego przez oryginalny kolektor o przewidywanej 
wydajności masowej jest bardziej znaczące niż w przypadku zmodyfikowanego kolektora. Jednocześnie 
ustalono, że charakter zmian prędkości jest bardziej miękki dla pierwotnego kolektora. Linie przepływu 
płynu wskazują, że zwiększona prędkość przepływu powoduje lokalne turbulencje. Zmniejszenie turbulencji 
przepływu można osiągnąć na przykład przez zmianę geometrii połączenia dysz z głównym rurociągiem 
kolektora (pod różnymi kątami między osiami, większe promienie krzywizny krawędzi). W kolejnych 
badaniach planuje się analizę rozkładu prędkości przepływu i linii prądu dla cieczy innych niż woda, na 
przykład glikolu etylenowego. 

SŁOWA KLUCZOWE: UKŁAD CHŁODZENIA, PARAMETRY PRZEPŁYWU, NATĘŻENIE 
PRZEPŁYWU, STOPIEŃ SPRĘŻANIA, PŁYN CHŁODZĄCY, GEOMETRIA RUROCIĄGU. 

 
РЕФЕРАТ 

ЯКУБОВСКІ Мірослав. Вплив модифікації прототипу системи охолодження двигуна зі 
змінним ступенем стискання на потік охолоджуючої рідини / М. ЯКУБОВСКИ // Вісник 
Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

У статті представлені результати імітаційних досліджень впливу модифікації колектора 
системи охолодження двигуна зі змінним ступенем стискання на параметри потоку. Моделювання 
потоку теплоносія для двох колекторів - оригінальний і модифікований. Проаналізовано швидкість 
потоку і форму струменя рідини. 

Об’єкт досліджень – система охолодження двигуна зі змінним ступенем стиснення. 
Мета роботи – визначення впливу геометрії трубопроводів системи охолодження двигуна зі 

змінним ступенем стискання на параметри потоку охолоджуючої рідини. 
Метод дослідження – розрахунковий. 
Встановлено, що через особливості конструкції двигуна зі змінним ступенем стиснення, 

трубопроводи штатної системи охолодження потребують модифікації. В результаті чисельного 
моделювання встановлено, що зниження швидкості потоку охолоджуючої рідини через оригінальний 
колектор з передбачуваною масової ефективністю більш суттєве, ніж для модифікованого колектора. 



 

42 

Разом з тим, визначено, що характер змін швидкості є більш м'яким для оригінального колектора. 
Лінії потоку рідини показують, що збільшена швидкість потоку викликає локальну турбулентність. 
Зменшення турбулентності потоку може бути досягнуте, наприклад, шляхом зміни геометрії 
з'єднання сопел з головним колекторним трубопроводом (різним кутом між осями, більшими 
радіусами закруглення краю). В подальших дослідженнях заплановано провести аналіз розподілу 
швидкості потоку та ліній струму для рідин, відмінних від води, наприклад, етиленгліколю. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ, ПАРАМЕТРИ ПОТОКУ, ШВИДКІСТЬ 
ПОТОКУ, СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ, ОХОЛОДЖУЮЧА РІДИНА, ГЕОМЕТРІЯ ТРУБОПРОВОДУ. 

 
ABSTRACT 

JAKUBOWSKI Mirosław. Effect of modification of the prototype VCR engine cooling system on 
cooling liquid flow. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article presents the results of simulation studies on the impact of the collector modification in the 
VCR engine prototype cooling system on flow parameters. Simulation of coolant flow for two collectors - 
original and modified. The flow velocity and the shape of the current line were analyzed. 

The object of research - engine cooling system with varying degrees of compression. 
The purpose of the work is to determine the influence of the geometry of the engine cooling system 

pipelines with varying degrees of compression on the flow parameters of the cooling fluid. 
The research method is calculated. 
It has been established that due to the design features of the engine with variable compression, the 

pipelines of the standard cooling system require modification. As a result of numerical simulation, it has 
been found that reducing the flow rate of a cooling fluid through an original collector with a predicted mass 
efficiency is more significant than for a modified collector. At the same time, it is determined that the 
character of the velocity changes is softer for the original collector. Fluid flow lines indicate that increased 
flow velocity causes local turbulence. Reducing the turbulence of the flow can be achieved, for example, by 
changing the geometry of the connection of nozzles with the main collector pipeline (at different angles 
between the axes, larger radii of curvature of the edge). In subsequent studies, it is planned to analyze the 
distribution of flow velocity and current lines for liquids other than water, for example, ethylene glycol. 
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Постановка проблеми. 
Присадки, що працюють в умовах граничного тертя, повинні складатися з суміші різних 

речовин, які мають проявляти ефективну адсорбційну здатність молекул, що забезпечує утворення 
адаптаційної граничної плівки, яка захищає контактуючі пари тертя від безпосереднього контакту. 
Тому при виконані експериментальних досліджень по вивченню змащувальної здатності присадки 
фулерен С60 в базовій оливі І-40 (20% концентрація суспензії) основною задачею є виявлення фізико-
хімічних властивостей, які обумовлюють інтегральний ефект та встановлення механізму утворення і 
адаптації граничного шару на контактуючих поверхнях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомо, що найкращі умови тертя в неконформних вузлах, що забезпечують справну роботу і 

високу довговічність, створюються при реалізації гідродинамічної або еластогідродинамічної плівки 
змащувального матеріалу в контакті. Найважливішим положенням при розробці базових моделей 
плівки змащувального матеріалу і конструюванні неконформних вузлів тертя є припущення про 
повне заповнення зазору між деталями змащувальним матеріалом. Досвід редукторобудівельних 
заводів показує, що після cкладання фактична площа контакту циліндричних зубчастих пар твердості 
40-60 (HRC) складає 30-50% площі активної поверхні, тобто при навантаженні такої передачі згідно 
допустимим паспортним навантаженням напруга, яка діє в зоні контакту, перевищить розрахункові 
значення в 2 – 3 рази, що може викликати відмову в перший же період роботи передачі [1, 2]. 
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Мета роботи. 
Метою роботи являлось встановлення механізму утворення адсорбційних граничних шарів на 

поверхні металу в триботехнічному контакті при змащуванні мінеральною оливою І-40 та 20% 
суспензією фулерену С60 в нестаціонарних умовах тертя. 

Формування цілей статті.  
В роботі було досліджено вплив активованої поверхні металу та температури на формування 

граничних плівок, збільшення товщини яких забезпечує домінування в контакті гідродинамічного 
режиму мащення. Взаємодія металевих поверхонь в змащувальному середовищі при граничному 
терті, переважаючим в несталих режимах роботи, визначається комплексом механо-фізико-хімічних 
процесів, що протікають на контактуючих поверхнях і залежать від складу і властивостей 
змащувального середовища [3]. У разі утворення полімолекулярного граничного шару вирішальну 
роль відіграють молекулярно-кінетичні чинники, які визначають опір зношуванню цього шару; при 
мономолекулярному адсорбційному шарі важливим фактором є міцність адсорбційного зв'язку і 
кінетика відновлення адсорбційного шару на ювенільній поверхні [4]. 

Випробування проводили по схемі ролик-ролик (Ст 40Х, HRC 43) на установці СМЦ-2 
(рис. 1) в режимі частих пусків-зупинок (розгін до сумарної швидкості кочення 1,89 м/с, негайне 
гальмування до повної зупинки) в період пуску, при максимальному моменті тертя, в умовах кочення 
(проковзування – 15%). Цикли розгін (4с) – гальмування (3,5с) слідують один за іншим, без перерви. 
Кількість циклів в експерименті – N = 3000. Об'ємна температура оливи до N = 1000 складала 16оС, 
потім поступово збільшувалася до 700С при N ≤ 2500. Дослідження проводилися при контактній 
напрузі 550 МПа. 

 

 
 
Рисунок 1 – Загальний вигляд триботехнічного комплексу СМЦ-2 з допоміжним обладнанням 

Figure 1 - General view of the SMC-2 tribotechnical complex with auxiliary equipment 
 

Кінематичний ланцюг приводу представляє собою замкнутий силовий контур, який 
складається з двох розгалужень, з’єднаних в місці контакту роликів. Живлення приводу силового 
контуру здійснюється від авіаційного генератора постійного струму ГСК-1500Ж, керування 
потужністю реалізується через перетворювальний цифровий блок. На привідному валу кріпиться 
нижній зразок-ролик. Верхній зразок-ролик закріплюється на вихідному валу каретки. Навантаження 
вузла тертя здійснюється за рахунок встановленої штатної системи установки СМЦ-2. 

Для комутації аналогових сигналів і перетворення їх в цифровий код використовується 
програмований комплекс, до складу якого входить аналого-цифровий перетворювач (АЦП) фірми 
„Хоневел”. У програмі реалізований апаратний запуск АЦП. З метою здійснення апаратного запуску 
АЦП через різні проміжки часу в загальне коло включений таймер, який дозволяє з певною 
періодичністю або постійно реалізувати обертальний рух тіл кочення, які формують зачеплення пари 
тертя.. 

Випробувальна машина тертя СМЦ-2 забезпечує роботу в умовах тертя кочення з 
проковзуванням та ковзання. З метою проведення експериментальних досліджень в умовах реалізації 
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заданих режимів мащення, вузол тертя (рис. 3) працює при постійному об’ємі мастильного матеріалу 
(≈200 мл). Зона контакту зразків занурена в мастильний матеріал, і тим самим, поліпшується 
тепловідвід з робочих поверхонь рухомих сполучень і постачання в зону тертя мастильного 
матеріалу, що наближає умови роботи вузла тертя до реальних.  

Для оцінки триботехнічних характеристик пари ролик-ролик в роботі була використана пара 
тертя ролик-ролик, яка представлена на рис. 3 [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Вузол тертя ролик-ролик із пристосуванням на машині тертя СМЦ-2 
Figure 2 - Friction roller assembly with a device on the SMC-2 friction machine 

 

 1) 

 2) 
 

Рисунок 3 – Зразки для лабораторних досліджень: 
1 – ролик (відстаюча поверхня); 2 – ролик (випереджаюча поверхня) 

Figure 3 – Samples for laboratory research: 1 – roller (lagging surface), 2 – roller (leading surface) 
 

В умовах проведення експериментальних досліджень визначну роль відіграють розміри зразків 
[6]. Зразки для випробувань представляють собою ролики з розмірами d = 50 мм (рис. 3). Зразки – 

2 
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ролики були виготовлені зі сталі 40Х. Вибір сталі 40Х для виготовлення зразків-роликів пов'язаний з 
тим, що прийнята сталь використовується для виготовлення багатьох деталей машин і механізмів, 
наприклад коліс зубчатих зачеплень. 

Виклад основного матеріалу. 
В умовах частих пусків - зупинок при застосуванні методу вимірювання падіння напруги в 

режимі нормального тліючого розряду для базової мінеральної оливи І-40 в процесі напрацювання до 
N ≤ 250 в 70% циклів встановлено зрив змащувального шару на стоянці (hнегідр.), що призводило до 
металевого контакту пар тертя. Унаслідок активації поверхонь метала при багатоциклових діях і 
поляризації вуглеводневих молекул змащувального матеріалу під дією електричного поля твердої 
фази, відбувається формування адсорбційного граничного шару. При 250 ≤ N ≤ 1000 товщина 
граничної плівки складає 0,06 - 1,76 мкм, відбувається адаптація сформованого шару до динамічних 
умов навантаження, значно знижується ступінь безпосереднього контакту поверхонь тертя – до 20%. 
З підвищенням температури зафіксовано збільшення частоти зриву масляного шару на стоянці, що 
свідчить про дезорієнтацію адсорбованих молекул унаслідок слабких адгезійних і когезійних 
взаємодій молекулярних сил. Проте, у міру напрацювання N ≥ 1280 відбувається повторна адаптація 
адсорбційних шарів до циклічних навантажень – товщина граничного шару складає 0,25-2,54 мкм. 
Зрив змащувального шару зафіксований в 5% циклів (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Формування негідродинамічної складової товщини мастильного шару при 
напрацюванні при поступовому збільшенні температури мастильного матеріалу 

Figure 4 – Formation of a non-hydrodynamic component of the thickness of the lubricant layer during 
production with a gradual increase in the temperature of the lubricant 

 
Слід зазначити, що із збільшенням температури відбувається синергізм впливу активованої 

поверхні металу і підвищеного ступеня окислювальних процесів в контакті, що обумовлює 
протікання складних фізико-хімічних реакцій окислення і полімеризації вуглеводневих компонентів 
оливи. Наслідком вищезазначених процесів є формування на поверхні металу хемосорбційних плівок 
завтовшки 0,065 - 0,164мкм. 

Приріст товщини змащувального шару при пуску із збільшенням частоти обертання, 
практично не залежить від температури і складає 0,6 - 0,7 мкм впродовж всього експерименту. Тому, 
характеризуючи режим мащення за критерієм, який враховує товщину змащувального шару в 
контакті, ми вважаємо, що ефективність змащувальної дії оливи І-40 визначається здатністю 
формувати стійкі граничні шари (рис. 5). Для І-40 характерний граничний режим тертя до  N ≤ 250, 
далі, по мірі адаптації адсорбційного шару, встановлюється змішаний режим тертя до N ≤ 1000. З 
підвищенням температури, унаслідок дезорієнтації молекул і зриву граничного шару, зафіксований 
граничний режим тертя, а подальше формування адсорбційних плівок при t = 50-70oC забезпечує 
реалізацію гідродинамічного режиму тертя в контакті в несталих умовах роботи. 20% суспензія на 

hнегідр., мкм 

Nц 
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основі фулерена С60 характеризується ефективнішою здатністю, в порівнянні з І-40, формувати 
граничні адсорбційні шари при t = 160С. В ході експерименту встановлено, що при N ≤ 200 товщина 
плівок складає 0,09-0,53 мкм, а зрив змащувального шару на стоянці зафіксований лише в 5% циклів. 
У міру напрацювання, в 50% циклів адсорбційні шари досягають 1-2 мкм, проте вони нестабільні і 
швидко руйнуються. При підвищенні температури відбувається дезорієнтація змащувальної 
граничної плівки і її стирання в період частих пусків-зупинок на всій площі контактуючих поверхонь. 
Повторна адаптація і формування адсорбційного шару (h=0,186-2,314 мкм) встановлюється при 
N ≥ 2100. Це, в основному, шари фізичної природи, нестабільні, легко видаляються з поверхні металу 
унаслідок слабких адгезійних зв'язків (в 32% циклів зафіксований зрив змащувального шару). 
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Рисунок 5 – Залежність критерію режиму мащення (λ) від товщини адсорбційного граничного шару 
Figure 5 – Dependence of the criterion of the lubrication mode (λ) on the thickness of the adsorption 

boundary layer 
 

На рис.6 представлена фотографія поверхні тертя, де чітко видно утворення плівки на всій 
площі контакту. Одержані експериментальні дані свідчать про утворення хемосорбційних плівок 
(h=0,057-0,207 мкм) на 70% площі контакту поверхонь. 

 

 
Рисунок 6 – Поверхня тертя при змащуванні мастильним матеріалом 

з використанням присадки фулерен С60 
Figure 6 – friction surface during lubrication with a lubricant using an additive of fullerene C60 
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Молекули фулерена С60 в кристалі зв'язані слабкими Ван-дер-Ваальсовими силами. Згідно 
розрахункам по методу молекулярних орбіталей гранецентрована решітка фулерита С60 описується 
рядом зон, які не перекриваються, з шириною 1,5-1,8 еВ, тобто фулерит є напівпровідником [7]. 
Місткість валентної зони, здатної сприймати доповані електрони, обмежена 6 електронами. В роботі 
[8] вказується, що при 0<x<3 (х - кількість е) провідність зразка зростає із збільшенням х, а при х=6 
зона провідності виявляється заповненою повністю і властивості зразка залежать від того, яка 
структура наступної вільної зони. Ми припускаємо, що в контакті тертя відбувається два 
взаємозв'язані процеси: поверхня металу віддає електрони в зону провідності напівпровідника, а 
молекули вуглеводнів, поляризуючись в контакті, здатні забирати електрони з валентної зони. 
Унаслідок частої зміни фізичних адсорбційних шарів домінує другий процес, вуглеводневі молекули 
в даному випадку служать допантами р-типу. Використовуючи метод вимірювання падіння напруги, 
ми, реєструючи на стоянці відсутність змащувального шару, імовірно, стикаємося з фулереновим 
шаром як напівпровідника, оскільки при оптичному збільшенні виявляється плівка. 

В умовах багатоциклових дій при динамічному навантажені в контакті з використанням 
присадки фулерен С60 домінує граничний режим мащення (λ = 1,207-2,101), у міру напрацювання 
встановлюється змішаний режим мащення з переважанням гідродинамічного в 50% циклів (λ ≥ 4,086). 

У наших дослідженнях встановлено, що в несталих умовах роботи відбувається руйнування 
адсорбційних шарів, що призводить до утворення ювенільної поверхні, внаслідок чого відбувається 
емісія екзоелектронів. Десорбовані молекули граничної плівки повинні проявляти найбільшу 
здібність до реакцій з екзоелектронами унаслідок їх активованого стану, що призводить до утворення 
аніонів, аніон - радикалів і радикалів з вуглеводневих компонентів. При взаємодії активованих 
аніонів і радикалів з позитивно зарядженими мікроповерхнями утворюються хемосорбційні плівки 
(продукти типу смол або полімерів тертя, продукти окислення). 

Мінеральна олива І-40 містить 66% нафтено-парафінової фракції і 32,5% ароматичної. В роботі 
[9] досліджувалася поляризація ароматичних вуглеводнів під впливом електричного поля твердої 
фрази і утворення полімерів тертя, що узгоджується з експериментально встановленою здатністю І-40 
формувати хемосорбційні плівки. 

При введенні в оливу дисперсної добавки, яка характеризується пошаровою структурою 
кристалічної решітки (фулерен С60), домінуючим чинником в процесі формування стійких граничних 
шарів є інтенсивність плівкоутворення вуглеводневих компонентів оливи і полімеризація 
кулеподібних молекул присадки на поверхні, що полегшує проковзування кристалітів під дією 
тангенціальних сил і зменшує імовірність руйнування адсорбційного шару при значній когезійній 
складовій при взаємодії молекул, здатних до поляризації.  

Висновок. 
Таким чином за результатами проведених досліджень було встановлено, що в нестаціонарних 

режимах роботи, внаслідок активації поверхонь тертя в умовах частих пусків-зупинок, відбувається 
формування і адаптація граничних адсорбційних шарів при змащуванні поверхонь тертя І-40 та 20% 
суспензією фулерена С60 за рахунок полімеризації вуглеводневих компонентів; досліджено механізм 
полімеризації молекул в контакті з позиції емісії електронів з поверхонь пар тертя, що обумовлює 
поляризацію вуглеводів, підвищує адгезійні та когезійні сили взаємодії. 
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РЕФЕРАТ 

Дмитриченко М.Ф. Механізм формування адсорбційних граничних шарів на поверхні металу / 
М.Ф. Дмитриченко, О.М. Білякович, А.М. Cавчук, Ю.О. Туриця // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – 
Вип. 3 (45). 

В роботі було досліджено вплив активованої поверхні металу та температури на формування 
граничних плівок, збільшення товщини яких забезпечує домінування в контакті гідродинамічного 
режиму мащення. Взаємодія металевих поверхонь в змащувальному середовищі при граничному 
терті, переважаючим в несталих режимах роботи, визначається комплексом механо-фізико-хімічних 
процесів, що протікають на контактуючих поверхнях і залежать від складу і властивостей 
змащувального середовища. 

Мета роботи – встановлення механізму утворення адсорбційних граничних шарів на поверхні 
металу в триботехнічному контакті при змащуванні мінеральною оливою І-40 та 20% суспензією 
фулерену С60 в нестаціонарних умовах тертя. 

Матеріали та методи дослідження: випробування проводили по схемі ролик-ролик (Ст 40Х, 
HRC 43) на установці СМЦ-2 в режимі частих пусків-зупинок (розгін до сумарної швидкості кочення 
1,89 м/с, негайне гальмування до повної зупинки) в період пуску, при максимальному моменті тертя, 
в умовах кочення (проковзування – 15%). Цикли розгін (4с) – гальмування (3,5с) слідують один за 
іншим, без перерви. Кількість циклів в експерименті – N = 3000. Об'ємна температура оливи до 
N = 1000 складала 16оС, потім поступово збільшувалася до 700С при N ≤ 2500. Дослідження 
проводилися при контактній напрузі 550 МПа. 

Встановлено, що в несталих умовах роботи відбувається руйнування адсорбційних шарів, що 
призводить до утворення ювенільної поверхні, внаслідок чого відбувається емісія екзоелектронів. 
Десорбовані молекули граничної плівки повинні проявляти найбільшу здібність до реакцій з 
екзоелектронами унаслідок їх активованого стану. Також встановлено, що в нестаціонарних режимах 
роботи, внаслідок активації поверхонь тертя в умовах частих пусків-зупинок, відбувається 
формування і адаптація граничних адсорбційних шарів при змащуванні поверхонь тертя И-40 та 20% 
суспензією фулерена С60 за рахунок полімеризації вуглеводневих компонентів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АДСОРБЦІЙНИЙ ГРАНИЧНИЙ ШАР, МАСТИЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, 
ЗМАЩУВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ГРАНИЧНЕ ТЕРТЯ 
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ABSTRACT 
Dmitrichenko M.F., Bilyakovich O.N., Savchuk A.N., Turitsa Yu.A. Mechanism of formation of 

adsorption borders on the surface of a metal. Visnyk of National Transport University. Series «Technical 
sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

In this work, the effect of the activated metal surface and temperature on the formation of limiting 
films, the increase in the thickness of which ensures the dominance of the hydrodynamic lubrication regime 
at the contact, was investigated. The interaction of metal surfaces in a lubricating medium with boundary 
friction, which prevails in unstable operating modes, is determined by the complex of mechanical-
physicochemical processes occurring on the contacting surfaces and depend on the composition and 
properties of the lubricating medium. 

The purpose of the work is to establish the mechanism for the formation of adsorption boundary 
layers on the metal surface in tribotechnical contact when lubricated with I-40 mineral oil and 20% 
suspension of fullerene C60 under non-stationary friction conditions. 

Materials and research methods: the tests were carried out according to the roller-roller scheme (steel 
40X, HRC 43) on the SMC-2 installation in the mode of frequent start-stops (acceleration to a total rolling 
speed of 1.89 m / s, immediate braking to a complete stop) in start-up period, at the maximum friction 
torque, in rolling conditions (slip - 15%). Acceleration cycles (4c) - braking (3.5s) follow one after the other, 
without interruption. The number of cycles in the experiment - N = 3000. The bulk temperature of the oil in 
N = 1000 was 16 ° C, then gradually increased to 70 ° C with N ≤ 2500 Studies were conducted at a contact 
voltage of 550 MPa. 

It is established that in unstable working conditions, the adsorption layers are destroyed, which leads 
to the formation of a juvenile surface, resulting in the emission of an exoelectronoob. The desorbed 
molecules of the boundary film must exhibit the greatest ability to react with exoelectrons due to their 
activated state. It was also found that in non-stationary modes of operation, as a result of the activation of 
friction surfaces under conditions of frequent start-stops, the formation of the limiting adsorption layers 
during the lubrication of friction surfaces of I-40 and 20% fullerene C60 suspension occurs due to 
polymerization of hydrocarbon components. 
KEY WORDS: ADSORPTION BOUNDARY LAYER, LUBRICANTS, LUBRICANT MEDIUM, 
BOUNDARY FRICTION. 

РЕФЕРАТ 
Дмитриченко М.Ф. Механизм формирования адсорбционных граничных слоев на 

поверхности металла / М.Ф. Дмитриченко, О.Н. Билякович, А.М. Cавчук, Ю.О. Туриця // Вестник 
Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник – К.: НТУ, 2019. – Вып. 3 (45). 

В работе было исследовано влияние активированной поверхности металла и температуры на 
формирование граничных пленок, увеличение толщины которых обеспечивает доминирование в 
контакте гидродинамического режима смазки. Взаимодействие металлических поверхностей в 
смазочной среде при граничном трении, преобладающим в неустойчивых режимах работы, 
определяется комплексом механо-физико-химических процессов, протекающих на контактирующих 
поверхностях и зависят от состава и свойств смазочного среды. 

Цель работы – установление механизма образования адсорбционных граничных слоев на 
поверхности металла в триботехническом контакте при смазке минеральным маслом И-40 и 20% 
суспензией фуллерена С60 в нестационарных условиях трения. 

Материалы и методы исследования: испытания проводили по схеме ролик-ролик (ст 40Х, 
HRC 43) на установке СМЦ-2 в режиме частых пусков-остановок (разгон до суммарной скорости 
качения 1,89 м / с, немедленное торможение до полной остановки) в период пуска, при максимальном 
моменте трения, в условиях качения (проскальзывание - 15%). Циклы разгон (4с) - торможение (3,5с) 
следуют один за другим, без перерыва. Количество циклов в эксперименте - N = 3000. Объемная 
температура масла в N = 1000 составляла 16оС, затем постепенно увеличивалась до 700С при 
N ≤ 2500. Исследования проводились при контактной напряжении 550 МПа. 

Установлено, что в неустойчивых условиях работы происходит разрушение адсорбционных 
слоев, что приводит к образованию ювенильной поверхности, в результате чего происходит эмиссия 
экзоелектронов. Десорбированные молекулы граничной пленки должны проявлять наибольшую 
способность к реакциям с экзоэлектронами вследствие их активированного состояния. Также 
установлено, что в нестационарных режимах работы, в результате активации поверхностей трения в 
условиях частых пусков-остановок, происходит формирование и адаптация граничных 
адсорбционных слоев при смазке поверхностей трения И-40 и 20% суспензией фуллерена С60 за счет 
полимеризации углеводородных компонентов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АДСОРБЦИОННЫЙ ГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ, СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, СМАЗОЧНАЯ СРЕДА, ГРАНИЧНОЕ ТРЕНИЯ 
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WSTĘP 
Zasadniczym czynnikiem związanym z rozwojem przemysłu jest konieczność minimalizacji 

negatywnego oddziaływania na środowisko. Istotnym problemem, dla producentów silników spalinowych i 
pojazdów, są normy emisji zanieczyszczeń w spalinach silnikowych. Dotychczasowe badania 
homologacyjne ograniczone były do testów realizowanych na hamowniach podwoziowych, które w 
przypadku w UE realizowano według testu NEDC (New European Driving Cycle). Badania na hamowni 
podwoziowej mają na celu ocenę emisyjności zanieczyszczeń spalin z pojazdów w warunkach maksymalnie 
zbliżonych do występujących na drodze. Jednakże często wyniki badań emisji zanieczyszczeń w spalinach 
uzyskiwane na hamowni podwoziowej okazują się niższe niż w rzeczywistych testach drogowych RDE 
(Real Driving Emissions) [4,5,6]. 

Hamownia podwoziowa zapewnia powtarzalny sposób badań emisji, a test jest stosunkowo szybki i 
mniej kosztowny, w porównaniu z testami realizowanymi na drodze. Testy na hamowni podwoziowej 
zapewniają również dużą dokładność i powtarzalność, która nie jest uzyskiwana w badaniach w warunkach 
rzeczywistych panujących na drodze. Kolejną zaletą badań na hamowni podwoziowej jest możliwość 
realizacji testów w ustalonych warunkach klimatycznych w komorze, niezależnie od pory roku i warunków 
zewnętrznych. Jednakże pomimo wspomnianych zalet, testy na hamowni podwoziowej charakteryzują 
również wady, z których najważniejszą jest to, że takie testy nie mogą odzwierciedlać w pełni warunków 
drogowych i rzeczywistej emisji zanieczyszczeń spalin z silników pojazdów.  

Świadomość tych różnic i dążenie do maksymalnego zbliżenia emisji zanieczyszczeń w warunkach 
testów homologacyjnych z warunkami rzeczywistymi, występującymi na drodze, doprowadziła do 
wprowadzenia nowych procedur badań emisji zanieczyszczeń z samochodów osobowych WLTP 
(Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), obejmujących testy emisji zanieczyszczeń na 
hamowni podwoziowej, według cykli WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle), 
zastępujących cykl NEDC, oraz w warunkach drogowych poza laboratorium, w testach RDE. 

Do przeprowadzenia badań na hamowni podwoziowej, których wyniki będą zbliżone do 
uzyskiwanych na drodze, niezbędne jest ustalenie oporów ruchu działających na badany samochód i ich 
symulowanie w warunkach laboratoryjnych [1,2,3,7,10]. Podczas badań homologacyjnych samochodów, 
wartości oporów ruchu są zwykle określane przez producentów. Jednakże wartości te nie zawsze odpowiadają 
oporom występującym na drodze, czego przykładem mogą być wyniki przedstawione w pracy [4]. 

Jest to związane z bardzo dużą liczbą czynników, które mają wpływ na opory ruchu samochodów. 
Główne czynniki, które mają wpływ na wyniki próby wybiegu, zostały przedstawione na rys. 1. 
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Rysunek 1 – Główne czynniki mające wpływ na wyniki badań oporów ruchu metodą próby wybiegu 
Figure 1 – The main factors affecting the results of the test of resistance by the coast-down 

 
DROGOWA PRÓBA WYBIEGU 
Drogowe metody wyznaczania oporów ruchu, mogą być realizowane poprzez próby wybiegu lub 

pomiary momentu obrotowego na kołach napędowych przy jeździe ze stałą prędkością. Badania drogowe, 
które mają na celu wyznaczenie współczynników oporów ruchu samochodu do ich badań homologacyjnych, 
realizowane są zgodnie wymaganiami zawartymi w Regulaminach [8,9]. Celem uzyskania krzywej oporu 
ruchu w funkcji prędkości jazdy samochodu wymaga się wyznaczenie minimum 6 punktów pomiarowych 
dla różnych prędkości referencyjnych nie różniących się o ponad 20 km/h. Maksymalna prędkość 
referencyjna nie powinna być niższa od maksymalnej prędkości dla danego testu badawczego na hamowni 
podwoziowej.  

Zasadnicze wymagania przeprowadzania prób według procedury WLTP w relacji do dotychczas  
stosowanej zgodnie z Regulaminem nr 83, zawiera tabela 1. 

Do wyznaczenia oporów ruchu najczęściej realizowane są próby wybiegu. Pojazd jest rozpędzany do 
prędkości o ok. 10 km/h większej od wybranej prędkości badania V, skrzynia biegów jest ustawiana w 
pozycji neutralnej i mierzony jest czas zmniejszania prędkości pojazdu od wartości v2 do v1, określonych 
wzorami: 

 vvvvvv  12 ;  (1) 

Badania prowadzone są przy jeździe w dwóch kierunkach, dla minimum trzech powtórzeń, podczas 
których uzyskuje się wartości czasów wybiegu tja i tjb  a jako wynik, przyjmuje się średnią wartość czasu tj. 

Wymaga się aby realizować badania do osiągnięcia wymaganej dokładności wyrażonej 
współczynnikiem określonym z wzoru [9]: 

 %3
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gdzie: 

p – współczynnik dokładności [%], 

n – liczba par testów w obu kierunkach, 

tj – średni czas spadku prędkości dla prędkości referencyjnej Vi [s], 

σ – odchylenie standardowe [s], 

h – współczynnik zależny od liczby testów. 
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Tabela 1 – Wymagania do przeprowadzenia próby wybiegu według standardów ECE R83 i WLTP [8,9] 
Table 1 – Requirements for carrying out the coast-down test according to ECE R83 and WLTP 

standards 

Wymagania WLTP ECE R83 

Parametry drogi Pochylenie wzdłużne 1% 1,5% 

Lokalne pochylenie (3m) 0,5% - 

Maksymalne pochylenie 1,5% - 
Warunki 

atmosferyczne 
Średnia prędkość wiatru Max. 7 m/s Max. 3 m/s 

Maksymalna prędkość wiatru Max. 10 m/s Max. 5 m/s 

Poprzeczna do drogi składowa prędkości wiatru Max. 4 m/s Max. 2 m/s 

Wysokość pomiaru prędkości wiatru nad 
nawierzchnią 

- 0,7 m 

Temperatura otoczenia 5÷40 °C - 
Samochód Przebieg samochodu Min. 3000 km Min. 3000 km 

Wiek opon Max. 2 lata - 

Przebieg opon Min. 200 km - 

Głębokość bieżnika 80÷100 % 50÷90% 
Aparatura 

pomiarowa 
Rejestracja czasu (częstotliwość) 5 Hz - 

Rejestracja czasu (dokładność) 0,01s 0,1s 

Dokładność pomiaru prędkości 0,5 km/h 2 % 

Dokładność pomiaru prędkości wiatru 0,3 m/s - 

Dokładność pomiaru kierunku wiatru 3 ° - 

Dokładność pomiaru temperatury powietrza 1 °C - 

Dokładność pomiaru ciśnienia powietrza 0,3 kPa - 

Dokładność pomiaru masy samochodu 10 kg - 

Dokładność pomiaru ciśnienia w ogumieniu 5 kPa - 
 
Średni czas spadku prędkości wyraża wzór: 
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gdzie:  
tji – średni czas spadku prędkości dla i-tej próby z testu w obu kierunkach, dla prędkości 

referencyjnej Vi [s], wyrażony równaniem [9]: 
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tjai – średni czas spadku prędkości dla i-tej próby z testu w kierunku a, dla prędkości referencyjnej Vi [s], 
tjbi – średni czas spadku prędkości dla i-tej próby z testu w kierunku b, dla prędkości referencyjnej Vi [s], 
Wartości współczynników h zawiera tabela 1. 
Odchylenie standardowe wyraża wzór: 
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Tabela 2 – Wartości współczynników h w zależności od liczby prób n [7]  
Table 2 – Values of coefficients h depending on the number of tests n [9] 

n 

Współczynniki 

h 
n

h

 
3 4,3 2,48 
4 3,2 1,6 
5 2,8 1,25 
6 2,6 1,06 
7 2,5 0,94 
8 2,4 0,85 
9 2,3 0,77 

10 2,2 0,73 
11 2,2 0,66 
12 2,2 0,64 
13 2,2 0,61 
14 2,2 0,59 
15 2,2 0,57 

 
Siły oporu całkowitego dla prędkości referencyjnej vi dla badań w kierunkach a i b wyrażają równania [9]: 
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gdzie: 
Fja - siła oporu całkowitego dla prędkości referencyjnej vi dla badań w kierunku a [N], 
Fjb - siła oporu całkowitego dla prędkości referencyjnej vi dla badań w kierunku b [N], 
mav – średnia masa samochodu [kg], 
mr – masa kół i elementów wirujących z nimi związanych [kg], 
tja – średni czas spadku prędkości dla badań w kierunku a, dla prędkości referencyjnej vi [s], 
tjb – średni czas spadku prędkości dla badań w kierunku b, dla prędkości referencyjnej vi [s]. 
Wartości średnich czasów wybiegu dla badań w kierunkach a i b wyrażają równania [9]: 
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  (7) 
Siłę oporu całkowitego dla prędkości referencyjnej vi wyraża równanie: 
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Następnie można wyznaczyć średnią moc oporów ruchu Po dla określonych prędkości z równania: 
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Na podstawie wyznaczonych wartości sił oporu całkowitego dla poszczególnych prędkości 

referencyjnych oblicza się korzystając z metody najmniejszych kwadratów współczynniki funkcji oporów 
ruchu: f0, f1 i f2, którą opisuje równanie: 

 
  2

210 vfvffvFo  [N] (10) 
WARUNKI BADAŃ 
Celem badań było wyznaczenie parametrów próby wybiegu i ich ocena, w zakresie wyższych 

prędkości jazdy na rzeczywistym odcinku dostępnej drogi publicznej. Badania przeprowadzono dla 
samochodu osobowego o masie 1600 kg. Warunki meteorologiczne podczas badań były następujące: średnia 
prędkość wiatru ok. 3m/s, temperatura otoczenia ok. 14°C, wilgotność względna powietrza ok. 84%, 
natomiast ciśnienie otoczenia ok. 985 hPa. Próby wybiegu realizowano w zakresie od prędkości ok. 120 
km/h do prędkości ok. 85 km/h, na odcinku drogi ekspresowej S19 oraz autostrady A4. Dokonano 6 prób 
wybiegu, po 3 w obu kierunkach. Do pomiarów prędkości i czasu użyto czujnika optoelektronicznego DLS-2 
firmy DATRON. Wyniki rejestrowano przy użyciu oprogramowania CeCalWin Pro. 
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WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA 
Wyniki badań zestawiono w tabeli 3. Na podstawie uzyskanych czasów wybiegu obliczono ich 

wartości średnie dla kierunków a i b z równania (7) oraz uśrednione wartości dla poszczególnych prób z 
równań (3) i (4), dla kolejnych prędkości referencyjnych vi. Ponadto wyznaczono wartości współczynnika 
dokładności p wyrażonej wzorem (2), średnie siły oporu ruchu i moce oporów ruchu. Wyniki obliczeń 
zestawiono w tabeli 4. 

Tabela 3 – Wyniki czasów wybiegu dla badanego samochodu w zakresie prędkości 90÷120 km/h 
Table 3 – Results of the coast-down for the tested car in the speed range of 90 ÷ 120 km / h 

Vi 
[km/h] 

Zakres prędkości 
[km/h] 

Kierunek a Kierunek b 
tjai [s] tjbi [s] 

- 120÷90 26,79 24,94 25,4 27,93 26,78 28,56 
115 120÷110 8,45 6,32 7,96 8,26 6,58 8,88 
105 110÷100 9,12 7,09 7,94 8,83 7,77 9,87 
95 100÷90 9,26 11,52 9,49 10,83 12,43 9,81 

Tabela 4 – Wyniki obliczeń parametrów wybiegu dla badanego samochodu w zakresie prędkości 
90÷120 km/h 

Table 4 – Results of the calculation of coast-down parameters for the tested car in the speed range of 
90÷120 km/h 

Vi 
[km/h 

Zakres 
prędkości 

[km/h] 

tja 
[s] 

tjb 
[s] 

tji [s] tj 
[s] 

p [%] σ [s] Fja 
[N] 

Fjb 
[N] 

Fj 
[N] 

P0(v) 
[kW] 1 2 3 

- 120÷90 25,71 27,76 27,34 25,82 26,89 26,69 7,26 0,78 - - - -
115 120÷110 7,58 7,91 8,35 6,44 8,4 7,73 35,72 1,11 -493,6 -504,6 -514,9 16,1
105 110÷100 8,05 8,82 8,97 7,41 8,8 8,4 25,3 0,85 -442,3 -464,8 -484,9 13,5
95 100÷90 10,08 11,03 9,96 11,96 9,65 10,52 29,5 1,25 -387,2 -370,8 -354 9,8

 
Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że wartości współczynnika dokładności p oraz 

odchylenia standardowego σ są bardzo duże. Jest to spowodowane brakiem powtarzalnych warunków 
podczas kolejnych prób w obu kierunkach, związanych przede wszystkim ze zmianami pochylenia drogi. 
Realizacja testów dla dużych prędkości, przekraczających 90 km/h, przy braku wydzielonego i zamkniętego 
odcinka drogi, możliwa jest (przy zachowaniu przepisów ruchu drogowego) na drogach ekspresowych lub 
autostradach. Mając na uwadze rzeczywiste zmiany pochylenia tych dróg, przy ruchu innych pojazdów 
sprawia, że przeprowadzenie badań w obu kierunkach prób wybiegu, dokładnie na tym samym odcinku 
drogi nie jest możliwe. W związku z tym, wartości średnie sił oporów ruchu wyznaczone na rzeczywistych 
odcinkach dróg, mogą być wykorzystane do wyznaczenia współczynników oporów ruchu dla badań na 
hamowni podwoziowej, które umożliwią ocenę emisji zanieczyszczeń w testach badawczo-rozwojowych, 
których celem nie jest stwierdzenie zgodności emisji zanieczyszczeń z limitami określonymi w 
wymaganiach homologacyjnych, lecz ocena wpływu zmian wybranych parametrów techniczno-
eksploatacyjnych samochodu na emisję zanieczyszczeń. Z uwagi na różnice emisji zanieczyszczeń w 
spalinach silników samochodowych uzyskiwane w testach laboratoryjnych w relacji do rzeczywistych badań 
drogowych, określenie uśrednionych współczynników oporów ruchu na rzeczywistych drogach, które 
występują lokalnie na obszarze eksploatacji danego samochodu, wydaje się racjonalne. Samochody 
poruszające się na rzeczywistych odcinkach dróg, których parametry odbiegają od określonych w 
regulaminach dotyczących homologacji samochodów, przy zróżnicowanych profilach prędkości, zależnych 
od warunków drogowych, charakteryzują się odmienną emisją zanieczyszczeń od wyznaczonych w 
badaniach laboratoryjnych o czym świadczą wyniki zamieszczone w licznych pracach z tego zakresu. 

WNIOSKI 
Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników można sformułować następujące wnioski. 
1. Badania współczynników oporów ruchu, szczególnie w zakresie wyższych prędkości jazdy, są 

zagadnieniem trudnym do zrealizowania w warunkach określonych w procedurze homologacyjnej WLTP, przy 
braku dysponowania odpowiednim, zamkniętym odcinkiem drogi. Związane jest to głównie z wymaganiami 
odnośnie odcinka drogi, na którym tego typu badania powinny być przeprowadzone, z uwagi na przede wszystkim 
jej średnie dopuszczalne, jak również lokalne pochylenie. 

2. Realizacja badań metodą próby wybiegu na drogach publicznych, w zakresie prędkości 
przekraczających wartość 90 km/h należy realizować, z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, na 
drogach ekspresowych i autostradach. Jest to jednakże związane z ograniczeniem możliwości dokonania 
testów w obu kierunkach, dokładnie na tych samych odcinkach drogi, a ponadto, przy zachowaniu 
określonych w normie wymagań.  
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3. Dodatkową trudnością związaną z badaniami w zakresie dużych prędkości jest niezbędna długość drogi, 
na której można byłoby zrealizować tego typu test, która dla prędkości ok. 120 km/h powinna wynosić ok. 3 km. 

4. Wyniki badań czasów wybiegu wyznaczane na rzeczywistych odcinkach dróg publicznych, przy 
braku dysponowania zamkniętymi drogami dla ruchu innych pojazdów i o parametrach zgodnych z 
określonymi w Regulaminach, mogą być w małym stopniu powtarzalne (szczególnie w zakresie dużych 
prędkości jazdy), a tym samym obarczone dużym współczynnikiem dokładności p. Uzyskane w ten sposób 
wartości współczynników oporów ruchu odzwierciedlają średnie opory występujące na rzeczywistych 
odcinkach dróg i nie mogą być stosowane do oceny zgodności emisji zanieczyszczeń w spalinach 
samochodów w testach homologacyjnych. 
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Мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище є важливою проблемою для 
виробників двигунів внутрішнього згоряння та транспортних засобів. Перевірка автомобільних 
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двигунів нормам викидів раніше виконувалася відповідно до тесту NEDC, що передбачав проведення 
випробувань на динамометричному стенді. Однак, часто викиди забруднюючих речовин у вихлопних 
газах, отримані на динамометричному стенді, виявляються нижчими, ніж при реальних дорожніх 
випробуваннях (згідно тесту RDE) та відповдно до нового тесту WLTP. Причиною цього є 
невідповідність опору руху автомобіля реальним значенням отриманим під час дорожніх 
випробувань. 

Метою дослідження було визначення коефіцієнту опору руху автомобіля для перевірки 
викидів шкідливих речовин на динамометричному стенді. 

Випробування проводилися для легкового автомобіля вагою 1600 кг. в діапазоні швидкостей 
близько від 120 км/год до 85 км/год. Отримані результати випробувань по визнченню коефіцієнту 
опору руху під час дорожніх тестів більші від тих, що приймаються під час випробувань на 
динамометричному стенді, що підтверджує нашу гіпотезу. Про те, необхідно провести ще додаткові 
випробування для уточнення значень коефіцієнту опору руху, оскільки попередні випробування що 
проводилися на дорозі масового користування мають значну похибку. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОРОЖНІ ВИПРОБУВАННЯ, ПЕРЕВІРКА ВИКИДІВ ДВИГУНОМ, 
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ABSTRACT 
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exhaust pollutions in conditions simulated on a chassis dyno. Visnyk of National Transport University. Series 
«Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The work presents the problems of traffic resistance of cars in real road conditions and their 
determination for tests on a chassis dynamometer, related to the emission of pollutants in exhaust gases. 

Minimizing the negative environmental impact is an important issue for manufacturers of internal 
combustion engines and vehicles. Car engine emission standards were previously tested in accordance with 
the NEDC test, which included testing on a chassis dynamometer. However, often emissions of pollutants in 
exhaust gases obtained on a chassis dynamometer are lower than in actual road tests (to the RDE test) and to 
a new WLTP test. The reason for this is the discrepancy between the resistance to movement of the car and 
the actual value obtained during the road tests. 

The purpose of the study was to determine the coefficient of resistance to the movement of a car to 
check the emissions of harmful substances on a chassis dynamometer. 

The tests were carried out for a car weighing 1600 kg. In the speed range close to 120 km / h to 
85 km / h. The obtained test results for the resistance to movement during road tests more than those 
accepted during the test on a chassis dynamometer, confirm our hypothesis. It is necessary to conduct 
additional tests to clarify the values of the coefficient of resistance to movement, since the preliminary tests 
carried out on the road of mass use have a significant fault. 
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Вступление. Дизели, применяемые на автомобильном транспорте, внедорожной технике и в 

качестве энергетических установок являются одним из основных источников загрязнения 
окружающей среды. В связи с этим во всем мире на законодательном уровне ограничивают выбросы 
вредных компонентов отработавших газов (ОГ): CO, THC, NOx, и РM [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], которые для 
транспортных средств и внедорожной техники ограничиваются Правилами ЕЭК ООН №№ 24, 49 и 
96. Ввиду особенности эксплуатации транспортных средств, циклы испытаний и нормы выбросов в 
ОГ дизелей для автомобильной и внедорожной техники различны. Отечественными и иностранными 
предприятиями постоянно проводятся работы по поиску технических решений, позволяющих 
повысить технический уровень выпускаемой продукции с учетом технологических возможностей и 
целевых параметров [1, 2, 3, 6, 8]. С учетом того, что достижение современных экологических норм, 
помимо рассмотрения средств совершенствования рабочего процесса (РП), необратимо связано с 
использованием систем очистки ОГ, выделяют три основных направления снижения выбросов 
вредных веществ (ВВВ): 

 доводка РП в сторону снижения выбросов NOx, а возрастающие при этом выбросы РМ 
снижают за счет применения технологии сажевых фильтров (СФ);  

 доводка РП в сторону снижения выбросов РМ, а возрастающие при этом выбросы NOx 
снижают за счет применением технологии селективно-каталитического восстановления (СКВ); 

 комбинированный. 
Ведущие производители, ограниченные временем вступления промежуточных стадий 

экологических норм и рассматривая РП дизеля, как основной источник снижения ВВВ, исследовали 
новейшие технологии топливоподачи с давлением впрыска выше 200 МПа и 
высокопроизводительные системы наддува. Однако, начиная с норм ЕВРО-4 и Stage 3B обеспечить 
экологические выбросы только за счет совершенствования РП становится проблематично, поэтому 
мировые производители на дизелях высокого технического уровня активно внедряют системы 
очистки ОГ [9, 10]. С учетом развития технологий очистки постановка задачи модифицировалась в 
сторону нахождения компромисса между сложностью, как следствие удорожанием конструктивных 
элементов дизеля, и совершенствованием технологии очистки. С другой стороны, применение систем 
очистки ОГ с большой эффективностью позволяет получить высокие экологические показатели на 
дизелях более низкого технического уровня, отличающихся простотой конструкцией, с относительно 
высокими «сырыми» ВВВ. Как правило, спрос на такую продукцию возникает у потребителей 
внедорожной техники, значительно удаленных от сервисных центров и вынужденных 
самостоятельно обслуживать технику в полевых условиях. Недостатком такого решения является 
более высокий расход топлива и дорогая система нейтрализации ОГ с высоким уровнем вложений 
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драгоценных металлов, необходимых для обеспечения компенсации ухудшения показателей, ввиду 
ускоренного снижения эффективности системы при работе с высокой степенью конверсии. 

Постановка задачи. Целью настоящей работы является анализ направления обеспечения 
экологических показателей дизеля с учетом топливно-экономических показателей. 

Основными задачами работы являются: 
– оценка способов улучшения экологических показателей дизеля с учетом весовых факторов 

цикла токсичности, температуры отработавших газов после турбокомпрессора, приоритета 
топливной экономичности при росте нагрузки, а также необходимой для достижения целевой 
ступени экологической безопасности степени конверсии системы очистки отработавших газов; 

– выбор регулировочных параметров рабочего процесса и комплектации системы очистки ОГ 
для выполнения экологических требований Stage 4. 

– проведение экспериментальных исследований дизеля на режимах цикла токсичности NRSC. 
Основной материал. 
Разработана математическая модель рабочего процесса, основанная на первом законе 

термодинамики, включающая решения, позволяющие проводить расчетные исследования на стадии 
проектирования дизеля с учетом параметров системы рециркуляции отработавших газов, выбросов 
NOx и PM и температуры газов после турбокомпрессора Tr' [8, 11]. 

Проведено моделирование РП для каждого режима цикла токсичности NRSС – Non-Road 
Steady Cycle дизеля 4ЧН11/12,5. 

По результатам исследования выбраны граничные условия варьирования параметров 
топливоподачи и степени рециркуляции отработавших газов РОГ при исследовании ВВВ. Для 
каждой точки цикла NRSC, в областях полученных значений проведены расчеты итоговых 
результатов моделирования за цикл токсичности с учетом весовых факторов и приоритета 
минимизации ge c ростом нагрузки (рисунок 1), для оценки которых выделены следующие 
показатели: 

δge – увеличение расхода топлива по отношению к базовому циклу, определенному при 
регулировочных параметрах управления рабочими процессами, обеспечивающих минимизацию ge на 
всех режимах цикла токсичности, %; 

(∆Tr')ср – увеличение средней за цикл токсичности температуры ОГ после ТКР по отношению к 
базовому циклу; 

КРМ, KNOx – необходимая степень конверсии системы очистки по РМ и NOx для достижения 
норм Stage 4, определяемая как отношение разности между значениями «сырых» и нормируемых РМ 
и NOx к значению «сырых» выбросов. 

 

 
Рисунок 1 – Приоритетность минимизации ge в частотно-нагрузочном диапазоне работы дизеля 

Figure 1 – The priority of the minimization ge in speed-load range diesel 
 

Проведена оценка пяти способов улучшения экологических показателей дизеля с учетом 
весовых факторов цикла токсичности, приоритета эффективности сгорания при росте нагрузки, 
наличия РОГ и комплектации системы очистки ОГ (таблица 1).  



 

61 

На первом этапе расчета для составления базового цикла токсичности на каждом режиме были 
выбраны настройки рабочих процессов, обеспечивающие минимизацию ge. Итоговые показатели по 
выбросам NOx и РМ составили 8,1 и 0,031 г/кВтꞏч соответственно. При этом средняя по циклу 
токсичности температура отработавших газов после ТКР составила 374 оС. 

 
Таблица 1 – Результаты исследования 
Table 1 – Research result 

Этап 
расчета 

NOx, 
г/кВтꞏч 

РМ, 
г/кВтꞏч δge, % (∆Tr')ср КРМ KNOx РОГ 

1 8,1 0,031   0,20 0,95 + 

2 5,1 0,089 10,9 54 0,70 0,92 + 

3 13,1 0,014 2,4 4  0,97  

4 7,7 0,025 2,4 4  0,95 + 

5 2,5 0,265 12,0 81 0,91 0,83 + 

 
На втором и третьем этапах было реализовано направление минимизации РМ с применением 

РОГ и при ее отсутствии. В результате для комплектации без РОГ был получен цикл с выбросами 
NOx и РМ, равными 13,1 и 0,014 г/кВтꞏч соответственно, что позволяет выполнить требования норм 
Stage 4 по РМ без применения систем очистки отработавших газов. При этом δge = 2,4 %, (∆Tr')ср = 4о. 
Для комплектации с РОГ выбросы NOx и РМ составили 5,1 и 0,089 г/кВтꞏч соответственно, при этом 
δge составило 10,9 % при (∆Tr')ср = 54о. 

На четвертом этапе расчета рассматривался подход достижения норм по РМ в пределах Stage 4 
с возможностью снижения NOx при использовании системы РОГ. Значение РМ за цикл 0,025 г/кВтꞏч 
удалось добиться с выбросами NOx = 7,7 г/кВтꞏч при росте температуры на 4о и δge = 2,4 %. 

На пятом этапе расчета было реализовано направление минимизации NOx. Полученный цикл 
обеспечивает выбросы NOx и РМ, равные 2,5 и 0,265 г/кВтꞏч соответственно, при δge = 12 % и  
(∆ Tr')ср = 81о. 

По итогам расчетов построена графическая зависимость для оценки способов улучшения 
экологических показателей дизеля (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Способы улучшения экологических показателей дизеля до уровня Stage 4 

Figure 2 – Ways to improve diesel emissions up to Stage 4 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что достичь уровня Stage 4 по выбросам NOx и 
РМ возможно при различном сочетании настроек управления РП и степени сложности применяемой 
системы очистки. Выбор направления снижения ВВВ осуществлялся с учетом топливной 
экономичности и сокращения элементов конструкции дизеля.  

Направление достижения выбросов РМ за счет совершенствования РП, позволяет получить 
более высокие топливно-экономические показатели, но требует усложнения системы очистки ОГ 
(KNOx = 0,97). Использование системы РОГ позволяет применять системы очистки ОГ по снижению 
NOx средней эффективности, но уже в комплектации с сажевой ступенью. Настройкой РП достичь 
«сырого» выброса NOx ниже 2,5 г/кВтꞏч при сохранении высокой эффективности использования 
топлива не представляется возможным, к тому же это направление сопровождается ростом 
температуры ОГ и резким увеличением выбросов РМ, что усложняет конструкцию системы очистки 
дизеля.  

Наибольшая эффективность по топливной экономичности обеспечивается на базовом цикле 
токсичности с выбросами NOx и РМ, равными 8,1 и 0,031 г/кВтꞏч, соответственно, при средней 
температуре ОГ после ТКР по циклу токсичности 374 о C. Для выполнения требований экологической 
безопасности Stage 4 степень конверсии комплексной системы очистки ОГ должна составлять 
соответственно KNOx = 0,95 и КРМ = 0,20. 

Направление организации РП для минимизации NOx с глубокой РОГ, целесообразно только 
для выполнения норм экологического уровня Stage 4 для дизеля с механической системой 
топливоподачи. При рассмотрении финальных стадий эмиссионного законодательства реализация 
рассматриваемого подхода сопровождается значительным ростом расхода топлива при 
необходимости применения сложной комплексной системы очистки ОГ. 

Наибольшей привлекательностью обладают подходы, находящиеся в области выполнения 
норм Stage 4 по РМ (см. таблицу 1, этапы 3 и 4), при которых δge не превышает 2,4 % 

Для проверки результатов расчета разработана экспериментальная установка, состоящая из 
системы управления и активного контроля параметров топливоподачи объекта исследования, систем 
управления топливоподачей и режимами нагружения дизеля, комплекса индицирования, систем 
измерения параметров работы дизеля и состава отработавших газов, и проведены испытания дизеля 
по циклам NRSC при выбранных параметрах системы топливоподачи и степени РОГ (таблица 2). 

 

Таблица 2  Выбранные регулировочные параметры 
Table 2 – Selected adjustment parameters 

Режим 

Способ минимизации РМ в 
комплектации дизеля без РОГ 

Способ минимизации РМ в 
комплектации дизеля с РОГ 

pвпр θ ρр pвпр θ ρр 

МПа град ПКВ  МПа град ПКВ  

H-100 160 10 0 160 10 0,10 

H-75 140 12 0 145 12 0,12 

Н-50 115 12 0 125 12 0,14 

Н-10 100 8,5 0 100 9 0,20 

ПР-100 127 10 0 130 10 0,03 

ПР-75 98 10 0 100 10 0,05 

ПР-50 85 10 0 90 10 0,08 

 
Отклонения результатов расчета и экспериментальных значений NOx и РМ приведены на 

рисунках 3 и 4 для комплектации дизеля без РОГ и с РОГ соответственно. 
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Рисунок 3 – Отклонение расчетных данных от экспериментальных по выбросам РМ и NOx 

для комплектации дизеля без РОГ 
Figure 3 – Deviation of the calculated data and the experimental emissions PM and NOx 

for the diesel without EGR 
 

Отклонение расчетных значений от экспериментальных для комплектации дизеля без РОГ по 
итоговому циклу токсичности составило 0,5 % для NOx и 3,8 % для РМ. Отклонение расчетных 
значений от экспериментальных для комплектации дизеля с РОГ по итоговому циклу токсичности 
составило 2,1 % для NOx и 2,8 % для РМ. 

 
Рисунок 4 – Отклонение расчетных данных от экспериментальных по выбросам РМ и NOx 

для комплектации дизеля с РОГ 
Figure 4 – Deviation of the calculated data and the experimental emissions PM and NOx 

for the diesel with EGR 
 

После доводочных работ системы очистки на дизеле Д-245.2S4 с выбранными настройками 
системы топливоподачи ввиду получения запаса по выбросам NOx в качестве приоритетного 
направления был выбран подход минимизации РМ в комплектации дизеля без РОГ, что позволило 
выполнить экологические требования Stage 4 при высокой топливной экономичности.  

Выводы. 
1. Рассмотрены пять способов улучшения экологических показателей дизеля с учетом 

весовых факторов цикла токсичности, приоритета расхода топлива при росте нагрузки и 
комплектации, а также построена диаграмма зависимости РМ от NOx итогового цикла токсичности, 
позволяющая осуществлять выбор направлений снижения ВВВ с учетом необходимой для 
достижения норм Stage 4 степени конверсии системы очистки ОГ, изменения средней температуры 
ОГ цикла токсичности и топливной экономичности. 

2. Определены параметры топливоподачи и степени РОГ, позволяющие обеспечить 
выполнение норм Stage 4 по РМ без применения сажевого фильтра при комплектации дизеля без РОГ 
со степенью конверсии KNOx = 0,97 и KNOx = 0,95 при комплектации с РОГ, при этом рост расхода 
топлива относительно базового цикла токсичности не превышает 2,4 %. 
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У статті розглянуто п'ять способів поліпшення екологічних показників дизеля з урахуванням 
вагових факторів циклу токсичності, пріоритету витрати палива при зростанні навантаження і 
комплектації, а також побудована діаграма залежності РМ від NOx підсумкового циклу токсичності, 
що дозволяє здійснювати вибір напрямків зниження викидів шкідливих речовин з урахуванням 
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необхідної для досягнення норм Stage 4 ступеня конверсії системи очищення відпрацьованих газів, 
зміни середньої температури відпрацьованих газів циклу токсичності і паливної економічності.  

Відзначено, що напрям організації робочого процесу для мінімізації NOx з глибокої 
рециркуляцією відпрацьованих газів, доцільно тільки для виконання норм екологічного рівня Stage 4 
для дизеля з механічною системою паливоподачі. При розгляді фінальних стадій емісійного 
законодавства реалізація розглянутого підходу супроводжується значним зростанням витрат палива 
при необхідності застосування складної комплексної системи очищення відпрацьованих газів. 
Визначено параметри паливоподачі і ступеня рециркуляції відпрацьованих газів, що дозволяють 
забезпечити виконання норм Stage 4 по РМ без застосування сажового фільтра при комплектації 
дизеля без рециркуляції відпрацьованих газів зі ступенем конверсії KNOx = 0,97 і KNOx = 0,95 при 
комплектації з рециркуляцією відпрацьованих газів, при цьому зростання витрати палива не 
перевищує 2,4 %. 

Для перевірки результатів розрахунку розроблена експериментальна установка, що 
складається з системи управління та активного контролю параметрів паливоподачі об'єкта 
дослідження, систем управління паливоподачею і режимами навантаження дизеля, комплексу 
індикація, систем вимірювання параметрів роботи дизеля і складу відпрацьованих газів, і проведені 
випробування дизеля за циклами NRSC при вибраних параметрах системи паливоподачі і ступеня 
рециркуляції відпрацьованих газів. Відхилення розрахункових значень від експериментальних для 
комплектації дизеля без рециркуляції відпрацьованих газів за підсумковим циклу токсичності склало 
0,5 % для NOx і 3,8 % для РМ. Відхилення розрахункових значень від експериментальних для 
комплектації дизеля з рециркуляцією відпрацьованих газів за підсумковим циклу токсичності склало 
2,1 % для NOx і 2,8 % для РМ. 

КЛЮЧОВI СЛОВА: РОБОЧИЙ ПРОЦЕС, ДИСПЕРСНІ ЧАСТИНКИ, ОКСИДИ АЗОТУ, 
СПОСОБИ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 

 
ABSTRACT 

Kukharonak H.M., Berazun V.I., Directions ensure the environmental performance of diesel. Visnyk 
of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. 
National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article describes five ways to improve the environmental performance of the diesel engine, taking 
into account the weighting factors of the toxicity cycle, the priority of fuel consumption with increasing load 
and configuration, as well as a diagram of the dependence of PM on NOx of the final toxicity cycle, allowing 
to choose the directions of reducing emissions of harmful substances, taking into account the necessary to 
achieve the standards of Stage 4 degree of conversion of the exhaust gas purification system, changes in the 
average temperature of the exhaust gases of the toxicity cycle and fuel efficiency. 

It is noted that the direction of the organization of the working process to minimize NOx with deep 
recirculation of exhaust gases is appropriate only for the implementation of the standards of the 
environmental level of Stage 4 for diesel with a mechanical fuel supply system. When considering the final 
stages of emission legislation, the implementation of this approach is accompanied by a significant increase 
in fuel consumption when it is necessary to use a complex exhaust gas treatment system. The parameters of 
fuel supply and the degree of exhaust gas recirculation, allowing to ensure the implementation of Stage 4 
norms for PM without the use of a diesel particulate filter in the configuration of diesel without exhaust gas 
recirculation with a conversion rate of KNOx = 0,97 and KNOx = 0,95 when equipped with exhaust gas 
recirculation, while the increase in fuel consumption does not exceed 2,4 %. 

To verify the results of the calculation, an experimental setup consisting of a control system and 
active control of the fuel supply parameters of the object of study, fuel supply control systems and diesel 
loading modes, an indexing complex, systems for measuring the parameters of diesel operation and the 
composition of exhaust gases was developed, and diesel was tested on NRSC cycles at the selected 
parameters of the fuel supply system and the degree of exhaust gas recirculation. The deviation of the 
calculated values from the experimental values for the complete set of diesel without exhaust gas 
recirculation for the final toxicity cycle was 0,5 % for NOx and 3,8 % for PM. The deviation of the calculated 
values from the experimental values for the complete set of diesel with exhaust gas recirculation for the final 
cycle of toxicity was 2,1 % for NOx and 2,8 % for PM. 

KEYWORDS: COMBUSTION PROCESS, PARTICLES MATTER, NITROGEN OXIDE, WAYS 
TO IMPROVE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE. 
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В статье рассмотрены пять способов улучшения экологических показателей дизеля с учетом 
весовых факторов цикла токсичности, приоритета расхода топлива при росте нагрузки и 
комплектации, а также построена диаграмма зависимости РМ от NOx итогового цикла токсичности, 
позволяющая осуществлять выбор направлений снижения выбросов вредных веществ с учетом 
необходимой для достижения норм Stage 4 степени конверсии системы очистки отработавших газов, 
изменения средней температуры отработавших газов цикла токсичности и топливной экономичности.  

Отмечено, что направление организации рабочего процесса для минимизации NOx с глубокой 
рециркуляцией отработавших газов, целесообразно только для выполнения норм экологического 
уровня Stage 4 для дизеля с механической системой топливоподачи. При рассмотрении финальных 
стадий эмиссионного законодательства реализация рассматриваемого подхода сопровождается 
значительным ростом расхода топлива при необходимости применения сложной комплексной 
системы очистки отработавших газов. Определены параметры топливоподачи и степени 
рециркуляции отработавших газов, позволяющие обеспечить выполнение норм Stage 4 по РМ без 
применения сажевого фильтра при комплектации дизеля без рециркуляции отработавших газов со 
степенью конверсии KNOx = 0,97 и KNOx = 0,95 при комплектации с рециркуляцией отработавших 
газов, при этом рост расхода топлива  не превышает 2,4 %. 

Для проверки результатов расчета разработана экспериментальная установка, состоящая из 
системы управления и активного контроля параметров топливоподачи объекта исследования, систем 
управления топливоподачей и режимами нагружения дизеля, комплекса индицирования, систем 
измерения параметров работы дизеля и состава отработавших газов, и проведены испытания дизеля 
по циклам NRSC при выбранных параметрах системы топливоподачи и степени рециркуляции 
отработавших газов. Отклонение расчетных значений от экспериментальных для комплектации 
дизеля без рециркуляции отработавших газов по итоговому циклу токсичности составило 0,5 % для 
NOx и 3,8 % для РМ. Отклонение расчетных значений от экспериментальных для комплектации 
дизеля с рециркуляцией отработавших газов по итоговому циклу токсичности составило 2,1 % для 
NOx и 2,8 % для РМ. 
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INTRODUCTION 
The emission of carbon dioxide (CO2), considered to be a greenhouse gas, and toxic compounds, 

including particulate solids and nitrogen oxides (NOx), which are generated by compression ignition engines, 
is a serious problem related to the development of the automotive business. Therefore, there is a strive to 
lower the emission. One of the methods to achieve that is to apply alternative fuels, among which those of 
plant origin enjoy growing interest, and this includes ethyl alcohol. In compression ignition engines, ethanol 
is applied as a mixture with diesel oil in order to avoid costly changes in the structure of the engine, and 
possibly adjustment parameters are changed [1,7,9]. The mixture of ethanol with diesel oil (ON) may be 
affected by water content in fuel, as even a small quantity of water may result in delamination of the mixture. 
Such mixture has some limitations compared to conventional fuel, including lower viscosity and 
comparatively low stability. 

One of the additions applied as stabilisers of ethanol mixture with diesel oil is dodecanol (C12H26). 
Dodecanol is produced by reduction of methyl esters [11]. At the temperature of 24°C it is a solid body 
insoluble in water, however, it is well miscible with the aforesaid fuels [2]. 

For such types of mixtures to be used in fuelling a compression ignition engine, it is necessary to 
determine their physical and chemical characteristics, as these affect the process of fuel spraying, the correct 
operation of a combustion engine, the operating parameters and the cleanliness of the exhaust gas emitted to 
the environment [8]. Replacement fuels have different physical and chemical properties compared to diesel 
oil, which contributes to a change in the fuel dose supplied by the injectors. 

Biofuels usually reflect lower calorific value than diesel oil, so in order to ensure an equivalent fuel 
dose is injected in the combustion chamber, a proper adjustment of the injection time must be selected. For 
that purpose, it is necessary to determine the heat of combustion and the calorific value of such fuels. 

Papers [5,6] discuss the influence of adding C12H26 on the Cold Filter Plugging Point (CFPP) and self-
ignition properties of the mixture of diesel oil and dehydrated ethanol. From the research carried out it 
appears that dodecanol does not practically affect the aforesaid physical and chemical parameters of the 
tested fuels. The possibility of applying C12H26 as a stabiliser is also supported by its influence on the fuel 
calorific value, which is the subject matter of this article.  

TEST BENCH AND METHODS 
The heat of combustion test, based on which the calorific value of fuel has been determined, was 

carried out with isoperibolic method, using the IKA C5000 calorimeter (Fig. 1). The test was carried out in 
accordance with the PN-C-04062:2018-05 standard. The determination of the heat of combustion consists in 
continuous measurement of the temperature of water surrounding the calorimetric bomb filled with oxygen 
at the pressure of 30 bars. The result of the heat of combustion is the increment of water temperature 
between the beginning and end of the measurement. 
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The difference between the heat of combustion Qs and the quantity of heat needed to vaporise water 
contained in the fuel and that originating from the combustion of hydrogen present in the fuel is the calorific 
value Wp. The calorific value was determined based on the following formula [10]: 

 WP= QS – r∙mW (1) 
where: 

WP  – is the calorific value [kJ/kg], 
QS   – is the heat of combustion [ kJ/kg], 
mW  – is the total mass of water produced in the combustion of one unit of weight of fuel [kg of 

water/kg of fuel]. 
The determination of the heat of combustion was carried out for nine samples with various volume 

percentages of ethanol in the diesel oil. The samples were made with commercial diesel oil, which in 
accordance to the standard could contain up to 7% FAME and up to 200 mg/kg of water. The addition of 
dodecanol was fixed and equalled 2%.  

The basic properties of dodecanol and ethanol are presented in Tables 1 and 2, and the identification 
of fuels for which the heat of combustion has been determined is presented in Table 3. 

 

 
Figure 1 – IKA C5000 calorimeter used in measuring the heat of combustion 

 
The calorific value of the tested mixtures was calculated based on formula 2: 

 Wpp= QS – 24.42∙(8.94∙H – W) (2) 
where: 

Wpp – is the calorific value of the tested fuels [kJ/kg], 
QS   – is the heat of combustion [kJ/kg], 
H    – mass share of hydrogen in the tested fuels [%], 
W   – moisture content in the tested fuel [%]. 
The mass share of hydrogen in diesel oil was calculated based on the following formula [10]: 

 HON= 0.001195∙QS – 41.4 (3) 
where: 
HON – mass share of hydrogen [%], 
QS   – is the heat of combustion [kJ/kg]. 

 
Table 1 – Basic dodecanol characteristics [4] 

Parameter  Value Unit 

Density at 16°C 0.9 g/cm3 

Solubility in water at 25°C 0.037 g/l 

Autoignition point 275 °C 

Flash-point at 101.3 kPa pressure 134.8 °C 

Melting/solidification point at 101.3 kPa pressure 24 °C 
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Table 2 – Basic characteristics of ethyl alcohol [3] 

Parameter  Value Unit 

Alcohol content at 20°C 99.9 % 

Density 0.7897 g/cm3 

Esters content <0,2 mg/100 cm3 

Methanol content <0,6 mg/100 cm3 

Water content <=0,1 %(m/m) 

Auto-ignition point 425 °C 

 
Fuels used in the tests were stored in closed containers (Fig. 2 and 3) with regard to the water-

absorption capacity of ethanol, and at the temperature of 152C. In these conditions, the mixture with 15% 
ethanol got delaminated, while the other mixtures with 5% and 10% of ethanol were homogeneous and clear. 
The samples containing 2% (v/v) of dodecanol, with the same percentages of ethanol (5%, 10% and 15%, 
respectively), have not delaminated. 

The addition of ethanol in the quantity of 20% or more requires higher concentration of dodecanol in 
order to keep the mixture stable, particularly at lower temperatures [5]. 

 
Table 3 - Fuels used to determine the heat of combustion 

Fuel identification 
Percentage v/v 

Diesel oil Ethanol Dodecanol 

ON 100 100  0 0 

ET 100 0 100 0 

D 100 0 0 100 

ON+ET 5 95 5 0 

ON+ET10 90 10 0 

ON+ET15 85 15 0 

ON+ET5+D 93 5 2 

ON+ET10+D 88 10 2 

ON+ET15+D 83 15 2 
 
 

 
 

Figure 2 - Mixture of diesel oil with 5%, 10% and 15% of ethanol by volume 
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Figure 3 – Mixture of diesel oil with 5%, 10% and 15% of ethanol 
by volume and 2% dodecanol addition 

 
TEST RESULTS AND ANALYSIS 
The content of hydrogen in fuel affects the heat of combustion and decides, among other things, about 

the self-ignition characteristics of fuel. Table 4 presents the values of the percentage share of hydrogen in the 
samples of fuels for which the analysis has been made. The largest mass percentage of hydrogen applies to 
the mixture with dodecanol. 

 
Table 4 - Mass share of hydrogen in the tested fuels 

Fuel identification Mass share of hydrogen H [%] 
ON 100 13.14 
ET 100 13 
D 100 14.43 

ON+ET5 13.3 
ON+ET10 13.13 
ON+ET15 13.12 

ON+ET5+D 13.16 
ON+ET10+D 13.15 
ON+ET15+D 13.14 

 
The chart (Fig. 4) presents the results of the heat of combustion determination for the tested mixtures. 

The ON100 fuel reflects the highest value of the heat of combustion equal to 45.65 MJ/kg, whereas the 
lowest value of 42.87 MJ/kg applied to the ON+ET15+D fuel. 

Figure 5 presents the results of the calculated calorific value for all of the tested mixtures. The highest 
calorific value of 42.78 MJ/kg is reflected by the commercial diesel oil.Along with the growth of the 
concentration of ethanol and after adding 2% of dodecanol, the calorific values decrease. For the mixture of 
ON+ET15+D, the calorific value equalled 40 MJ/kg and was the lowest compared to the other fuels. 

 
Figure 4 – Heat of combustion values for the tested mixtures 
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Figure 5 – Calculated calorific value for the tested mixtures 
Table 5 – Comparison of the calculated and measured calorific values for tested fuels 

Measurement Calculated*

ON+E5 41.95 42.02 0.07 0.16

ON+E10 41.31 41.25 0.06 0.15

ON+E15 40.49 40.47 0.02 0.04

ON+E5+D 41.92 41.94 0.02 0.05

ON+E10+D 41.16 41.17 0.01 0.03

ON+E15+D 40.00 40.40 0.40 1.00

Fuel identification

Diesel oil (ON100) 42.78 MJ/kg 0.8346 kg/m3

Ethanol (E100) 26.67 MJ/kg 0.7897 kg/m3

Dodecanol (D100) 39.20 MJ/kg 0.9000 kg/m3

*Calorific values and density used in ca lculations:

Calorific values Density

Calorific value [MJ/kg]
Type of mixture

Absolute error
[MJ/kg]

Relative error
[%]

 

 
Table 5 presents a comparison of calorific values obtained experimentally and calculated as the 

function of the percentage of components in the mixture. It shows that the relative errors between both 
calorific values does not exceed 1%. 

CONCLUSIONS 
The highest value of the calorific valueequal to 42.78 MJ/kg was obtained for ON100. Increase of the 

share of ethanol in the tested fuels results in a decrease of the heat of combustion and calorific value. 
Addition of 2% (v/v) dodecanol slightly decreases the heat of combustion even more, owing to the fact that 
the value of this parameter for dodecanol is 92.7% of the heat of combustion of diesel oil. Introduction of 
dodecanol addition to the mixtures of diesel oil and ethanol resulted in increasing the mass share of hydrogen 
compared to that in the commercial diesel oil or diesel oil mixtures with ethanol, resulting in dodecanol 
calorific value of only 91.6% of the calorific value of diesel oil. 

The lowest heat of combustion compared to other fuels was determined for the ON+ET5+D, 
ON+ET10+D, ON+ET15+D mixtures. The same mixtures with C12H26 addition have a lower percentage of 
diesel oil to the benefit of dodecanol. Both ethyl alcohol and dodecanol reflect lower energy value compared 
to diesel oil. Therefore, it resulted in decreasing the value of the heat of combustion. 

A decrease in calorific value in reference to diesel oil, as a result of adding small percentages of 
ethanol, equals approximately 2% for the ON+ET5 and ON+ET5+D fuels. The largest difference of the 
energy parameter applies to the higher concentrations of ethanol in the tested fuels and equals nearly 5.5%, 
while after adding dodecanol, the difference increased to 6.5%. 
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The differences in calorific value between the mixtures of diesel oil and ethanol and the same samples 
with stabiliser in the form of dodecanol are small and reach the maximum value of 1.2%. 

The deterioration of energy parameters results mainly from the addition of ethanol, as it reflects the 
lowest value of the heat of combustion, namely 29.51 MJ/kg and the lowest calorific value equal 26.87 
MJ/kg.  

Dodecanol may be added as a stabiliser as it has an insignificant impact on the calorific characteristics 
of fuel.As a result of the carried out tests it may be stated that the use of diesel oil mixtures with ethanol and 
dodecanol may result in lowering the operating parameters of an engine, therefore, maintaining the 
parameters at the level applicable to diesel oil only requires an adequate adjustment of the time of injection. 

The calorific values of tested fuel mixtures calculated on the basis of percentage composition do not 
differ by more than 1% from the experimental values. However, due to the variances of the calorific value of 
various types of diesel oils, this parameter should be each time determined for the specified fuel used at 
preparing the mixtures with ethanol. 
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ABSTRACT 
KRZEMIŃSKI Artur, LEJDA Kazimierz, USTRZYCKI Adam. Influence of dodecanol addition on the 

energy value of diesel oil mixture with ethanol. Visnyk of National Transport University. Series «Technical 
sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

Currently, there is a strive to lower the emission of carbon dioxide, considered to be a greenhouse gas, 
and toxic compounds, including particulate solids and nitrogen oxides, which are generated by compression 
ignition engines. One of the methods to achieve the objective is to apply alternative fuels, among which those 
of plant origin enjoy growing interest. As a bio-component for fuelling compression ignition engines ethyl 
alcohol may be applied, which is mixed with diesel oil in order to avoid costly structural changes of engines. 
However, ethanol is hardly miscible with diesel oil, particularly at low temperatures, which calls for the 
application of additions improving that characteristic. Additions may, yet, affect other parameters of such fuel. 

As a result of the tests carried out, the highest calorific value was obtained for diesel oil; it equals to 
42.78 MJ/kg. Increase of the share of ethanol in the tested fuels results in a decrease of the heat of 
combustion and calorific value. Addition of 2% (v/v) dodecanol slightly decreases the heat of combustion 
even more, owing to the fact that the value of this parameter for dodecanol is 92.7% of the heat of 
combustion of diesel oil. Introduction of dodecanol addition to the mixtures of diesel oil and ethanol resulted 
in increasing the mass share of hydrogen compared to that in the commercial diesel oil or diesel oil mixtures 
with ethanol, resulting in dodecanol calorific value of only 91.6% of the calorific value of diesel oil. The 
results of the research indicate that the influence of dodecanol addition to diesel oil mixed with ethanol is 
small as regards calorific values. Dodecanol may be added as a stabiliser as it has an insignificant impact on 
the calorific characteristics of fuel. As a result of the carried out tests it may be stated that the use of diesel 
oil mixtures with ethanol and dodecanol may result in lowering the operating parameters of an engine, 
therefore, maintaining the parameters at the level applicable to diesel oil only requires an adequate 
adjustment of the time of injection. 

KEY WORDS: DODECANOL, ETHANOL, BLEND, DIESEL FUEL, DIESEL, CALORIFIC 
VALUE, ADDITIVES. 
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РЕФЕРАТ 
КШЕМІНЬСКІ Артур. Вплив добавки додеканолу на енергетичну цінність суміші дизельного 

палива з етанолом / А. КШЕМІНЬСКІ, К. ЛЕЙДА, А. УСТШИЦКІ // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – 
Вип. 3 (45). 

В даний час існує прагнення до зниження викидів двоокису вуглецю, що вважається 
парниковим газом і токсичних сполук, включаючи тверді частинки і оксиди азоту, які генеруються 
двигунами із запалюванням від стиснення. Одним із методів досягнення мети є застосування 
альтернативних видів палива, серед яких зростає інтерес для палив рослинного походження. Як 
біокомпонент для заправки двигунів із запалюванням від стиснення може застосовуватися етиловий 
спирт, який змішується з дизельним паливом, щоб уникнути дорогих структурних змін двигунів. 
Однак, етанол погано змішується з дизельним паливом, особливо при низьких температурах, що 
вимагає застосування добавок, що покращують цю характеристику. Добавки можуть, однак, впливати 
на інші параметри такого палива. 

В результаті проведених випробувань найвище значення теплотворної здатності, що дорівнює 
42,78 МДж / кг, було отримано для дизельного палива. Збільшення частки етанолу в досліджуваних 
паливах призводить до зменшення теплоти згоряння і теплотворної здатності. Додавання 2% (v / v) 
додеканолу дещо знижує теплоту згоряння ще більше, внаслідок того, що значення цього параметра 
для додеканолу становить 92,7% теплоти згоряння дизельного палива. Введення додеканолу до 
сумішей дизельного палива і етанолу призвело до збільшення масової частки водню порівняно з 
такою в комерційних дизельних нафтових або дизельних сумішах з етанолом, в результаті чого 
додеканольна теплотворна здатність лише 91,6% теплотворної здатності дизельного палива 
отриманого з нафти. Додеканол може бути доданий як стабілізатор, оскільки він має незначний вплив 
на теплотворну здатність палива. В результаті проведених випробувань можна стверджувати, що 
використання сумішей дизельного палива з етанолом і додеканолом може призвести до зниження 
робочих параметрів двигуна, тому підтримка параметрів на рівні, що застосовується до дизельного 
палива, вимагає лише відповідних регулювань часу впорскування. 
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Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень. 
Мікропроцесорні ПІД-регулятори швидкості добре зарекомендували себе у якості систем 

автоматичного регулювання частоти обертання (САРЧ) колінчастого вала дизельних електростанцій. 
Особливість роботи електростанцій полягає у необхідності підтримувати постійне значення частоти 
обертання вала в умовах зміни навантаження на приводному двигуні. На відміну від колісних 
транспортних засобів (КТЗ), швидкісний режим приводного дизеля постійний.  

Розробку і впровадження  електронного керування  кафедра двигунів і теплотехніки НТУ 
здійснює у співпраці з Інститутом газу НАН України. Спільно був створений мікропроцесорний 
всережимний регулятор з ПІД-алгоритмом керування на базі стандартних вузлів фірми Hainzmann. 
[1–3].  Від Інституту газу розробку і випробування проводив Вербовський О.В. 

Налаштування ПІД-параметрів мікропроцесорного регулятора дизель-електростанції здійснили 
на номінальному швидкісному режимі (1500 хв-1 для електростанцій з 4-полюсними генераторами) 
при різних значеннях навантаження (5-7 точок ). Для кожного режиму визначали значення ПІД-
параметрів, які забезпечують найменшу амплітуду коливання частоти обертання колінчастого вала на 
номінальному режимі. 

Для використання ПІД-регуляторів на дизелях КТЗ цієї методики недостатньо. Необхідно 
визначати значення ПІД-параметрів в широких межах швидкісного режиму (800...3000 хв-1 для 
дизелів вантажних автомобілів) і забезпечити якісні перехідні процеси для цього швидкісного 
діапазону. Можна здійснювати налаштування ПІД-параметрів САРЧ автомобільного дизеля в 
«ручному» режимі, як це рекомендують деякі виробники [3, 4]. 

На вибір ПІД-параметрів також впливають механічні складові САРЧ дизеля, які присутні у 
виконавчому механізмі (ВМ), перехідному вузлі між ВМ і рейкою ПНВТ. Механічні складові мають 
певні величини інерційності, сухого і в'язкого тертя, реагують на зовнішні збурення з різною 
чутливістю. До механічних складових можна віднести і вплив гідравлічного опору плунжерних пар  
на рейку ПНВТ і далі на ВМ. Істотний вплив на динаміку САРЧ здійснюють рухомі частини самого 
двигуна, тобто впливає інерційність дизеля як об'єкта регулювання. Впливає і нерівномірність 
крутного моменту. 

Мета дослідження – розробка універсальних рекомендацій для налаштування ПІД-параметрів  
мікропроцесорної САРЧ автомобільного дизеля. 

Це завдання вимагає проведення частини досліджень на математичній моделі. Розроблена 
математична модель всережимного електронного регулятора з ПІД-алгоритмом управління була 
опублікована раніше в праці [5]. Модель САРЧ разом з моделями дизеля, системи наддуву є 
динамічною [6]. Моделі були реалізовані в програмному комплексі Matlab/Simulink [7]. 

У статті наведені результати: моторних досліджень впливу ПІД-параметрів на стійкість роботи 
автомобільного дизеля; розрахунків на динамічній моделі впливу ПІД-параметрів на витрату палива 
при налаштуванні регулятора з урахуванням впливу випадкових зовнішніх вібрацій (коливань) різної 
амплітуди. 
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Розрахункові дослідження мікропроцесорної САРЧ, які враховують вплив зовнішніх вібрацій 
на стійкість роботи дизеля, були розпочаті ще на дворежимному мікропроцесорному регуляторі 
дизеля і опубліковані Кострицею С.В. в праці [8]. У моделі всережимного регулювання 
низькочастотні зовнішні вібрації формує спеціальний програмний блок – генератор випадкових 
коливань [5]. 

Як об'єкт експериментальних досліджень обрано мікропроцесорна система регулювання 
автомобільного дизеля. Дизель оснащений газотурбінним наддувом. Паливна система обладнана 
рядним ПНВТ. Для досліджень САРЧ обрано автомобільний дизель 4ЧН12/14. 

Результати попередніх налаштувань регулятора на дизелі. 
Для випробувань дизеля 4ЧН12/14 з всережимним мікропроцесорним регулятором на основі 

вузлів фірми Hainzmann били обрані значення ПІД-параметрів: П-складова дорівнює 5, І-складова – 
10, Д-складова – 12. Значення ПІД-параметрів представлені в безрозмірному виді для відповідних 
коефіцієнтів посилення. Вибір цих складових виконали за рекомендованою методикою налаштування 
в «ручному» режимі [4] і на підставі накопиченого досвіду налаштувань мікропроцесорних 
регуляторів для дизель-електростанцій. Ці значення ПІД-параметрів далі використовували як 
еталонні. 

В ході моторних досліджень перевірили правильність попередньо вибраних ПІД-параметрів і 
оцінювали стійкість роботи двигуна при «миттєвій» зміні швидкісного режиму роботи. «Миттєвість» 
у мікропроцесорному регуляторі задається параметром налаштування – часом (темпом) переміщення 
важеля управління паливоподачею від мінімального до максимального положення. 

Встановлено, що зі зменшенням П-складової поліпшується стійкість роботи дизеля на низьких 
частотах обертання (720...1000 хв-1). На низьких частотах обертання колінчастого вала і при 
відсутності навантаження витрата палива відносно мала і великі значення П-складової істотно 
впливають на частоту обертання і можуть спричинити автоколивання САРЧ. Це пояснюється тим, що 
зі збільшенням П-складової збільшуються зусилля, які посилюють рух важеля ВМ . Коливання в 20 % 
від положення вала ВМ призводять до коливань рейки ПНВТ з амплітудою 4 мм.  

Рекомендуємо в режимі мінімального холостого ходу і пуску автомобільного дизеля 
зменшувати П-складову (еталонну) в 2-2,5 рази. 

Із збільшенням частоти обертання збільшуються і вібрації безпосередньо дизеля. Це вимагає 
збільшення зусиль утримання ВМ, і відповідно збільшення П-складової. Крім цього, збільшення П-
складової зменшує час перехідного процесу. 

Під час проведення моторних досліджень спостерігали зростання коливань вала ВМ, що 
призводило до некерованого коливання рейки ПНВТ. Зростання амплітуди коливань пов'язано зі 
збільшенням вібрацій корпусу дизеля внаслідок підвищення швидкісного режиму. При збільшенні 
частоти обертання колінчастого вала від холостого ходу до значень близьких до номінальних 
амплітуда коливань рейки ПНВТ збільшилася в 6...8 разів. Зростання амплітуди коливань може бути 
ознакою недостатньої потужності електродвигуна ВМ. 

На рис. 1 показано цифровий запис перехідного процесу за стендових випробувань, де видно 
коливання рейки ПНВТ в зоні номінального режиму. 

З графіків на рис. 1 визначили, що амплітуда коливань рейки ПНВТ за частоти обертання 
наближеної до номінальної досягала 1 мм. Подальші випробування показали, що значення амплітуди 
сягало 2 мм при збільшенні навантаження і за номінальної частоти обертання. 

На підставі цього, для проведення досліджень на математичній моделі були прийняті значення 
вібрацій (коливань) рейки 0 мм, 1 мм, 2 мм і 3 мм. Значення амплітуди коливань в 3 мм додано 
спеціально для визначення загальних тенденцій впливу ПІД-параметрів у випадку не оптимального 
налаштування САРЧ дизеля та коли невірно вибрано значення потужності ВМ. 

Програма і результати теоретичних досліджень. 
Для оцінки допустимого значення коливань рейки ПНВТ і для визначення їх впливу на 

раціональні значення ПІД-параметрів розроблена наступна програма досліджень на математичній 
моделі: 

– моделювання перехідних процесів дизеля при «миттєвому» підвищенні частоти обертання з 
кроком 100...300 хв-1 від холостого ходу до номінальної; 

– визначення витрати палива за різних значень ПІД-параметрів регулятора і різних значень 
амплітуди зовнішніх вібрацій. 
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Рисунок 1 – Перехідні процеси при зміні частоти обертання з 2000 хв-1 до 1900 хв-1: 

n – частота обертання колінчастого вала дизеля 4ЧН12/14, hр – хід рейки ПНВТ. 
Figure 1 – Transient processes when changing the rotational speed from 2000 rpm to 1900 rpm: 
n – rotational speed of the engine crankshaft of diesel 4ЧН12/14, hр – stroke rail of fuel pump. 

 
Під час першого етапу почергово  змінювалися значення П-, І- і Д-складових в діапазоні, який 

забезпечував стійку роботу дизеля. Межі регулювання Д-складової вибирали за умови забезпечення 
не більше одного перерегулювання під час перехідних процесів. Для П-складової це були значення: 2, 
5 і 13, для І-складової: 2, 10, 20, а для Д-складової відповідно: 2, 12, 25. Це дозволило визначити 
індівідуальний вплив кожної складової на стійкість роботи дізеля за зовнішньго впливу вібрацій . 

Другий етап почали з моделювання розгонів дизеля від холостого ходу 1850 хв-1 за відсутності 
зовнішніх вібрацій. Час вимірювання витрати палива вибрали 12 с з розрахунку: 4 с на усталений 
режим до початку розгону; 4 с на сам перехідний процес; 4 с на усталений режим після розгону.  

За відсутності зовнішніх вібрацій вплив налаштування ПІД-параметрів в межах стійкої роботи 
дизеля на витрату палива незначний. Зміни ПІД-параметрів істотно не вплинули на витрату палива. 
Суттєве збільшення витрати палива може бути спричинене неправильним налаштуванням І-складової 
за умови  правильного вибору діапазону регулювань Д-складової. 

Наступним етапом дослідження було визначення впливу налаштування ПІД-параметрів на 
витрату палива за різних значень амплітуди вібрацій при «миттєвому» збільшенні частоти обертання 
від величини холостого ходу до значення 1850 хв-1. Приклад графічного відображення результату 
моделювання розгону дизеля зі значенням вібрації 3 мм та еталонними ПІД-параметрами показаний 
на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результати моделювання розгону дизеля зі значенням вібрації 3 мм: FIR – задатчик 
частоти обертання САРЧ, Nдв – частота обертання колінчастого вала дизеля, hр – хід рейки ПНВТ. 
Figure 1 – The results of a diesel acceleration simulation with a vibration value of 3 mm: FIR – setter of 

rotational speed of regulanor, Nдв – rotational speed of the engine crankshaft, hр – stroke rail of fuel pump. 
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Визначені значення витрати палива відрізняються від аналогічних значень, отриманих за 
відсутності вібрацій. Це пояснюється тим, що першу частину часу перед перехідним процесом дизель 
працював за певного положення рейки ПНВТ, а частину часу після перехідного процесу – за іншого 
положення. Якби залежність циклової подачі палива від положення рейки ПНВТ була б лінійна, то 
вібрації рейки в бік збільшення і зменшення подачі компенсували б одна одну. Однак, ця залежність 
нелінійна і призводить до зміни витрати палива і, як наслідок, зростає роль налаштування ПІД-
параметрів. 

Витрату палива визначену за різних значень І- та Д-складової та різних значеннях амплітуди 
вібрацій показано на рис. 3. 

 

 
а) б) в) 

 
Рисунок 2 – Витрата палива за різних рівнів вібрацій і при: 

а) П = 5, І = 10, Д = 12;  б) П = 5, І = 2, Д = 12;  в) П = 5, І = 10, Д = 25; 
Vibr – значення амплітуди вібрацій, gтопл – витрата палива дизелем за 12 с. 

Figure 1 – Fuel consumption at different levels of vibration and when: 
a) P = 5, I = 10, D = 12; b) P = 5, I = 2, D = 12; c) P = 5, I = 10, D = 25; 

Vibr – vibration amplitude value, gтопл – diesel fuel consumption for 12 s. 
 
З рис. 3 видно, що зростання витрати палива зі збільшенням вібрацій відбувається нелінейно. 

Коли рівнень вібрацій не перевищує 1 мм (включно) перевитрати палива не має. За малих (до 1 мм) і 
великих (понад 3 мм) амплітудах вібрацій зміна І-складової не впливає на витрату палива, однак за 
вібрацій в межах 1...3 мм зменшення І-складової приводить до зменшення витрати палива.  

За результатами моделювання отримана економія палива 2,25 %. Зменшення витрати палива 
повязано із зменшенням коливань вала ВМ, і відповідно – зменшуються коливання рейки ПНВТ. 

Висновки. 
Для забезпечення стійкої роботи і якісних перехідних процесів дизелів КТС необхідно 

індивідуально проводити вибір ВМ та ПІД-параметрів для кожного модельного ряду двигунів з 
урахуванням умов їх експлуатації. 

Робота на низьких частотах обертання вимагає малих значень П-складової, а з наближенням до 
номінального режиму необхідно збільшувати значення П-складової в 2-2,5 рази. 

Вплив параметрів налаштування мікропроцесорного ПІД-регулятора дизеля на витрату палива 
відчувається в перехідних процесах. При малих (до 1 мм) і великих (понад 3 мм) амплітудах 
зовнішніх вібрацій зміна І-складової істотно не впливає на витрату палива. Коли вібрації становлять 
1...3 мм, зменшення І-складової приводить до зменшення витрати палива.  

За результатами моделювання перехідних процесів можлива економія палива при правильному 
налаштуванню ПІД-параметрів склала 2,25 %. 
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РЕФЕРАТ 

Лісовал А.А. Налаштування мікропроцесорного ПІД-регулятора швидкості для застосування 
на автомобільному дизелі / А.А. Лісовал // Вісник Національного транспортного університету. Серія 
«Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

Мета дослідження – розробка універсальних рекомендацій для налаштування 
мікропроцесорного ПІД-регулятора швидкості автомобільного дизеля з наддувом.  

У статті наведені результати: моторних досліджень впливу ПІД-параметрів на стійкість роботи 
дизеля; розрахунків на динамічній моделі впливу ПІД-параметрів на витрату палива при 
налаштуванні регулятора з урахуванням впливу зовнішніх вібрацій різної амплітуди. 

Для забезпечення стійкої роботи і якісних перехідних процесів необхідно індивідуально 
підбирати виконавчі механізми і ПІД-параметри з урахуванням умов експлуатації автомобільних 
дизелів. Робота за низьких частот обертання вимагає малих значень П-складової, а за номінального 
режиму необхідно збільшувати значення П-складової в 2-2,5 рази. 

Вплив параметрів налаштування мікропроцесорного ПІД-регулятора дизеля на витрату палива   
відчутно в перехідних процесах. При амплітудах зовнішніх вібрацій 1... 3 мм зменшення І-складової 
приводить до зменшення витрати палива. За результатами моделювання перехідних процесів 
економія палива склала 2,25%. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДИЗЕЛЬ АВТОМОБІЛЬНИЙ, АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПІД-РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ 

 
ABSTRACT 

Lisoval A.A. Setting up microprocessor PID-regulator of speed for use on automobile diesel. Visnyk 
of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. 
National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The purpose of the research is the development of universal recommendations for tuning the 
microprocessor diesel PID- regulator.  

The article presents the results: motor testes of the influence of PID-parameters on the stability of 
diesel operation; calculations on the dynamic model of the influence of PID-parameters on fuel consumption 
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when adjusting the regulator taking into account the effects of random external vibrations of different 
amplitudes. 

To ensure stable operation and quality transient processes, it is necessary to individually select 
actuators and PID-parameters taking into account the operating conditions of diesel engines. Operation at 
low speeds requires a small proportional component, and in the nominal mode it is necessary to increase the 
value of the proportional component.  

The effect of the tuning parameters of the microprocessor PID-regulator on the fuel consumption is 
noticeable in transient processes. At amplitudes of external vibrations of 1...3 mm, the decrease in the 
integral component leads to a decrease in fuel consumption. Based on the results of the simulation of 
transients, the fuel economy was 2.25 %. 

KEY WORDS: AUTOMOBILE  DIESEL, AUTOMATIC CONTROL, MATHEMATICAL 
MODELING, PID-REGULATOR OF SPEED 

 
РЕФЕРАТ 

Лисовал А.А. Настройка микропроцессорного ПИД-регулятора скорости для применения на 
автомобильном дизеле / А.А. Лисовал // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник – К.: НТУ, 2019. – Вып. 3 (45). 

Цель исследования – разработка универсальных рекомендаций для настройки 
микропроцессорного ПИД-регулятора скорости автомобильного дизеля с наддувом.  

В статье приведены результаты: моторных исследований влияния ПИД-параметров на 
устойчивость работы дизеля; расчётов на динамической модели влияния ПИД-параметров на расход 
топлива при настройке регулятора с учётом воздействия случайных внешних вибраций различной 
амплитуды. 

Для обеспечения устойчивой работы и качественных переходных процессов необходимо 
индивидуально подбирать исполнительные механизмы и ПИД-параметры с учётом условий 
эксплуатации автомобильных дизелей. Работа на низких частотах вращения требует малых значений 
пропорциональной составляющей, а в зоне номинального режима необходимо увеличивать значение 
пропорциональной составляющей 2-2,5 раза.  

Влияние параметров настройки микропроцессорного ПИД-регулятора дизеля на расход 
топлива ощутимо в переходных процессах. При амплитудах внешних вибраций 1...3 мм уменьшение 
интегральной составляющей приводит к уменьшению расхода топлива. По результатам 
моделирования переходных процессов экономия топлива составила 2,25 %. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИЗЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПИД-РЕГУЛЯТОР 
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WSTĘP 
Na przełomie dwóch ostatnich dekad odnotowano znaczy wzrost liczby samochodów.  Według  

danych z Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego w 2018r. przybyło blisko 1,6 miniona pojazdów (do 3,5 
T).[5] Wraz z większą liczbą pojazdów pojawia się wzmożony problem bezpieczeństwa drogowego. Do 
walki z tym zjawiskiem włączyli się producenci pojazdów i ustawodawcy, którzy tworzą prawo i przepisy 
mające za zadanie minimalizowanie skutków jak i liczby wypadków. Od kilkunastu lat producenci pojazdów 
zaczęli opracowywać różnego rodzaju systemy wspomagania kierowcy oraz układy poprawiające 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.  

Nowe samochody są coraz częściej wyposażane w wysokiej klasy systemy bezpieczeństwa. Jest to 
spowodowane większą świadomością konsumentów oraz zmieniającymi się przepisami. Unijni urzędnicy 
cały czas pracują nad rozwiązaniami, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Jednym ze 
sposobów walki o bezpieczeństwo drogowe mają być zmiany w obowiązkowym wyposażeniu samochodu. 
Obecnie lista obowiązkowych elementów samochodów produkowanych na rynek europejski to m. in.  
poduszki powietrze, system nagłego hamowania (ABS) oraz czujniki ciśnienia w oponach. 

Artykuł przedstawia przegląd najistotniejszych stosowanych systemów poprawiających 
bezpieczeństwo. Zostały w nim omówione zasady działania układów bezpieczeństwa czynnego polegające 
na działaniu urządzeń zapobiegających wypadkom lub kolizją. [1,2,3,4] 

SYSTEM ABS (ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM) 
Urządzenie to uniemożliwia zablokowanie kół podczas hamowania. System polegający na sterowaniu 

przebiegu hamowania w taki sposób aby siła przyczepności kół do podłoża była jak największa, przy 
jednoczesnym zachowaniu możliwości kierowania pojazdem. Dzięki temu rozwiązaniu kierujący pojazdem 
zachowuję kontrolę nad pojazdem podczas hamowania. System ten stał się standardowym wyposażeniem 
współczesnych pojazdów. Początki stosowania sięgają lat 60-tych, jednak największy rozwój tego systemu 
notuję się na lata 90-te. Od 1 maja 2004r. na terenie Unii Europejskiej  system ABS jest wymogiem 
(standardem) w nowo produkowanych pojazdach osobowych.  

Zasada działania tego systemu polega na pomiarze wartości poślizgu kół, podczas hamowania. 
Podczas gdy poślizg jest zbyt duży, system zmniejsza ciśnienie powodując zmniejszenie siły hamowania. W 
przypadku gdy siła hamowania jest zbyt mała, system zwiększa ciśnienie powodując wzrost siły hamowania.  
Dzięki temu uzyskujemy dużą skuteczność hamowania. 
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Rysunek 1 – Układu ABS z hydraulicznym układem hamulcowym, dla hamulca jednego koła. 

Na podstawie [6] 

Figure 1 – ABS system with hydraulic braking system, for one wheel brake. 
Based on [6] 

 
Typowy układ ABS składa się z trzech podstawowych elementów: jednostki sterującej, układu 

pomiarowego oraz modulatora. Na każdym z kół zamontowywany jest czujnik prędkości obrotowej. Podczas 
hamowania czujnik dokonuje pomiaru prędkości obrotowej kół i przekazuje te informacje do 
mikroprocesora.  Informacją tą jest różnica między prędkością samochodu a prędkością obwodową koła 
odniesioną do prędkości samochodu. Następnie mikroprocesor przetwarza wartości chwilowe poślizgu z 
wartościami dopuszczalnymi. Wynik tego porównania są przetwarzane i wysyłane zostają sygnały do 
modulatora na poszczególne koła oraz do pompy. W przypadku gdy poślizg jest dużo mniejszy zawór 
dolotowy zostaje otwarty natomiast zwór wylotowy zamknięty. Wtedy wzrost nacisku na pedał hamulca 
powoduje znaczny wzrost siły hamowania i wzrost poślizgu. Gdy osiągniemy górną granicę poślizgu zawór 
dolotowy i wylotowy zostanie zamknięty – pompa nie pracuje. Zwiększanie siły nacisku na pedał już nie 
przekłada się na zwiększenie siły hamowania. Dopiero gdy poślizg osiągnie graniczą wartość zawór 
wylotowy otwiera się uruchamiając jednocześnie pompę powrotną. Ma to za zadanie zmniejszenie siły 
hamowania, pomimo wciśniętego pedału hamulca. Dzięki temu poślizg wzdłużny maleje aż do momentu 
osiągnięcia wymaganych wartości. Aby zachować minimalną wartość poślizgu następuję zamknięcie zaworu 
wylotowego i wyłączenie pompy powtórnej. Gdy proces ustabilizuje się  w wartościach wymaganych cykl 
rozpoczyna się powtórnie [6]. 

SYSTEM ASR (ACCELERATION SLIP REGULATION) 
Jest to kolejny bardzo ważny system wspomagający kierowcę i poprawiający bezpieczeństwo. Jest on 

odpowiedzialny za utrzymywanie odpowiedniego poślizgu kół podczas ruszania i przyspieszania. ASR jest 
istotnym systemem kontroli trakcji stosowanym niemal we wszystkich nowych autach. System ten zapobiega 
nadmiernemu poślizgowi kół napędzanych, który nie jest wskazany tak samo jak to ma miejsce przy 
hamowaniu. Układ ten zapewnia odpowiednią wartość poślizgu na tej samej zasadzie działania jak ABS 
podczas hamowania. Montowany jest on tylko na koła napędowe. Jeśli poślizg wzdłużny podczas ruszania 
lub przyspieszania jest większy od dopuszczalnej wartości, system ten koryguje odpowiednio koło w celu 
zmniejszenia poślizgu. Korekcja prędkości może odbywać się przez wykorzystanie układu hamulcowego 
przez przyhamowanie danego koła. Rozwiązanie to jest bardzo efektywne lecz pogarsza komfort 
poróżowania. Drugim sposobem jest ograniczenie mocy, które jest dla kierowcy bardziej komfortowe lecz 
dużo mniej efektywne. W nowoczesnych samochodach system ASR jest na tyle rozbudowany, że 
wykorzystuje te oba rozwiązania na przemiennie lub w niektórych przypadkach równocześnie. W 
samochodach bez systemu ASR po najechaniu jednym z kół na śliską nawierzchnię maleje opór, który jest 
stawiany układowi napędowemu. Jedno z kół zaczyna się szybciej obracać w stosunku do drugiego. 
Powodować to będzie zwiększenie prędkości obrotowej układu napędowego, co stanowi efekt odwrotnym do 
zasady działania mechanizmu różnicowego, którego zadaniem jest utrzymanie stałego momentu obrotowego 
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dla kół napędzanych. Po odzyskaniu przyczepności układ przeniesienia napędu musi wytracić obroty do 
prędkości jazdy, co powodować może „szarpanie” autem i zmianę warunków przyczepności. W pojazdach 
wyposażonych w system ASR w takiej sytuacji system ogranicza moc silnika i przyhamowuje koło, które 
utraciło swoją prędkość toczenia. ASR ogranicza to w taki sposób aby za wszelką cenę mechanizm 
różnicowy mógł przekazać moment obrotowy również na drugie koło. Dzięki temu systemowi koła są 
optymalnie napędzane, co znacznie ułatwia poruszanie w trudnych warunkach w szczególności w okresie 
zimowy jak i również znacznie poprawia komfort jazdy oraz bezpieczeństwa. 

ESP- ESC (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) 
System ESP to rozbudowany elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, w którego skład przede 

wszystkich zaliczamy układy ABS i ASR. Zadebiutował on w 1995r. w seryjnie produkowanym 
samochodzie Mercedes klasy S. Producentem tego systemu była firma Bosch, która zarejestrowała nazwę 
handlową ESP (z niemieckiego Elektronisches StabilitätsProgramm). Dlatego bardzo często stosowaną 
nazwą jest też skrót ESC (Electronic Stability Control). Producenci pojazdów nazywają ten system własnymi 
nazwami dlatego występuję on też pod następującymi skrótami: ASC, PSM, VSA, DSC, VDC, DSTC, CST. 
Jest on też standardem wyposażenia aut na rynek europejski do 1.11.2011 r. 

System ten zapewnia odpowiednią stabilność w kierunku poprzecznym, w trakcie wykonywania 
zakrętów (jazda po łuku). Podczas takiej jazdy pojawia się siła odśrodkowa, która jest kwadratem masy 
samochodu i prędkości a odwrotnie proporcjonalna do promienia pokonywanego łuku drogi. Jeżeli siła 
odśrodkowa wzrośnie może to spowodować poślizg kół, czyli nadsterowność (tylnych kół), podsterowność 
(przednie koła) lub oba zjawiska jednocześnie. Skutkiem takiego poślizgu może być wypadnięcie z drogi. 
System ESP jest odpowiedzialny za stabilizację toru jazdy. W przypadku gdy podczas pokonywania zakrętu 
zaczyna się pojawiać nadsterowność, system przyhamowuje przednie zewnętrzne koło w celu przywrócenia 
prawidłowego toru jazdy. Gdy dochodzi do podsterowności system ESP przyhamowuje tylne wewnętrzne 
koło powodując przywrócenie toru jazdy. 
 

 
Rysunek 2 – Schemat pokonywania zakrętów z sytemu ESP i bez systemu.. Opracowano na podstawie [11] 

Figure 2 – Cornering scheme from the ESP system and without the system. Based on [11] 
 
Zasada działania tego sytemu opiera się na przyhamowywaniu kół w odpowiednim momencie nie 

dopuszczając do utraty toru jazdy. System ten wspomaga kierowcę tylko i wyłącznie do pewnego stopnia. 
Jeżeli prędkość zostanie mocno przekroczona i w skutek tego zostanie wygenerowana duża siła odśrodkowa 
układ ESP nie wykona swojego zadania skutecznie [11]. 

HBA (HYDRAULIC BRAKE ASSIST) 
System o nazwie HBA to system wspomagania gwałtownego hamowania. W przypadku sytuacji 

hamowania awaryjnego kierowca jest zmuszony do naciśnięcia na pedał hamulca, w taki sposób aby uzyskać 
maksymalną silę hamowania. System HBA ma za zadanie rozpoznać czy wciśnięty pedał hamulca jest 
wciskany gwałtownie czy też nie. W przypadku hamowania awaryjnego, czyli nagłego hamowania system 
HBA zwiększa sam siłę hamowania, niezależnie od siły docisku. Dzięki czemu w szybszy sposób 
uzyskujemy pełną siłę hamowania i możemy skrócić drogę hamowania. Odbywa się to przez zwiększenie 
ciśnienia w układzie hamulcowym do poziomu, w którym zaczyna działać system ABS. W niektórych 
modelach samochodów system ten dodatkowo uruchamia światła awaryjne lub załącza światła stop w 
systemie pulsacyjnym w celu ostrzeżenia pozostałych kierowców. 

Przeprowadzone badania dowiodły, że układ ten pozwala na skrócenie drogi hamowania przy 
prędkości 100 km/h o 7 m przy drodze hamowania o długości 40 m. 
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SYSTEM ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) 
System ten występuje również pod nazwą ICC (Intelligent Cruise Control). System ten współpracuje 

z tempomatem i dlatego potocznie zwany jest aktywny tempomat lub też tempomat adaptacyjny. Praca tego 
systemu polega na zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy samochodami, które poruszają się w tym 
samym kierunku na tym samym pasie ruchu. Do pracy ACC niezbędny jest radar, który umieszczany jest z 
przodu samochodu. Zadaniem radaru jest pomiar prędkości poprzedzającego pojazdu i utrzymywanie 
bezpiecznego dystansu (odległości). W skrajnych przypadkach system może nawet zatrzymać pojazd. Radar 
w tym systemie stanowi dwie role jako odbiornik i nadajnik. Zasada działania fotoradaru to wysyłanie fal, 
które odbijają się od poprzedzającego samochodu i trafiają z powrotem. Określenie odległości pomiędzy 
pojazdami odbywa się na podstawienie pomiaru opóźnienia odbitych fal lub ich przesunięcia fazowego.  Na 
tej podstawie ustalane są prędkości pojazdów i system zwiększa lub zmniejsza prędkość. Odbywa się to 
przez komunikację z układem hamulcowy i układem odpowiedzianym za przepustnicę. [7] 

 

 
 

Rysunek 3 – Schemat systemu ACC. Opracowano na podstawie [7] 
Figure 3 – The scheme of the ACC system. Based on [7] 

 
Pierwszy tego typu system został zamontowany w 1992r. w pojeździe Mitsubishi Debonair. Wtedy 

ten system polegał tylko i wyłącznie na informowaniu kierowcy bez ingerencji czy to w przyspieszanie czy 
to w hamowanie. Następnie w 1995r. również producent Mitsubishi wprowadził do modelu Diamante 
aktywny tempomat, który nie tylko ostrzegał ale współpracował z automatyczną skrzynią i przepustnicą 
dzięki czemu mógł poprzez przyspieszanie utrzymywać stałą prędkość z poprzedzającym pojazdem. W 
2005r. Mercedesa klasy S (model: W221) wprowadził układ Distronic, który współpracował również z 
układem hamulcowym. W początkowej fazie producenci nie używali radarów lecz Lidaru (Light Detection 
and Ranging). Lidar to urządzenie wykorzystujące światło widzialne lasera. Wadą tego rozwiązania jest 
zasięg w szczególności przy złych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie radarów, których praca oparta 
jest na falach radiowych stworzyło system bardziej dokładny z większym zasięgiem działania i rzetelny 
nawet przy złych warunkach pogodowych. 

Ma on głównie zastosowanie na drogach ekspresowych i autostradach. Aktualnie instalowane 
systemy potrafią zatrzymać pojazd podczas postoju na światłach i wznowić jazdę z zachowaniem dystansu i 
prędkości poprzedzającego auta. Wpływa to bardzo znacząco na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy. 
Należy jednak pamiętać, że może to wpływać negatywnie na kierowcę przez obniżenie koncentracji [7]. 

ASYSTENT PASA RUCHU (LINE ASSIST) 
System ten występuję pod wieloma nazwami takimi jak: Lane Assist, AFIL, Lane Departure 

Warning, Lane Keeping Assist. Wspólna cechą wszystkich tych systemów jest ostrzeżenie kierowcy w 
przypadku najechania lub zbliżania się do linii oddzielających pasy ruchu, bez poprzedzającego 
zasygnalizowania kierunkowskazami zamiaru takiego manewru.  Po raz pierwszy ten system znalazł 
zastosowanie na rynku Japońskim w 1992r. w samochodzie Mitsubishi Debonair. System ten był oparty na 
kamerze, która w sposób ciągły śledziła linie oddzielające pasy ruchu, w przypadku niepożądanej zmiany 
pasa system wzbudzał sygnał dźwiękowy. W Europie w 2000r. firma Mercedes wprowadzała swój system 
do modelu ciężarowego Actros. Samochody wyposażone w ten system posiadają specjalną kamerę 
monitorującą kierunek jazdy względem linii wymalowanych na asfalcie (pasy ruchu). W przypadku próby 
zjechania z pasa bez wcześniejszej sygnalizacji kierunkowskazem system ostrzega kierowcę sygnałem 
świetlnym i dźwiękowym. Niektórzy producenci dodatkowo ostrzegają przez wibrację fotela kierowcy lub 
kierownicy. Na początku systemy te opierały się tylko i wyłącznie na kamerze i metodzie detekcji krawędzi 
obrazu z zastosowaniem wielostopniowego algorytmu. W nowych samochodach oprócz kamer dodatkowo są 
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wyposażane w czujniki laserowe lub na podczerwień. Dzięki połączeniu tego systemu z innymi systemami 
takimi jak aktywny tempomat pozwala na autonomizację jazdy. 

Dlatego urządzenia te możemy podzielić na: 
• systemy monitorujące tor jazdy i ostrzegające kierowcę 
• systemy, które samodzielnie potrafią utrzymać pojazd na pasie ruchu, bez ingerencji kierowcy; 
• system, które w razie braku reakcji kierowcy, wspomagają utrzymanie właściwego toru jazdy. 
System Asystenta Pasa Ruchu ma za zadanie chronić kierujących przed niekontrolowaną zmianą pasa 

ruchu, która może powodować bardzo poważne wypadki związane z wjechaniem auta na bariery 
energochłonne, wypadnięcie z drogi czy też zderzenia czołowe. Aby wyeliminować ryzyko wprowadzono 
ten system. Niestety, do poprawnego działania potrzebne są bardzo dobrze oznakowane drogi [10]. 

OGRANICZNIK MARTWEGO POLA (BLIS, SIDE ASSIST) 
System ten ma za zadanie wykryć obecność innych pojazdów w martwym polu, czyli obszarze wokół 

pojazdu, który nie jest widoczny dla kierowcy w lusterkach bocznych ani w lusterku wstecznym. System ten 
zadebiutował w 2001r. pod nazwą BLIS (Blind Spot Information System), został on zamontowany przez 
producenta samochodów Volvo. Występuje on również pod nazwą Side Assist jest to nazwa stosowana przez 
grupę Volkswagena. Obecnie praktycznie każdy z producentów stosuje to rozwiązanie jako dodatkowa opcja 
wyposażenia [9]. 

System ten jest aktywowany wraz z uruchomieniem silnika i przekroczenia prędkości 10 km/h. 
Działanie jego jest oparte na pracy zestawu kamer cyfrowych lub czujników umieszonych przeważnie w 
lusterkach bocznych, które w sposób ciągły analizują otoczenie pojazdu. Przeważanie zakres detekcji to ok 
3-3,6m szerokości i długości od 9-30m. W przypadku pojawienia się pojazdu obok samochodu 
wyposażonego w system detekcji martwego pola, system zasygnalizuje kontrolką(lampką) ostrzegawczą.  W 
ten oto sposób udaję się zapobiec kolizją, które wynikają z braku widoczności pojazdów w tzw. „martwy 
polu”. 

PODSUMOWANIE 
Wraz z rozwojem motoryzacji i wzrostem liczby samochodów na drogach pojawia się aspekt 

bezpieczeństwa. Różnego rodzaju systemy ułatwią kierowcą uniknąć kolizji, wypadków lub zminimalizować 
ich skutki. Jednak najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa nie zwalniają kierowców z obowiązku 
zachowania czujności w czasie jazdy. Często dzięki zastosowaniu różnego rodzaju rozwiązań 
wspomagających bezpieczeństwo maleje koncentracja kierowców. Należy pamiętać, że kierowca jest 
odpowiedzialny za swoje czyny, a systemy jedynie go wspomagają. 
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Через збільшення кількості зіткнень та нещасних випадків на транспорті, необхідно звернути 
увагу на безпеку дорожнього руху. У статті представлено огляд найбільш важливих систем, які 
використовуються для підвищення безпеки. 

Протягом більше десяти років виробники автомобілів розробляють різні типи систем допомоги 
водіям, щоб підвищити безпеку користувачів доріг. Певна їх частина є обовязковими для нових 
автомобілів згідно законі ЄС. Інші впроваджуються на перспективу або з метою популяризувати 
безпечні технології в масовому сегменті автомобілів. Більшість подібних систем відповідають за 
допомогу водієві під час гальмування або мають можливість зупиняти автомобіль без втручання 
водія. Останні розробки в області безпеки дорожнього руху дають можливість попередити нещасті 
випадки або мінімізувати їхній вплив. 

В статті розглядаються призначення і принципи роботи основних елементів систем безпеки 
при гальмуванні та для своєчасного виявлення перешкод. Розглядається ефект від таких систем як 
ABS, ASR, ESP, HBA, ACC, BAS та Line Assist. Аналізується можливість суміщення функцій та 
можливість співпраці міє собою декількох систем безпеки автомобіля заради підвищення рівня 
безпеки на дорозі. 
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Постановка проблеми. Сучасна транспортна система перевезень пасажирів функціонує в 

складних економічних та соціальних умовах. В цілому вона задовольняє основні потреби населення в 
перевезеннях за обсягом, але не за якістю. Робота системи перевезень визначається  низкою факторів, 
між якими існують зв’язки різної складності. Більшість цих факторів є нестабільними та змінюються 
випадковим чином. Як наслідок, невизначеністю характеризуються умови функціонування 
транспортних систем перевезення пасажирів. Пасажирські перевезення здійснюють різні види 
транспорту: залізничний, автомобільний, повітряний, морський, річковий. Пасажир, керуючись 
власними інтересами, оцінює переваги та недоліки кожного виду транспорту і здійснює свій 
оптимальний для нього вибір. Таким чином в умовах жорсткої конкуренції існує реальна 
необхідність у вивченні факторів, що впливають на споживчий вибір, при цьому здійснюється 
завдання задоволеності  клієнтів наданими послугами на ринку пасажирських перевезень.   

Мета роботи: моделювання поведінки споживача на ринку транспортних послуг та прийняття 
ним рішення про вибір раціонального маршруту. 

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні основи управління поведінкою споживача можна 
побачити у працях таких зарубіжних вчених як  Маслоу А., Армстронг Г., Міллер А., Ф. Котлер. 
Багатьох українських вчених з економіки, маркетингу,  соціології, психології також цікавило питання 
вивчення факторів споживчої поведінки. Проблемами у сфері організації транспортного 
обслуговування пасажирів займались науковці Ареф'єва О.В.,  Аксьонова І.М., Бакалінський О.В., 
Котик В.В., Ревуцька О.Є., В. К. Доля, Т.М. Григорова та ін.  Більшість праць присвячено аналізу 
поведінки споживача на одному з видів транспорту. Для реального споживача транспортних послуг 
не існує порівняльної оцінки споживчих переваг різних видів транспорту. Вимоги до умов 
перевезення мають визначати людські бажання та потреби [10]. Потреби пасажирів в основній 
послузі – перевезенні і додаткових сервісних послугах є підґрунтям розроблення маркетингових 
програм транспортного обслуговування населення.  
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Основний матеріал. Теперішнє суспільство живе в динамічному ритмі. Сьогодні люди більш 
мобільні, вони звикли долати значні відстані для праці, відпочинку, навчання тощо. Для сучасної 
людини питання не полягає в тому їхати, чи залишитись вдома. Зараз важливим є те, як отримати 
достовірну інформацію про наявний ринок пропонованих послуг та здійснити раціональний вибір. 

Попит на послуги багато в чому визначається властивостями послуги, кон’юнктурою ринку й 
обумовлює специфічні особливості процесів виробництва та реалізації послуг [1, с.42]. 

Першорядним при запропонуванні послуг і вивченні реакції на них є розуміння мотивів 
потенційних клієнтів. При вивченні реакції споживачів на послуги, які пропонуються, необхідно 
виявити: мотиви придбання послуг, перешкоди здійсненню придбання; процес отримання інформації 
і процес ухвалення рішення; існування лідерів серед інших видів транспорту та їх послуг; умови і час 
використання послуг; поведінка споживача щодо послуг; ставлення до місця і часу послуг, що 
надаються; типологія споживачів, збудована на основі психосоціологічних критеріїв, що їх 
характеризують; зміна смаків і звичок різних груп споживачів у результаті вивчення певного типу 
послуги; переміщення до інших джерел задоволення потреб залежно від зміни способу життя та ін. 
[3, с.59].  

Для визначення і вивчення потреби населення в транспортних послугах проводиться 
маркетингове дослідження транспортного ринку за різними параметрами та раціональним вибором на 
прикладі маршруту Київ-Одеса. Проведемо сегментацію ринку послуги перевезення по даному 
маршруту за допомогою апріорного підходу. Об’єктом сегментації є вся сукупність реальних і 
потенційних пасажирів на ринку перевезень. В якості ознак сегментування виберемо основні критерії 
за зовнішніми, формальними ознаками: за доходами, терміновістю, сезонністю ( рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Сегментація ринку перевезень (розроблено авторами) 

Figure 1 – Segmentation of the transportation market 
 

За офіційними даними Держстата близько 40 відсотків населення України отримує доходи на 
рівні  нижчому ніж прожитковий мінімум або близькому до мінімальної заробітної плати, це сегмент 
з низькими доходами. До сегменту з середніми доходами віднесемо решту пасажирів, об’єднуючи в 
один ринковий сегмент пасажирів з середніми та високими доходами. В кожному з виділених 
сегментів можна виділити окремі групи, використовуючи градацію за доходами, проте число 
характеристик сегментування зайво збільшувати недоцільно, оскільки надмірна деталізація 
сегментування може привести до зменшення місткості ринку в самому сегменті. Приймемо до уваги, 
що сегмент з середніми доходами характеризується високим рівнем цінової еластичності.  

За терміновістю поїздок розподіл здійснюємо на термінові і звичайні, тут також можлива 
сегментація в залежності від мети поїздки (ділові поїздки-відрядження, навчання, лікування, сімейні 
обставини). 

Звичайно, ці ознаки не відображають глибинну мотивацію того чи іншого пасажира, але мають 
спільні мотиви поведінки та споживчі переваги. Ринковий сегмент отриманий у такий спосіб є досить 
неоднорідним. Тому в нашому випадку доцільне використання  множинного сегментування з 
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існуючими декількома ринковими сегментами, що дозволить сформувати реальне бачення мотивів і 
переваг споживача. 

Деякі сучасні науковці [2, с.260; 4, с.5; 5, с.324; 7, с.74] висловлюють загальну думку про те, 
що ключовими факторами, які впливають на вибір транспортного засобу пасажиром, як правило, є: 

- час доставки пасажира;  
- вартість доставки  відносно бюджету споживача;  
- споживчі переваги (наприклад, зручність користування видом транспорту;  надійність; 

додаткові послуги;  регулярність надання послуг). 
Сам процес моделювання кінцевого вибору користувачем транспортних послуг здійснюється 

за наступними етапами: 
1. Усвідомлення потреби в переміщенні. 
2. Пошук і оцінка інформації між конкуруючими видами транспорту. 
3. Прийняття рішення про придбання певної послуги.  
4. Оцінка правильності вибору конкретного виду транспорту з метою скористатися його 

послугами надалі [6, с. 347]. 
Споживча імітаційна модель вибору оптимального варіанту міжміського транспортного 

пасажирського сполучення представлена на рис.2 та рис.3. 

 
Рисунок 2 – Споживча імітаційна модель вибору раціонального варіанту міжміського 

транспортного пасажирського сполучення 
Figure 2 – Imitation of consumer model for choosing a rational variant 

of long-distance passenger transport 
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Рисунок 3 – Споживча імітаційна модель вибору раціонального варіанту міжміського 

транспортного пасажирського сполучення (закінчення) 
Figure 3 – Imitation of consumer model for choosing a rational variant 

of long-distance passenger transport (End) 
 

Сучасний ринок транспортних послуг  пропонує достатню кількість пропозицій щодо 
здійснення перевезень.  Для реалізації потреби в перевезенні можна скористатися  авіаційним, 
залізничним, автомобільним (в тому числі власним автомобілем) або водним транспортом. Проте 
вибір кінцевого варіанту здійснюється власне самим пасажиром який, проводить оцінку за певними 
критеріями, які мають різну ступінь значимості. 

Пасажир приймає рішення про необхідність здійснення поїздки за маршрутом Київ-Одеса. В 
залежності від того термінова поїздка чи звичайна, виконується подальша оцінка. Якщо пасажир 
належить до сегменту ринку з середнім рівнем доходів і здійснює термінову поїздку, вартість якої 
для нього не має значення, то першим раціональним варіантом вибору для нього буде використання 
авіаційного транспорту. Це може бути варіант замовної авіації «Авіа-таксі» (повітряні перевезення 
одного або групи пасажирів за індивідуально складеним маршрутом у визначений час) або пошук 
авіарейсів. 

Можливі варіанти повітряного сполучення за маршрутом «Київ-Одеса» представлені в таблиці 1. 
Споживчі переваги замовної авіації «Авіа-таксі» очевидні: можливість оптимально планувати 

власний час, підвищений комфорт пасажирів, високі вимоги до безпеки польотів. Замовна авіація 
перш за все орієнтована на потреби клієнта - людини, яка цінує свої гроші і час. Такі клієнти 
відносять до сегменту ринку з доходами вище від середнього рівня. Серед основних переваг 
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споживача авіаційної послуги можна зазначити: швидкість перевезення, надійність, комфорт, 
зручність транспортування багажу. 

 
Таблиця 1 – Можливі варіанти повітряного сполучення за маршрутом «Київ-Одеса»* 
Table 1 – Possible variants of air connection on the route "Kiev-Odessa" 

Перевізник Місце відправлення Час в дорозі 
Регулярність 

руху 
Вартість 

проїзду, грн. 
МАУ Київ,  Бориспіль 1 год. Щоденно, 7-00, 16-55 від 1746 
UIA Київ,  Бориспіль 1 год. Щоденно, 16-00, 00-05 1880-5340 

Транзитні рейси 
(Belavia, Turkish 
Airlines, airBaltic, 

Austrian, Lufthansa 
та інші) 

Київ,  Бориспіль; 
Жуляни 

1 год.- 1 год. 
20 хв. 

Щоденно, від 00-00 до 
24-00 

5205-21135 

*Складено за даними [11] 
 

Якщо в пасажира існує обмеження по вартості перевезення, то одним із оптимальних варіантів 
здійснення поїздки, скористатися послугами залізничного транспорту. Залізниця пропонує достатньо 
широкий ціновий діапазон квитків в залежності від швидкісності поїзду, комфорту перевезення, а 
також характеристик додаткових послуг (Інтерсіті, швидкісні потяги та пасажирські вагони: 1 та 2 
класу, СВ, купе, плацкарт).  

Більш привабливим є той шлях пересування, що характеризується меншими витратами часу та 
грошей і забезпечує більш комфортні умови пересування. [8, с.453] Пасажири із різних ринкових 
сегментів можуть знайти оптимальний варіант подорожі відповідно до своїх власних переваг. 
Можливі варіанти залізничного сполучення за маршрутом «Київ-Одеса» наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 - Можливі варіанти залізничного сполучення за маршрутом «Київ-Одеса» 
Table 2 – Possible variants of the railway connection on the route "Kiev-Odessa" 

Поїзд Місце відправлення Час в дорозі 
Регулярність 

уху/ час 
відправлення 

Вартість 
проїзду, грн. 

763 Інтерсіті Київ, Залізничний вокзал 7 год. 11 хв. Щоденно, 16-35 320-650 
105 «Чорноморець» Київ, Залізничний вокзал 9 год. Щоденно, 21-05 135-1388 

145 Київ-Ізмаїл Київ, Залізничний вокзал 11 год. Щоденно, 17-40 350-600 

148 Київ-Одеса 
Київ, Дарниця, 

Залізничний вокзал 
13 год. 30 хв. Щоденно, 15-40 135-810 

Транзитні поїзди 
(94 Мінськ-Одеса, 
23 Москва-Одеса) 

Київ, Залізничний вокзал 10-11 год. 
2 рази/тиждень, 

щоденно; 00-57, 8-58 
144 -1400 

*Складено за даними [11] 

За даними аналітично-інформаційної групи Auto-Consulting в Україні на 1000 жителів  
припадає більше 200 автомобілів, по Києву - кількість майже в два рази більша. Якщо споживач є 
власником автомобіля, то одним із варіантів здійснення необхідної поїздки, скористатись власним 
транспортом. Відстань між Києвом та Одесою складає 475 км. Орієнтовна вартість поїздки власним 
автомобілем за маршрутом «Київ-Одеса» наведена в таблиці 3. До загальних витрат на паливно-
мастильні матеріали слід додати можливі витрати на запчастини та амортизацію автомобіля. 

Таблиця 3 – Орієнтовна вартість поїздки власним автомобілем за маршрутом «Київ-Одеса» 
Table 3 – Estimated cost of a trip by own car on the route "Kiev-Odessa" 

Марка 
автомобіля* 

Витрати 
палива, від 

л/100 км 

Час в 
дорозі 

Вартість палива 
**(бензин А-92, 

дизель), грн. 

Необхідна 
кількісні палива, 

л 

Витрати на 
паливо, грн. 

Volkswagen 
Golf, 1,0 

4,8 4-6 год 33,49 23 764 

 *Лідер продажів авто в Україні у 2018 році за даними [13] 
**Ціна на пальне на приведена на прикладі АЗС «ОККО» бензин А-92, дизель - однакова ціна. 
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Якщо у споживача є обмеження у часі, він може скористатись послугами автоперевізників. 
Споживачі, що відносяться до одного ринкового сегменту та мають однакові потреби, досить 
індивідуально оцінюють пропозицію перевізника, і це створює можливості для розробки більш 
вигідної модифікації пропозиції. Цінова категорія доступна як для сегменту з низькими доходами, так 
і для споживачів з середнім рівнем доходу. Завдяки  високій маневреності є можливість вибору місця 
посадки і висадки так, як зручно самому пасажиру. Регулярність перевезень дозволяє зручно 
планувати час  здійснення подорожі.  

Можливі варіанти автомобільного сполучення за маршрутом «Київ-Одеса» представлені в 
таблиці 4. 

Таблиця 4 - Можливі варіанти автомобільного сполучення за маршрутом «Київ-Одеса» 
Table 4 - Possible variants of the car route on the route "Kiev-Odessa" 

Вид транспорту Місце відправлення Час в дорозі 
Регулярність 

руху 
Вартість 

проїзду, грн. 
Комфортабельний 

автобус (ТОВ 
"ААЗ ТРЕЙДІНГ-

АВТОЛЮКС) 

Київ,  Автовокзал 
«Видубичі» 

6 год. 35 хв. 
Щоденно, кожні 

1 – 2 год. 
315-425 

Маршрутні 
автобуси (приватні 

перевізники, 
Гюнсел, Турист) 

Київ, Залізничний 
вокзал "Південний"; м. 
"Теремки" ; Автовокзал 

"Центральний" 
м. Деміївська 

7-8 год. 
Щоденно, 

певний перевізник 
1-3 рейси в день 

345 - 475 

Таксомоторні 
перевезення 

(UBER, BlaBlaCar, 
Uklon) 

Київ, місце посадки 
обговорюється окремо 

5-6 год. 
Щоденно, 

час оговорюється 
окремо 

350-600 

*Складено за даними [12] 
 
Для здійснення туристичної подорожі, споживач, який не має обмежень у часі та має достатній 

рівень доходу, може скористатися водним транспортом. Слід також зважити на сезонність водного 
транспорту. Постійних водних рейсів на даний час між Києвом та Одесою не існує. В таблиці 5 
представлено можливі варіанти водного сполучення за маршрутом «Київ-Одеса». 

 
Таблиця 5 - Можливі варіанти водного сполучення* за маршрутом «Київ-Одеса» 
Table 5 - Possible variants of water connection  on the route "Kiev-Odessa" 

Перевізник Місце відправлення Час в дорозі 
Регулярність 

руху 
Вартість 

проїзду, грн. 
Приватні компанії 

(Cervona Ruta) 
Київ, Морський 

вокзал 
7 днів На замовлення від 21000 

*Тільки туристичні маршрути 
 
З огляду на конкурентні переваги для переміщення пасажирів кожним з трьох видів 

транспорту в процесі регулярних перевезень можна зазначити, що за ціною найбільш привабливим є 
залізничний транспорт, за умовами в салоні – також; з огляду на розташування відносно місцевого 
транспорту – авто- та залізничний транспорт; з огляду на час перебування в дорозі більш 
пріоритетним є авіатранспорт [9, с.81]. Таким чином, для здійснення поїздки з Києва в Одесу 
авіаційним транспортом користуються пасажири, що мають рівень достатку вище середнього. 
Автомобільний транспорт представлений досить великою кількістю перевізників. Їх особливістю є 
гнучкість ціни на послугу, зручність місця посадки пасажира, наявність пропозиції  в будь-який 
потрібний час (особливо це актуально в період свят, канікул, термінових поїздок). Залізничний 
транспорт за умовами та якістю перевезення є доступним для різних секторів пасажирів. Але 
останнім часом автомобільний транспорт складає йому суттєву конкуренцію в плані наявних 
пропозицій, швидкості перевезення, зручності посадки. 

Висновки. Отже, маркетингові дослідження ринку транспортних послуг, дають можливість 
оцінити переваги та недоліки різних видів транспорту з точки зору споживача послуги. Побудова 
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споживчої моделі вибору раціонального варіанту міжміського транспортного пасажирського 
сполучення допомагає зібрати більш змістовну інформацію, щодо мотивів споживача, в основі яких 
лежать відповідні потреби. Потреби користувачів транспортних послуг є достатньо різноманітними 
та мають комплексний характер. Ринок наявних транспортних послуг в Україні представлений 
різними видами транспорту, але потребує постійного  розвитку в плані як покращення послуг, 
надання більш повної інформації про їх наявність, так і більш детальної сегментації ринку 
споживачів транспортних послуг. 

 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. Бабаченко Л.В. Логістична складова ефективності маркетингу в товарній інноваційній 
політиці/ Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки, 2016. –  
№16. Ч. 1. –  с.41– 44  

2. Бакалінський О.В., Мельник Т.С. Маркетингові дослідження при тотальному управлінні 
споживчою цінністю перевезень пасажирів залізницями / Монографія. –Київ:  Національний 
транспортний університет, 2018. –288 с.: іл.: Бібліограф.: с.260–277. 

3. Забуранна, Л. В. Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму / Л. 
В. Забуранна, К. В. Сіренко // Актуальні проблеми економіки, 2010. – №1. – с. 58 – 63. 

4. Кір'ян О. І. Загальна характеристика вітчизняного конкурентного ринку транспортних 
послуг /Вісник НТУ «ХПІ», 2014. – № 33. – с. 3–13 

5. Мельник Т.С. Методологічні аспекти маркетингових досліджень попиту і мотивів 
споживчої поведінки пасажирів залізничного транспорту далекого сполучення/ Вісник економіки 
транспорту і промисловості, 2018. –  № 62. –  с. 319– 329 

6. Мирошниченко Ю., Яковенко В. Маркетинговий підхід до визначення потреб користувачів 
транспортних послуг / Економічний аналіз, 2012. –  № 11. –  с.345– 347  

7. Назаренко Ю.Ю. Формування критеріїв якості послуг пасажирського транспорту в умовах 
європейської інтеграції України/ Економіка та управління на транспорті, 2017. –  №4. –  с.72–78 

8. Понкратов Д.П., Фалецька Г.І. Оцінка значущості критеріїв вибору пасажирами шляху 
пересування у містах/ Міжвузівський збірник "Наукові нотатки". Луцьк, 2014. – Випуск №46. – с. 452– 459 

9. Осадча О.А. Аналіз тенденції ринку послуг авіакомпаній / О.А. Осадча // Проблеми 
системного підходу в економіці, 2011. – №39. – с. 78–83. 

10. Сервис в пассажирских перевозках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://scbist.com/zh-d-stati/20206-lekciya-servis-v-passazhirskihperevozkah. 

11.  Офіційний сайт «Укрзалізниця» [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 
https://www.uz.gov.ua/ 

12. Офіційний сайт купівлі квитків [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: https://tickets.ua 
13. Сайт асоціації аналітичного видання Auto-Consulting. [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу https://autoconsulting.com.ua 
 

REFERENCES 
1. Babachenko L.V. (2016). Logistychna skladova efektyvnosti marketyngu v tovarniy 

investytsiyniy politytsi [Logistics component marketing efficiency in product innovation]. Naukovyi visnyk 
Kersonskogo derzhavnogo universytetu – Scientific Herald of Kherson State University.  
Series: Economics Sciences, 16, Part 1,  41–44 [in Ukrainian]. 

2. Bakalinskyi O.V., Melnyk T.S. (2018) Marketyngovi doslidzhennia pry totalnomu upravlinni 
spozhyvchoiu tsinnistiu perevezen pasazhyriv zaliznytsiamy / Монографія. – Kyiv:  National Transport 
University, 288: Bibliograf, 260–277 [in Ukrainian]. 

3. L. V. Zaburanna, K. V. Sirenko.( 2010).  Osoblyvosti kompleksu marketyngu u sferi turyzmu 
[Features of the marketing mix for businesses in tourism]. Aktualny problemy ekonomiky - Current 
economic problems, 10, 58—63. [in Ukrainian]. 

4. Kiryan O. I. (2014). Zagalna kharakterystyka vitchyznianogo konkurentnogo rynku transportnykh 
poslug. [General characteristics of the domestic competitive market of transport services]. Visnik NTU 
«HPI» - Bulletin NTU «KhPI» 33, 3–13. [in Ukrainian]. 



 

93 

5. Melnyk T.S. (2018) Metodologichni aspekty marketyngovyh doslidzen popytu i motyviv 
spozhyvchoi povedinky pasazhyriv zaliznychnogo transport dalekogo spoluchennia. [Methodological aspects 
of marketing research of demand and motives of consumer behavior of passengers of railway transport of far 
message]. Visnyk ekonomiky, transportu i promyslovosti - The bulletin of transport and industry economics, 
62, 319-329. [in Ukrainian]. 

6. Myroshnychenko Y., Yakovenko V. (2012). Marketyngovyi pidkhid do vyznachennia potreb 
korystuvachiv transportnykh poslug. [Marketing approach to identify the needs of the users of transport 
services]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis,11, 345– 347. [in Ukrainian]. 

7. Nazarenko I.I. (2017). Formuvannia kryteriiv yakosti poslug pasazhyrskogo transport v umovakh 
yevropeiskoi integratsii Ukrainy. [Formation of criteria of quality of passenger transport services under 
conditions of European integration of Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti - Economics and 
management on transport, 4, 72–78. [in Ukrainian]. 

8. D. Ponkratov, G.Faletska. (2014) Otsinka znachuschoschi kryteriiv vyboru pasazhyramy shliahu 
peresuvannia v mistakh. [The evaluation of importance of passengers path choice criteria in cities]. Naukovі 
notatki. Mіzhvuzіvs'kij zbіrnik - Intercollegiate collection "Scientific Notes". 46, 452– 459. [in Ukrainian]. 

9. Osadcha O.A. (2011). Analіz tendencії rinku poslug avіakompanіj / O.A. Osadcha // Problemi 
sistemnogo pіdhodu v ekonomіcі. – Problems of the system approach in the economy, 39, 78 – 83. [in 
Ukrainian]. 

10. http://scbist.com/zh-d-stati/20206-lekciya-servis-v-passazhirskihperevozkah 
11. https://www.uz.gov.ua/ 
12. https://tickets.ua 
13. https://autoconsulting.com.ua 

 
РЕФЕРАТ 

Ложачевська О.М. Модель вибору раціонального маршруту в пасажирському сполученні / 
О.М. Ложачевська, В.І. Порфиренко, В.В. Кочеткова // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

Стаття присвячена вивченню складових споживчої моделі вибору раціонального маршруту в 
пасажирському сполученні на прикладі конкретного маршруту за сучасних економічних умов. 

Мета роботи – моделювання поведінки споживача на ринку транспортних послуг та 
прийняття ним рішення про вибір раціонального маршруту перевезення. 

Об’єкт дослідження –  пасажирські перевезення при здійсненні міжміського сполучення.  
Методи дослідження – методи аналізу, апріорного сегментування, аналогії та порівнянь. 
Пасажирські перевезення здійснюють різні види транспорту: залізничний, автомобільний, 

повітряний, морський, річковий. Пасажир, керуючись власними інтересами, оцінює переваги та 
недоліки кожного виду транспорту і здійснює свій оптимальний вибір. Таким чином в умовах 
конкуренції існує реальна необхідність у вивченні факторів, що впливають на споживчий вибір. 

У ході дослідження проведено сегментацію ринку транспортних перевезень за різними 
критеріями: терміновістю поїздок, доходами споживача та сезонністю. Розглянуто споживчі переваги 
пасажирів, що належить до різних сегментів ринку, щодо різних видів транспорту та визначено 
ключові фактори, які впливають на вибір транспортного засобу. Запропоновано споживчу модель 
вибору раціонального маршруту в пасажирському сполученні на прикладі міжміського маршруту 
«Київ-Одеса». Враховано ринкові та маркетингові можливості та запропоновано конкретні можливі 
варіанти для здійснення поїздки різними видами транспорту. 

Завдяки проведеному аналізу споживчих переваг різних видів транспорту можна 
спрогнозувати поведінку споживача. Дослідження споживчих мотивацій дозволяє  зрозуміти 
найкращим чином процес прийняття рішення пасажиром при виборі раціонального маршруту та  
розробити комплекс маркетингових комунікацій для ефективного залучення споживача послуг. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СПОЖИВЧА ПЕРЕВАГА, СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, РАЦІОНАЛЬНИЙ МАРШРУТ, СПОЖИВЧА МОДЕЛЬ ВИБОРУ 
РАЦІОНАЛЬНОГО МАРШРУТУ 
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ABSTRACT 
Lozhachevska O.M., Porfirenko V.I., Kochetkova V.V. Model for selection of the rational route in 

passenger transportation. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific 
and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article is devoted to the study of components of the consumer model of the choice of a rational 
route in passenger communication on an example of a particular route in modern economic conditions.  

The purpose of the work is to model the behavior of consumers in the market of transport services and 
to make a decision on choosing a rational route for transportation.  

The object of the research is passenger transportation in the implementation of long-distance traffic. 
Methods of research - methods of analysis, a priori segmentation, analogies and comparisons.  
Passenger transportation carries out various kinds of transport: railway, automobile, air, sea, river. 

The passenger, guided by his own interests, evaluates the advantages and disadvantages of each mode of 
transport and makes his best choice. Thus, in a competitive environment, there is a real need to study the 
factors affecting consumer choice. In the course of the study, segmentation of the transport market was 
carried out on the urgency of trips, consumer revenues and seasonality. The consumer preferences of a 
passenger belonging to different segments of the market are considered in relation to different types of 
transport and the key factors that influence the choice of vehicle are determined. The consumer model of 
choice of a rational route in passenger communication on the example of long-distance route "Kiev-Odessa" 
is offered. The market and marketing opportunities are taken into account and concrete variants are offered 
for realization of a trip by different kinds of transport.  

Due to the analysis of consumer preferences of different types of transport, consumer behavior can be 
predicted. The study of consumer motivation allows you to understand the best way of making a decision by 
the passenger when choosing a rational route and develop a set of marketing communications for the 
effective involvement of the customer of the service.  

KEY WORDS: CONSUMER BENEFITS, SEGMENT MARKET TRANSPORT SERVICES, 
RATIONAL ROUTE, CONSUMER MODEL FOR SELECTION OF THE RATIONAL ROUTE 
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Статья посвящена изучению составляющих потребительской модели выбора рационального 
маршрута в пассажирском сообщении на примере конкретного маршрута в современных 
экономических условиях. 

Цель работы - моделирование поведения потребителя на рынке транспортных услуг и 
принятия им решения о выборе рационального маршрута перевозки. 

Объект исследования – пассажирские перевозки при осуществлении междугородного 
сообщения. 

Методы исследования - методы анализа, априорного сегментирования, аналогии и сравнения. 
Пассажирские перевозки осуществляют различные виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, воздушный, морской, речной. Пассажир, руководствуясь собственными интересами, 
оценивает преимущества и недостатки каждого вида транспорта и осуществляет свой оптимальный 
выбор. Таким образом в условиях конкуренции существует реальная необходимость в изучении 
факторов, влияющих на потребительский выбор, 

В ходе исследования проведено сегментирование рынка транспортных перевозок по 
различным критериям: по срочности поездок, доходов потребителя и сезонностью. Рассмотрены 
потребительские предпочтения пассажиров, принадлежащих к разным сегментам рынка, различным 
видам транспорта и определены ключевые факторы, влияющие на выбор транспортного средства. 
Предложено потребительскую модель выбора рационального маршрута в пассажирском сообщении 
на примере междугороднего маршрута «Киев-Одесса». Учтены рыночные и маркетинговые 
возможности и предложены конкретные варианты для осуществления поездки различными видами 
транспорта. 

Благодаря проведенному анализу потребительских предпочтений различных видов транспорта 
можно спрогнозировать поведение потребителя. Исследование потребительских мотиваций 
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позволяет понять лучшим образом процесс принятия решения пассажиром при выборе 
рационального маршрута и разработать комплекс маркетинговых коммуникаций для эффективного 
привлечения потребителя услуг. 
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WSTĘP 
Bezpieczeństwo odgrywa znaczącą rolę w rozwoju transportu, szczególnie gałęzi kolejowej. By je 

poprawiać konieczna jest współpraca wszystkich organów, które prowadzą swą działalność w branży 
kolejowej. Ważnym pojęciem jest kultura bezpieczeństwa czyli system postaw wobec ryzyka, zagrożeń, 
bezpieczeństwa, który wskazuje kluczowe wartości konieczne do realizowania. Jest bazą do systemów 
zarządzania bezpieczeństwem, niezbędną do utrzymywania i podnoszenia bezpieczeństwa. W 2016 r. 
opracowano i  wdrożono projekt „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie 
kolejowym” [3]. 

W 2017 roku z inicjatywy Urzędu Transportu Kolejowego powstał projekt „Kolejowe e-
Bezpieczeństwo”. System informatyczny ma wspierać monitorowanie bezpieczeństwa na terenie Polski, 
umożliwić nadzorowanie i działanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. System 
byłby zintegrowaną bazą danych służącą podmiotom użytkującym linie kolejowe, kontrolowanym przez 
UTK. Dzięki niemu usprawniono by przesył informacji, szybszą analizę danych oraz przyspieszenie 
działania. 

Na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym wpływ mają: 
- stan techniczny infrastruktury, 
- tabor, 
- organizacja ruchu, 
- organizacja przewozów, 
- kwalifikacje i sumienne wykonywanie obowiązków przez pracowników. 
Instytucją zajmującą się bezpieczeństwem w transporcie kolejowym jest Urząd Transportu 

Kolejowego. Wśród jego najważniejszych zadań wyróżniamy [2]: 
- prowadzenie rejestru pojazdów kolejowych, 
- kontrole odnośnie przestrzegania zasad eksploatacji, utrzymania linii i pojazdów kolejowych, 

warunków technicznych, 
- wydawanie certyfikatów, świadectw bezpieczeństwa, 
- kontrolowanie przepisów przewoźników, zarządców infrastruktury, użytkowników bocznic, 
- nadzorowanie wydawanych kwalifikacji pracownikom kolei, 
- nadzorowanie przewozów towarów niebezpiecznych, 
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- działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie transportu kolejowego. 
Prezes UTK działa w oparciu o przepisy z ustaw: 
- o transporcie kolejowym, 
- o systemie oceny zgodności, 
- o przewozie towarów niebezpiecznych. 
By ocenić bezpieczeństwo ruchu kolejowego należy zwrócić uwagę na liczbę wypadków, ich 

przyczyny i skutki, a także występujące zagrożenia. Liczba wypadków zależy od wykonywanych 
przewozów i ich wielkości, intensywności ruchu na trasie, stanu technicznego linii oraz pojazdów 
kolejowych [6]. 

Urząd Transportu Kolejowego współpracuje z Najwyższą Izbą Kontroli. Stworzono raport, w którym 
wymieniono naruszenia, które zarejestrowano. W przypadku działalności zarządców infrastruktury były to: 

- zły stan utrzymania infrastruktury: nawierzchni torowej, podtorza, roślinność na torowisku, 
zachwaszczenie, nieodpowiednie usytuowanie drzew i krzewów od osi torów, 

- nieodpowiednie oznakowanie linii kolejowej, 
- niewystarczające dozorowanie stanu nawierzchni kolejowej, 
- słaba widoczność sygnałów i wskaźników, 
- błędy w prowadzonej dokumentacji. 
Utrzymanie infrastruktury jest jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na 

bezpieczeństwo w transporcie kolejowym. Konieczne jest sprawowanie nadzoru i utrzymywanie jej w 
dobrym stanie, dzięki czemu podnosi się jakość usług oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń 
kolejowych. 

Kontroli poddano również przewoźników kolejowych, pracowników oraz obsługiwany przez nich 
tabor kolejowy. Zwrócono uwagę na stan techniczny pojazdów, zgodność prowadzonej dokumentacji oraz 
odpowiednie oznakowanie. Kontrole miały na celu zweryfikowanie kwalifikacji pracowników i sprawności 
technicznej pojazdów. Głowne nieprawidłowości jakie zostały wykryte to: 

- niewłaściwy nadzór nad czynnościami utrzymaniowymi, 
- niezgodne oznakowanie i wyposażenie pojazdów, 
- nieodpowiedni nadzór nad dokumentacją eksploatacyjną. 
Wśród działających systemów dbających o poprawę bezpieczeństwa w transporcie kolejowym można 

wymienić: 
- SMS – Safety Management System – System Zarządzania Bezpieczeństwem [8], 
- MMS – Maintenance Management System – System Zarządzania Utrzymaniem [9], 
- QMS – Quality Management System – System Zarządzania Jakością [10], 
- RMS – Risk Management System – System Zarządzania Ryzykiem [11]. 
System zarządzania bezpieczeństwem (SMS) zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym służy 

organizacji i działaniom zarządcy i przewoźnika by zapewnić bezpieczeństwo. Jego elementy określono w 
Rozporządzeniu w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem. Stanowi on spójną, logiczną całość w 
której procedury są ze sobą powiązane. Jest sumą procesów działania przedsiębiorstwa. Dzięki 
monitorowaniu i  stałemu zarządzaniu ryzykiem możliwe jest zapobieganie negatywnych zdarzeń w 
transporcie kolejowym. System SMS jednak nie zawiera wszystkich działań mających wpływ na 
bezpieczeństwo, a tylko te podstawowe. W 2017 zostały przeprowadzone kontrole. Na 130 działań odkryto 
924 nieprawidłowości, wskaźnik wyniósł 5,5, co oznacza spadek o 2,1 w porównaniu do roku poprzedniego. 

ZDARZENIA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 
Zdarzenia w transporcie kolejowym można podzielić na trzy grupy: poważny wypadek, wypadek i  

incydent [1]. 
Poważny wypadek jest to wypadek w wyniku kolizji, wykolejenia pociągu lub innym podobnym 

działaniem w wyniku którego śmierć poniosła przynajmniej 1 ofiara lub 5 osób ciężko rannych bądź 
zniszczeniu uległ pojazd kolejowy, infrastruktura, środowisko na koszt 2 mln Euro. 

Wypadek jest niezamierzonym, nagłym pojedynczym bądź ciągiem zdarzeń z udziałem pojazdu 
kolejowego w wyniku którego szkodzie uległo zdrowie ludzkie, mienie lub środowisko. Do wypadków 
kwalifikują się kolizje, zdarzenia na przejazdach czy wykolejenia. 

Incydentem nazywa się każde inne zdarzenie niż wypadek i poważny wypadek, które ma wpływ na 
bezpieczeństwo. 
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Dane dotyczące wypadków i incydentów na sieci kolejowej pochodzą od zarządców infrastruktury. 
Zgłaszane są do Przewodniczącego PKBWK i Prezesa UTK. Wynika to z Rozporządzenia w sprawie 
poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym. 

W Polsce najczęstszą przyczyną wypadków w transporcie kolejowym są wypadki na przejazdach. Są 
one spowodowane nierozwagą i nieprzestrzeganiem przepisów przez kierowców. Ważnym czynnikiem są 
również samobójcy, którzy generują wielkie straty i opóźnienia w czasie podróży.  

Aktem prawnym, który reguluje sposoby postępowania w przypadku wypadków, poważnych 
wypadków bądź incydentów w transporcie kolejowym, procedury, tryb powoływania komisji kolejowej, 
postępowania oraz pracy komisji kolejowych jest " [5]. 

STATYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE 
Ustawa o transporcie kolejowym dzieli wypadki kolejowe na: 
- kolizje, 
- wykolejenia, 
- zdarzenia mające miejsce na przejazdach i przejściach, 
- zdarzenia w których uczestniczyły osoby, spowodowane przez pojazd kolejowy, 
- pożary pojazdu kolejowego. 

 

 
Rysunek 1 – Wypadki i poważne wypadki kolejowe w latach 2011-2017 [7] 

Figure 1 – Accidents and serious railway accidents in 2011-2017 [7] 
 

Kolizje i wyklejenia stanowiły 31,1% wszystkich wypadków w 2017 roku. Zwykle wynikają z 
systemu kolejowego z niesprawności urządzeń, nieefektywnych procedur. Poprawa bezpieczeństwa w tym 
zakresie jest zależna od działań zarządców infrastruktury, przewoźników kolejowych, usługodawców w 
zakresie usług budowlanych. Kolizje to również wypadki w skutek najechania pojazdu kolejowego na 
drogowy i odwrotnie, wynikające ze znalezienia się pojazdu drogowego w nieodpowiednim miejscu. 

Wypadki podzielić można również na wynikające z winy systemu kolejowego oraz z udziałem osób 
trzecich. W pierwszej grupie przyczyną mogą być nawierzchnia kolejowa bądź obiekt inżynieryjny w złym 
stanie, najechanie na pojazd lub przeszkodę, pojazd na niewłaściwie ułożonej drodze, zły stan techniczny 
wagonu, zlekceważenie sygnału „Stój”, przedwczesne rozwiązanie drogi i źle przełożona zwrotnica. 
Wypadki niezależne od systemu kolejowego odbywają się na przejazdach i przejściach kolejowo-
drogowych, mogą wynikać z obecności człowieka w niedozwolonym miejscu, nierozważnego działania 
pasażera. 

Wypadki mogą wynikać również z niewłaściwej organizacji robót torowych, źle zamontowane 
urządzenia, uszkodzoną sieć trakcyjną, przedmioty pozostawione na torze, brak kwalifikacji pracowników. 
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Rysunek 2 – Liczba incydentów w latach 2011-2017 [7] 

Figure 2 – Number of incidents in 2011-2017 
 

Incydenty stanowią ważną grupę związaną z ruchem pociągów. Nie niosą tak dużych szkód jak w 
przypadku wypadków, jednak pomagają zweryfikować zagrożenia.. Większość incydentów w 2017 roku 
wynikała z błędów systemu kolejowego. 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA PODKARPACIU 
Analizując wykres (rysunek 3) można dostrzec iż w latach 2008-2015 liczba wypadków i incydentów 

na terenie Podkarpacia malała od 11 do 3. Od roku 2016 liczba ta wzrasta, osiągając w 2018 roku 16. Winę 
w przypadku wszystkich wypadków i incydentów ponoszą kierowcy pojazdów drogowych bądź piesi, którzy 
nie dostosowali się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na przejazdach kolejowo-drogowych. 

 
Rysunek 3 – Ilość wypadków i incydentów w transporcie kolejowym 

na Podkarpaciu w latach 2008-2018 

Figure 3 – The number of accidents and incidents in rail transport 
in the Podkarpacie region in 2008-2018 

 
Na rysunku 4. przedstawiono ilość wypadków i incydentów kolejowych na Podkarpaciu w latach 

2008-2018 na poszczególnych kategoriach przejazdów. 
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Rysunek 4 – Ilość wypadków i incydentów na Podkarpaciu 

w latach 2008-2018 na poszczególnych kategoriach przejazdów kolejowych 

Figure 4 – The number of accidents and incidents in the Podkarpacie region 
in 2008-2018 on individual categories of level crossings 

Przejazdy kategorii A są to przejazdy kolejowo-drogowe w obrębie których ruch jest kierowany 
dzięki uprawnionym pracownikom zarządcy lub przewoźnika kolei, z użyciem sygnałów ręcznych, 
systemów bądź urządzeń na przejeździe wyposażonym w rogatki zamykające jezdnię na całej jej szerokości i 
sygnalizatory świetlne 

Przejazdy kategorii B są to przejazdy kolejowo-drogowe gdzie ruch kierowany jest kierowany z 
użyciem samoczynnych systemów przejazdowych, z sygnalizatorami drogowymi i rogatkami zamykającymi 
wjazd, wyjazd i zjazd z przejazdu. 

Przejazdy kategorii C są to przejazdy kolejowo-drogowe z samoczynnymi systemami wyposażonymi 
w  sygnalizatory drogowe. 

Przejazdy kategorii D są to przejazdy kolejowo-drogowe nie wyposażone w systemy zabezpieczające ruch. 
Analizując wykres (rysunek 4) można dostrzec iż najwięcej wypadków i incydentów miało miejsce na 

przejazdach kategorii D. Wynika to z najmniejszej liczby zabezpieczeń na tego typu przejazdach. Kierowcy 
mimo oznakowania nie stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Należałoby zmniejszyć liczbę 
przejazdów tej kategorii w regionie w celu poprawy bezpieczeństwa. 

PODSUMOWANIE 
Podsumowując, bezpieczeństwo ruchu kolejowego odgrywa ważną rolę w rozwoju transportu, jak i 

życia społecznego. Podstawowym pojęciem w niniejszej tematyce jest kultura bezpieczeństwa, czyli system 
postaw wobec ryzyka, zagrożeń bezpieczeństwa, które wskazują kluczowe wartości konieczne do 
realizowania. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań statystycznych wynika, że kolizje i 
wyklejenia w  2017 roku stanowiły 31,1% wszystkich wypadków w kolei. Zwykle przyczyną tego były 
wadliwie działające systemy zarządzania kolejowego, niesprawność urządzeń oraz nieefektywne procedury. 
Poprawa bezpieczeństwa w tym sektorze jest zależna od działań zarządców infrastruktury, przewoźników 
kolejowych, jak również usługodawców w zakresie usług budowlanych. Kolizje to również wypadki w 
skutek najechania pojazdu kolejowego na drogowy i odwrotnie, wynikające z wjazdu pojazdu drogowego na 
przejazd kolejowy. 

Z przeprowadzonej analizy liczby wypadków i incydentów na terenie podkarpacia w latach 2008-
2018, wynika, że zdecydowana większość wszystkich zdarzeń była po stronie kierowców pojazdów 
drogowych oraz pieszych, którzy nie dostosowali się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących na 
przejazdach kolejowo-drogowych.  

Najwięcej wypadków miało miejsce na przejazdach kolejowych kategorii D, czyli przejazdach nie 
wyposażonych w system zabezpieczający ruch. W przypadku tego typu przejazdów kierowcy mimo 
oznakowania, lekceważą podstawowe zasady poruszania się po skrzyżowaniach drogowo-kolejowych. Aby 
poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, należałoby zmniejszyć liczbę niestrzeżonych przejazdów. 
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STRESZCZENIE 
LEW Krzysztof, LEŚNIAK Anna. Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym / LEW Krzysztof, 

LEŚNIAK Anna // Wisnyk Narodowego Uniwersytetu Transportu. – К. : NTU, 2019. – № 3 (45). 
W artykule przedstawiono wpływ rozwoju transportu kolejowego na bezpieczeństwo. Aby móc 

oddziaływać na poprawę bezpieczeństwa konieczna jest współpraca wszystkich organów, które prowadzą 
swą działalność w branży kolejowej. Ważnym pojęciem jest kultura bezpieczeństwa czyli system postaw 
wobec ryzyka, zagrożeń, bezpieczeństwa, który wskazuje kluczowe wartości konieczne do realizowania. Jest 
bazą do systemów zarządzania bezpieczeństwem, niezbędną do utrzymywania i podnoszenia 
bezpieczeństwa. 

Zdarzenia w transporcie kolejowym można podzielić na trzy grupy: poważny wypadek, wypadek i  
incydent. 

Dane dotyczące wypadków i incydentów na sieci kolejowej pochodzą od zarządców infrastruktury. 
Zgłaszane są do Przewodniczącego PKBWK i Prezesa UTK. Wynika to z Rozporządzenia w sprawie 
poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym. 

W Polsce najczęstszą przyczyną wypadków w transporcie kolejowym są wypadki na przejazdach. Są 
one spowodowane nierozwagą i nieprzestrzeganiem przepisów przez kierowców. Ważnym czynnikiem są 
również samobójcy, którzy generują wielkie straty i opóźnienia w czasie podróży.  

Wypadki podzielić można również na wynikające z winy systemu kolejowego oraz z udziałem osób 
trzecich. W pierwszej grupie przyczyną mogą być nawierzchnia kolejowa bądź obiekt inżynieryjny w złym 
stanie, najechanie na pojazd lub przeszkodę, pojazd na niewłaściwie ułożonej drodze, zły stan techniczny 
wagonu, zlekceważenie sygnału „Stój”, przedwczesne rozwiązanie drogi i źle przełożona zwrotnica. 
Wypadki niezależne od systemu kolejowego odbywają się na przejazdach i przejściach kolejowo-
drogowych, mogą wynikać z obecności człowieka w niedozwolonym miejscu, nierozważnego działania 
pasażera. 

Artykuł zawiera informacje o ilość wypadków i incydentów kolejowych na Podkarpaciu, jakie miały 
miejsce w latach 2008-2018 na poszczególnych kategoriach przejazdów (A,B,C,D). 

РЕФЕРАТ 
ЛЕВ Кшиштоф. Безпека на залізничному транспорті / ЛЕВ Кшиштоф, ЛЕСНЯК Анна // Вісник 

Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

У статті представлено вплив розвитку залізничного транспорту на безпеку. Щоб мати 
можливість впливати на поліпшення безпеки, необхідно співпрацювати з усіма органами, які 
здійснюють свою діяльність у  залізничній галузі. Важливою концепцією є культура безпеки або 
система ставлення до ризиків, загроз і  безпеки, яка вказує на ключові цінності, необхідні для 
виконання. Вона є базою для систем управління безпекою, необхідних для підтримки та підвищення 
безпеки. Події в залізничному транспорті можна розділити на три групи: велика аварія, аварія та 
інцидент. Дані про аварії та інциденти на залізничній мережі надходять від менеджерів 
інфраструктури. Про них повідомляє Голова РКБВК і Президент УТК. Це пов'язано з Положенням 
про великі аварії, аварії та інциденти в залізничному транспорті. У Польщі нещасні випадки на 
переходах є найпоширенішою причиною нещасних випадків на залізничному транспорті. Вони 
викликані незначністю та невідповідністю водія. Важливими факторами є також самогубства, які 
також завдають великих втрат і затримок під час подорожі. Аварії також можна розділити на 
залізничну систему, яка виникла з вини, і за участю третіх сторін. У першій групі причиною може 
бути поверхня залізничного транспорту або інженерний об'єкт у поганому стані, що зависає над 
транспортним засобом або перешкодою, транспортний засіб на неправильно прокладеній дорозі, 
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поганий технічний стан вагона, нехтуючи сигналом "Стоп", передчасному дорожньому рішенні та 
неправильно впорядкованому кросоверу. Аварії, незалежні від залізничної системи, відбуваються на 
переїздах, залізничних і автомобільних переїздах, вони можуть виникнути внаслідок присутності 
чоловіка на незаконному місці або в необережній роботі пасажира. Стаття містить інформацію про 
кількість залізничних аварій та інцидентів у Підкарпатському воєводстві, які відбулися у 2008-2018 
роках за окремими категоріями подорожей (A, B, C, D). 

ABSTRACT 
LEW Krzysztof, LEŚNIAK Anna. Safety in rail transport / LEW Krzysztof, LEŚNIAK Anna // Visnyk 

of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. 
National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article presents the impact of rail transport development on safety. To be able to affect the 
improvement of security, it is necessary to cooperate with all bodies that conduct their activity in the railway 
industry. An important concept is the security culture or system of attitudes towards risk, threats and security, 
which indicates the key values necessary to carry out. It is a base for security management systems, necessary 
to maintain and increase security. 

Events in rail transport can be divided into three groups: a major accident, an accident and an incident. 
Data on accidents and incidents on the railway network come from infrastructure managers. They are 

reported to the Chairman of the PKBWK and the President of UTK. This is due to the Regulation on major 
accidents, accidents and incidents in rail transport. 

In Poland, accidents at crossings are the most common cause of accidents in railway transport. They are 
caused by driver's insignificance and non-compliance. Suicides who also cause great losses and delays during 
the journey are also important factors. 

Accidents can also be divided into the railway system resulting from the fault and with the participation 
of third parties. In the first group, the reason may be a railway surface or an engineering object in a bad 
condition, hovering over a vehicle or an obstacle, a vehicle on an improperly laid road, poor technical condition 
of the wagon, neglecting the "Stop" signal, premature road solution and incorrectly ordered crossover. 
Accidents independent of the railway system take place at level crossings and rail and road crossings, they may 
result from the presence of a man in an unlawful place or in the passenger's imprudent operation. 

The article contains information on the number of railway accidents and incidents in Podkarpacie, which 
took place in 2008-2018 on individual categories of journeys (A, B, C, D). 
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Introduction 
Among the wide range of problems caused by the inevitable process of globalization of information 

systems, business and politics, the connection of pedagogy, through logistics, to a single space of human 
development, the information society acquires special significance due to the growth of the role of 
information and communication infrastructure in the system of social production [1]. 

The charter of the global information society states that all people, without exception, should have the 
opportunity to take advantage of the global information society, and the resilience of this society is based on 
democratic values, such as the free exchange of information and knowledge, mutual tolerance and respect for 
the peculiarities of other people. [2]. 

The time has come when media competence goes beyond canonical theories and methods, and formed 
under the influence of both national and transnational trends [3]. 

At the same time, there is: generating an exchange of best practices in the field of innovation cluster 
development; promotion of global knowledge dissemination and rapid technology withdrawal into the 
market; exchange of best practices and ideas in the field of education management; mutual recognition and 
transparency of professional qualifications; cooperation through innovation alliances to form the critical 
mass of scientific and technical knowledge and labor resources needed to support innovative societies [4]. 

Contemporary transformations in our country, overlapping with democratic practices in the 
prevention of corruption in the EU [5] at all levels and branches of government in general, and in particular 
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sectors of the economy, in particular, lead to the creation of the accumulative system "How to become the 
Minister of Transport and Infrastructure?" to solve the problem of staffing the field of transport and road 
construction in a global competitive environment; raising the general level of education and knowledge 
gained by future specialists in the industry, and establishing interaction between educational institutions of 
the transport sector, employers, state authorities and local self-government. 

With the use of modern information technologies, it is proposed to create an information and logistics 
center (ILC) of the National Transport University (NTU) and implement the accumulation system "How to 
become the Minister of Transport and Infrastructure?" for using the students' basic rating points for further 
professional activities in the field of transport and road construction [6]. 

After all, the problem of the further employment of graduates of educational institutions of transport 
profile is known to everyone: the refusal to work because of "lack of practical experience." And why was the 
rating system introduced during the studying? During the studying in the institution of education of the 
transport profile, students, depending on the professional orientation, will receive (this is entered into a 
diploma) from 8 thousand up to 12 thousand points. Moreover, these points are accrued not only for 
studying, but also for the passage of various industrial and pre-diploma practices, participation in scientific 
conferences, involvement in research, search, patenting, publishing, etc. And this, for some reason, is not 
taken into account in further employment and confirmation of the experience of a future specialist. 

The proposed accumulation system at the ILC should become a significant leverage for students to 
respect their experience during their studying at an institution of education, and should encourage the full 
involvement of students in various fields of activity (not only studying), from which the future of the 
graduate depends on in a future employment in a professional orientation. In parallel, it is foreseen to create 
accumulative system for faculty-professionals (replacing the existing distorted "Rating of Teachers" base), 
which reflects their real professional abilities in transport and road construction projects and programs, and 
has become a real example for students. 

The task of the accumulation system at ILC is: 
 creating of databases (DB) of entrants, students, post-graduate students, professors, specialists of 

transport-road operators and other interested organizations; 
 developing of a mechanism for coordination and exchange of information between interested 

parties. 
The main functions of the ILC include the following: 
 attraction of specialists of different levels of qualification for implementation and realization of 

tasks of different level of complexity of projects and programs in the field of transport and road construction; 
 formation of personnel and teams of projects and programs in the field of transport and road 

construction for subjects of different levels of management in the conditions of UPGRADE (for operational, 
tactical and strategic levels of management); 

 creation of a regional data bank (reserve) for teachers, students/graduates, specialists and 
employers in the field of transport and road construction; 

 studying the needs of specialists in the field of transport and road construction in the regions; 
 selection of candidates for participation in the competition for vacant positions of managers in 

transport and road construction; 
 conduction of sociological surveys on the issues of employment, further development of transport 

personnel and road construction, etc.; 
 comparative analysis of the activity of education institutions of the transport profile; 
 assessment of the efficiency of the educational system, development and implementation of 

innovation projects, etc. 
Purpose and Methods 
The purpose of this study is to create accumulative system as workable mechanism for implementing 

reforms in the field of education, stimulating students to acquire knowledge and prevent bribery in 
educational institutions and state authorities, increase the professional level of specialists and provide further 
specialists for operational, tactical and strategic levels of management for projects and programs in the field 
of transport and road construction. 

The system approach, the theory of precedents; the theory of decision making and methods of multi-
criteria assessment, as well as elements of the theory of project and program management, and team 
management are used in the research. 

Results and Discussion 
Consider the provided technical details for creating an ILC: 
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 equipping of modern computers with a package of complex programs, which will become the 
nucleus of the Regional Educational Logistics Center (RELC) in the future on the basis of NTU [7]; 

 development of the rating database of students and professors-professionals, which shows the real 
status of their rating (in the perspective - the databases of educational institutions of transport profile and 
transport specialists of the country); 

 management is carried out through the local information network with the general site and access 
to the Internet (in the perspective - the ILC NTU connection with other ILC of the country with the further 
access to the Global Employment Network); 

 functioning of the ILC NTU on a commercial basis (outsourcing) through the making agreements 
with organizations and participants in the pedagogical process to provide a variety of services, among which: 

 organization of educational logistics chains and tracking of their implementation; 
 optimization of placement of educational institutions in the region; 
 selection of partners for educational institutions and assistance in the making of agreements; 
 advice on teaching technology; 
 creation of a regional data bank (reserve) for professors; 
 holding of regional meetings and conferences; 
 studying and disseminating of the new methods of teaching and management; 
 supplying educational institutions with modern equipment, methodological and educational 

literature for the educational process; 
 creation and management of a regional electronic network of libraries of educational institutions 

and local libraries; 
 assistance in training of scientific staff for regional educational institutions, etc. 
Consider the recommendations for the practical creation of the accumulation system "How to become 

the Minister of Transport and Infrastructure?”. Completing the tasks of different levels of complexity of 
projects and programs in the field of transport and road construction concerns transport services, vehicles, 
road infrastructure objects, information support, transport personnel, etc. It should be noted that the process 
of forming staff and teams of projects and programs in the field of transport and road construction under 
conditions UPGRADE: 

 is laid at the design stage of route systems and transport networks; 
 is created in the process of organization of transportation; 
 and it is realized at transport service of the population. 
In accordance with the requirements of the current legislation, the responsibility for the provision of 

safe transport services lies on transport personnel, whose level of competence is an important factor in 
preserving and strengthening the social stability of the society and ensuring the life of the population under 
the conditions of effective management of passenger traffic. This approach allows us to adhere strictly to the 
principles of protecting society from unprofessionalism in transport, which is dangerous to the lives and 
health of transport service users. 

Specialists in project management believe that the quality of project development and the steady 
control of their implementation prevent the improper satisfaction of consumers. At the same time, it is 
generally recognized that it is impossible to obtain high management efficiency only through the 
development and implementation of projects, even if they provide a high level of scientific support. 

The most effective direction of providing stable high quality services in the context of modernization 
of transport, modern concepts of project management recommend creation the mechanism of rational use of 
human resources and personnel potential, as well as the mastery of transport personnel by modern 
management methods at the stage of team formation [8]. After all, according to modern studies, investments 
in training the personnel potential of production are approaching to the level of investment in technical 
support. 

Based on the use of elements of the theory of project and program management, an approach is 
proposed where the components of the tasks of forming staff and the teams of projects and programs in the 
field of transport and road construction are disclosed. It is suggested to qualify three levels that characterize 
the expediency of using the algorithm and the software product, for example, the formation of teams of urban 
passenger transport projects, depending on the hierarchy of tasks to be solved (Fig.1). 

Consider the practical recommendations for creating an accumulative system "How to become a 
Minister of Transport and Infrastructure?" and to further provide the transport industry with specialists of the 
appropriate level of qualification for the operational, tactical and strategic levels of project management and 
programs in the field of transport and road construction. 
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Recommendations are defined in a uniform procedure for the formation of personnel and teams of 
projects and programs in the field of transport and road construction, which is carried out to meet the needs 
of the population in transport services and improve the efficiency of transport personnel. 

 

 

Figure 1 – Qualification of teams of urban passenger transportation projects 
 
Materials for the formation of personnel and teams of projects are used for rational selection and 

recruitment of staff to the management structure of the body, which is responsible for transport and 
infrastructure, which enables to optimize the solution of the tasks of management of passenger transportation 
technology, namely: preparation of materials for the competition for transportation; definition of organizers 
of transportation; survey of passenger traffic on routes; calculation of the optimal number of vehicles and 
their distribution on the transport network; normalization of speed of vehicles and rational mode of their 
movement on routes; formation of timetables on routes, along with the work of drivers and the reserve of 
vehicles on routes; dispatching and controlling passenger transportation. 

The effectiveness of the formation of personnel of projects teams is determined by the systematic, 
unanimity, uniformity of the data bank of personnel, a list of characteristics of solved problems, a database 
of precedents [9], as well as the possibility of rational formation of a portrait of the "ideal" candidate for the 
corresponding position, taking into account the convenience of the user interface. 

The software for the computing equipment contains a package of programs for conducting selection 
calculations, selection of personnel of projects teams with the organization of implementation of logical 
control, intuitive interface subsystem of collection and processing of input information, as well as the 
issuance of final results. 

The data bank of the personnel of the project teams, as well as the list of candidates for the 
corresponding positions, is filled by carriers and officials of the governmental body of the state 
administration on transport and local self-government bodies. Initial data on the results of the selection of 
project teams is provided to the customer in printed form or on electronic media together with the designated 
software and provides for author's supervision. 

According to the recommendations made for carriers and officials of the governmental body of the 
state administration in transport and local self-government bodies: the formation of a data bank of project 
teams, a list of characteristics of problem solving and a database of precedents; processing of information on 
algorithms for the formation of personnel of projects teams; analysis of the results of the formation of 
personnel of project team. 

Consider the stage "Formation of data bank of project teams, list of characteristics of problem solving 
and database of precedents". When developing a model of a problem situation, the project manager has to 
operate with bulky operating arrays, gradually filling it with appropriate elements and parameters. In order to 
ensure effective interaction of all participants in the project design and decision-making, as well as the 
adequacy and correctness of the given elements and parameters of the model, the software package provides 
a "Data Entry" block. 

According to the phases of modeling of problem situations, the "Data Entry" block is divided into the 
following components: a component implementing the introduction of model elements; component that 
provides input of model parameters; component that implements the organizational structure of the project. 

Task of the problem situation is supported by the class TfrmPrbOBL, the new problem situation is 
given by the project manager in the window "Registration of the problem situation", entered in the 
corresponding database table (PredmOBL.dbf) and reflected in the window "Task Manager". 

The description of the problem situation and the determination of the set of goals whose achievement 
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I level – the formation of personnel and teams of projects for 
strategic management of passenger transportation is carried 

out at level of the central body of executive power in the 
field of transport and infrastucture 

II level – the formation of personnel and teams of projects 
tactical control of passenger traffic occurs the level of the 
governmental body of the state transport management and 

local self-government bodies 

III level – the formation of personnel and teams of 
operational management projects (employees who directly 
providw services by urban transport) is carried out at the 

level of carriers of different forms of ownership 
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leads to its solution is implemented by the TProblemTarget class - executed by the project manager in the 
Formation of Problems and Goals window, is entered into the tables Problem.dbf, Targets.dbf and also 
reflected in the Task Manager window. 

Generation of alternatives or methods of solutions is provided by the TALTMTD class (in this case, 
the project manager identifies the generator code that proposed this idea in the GenID field) in the Alternate 
Generation or Generation of Decision Methods windows. 

Generation of quality indicators and uncertainty situations is implemented according to the 
TStdQuality and TStdNeopr classes – executed by the project manager based on dictionaries of standard 
quality indicators or uncertainty situations. 

Selection of the model scenario is supported by the TRegForm class (conducted by the project 
manager in the "Parameters of the model" window): parameters of the stage of generation of ideas (whether 
to generate alternatives, methods of decisions, quality indicators, situations of uncertainty); parameters of the 
stage of expertise (whether to evaluate alternatives, methods of decision, method of evaluation: a score or a 
rank scale); all the formed elements and parameters of the model of the problem situation are stored in the 
SetUp.dbf table; this table also has logical fields that reflect the current decision-making model: the model of 
one-criteria choice under uncertainty (MQuality class), the model of multi-criteria compromise under 
uncertainty (uses the parameters, methods and procedures of both classes - Mneopr and MQuality). 

Score estimation of alternatives (methods) of solutions is provided by the TComBalMarks class, 
performed by each expert individually; for this purpose, in the Expertise Wizard window, an expert must find own 
last name on the list of experts admitted for this expert examination, enter own identification code and select as 
object of assessment “Alternatives” or “Decision Methods”; then in the "Ball Assessment of Alternatives 
(Decision Methods) in the Situation of Uncertainty" windows, experts should assign each alternative (or method 
of decision) for each indicator of quality or situation of uncertainty the corresponding score. 

Registration of project managers is supported by the TForm1 and TfrmInfoManagers classes, these 
classes provide registration of personal data of project managers, their interaction with the top manager of 
projects (the level of access of the system administrator, which allows editing all projects without exception) 
and among themselves; while the project manager has the right to make corrections only in the projects he 
has developed; all information about project managers is stored in the Managers.DB table. 

Introduction of the organizational structure of the project: 
 formation of models of problem situations, which includes a plurality of tables with elements and 

parameters of these models; 
 formation of project participants, which consists of tables of information about specialists and 

project managers who have ever participated in the decision-making projects of the current company; 
 providing ready-made solutions to the user is a set of tables with problem situations models and, 

accordingly, different reports of decisions that have ever been made.  
Consider the stage "Processing information on algorithms for the formation of project teams". 
The programmatic implementation algorithm for the design of project teams allows to evaluate the 

costs and timing of a new project on the basis of comparison of information on new and pre-completed 
projects; to organize information on the professional and personal characteristics of team members of pre-
completed projects; obtain objective information on the project documentation of pre-completed stages. 
Stages of information processing for the formation of project teams are presented in Figure 2. 

 
Figure 2 – Algorithm for processing information on the formation of project teams 
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The block diagram of processing information on the formation of project teams contains: 1 - the 

beginning; 2 - data input relative to elements and parameters of decision models; 3 - determination of the 
task of the problem area; 4 - description of the problem situation and determination of the set of goals; 5 - 
generation of alternatives or methods of decision making; 6 - generation of indicators of quality and 
situations of uncertainty; 7 - selection of scenario of model calculation; 8-score assessment of alternatives 
(methods); 9 - registration of project managers; 10 - forming models of problem situations; 11 - the 
formation of project teams; 12 - providing the user with ready-made solutions. 

Consider the stage "Analysis of the results of the formation of project teams". In the process of 
designing and making decisions, the project manager has to operate with large information flows and 
accordingly store in one form or another, bulk information arrays. It is clear that the modern level of 
computer technology and software development, the use of paper technology for data entry and storage is a 
labor-intensive and inefficient process that requires considerable time and resources. In this regard, it is 
proposed to develop a software complex for the formation of project teams, which includes a database of 
decision models and software tools for its introduction, as well as a system for protecting data from 
unauthorized access. 

The program complex for the formation of project teams is designed to automate the search, storage, 
processing, analysis and display of information for solving human resource management tasks and the 
formation of project teams, in particular: maintaining a complete set of personnel information, including the 
description and nature of completed projects in the field of transport and road construction; implementation 
of full, partial or personal information research of human information on transport personnel; conclusion of 
information about transport personnel corresponding to a given set of characteristics with information arrays 
available in the database; comparison of characteristics of the transport personnel with a given generalized 
standard on the basis of multi-criteria optimization procedures; the system has a password hierarchy of 
access to various content materials. 

The program complex for the formation of project teams allows you to work in an interactive mode. 
The monitor displays the modes that are available to this user and if the access password is allowed for him, 
the system goes into an interactive mode in which the user sets his search criteria and analysis tasks. 
Requests and work with information are made in a convenient form for user, with tips and using the language 
of SQL. 

The main modules that perform the work: the module describing the technical task of the new project 
and the model of search of adequate project works for the new design project; the module for providing 
predictable project solutions provides interface features to describe the main characteristics of a new project. 

The search mechanism involves the use of a database of projects that will carry out an automated 
search. A similar basis is existing carriers' program complex of planning and project management for 
introducing new equipment into production. 

The procedure for finding potential candidates for positions in the project contains the following 
stages: description of the project work in the form of text; detection from the received description of the 
concepts from the available categories; clustering of found concepts; search for a project that is adequate in 
structure to the new, within a given range of adequacy; narrowing the search by including search features 
that further characterize the project; select from the list of found adequate projects a list of potential 
performers (tables 1-3). 

Table 1 – Assessment of the adequacy of project work 

Precedents 
Characteristics of the project Level of 

similarities Lm, кm. Nm, unit Ntz, unit Types of transport 
1 112 9 95 2 0,138 
2 52 6 42 1 0,147 
3 303 23 124 3 0,023 
4 96 11 107 2 0,133 
5 120,5 15 93 1 0,367 

Where: Lm (length of routes, km.); Nm (number of routes, units); Ntz (number of vehicles, units). 
 

Table 2 – The weight factor of the criteria for the adequacy of project work 
Characteristics of the project Weight factor The value of the characteristic 

Lм, кm. 0,1 124,5 
Nm, unit 0,1 9 
Ntz, unit 0,4 33 

Types of transport 0,4 2 
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Table 3 – The value of individual characteristics of the "ideal" candidate 
№ 

Characteristics to be evaluated 
Weight 
factor 

Individual values 

1 sex 0,05 M 
2 age 0,05 35 
3 education 0,1 transport profile (auto) 
4 work experience in the industry 0,16 not less than 5 years 
5 knowledge of regulatory documents on the 

organization of passenger transportation 
 

0,16 
 

+ 
6 PC user 0,1 standard office programs, Microsoft Visio, 

AutoCAD, ArchiCAD 
7 responsibility 0,07 100 
8 kindness 0,07 100 
9 ability to work in a team for a result 0,07 100 
10 active life position 0,07 100 
11 excellent communication skills 0,1 100 

 
In the process of practical testing of the models and methods proposed in the study, the task of finding 

job executors for conducting a survey of passenger traffic on large routes was solved. In the process of 
experimental introduction of the proposed technology for the formation of project teams implemented by the 
computer software complex, it was solved more than 40 different in terms of volume and complexity of 
problem situations. Based on the analysis of the results of these studies, appropriate charts were constructed. 

The results of studies on the feasibility of using the program complex of the formation of project 
teams are summarized in Table 4, which identifies the effectiveness of its usage in relation to a specific 
problem situation of the formation of projects teams of urban passenger transport. 

 
Table 4 – Characteristics of the levels of formation of projects teams that determine the feasibility of 

using of the software complex 

№ Name of the indicator 
Measurement 

evaluation 
I level II level III level 

1 Number of model elements units up to 20 up to 15 up to 7 
2 Spending time days up to 30 up to 10 up to 5 
3 Financial expenses grn. up to 4000 up to 1800 up to 700 
4 Labor costs man/hours up to 1000 up to 700 up to 50 
5 Error of decision making regarding 

project team selection 
 

% 
 

up to 2 
 

up to 5 
 

up to 7 

 
Conclusions and References 
Consequently, the proposed information technology allows to create accumulative system as 

workable mechanism of reforming education to encourage the acquisition of knowledge by students and 
prevention and prophylactic of bribery in educational institutions and government agencies, improve the 
professional level of specialists and further providing with experts for operational, tactical and strategic 
levels of projects and programs management in transport and road construction. The method of forming the 
project team consists of two main stages, namely: 

 I stage – on the basis of the precedent theory, conduct the search of projects which are similar to 
the new ones, from which the lists of project implementers are formed. These lists are the basis for forming a 
new project team. In addition, information on the duration of projects and the number of personnel for their 
implementation comes to the transport management of local governments and carriers for preliminary 
analysis of the timing and cost of a new project to improve urban passenger transportation. 

 ІІ stage – the pre-formed list of candidates goes to the assessment block, where the procedure of 
individual assessment of the project team is carried out using the multicriterial assessment apparatus. Finally, 
the candidates selected are ranked in accordance with the portrait of the ideal employee, and the person who 
makes the decision, carries out the final selection of personnel and assigns him to the position to the project 
of construction of passenger route systems of cities. 

The proposed understanding of the inequality of the decision-making process regarding the evaluation 
and selection of the project team allows us to really evaluate the conditions for the formation of project 
teams, to determine the dynamic characteristics of the personnel's professionalism in the market of transport 
services, as well as the principles of forming the portfolio of urban transport investment projects. 

Consequently, the conducted studies allow qualifying three levels that characterize the expediency of 
using the algorithm and software product in relation to the formation of passenger transport project teams, 
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depending on the hierarchy of solving the problems that are put, namely: 
I level – the study of the strategic nature of the formation of passenger transport projects teams is 

carried out at the level of the central body of executive power in the field of transport. These include: the 
formation of a nationwide program for the development and improvement of transport, measures to enhance 
the safety of transportation, the concept of transport development by type, etc.; 

II level – the development of a tactical approach to the formation of project teams takes place at the 
level of the governmental body of state administration in transport and local self-government. These include: 
development and management of regional transport development programs; current transportation planning; 
formation of optimal transport network; preparation and conducting of competition for transportation; 
comprehensive study of population demand for transportation; management and control over the 
implementation of transportation, etc.; 

III level – the formation of projects teams of operational solution is carried out at the level of carriers, 
that is, the transport personnel, which directly carries out the provision of transport services. This area 
includes the tasks of management of transportation technology, namely: preparation of materials for the 
competition for passenger transportation; definition of organizers of transportation; survey of passenger 
traffic on routes; calculation of the optimal number of vehicles and their distribution on the transport 
network; normalization of speed of vehicles and rational mode of their movement on routes; formation of 
timetables on routes, along with the work of drivers and the reserve of vehicles on routes; dispatching and 
controlling passenger transportation. 
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ABSTRACT 

Marunych V.S., Vakarchuk I.M., Kharuta V.S., Tyshkevych M.M. Perspectives of the Accumulative 
System "How to Become a Ministry of Transport and Infrastructure?". Visnyk of National Transport 
University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport 
University. 2019. Vol. 3 (45). 

The relevance of the topic is determined by the rapid development of the information society, the 
problems of staffing of the transport industry and road construction in a global competitive environment, 
reducing the general level of education and knowledge gained by future specialists in the industry, and the 
lack of interaction between educational institutions of the transport profile, transport operators, state 
authorities and local self-government. 

The purpose of the study is to create accumulative system as workable educational reform mechanism 
to stimulate the acquisition of knowledge by students and prevention and prophylactic of bribery in 
educational institutions and state authorities, increase the professional level of specialists and further 
providing with specialists for operational, tactical and strategic levels of project and programs management 
in transport and road construction. 

The task of the study: creation of a regional databank of rating of students, lecturers, specialists and 
employers in the field of transport and road construction; implementation of the accumulative system "How 
to become the Minister of Transport and Infrastructure?" for using the basic rating scores obtained by 
students in further professional activities in the field of transport and road construction; development of a 
mechanism for coordination and exchange of information between interested parties (transport education 
institutions, public authorities and local authorities, transport operators), with further access to the Global 
Employment Network. 

Research methodology used: system approach, situation of the theory of precedents; the theory of 
decision making and methods of multi-criteria assessment, as well as elements of the theory of project 
management, programs and team management. 

KEY WORDS: TRANSPORT AND ROAD CONSTRUCTION PERSONNEL, RATING 
DATABASE, ACCUMULATIVE SYSTEM, PREVENTION AND PROPHYLACTIC OF BRIBERY. 

 
РЕФЕРАТ 

Марунич В.С. Перспективи накопичувальної системи «Як стати міністром транспорту та 
інфраструктури?» / В.С. Марунич, І.М. Вакарчук, В.С. Харута, М.М. Тишкевич // Вісник 
Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

Актуальність теми визначено стрімким розвитком інформаційного суспільства, проблемами 
кадрового забезпечення галузі транспорту та дорожнього будівництва в умовах глобального 
конкурентного середовища, зниженням загального рівня освіти та отриманих знань майбутніми 
фахівцями галузі та відсутністю взаємодії навчальних закладів транспортного профілю, транспортних 
операторів, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Мета дослідження полягає у створенні накопичувальної системи, як працездатного механізму 
реформування галузі освіти для стимулювання отримання знань студентами та запобігання і 
профілактики хабарництва у закладах освіти та органах державної влади, підвищення фахового рівня 
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спеціалістів і подальшого забезпечення фахівцями для оперативного, тактичного та стратегічного 
рівнів управління проектами та програмами у галузі транспорту та дорожнього будівництва. 

Завдання дослідження: створення регіонального банку даних рейтингу студентів, викладачів, 
фахівців та роботодавців у галузі транспорту та дорожнього будівництва; впровадження 
накопичувальної системи «Як стати міністром транспорту та інфраструктури?» для використання 
отриманих студентами базових рейтингових балів у подальшій професійній діяльності в галузі 
транспорту та дорожнього будівництва; розробка механізму координації та обміну інформацією між 
зацікавленими сторонами (заклади освіти транспортного профілю, органи державної влади та 
місцевого самоврядування, транспортні оператори) з подальшим виходом до Глобальної мережі 
працевлаштування. 

Використана методика дослідження: системний підхід, положення теорії прецедентів; теорія 
прийняття рішень і методів багатокритеріального оцінювання, а також, елементи теорії управління 
проектами, програмами та управління командами.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПЕРСОНАЛ ТРАНСПОРТУ ТА ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА, 
РЕЙТИНГОВА БАЗА ДАНИХ, НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА, ЗАПОБІГАННЯ І 
ПРОФІЛАКТИКА ХАБАРНИЦТВА. 
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Постановка проблеми. 
Першим, хто відзначив підвищення оброблюваності різанням пластичних нетермозміцнених 

сталей попереднім холодним деформуванням, був Я.Г. Усачов. Для цього він провів серію точних 
порівняльних експериментів, результати яких було опубліковано у 1915 році. На такий же шлях 
поліпшення оброблюваності, тобто використання для цього попереднього холодного пластичного 
деформування, указували у різні часи В.М. Подураєв, О.М. Розенберг, Ю.Г. Проскуряков, E.M. Trent, 
H.E. Enahoro та інші науковці. У той же час дослідження цих фахівців були фрагментарними, не мали 
системного характеру і стосувались, головним чином, лише напрямку поліпшення оброблюваності 
без пояснень суті явища. Крім того, вказані дослідження стосувались лише маловуглецевих і 
низьколегованих сталей. Не відзначалась також роль мастильно–охолоджувальних речовин у 
поєднанні з холодною пластичною деформацією. 

Виходячи із сказаного, нами була сформульована мета дослідження, яка полягала у 
знаходженні шляхів поліпшення властивостей відновлюваних деталей засобів транспорту із 
аустенітних сталей сумісною дією холодного пластичного деформування (ХПД) і екологічно чистих 
мастильно–охолоджувальних рідин рослинного походження при механічній обробці, а також 
пояснення природи дії цих факторів. 

Теоретичні засоби, методика та результати дослідження. 
Сталі аустенітного класу (жаро–, корозійно– та зносостійкі) мають виключно низьку 

оброблюваність різанням. Це обмежує застосування таких сталей у точних деталях машин. Більшість 
виробів із аустенітних сталей використовуються у техніці без фінішної механічної обробки. З метою 
розширення номенклатури деталей проведено комплексне дослідження, кінцевим результатом якого 
було поліпшення оброблюваності аустенітних сталей різанням. 

Виходячи з цих передумов та враховуючи результати наших попередніх досліджень [1, 2], 
встановлено, що у зоні низьких та середніх швидкостей різання, характерних для обробки складним 
інструментом із швидкорізальної сталі (протягування, нарізання різьби, довбання тощо), факторами 
сильного впливу на оброблюваність аустенітних сталей є попередня обробка останніх холодним 
пластичним деформуванням та введення у зону різання рослинних мастильно–охолоджувальних 
рідин. Дещо слабше діє на процес швидкість різання, а інші фактори, у тому числі і передній кут, 
майже не впливають на оброблюваність у діапазоні досліджуваних факторів. 
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Роль попереднього холодного пластичного деформування полягає у тому, що при проведені 
процесу виконується частина роботи, яку мала б виконати обробка різанням недеформованої 
аустенітної сталі. Крім того, частина аустеніту під дією деформації перетворюється у мартенсит. 
Тобто сталь отримує певні феромагнітні властивості, що також поліпшує її оброблюваність. 
Використання середовища рослинного походження поліпшує контактні процеси на передній поверхні 
інструменту. Отже, в результаті отримуємо подвійний позитивний ефект: з боку зони 
стружкоутворення через попереднє об’ємне холодне пластичне деформування, а з боку контактної 
зони – через ефективне екологічно чисте рослинне середовище. 

У процесі досліджень застосовувався запропонований новий ефективний, але простий метод 
поперечного стиску оброблюваного матеріалу, що забезпечувало необхідну кількість цього матеріалу 
для експериментів. Величина попередньої холодної деформації регулювалась у широких діапазонах. 
Для цього було достатньо гідравлічного пресу зусиллям 20 МПа (рис. 1). 
 

          

Рисунок 1 – Гідравлічний прес ПММ–200 
Figure 1 – Hydraulic press PMM–200 

Стиснення проводилося з використанням змащення – графітної пасти, яку наносили на робочі 
поверхні нижнього та верхнього пуансонів. Зразок круглої форми розміщували по центру нижнього 
пуансона. 

ХПД проводилося при навантаженнях від 30 до 160 тс. Це дало можливість отримати 
деформацію зразків до 90%. Після ХПД зразок замінювали, а операції змащення та центрування 
зразків повторювали. 

Вивчення класичних і сучасних праць з теорії обробки матеріалів різанням показало, що 
об’єктивно можна судити про оброблюваність того чи іншого матеріалу по коефіцієнту усадки 
стружки ξ і повній довжині контакту останньої с з передньою поверхнею інструменту [3 та ін.]. При 
цьому зменшення величини цих факторів однозначно свідчить про поліпшення оброблюваності 
матеріалу різанням. 

Для вивчення сумісного впливу деформаційного зміцнення і екологічно чистих мастильно–
охолоджувальних речовин на оброблюваність аустенітних сталей характерних марок була проведена 
відповідна серія експериментів. 

Різання проводилося за схемою вільного прямокутного різання на фрезерному верстаті (рис. 
2). Це дозволяло відкинути вплив несуттєвих факторів на процес різання. 

         

Рисунок 2 – Процес вільного прямокутного різання 
Figure 2 – The process of free rectangular cutting 



 

115 

Різець зі сталі Р6М5 затискався у патроні верстату, а зразок, установлений у лещатах, 
подавався на різець переміщенням столу. Геометричні параметри різця були наступними: ширина 10 
мм, передній кут 15°, задній кут 6°, радіус округлення різальної кромки – 10 мкм. Швидкість різання 
– 26,5 м/год. Товщина зрізуваного шару 0,02–0,03 мм. 

Деякі результати цієї серії експериментів подано у табл. 1. 
 

Таблиця 1 – Вплив попереднього холодного пластичного деформування та виду мастильно–
охолоджувальної рідини на усадку стружки ξ та повну довжину контакту стружки з передньою 
поверхнею інструменту с 

Table 1 – The effect of the previous cold plastic deformation and the kind of lubricant–coolant fluid 
on chip shrinkage ξ and the total length of the chip contact with the front surface of the tool c 

Марка сталі 
ХПД, 
ε = 46% 

Мастильно–охолоджувальна рідина (МОР) 

Без МОР 
Сульфофрезол 

Р 
Ріпакова 
олія 

Олія 
 льону 

Соняшникова 
олія 

ξ с, мм ξ с, мм ξ 
с, 

мм 
ξ 

с, 
мм 

ξ с, мм 

12Х15Г9НД 
(AISI 201) 

Незміцнена 
HV = 3,70 

ГПа 
3,9 0,19 2,85 0,12 2,34 0,09 2,44 0,10 2,36 0,09 

Зміцнена  
HV = 4,96 

ГПа 
3,2 0,14 2,68 0,11 2,15 0,08 2,17 0,08 2,28 0,08 

08Х18Н10 
(AISI 304) 

Незміцнена 
HV = 2,32 

ГПа 
4,2 0,22 2,91 0,12 2,41 0,09 2,50 0,10 2,43 0,10 

Зміцнена  
HV = 3,85 

ГПа 
3,6 0,17 2,76 0,11 2,25 0,08 2,26 0,08 2,36 0,09 

40Х13 
(AISI 420) 

Незміцнена 
HV = 2,14 

ГПа 
4,6 0,25 3,15 0,14 2,66 0,11 2,70 0,11 2,68 0,11 

Зміцнена  
HV = 3,15 

ГПа 
3,9 0,19 3,00 0,13 2,47 0,10 2,46 0,10 2,58 0,10 

110Г13Л 
(A128) 

Незміцнена 
HV = 6,00 

ГПа 
5,1 0,29 3,75 0,18 3,31 0,15 3,35 0,15 3,36 0,15 

Зміцнена  
HV = 3,85 

ГПа 
4,5 0,24 3,56 0,17 3,13 0,14 3,15 0,14 3,25 0,14 

 
Порівняння олії рослинного походження з найпоширенішим традиційним для процесів різання 

сульфофрезолом Р дало наступні результати. Сумісна дія холодного пластичного деформування і 
середовища при різанні аустенітної сталі 12Х15Г9НД знижує коефіцієнт усадки стружки на 25%, а 
повної довжини контакту – на 34%. При обробці аустенітної сталі 08Х18Н10 ці показники відповідно 
такі: зниження ξ на 24%, а с – на 34%. Обробка зносостійкої аустенітної сталі 110Г13Л 
характеризується наступними результатами: зменшення коефіцієнта усадки стружки на 16%, а повної 
довжини контакту – на 22%. 

Отже, попереднє пластичне деформування у поєднанні з використанням мастильно–
охолоджувальних рідин на рослинній основі є потужним засобом поліпшення оброблюваності 
деталей із аустенітних сталей. 

Аналіз результатів експериментів показує також, що всі види олій дають приблизно однакові 
результати щодо поліпшення оброблюваності аустенітних сталей. Тому у подальшому, керуючись 
вартістю олій, вибираємо найдешевшу – ріпакову. 

Для вивчення природи впливу холодного пластичного деформування на оброблюваність 
аустенітних сталей було проведено серію металографічних досліджень. 
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На рис. 3 показано установку для отримання металографічних шліфів Beta Grinder–Polisher, 
виробництва фірми Buehler. 
 

 

Рисунок 3 – Установка для отримання металографічних шліфів 
Figure 3 – Machine for obtaining metallographic grinding specimens 

 
У процесі досліджень мікроструктури було висунуто гіпотезу, що на оброблюваність 

аустенітних сталей впливає щільність дислокацій у матеріалі, що оброблюється. 
Було проведено серію точних експериментів із застосуванням електронної мікроскопії за 

допомогою мікроскопа РЭМ–106И. Метою цих експериментів було виявлення впливу об’ємного 
ХПД на густину дислокацій у аустенітних сталях. 

На рис. 4 подано розподіл дислокацій по глибині зразків із сталі 08Х18Н10 (AISI 304) у 
початковому стані (рис. 4, а) та після обробки ХПД (рис. 4, б, в). 

Отриманні фотографії оброблювалися за допомогою комп’ютерної програми та 
вираховувалася фактична кількість дислокацій на одиницю площі. Потім пропорційно 
вираховувалася щільність дислокацій для більшої площі металу. 

Обробка мікрошліфів показала, що густина дислокацій ρ в результаті обробки зразків 
об’ємним ХПД збільшується приблизно у 4 рази. 

Скупчення дислокацій служить основою для формування мікротріщин у матеріалі, що сприяє 
поліпшенню оброблюваності різанням аустенітних сталей. 
 

           
а)                                                       б)                                                       в) 

Рисунок 4 – Розподіл (крупні темні ямки – скупчення дислокацій) по зразках із аустенітної сталі 
08Х18Н10: а – у початковому стані; б, в – після об’ємного ХПД (ε = 46%) 

Figure 4 – Distribution (large dark pits – cluster of dislocations) on samples of austenitic steel AISI 304: 
a – in the initial state; b, c – after volumetric cold plastic deformation (ε = 46%) 

 
У процесі досліджень перевірялась ще одна наша гіпотеза – про поліпшення оброблюваності 

аустенітних сталей завдяки частковим перетворенням аустеніту в мартенсит, тобто набуття 
парамагнітною сталлю феромагнітних властивостей. 

Визначення фазового складу при аустенітно–мартенситних перетвореннях, викликаних дією 
холодної пластичної деформації проводились з використанням рентгенівського дифрактометра 
Rigaku Ultima IV (рис. 5). Технічні характеристики використовуваного в дифрактометрі джерела 
випромінювання, гоніометра, оптичної системи та детектора наведені в табл. 2. Прилад дозволяє 
визначити: кількісний та якісний фазовий склад досліджуваного матеріалу, період кристалічної 
гратки, розмір областей когерентного розсіяння, ступінь деформації кристалічної гратки, величину 
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залишкових макронапружень методом sin2ψ, кристалографічну орієнтацію кристалів, ступінь 
кристалічності. 
 

 

Рисунок 5 – Рентгенівський дифрактометр Rigaku Ultima IV 
Figure 5 – X–ray diffractometer Rigaku Ultima IV 

 
Таблиця 2 – Технічні характеристики використаного у дослідженнях рентгенівського 

дифрактометра Rigaku Ultima IV 
Table 2 – Specifications used in research X–ray diffractometer Rigaku Ultima IV 

Джерело 
випромінювання 

Максимальна потужність 3 кВт 

Напруга на трубці 20 – 60 кВ 

Струм трубки 2 – 60 мА 

Матеріал анода Cu або Co 

Розмір фокуса 0,4 х 12 мм 

Гоніометр 

Метод сканування Θs / Θd зв’язані або Θs, Θd незалежні 

Радіус гоніометра 285 мм 

Діапазон кутів сканування 2Θ Від –3 до 162° (максимум) 

Мінімальний крок 0,0001° 

Оптична система 

Щілини на вихідний пучок Фіксовані або автоматично змінювані 

Щілини на дифрагований пучок Фіксовані або автоматично змінювані 

Приймальні щілини Фіксовані або автоматично змінювані 

Юстування оптичної системи Автоматичне юстуванні трубки по висоті, 
гоніометра, оптики і детектора 

Монохроматор Двохпозиційний графітовий кристал–моно-
хроматор Cu–випромінювання 

Детектор Детектор Сцинтиляційний лічильник 
 

Метод аналізу – рентгеноструктурний фазовий аналіз. Дослідження зразків проведено в 
мідному випромінюванні (Cukα = 0,15418 нм). Напруга – 30 кВ; сила струму – 30 мА; ширина щілини, 
яка обмежує рентгенівський промінь – 10 мм. Для дослідження використано схему фокусування за 
Брегом–Брентано. Умови досліджень: досліджений інтервал кутів 2Θ = 25 – 140°, крок зйомки – 
0,04°, час витримки у точці – 2 с; тривалість зйомки одного зразка – 90 хв. 

Аналіз отриманих рентгенівських спектрів та проведення кількісного та якісного фазового 
аналізу здійснено з використанням програмного забезпечення PDXL, міжнародної бази даних 
дифракції ICDD (PDF–2) та відкритої бази кристалографічних даних COD. 

На рис. 6, як приклад, подано криву фазового складу сталі 12Х15Г9НД при аустенітно–
мартенситних перетвореннях у залежності від величини холодної пластичної деформації. 
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Рисунок 6 – Зміна фазового складу сталі 12Х15Г9НД при аустенітно–мартенситних перетвореннях у 
залежності від величини холодної пластичної деформації ε. А – аустеніт; М – мартенсит 

Figure 6 – Changing the phase composition of steel AISI 201 under austenite–martensitic transformations, 
depending on the value of cold plastic deformation ε. A – austenite; M – martensite  

 
Обговорення результатів дослідження. 
Для підвищення оброблюваності аустенітних сталей як основного конструкційного матеріалу 

та матеріалу захисних покриттів рекомендується застосовувати попереднє об’ємне холодне 
пластичне деформування з використанням екологічно чистих мастил рослинного походження. Таке 
поєднання дозволяє отримати сумісний позитивний ефект при різанні з боку зони стружкоутворення і 
контактної зони на передній поверхні інструменту. Поліпшення оброблюваності при використанні 
попереднього холодного пластичного деформування пояснюється збільшенням густини дислокацій. 
Їх об’єднання призводить до появи мікротріщин у оброблюваному матеріалі та структурними 
перетвореннями останнього. Для повернення початкових високих експлуатаційних властивостей 
виробів із аустенітних сталей рекомендується застосування прецизійної фінішної термообробки. 
Результати дослідження також частково викладені у наших працях [4–8]. 

Висновки. 
Використання аустенітних сталей як основного конструкційного матеріалу при виготовленні 

та ремонті засобів транспорту, а також захисних покриттів, може бути розширене за рахунок 
попередньо об’ємної холодної пластичної деформації та застосування екологічно чистих мастильно–
охолоджувальних рідин рослинного походження. 

Поліпшення оброблюваності аустенітних сталей різанням пояснюється збільшенням до 4–х 
разів щільності дислокацій при попередній холодній пластичній деформації, а також частковими 
аустенітно–мартенситними перетвореннями, тобто набуттям цими сталями феритних властивостей. 

Визначена наступна послідовність операцій по поліпшенню оброблюваності парамагнітних 
аустенітних сталей: холодне об’ємне пластичне деформування методом поперечного стискання з 
деформаціями 40–90% – формоутворювальне різання лезовим інструментом – повернення 
початкових експлуатаційних властивостей деталей прецизійною термообробкою. 

Результати дослідження, наведеного у статті, можуть стати основою, як мінімум, створення 
чотирьох технологій виробництва відповідальних деталей машин. 
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РЕФЕРАТ 
Посвятенко Е.К. Про природу впливу деформаційного зміцнення на оброблюваність 

аустенітних сталей / Е.К. Посвятенко, П.А. Аксьом // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

У статті розглядаються основні напрямки підвищення оброблюваності аустенітних сталей 
різанням. Такими напрямками є: попереднє холодне пластичне деформування заготовок об’ємною 
(наскрізною) пластичною деформацією і використання при різанні сучасних екологічно чистих 
мастильно–охолоджувальних рідин рослинного походження. 

Мета роботи: знаходження шляхів поліпшення властивостей відновлюваних деталей засобів 
транспорту із аустенітних сталей сумісною дією холодного пластичного деформування і екологічно 
чистих мастильно–охолоджувальних рідин рослинного походження при механічній обробці, а також 
пояснення природи дії цих факторів. 

Об’єкт дослідження – засоби дії на аустенітні сталі. 
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Матеріали, на яких виконувалось дослідження: аустенітні сталі, які леговані великою 
кількістю хрому, нікелю і марганцю. 

Основний метод об’ємного наскрізного холодного пластичного деформування – поперечний 
стиск заготовок. 

Показано, що досягти мети дослідження можна, використовуючи сучасні прилади, стенди та 
обладнання і оригінальні, а також відомі методи і методики. 

У роботі використано: металографічні оптичні та електронні мікроскопи; стенди на базі 
гідравлічного преса зусиллям 200 тс і фрезерного верстата; 4 види мастильно–охолоджувальних 
рідин; установка для отримання металографічних шліфів; рентгенівський дифрактометр. 

Установлено, що природою впливу деформаційного зміцнення на оброблюваність аустенітних 
сталей різанням є збільшення до 4–х разів щільності дислокацій, а також часткові аустенітно–
мартенситні перетворення. 

Визначена послідовність операцій по поліпшенню оброблюваності аустенітних сталей: 
холодне пластичне деформування з деформаціями до 90% – формоутворювальне різання лезовим 
інструментом – повернення початкових властивостей деталей прецизійною термообробкою – чистова 
абразивна обробка. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АУСТЕНІТНІ СТАЛІ, ХОЛОДНЕ ПЛАСТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ, 
ЕКОЛОГІЧНІ МАСТИЛЬНО–ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ, ЩІЛЬНІСТЬ ДИСЛОКАЦІЙ, 
АУСТЕНІТНО–МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ. 
 

ABSTRACT 
Posviatenko E.K., Aksom P.A. On the nature of the effect of strain hardening on the machinability of 

austenitic steels. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article discusses the main directions of improving the machinability of austenitic steels by 
cutting. Such areas are: preliminary cold plastic deformation of blanks by volumetric plastic deformation and 
use of modern environmentally friendly lubricant–coolant fluids of vegetable origin when cutting.  

Purpose of the study – finding ways to improve the properties of restored parts of vehicles from 
austenitic steels by the combined action of cold plastic deformation and environmentally friendly lubricant– 
coolant fluids of vegetable origin during mechanical processing as well as an explanation of the nature of 
these factors’ impact. 

Object of the study – means of action on austenitic steels. 
Research materials: austenitic steels alloyed with a large amount of chromium, nickel and manganese. 
The main method of volumetric cold plastic deformation is transverse compression of blanks. 
It is shown that the goal of the research can be achieved using modern devices, stands and equipment, 

as well as well–known and original methods and techniques. 
The work uses: metallographic optical and electron microscopes; stands on the basis of a hydraulic 

press with a force of 200 ton–force and a milling machine; 4 types of lubricant–coolant fluids; installation for 
the production of metallographic thin sections; X–ray diffractometer. 

It has been established that cutting the nature of the effect of strain hardening on the machinability of 
austenitic steels by cutting is an increase in dislocation density up to 4 times, as well as partial austenitic–
martensitic transformations. 

The sequence of operations to improve the machinability of austenitic steels has been determined: 
cold plastic deformation with deformations up to 90% – shaping cutting with a blade tool – returning the 
initial properties of parts with precision heat treatment – finishing abrasive processing. 

KEYWORDS: AUSTENITIC STEELS; COLD PLASTIC DEFORMATION; ECOLOGICAL 
LUBRICANTS–COOLING LIQUIDS; DISLOCATION DENSITY; AUSTENITIC–MARTENSITIC 
TRANSFORMATION. 

РЕФЕРАТ 
Посвятенко Э.К. О природе влияния деформационного упрочнения на обрабатываемость 

аустенитных сталей / Э.К. Посвятенко, П.А. Аксём // Вестник Национального транспортного 
университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник – К.: НТУ, 2019. – Вып. 3 (45). 

В статье рассматриваются основные направления повышения обрабатываемости аустенитных 
сталей резанием. Такими направлениями являются: предварительное холодное пластическое 
деформирование заготовок объёмной (сквозной) пластической деформацией и использование при 
резании современных экологически чистых смазывающе–охлаждающих жидкостей растительного 
происхождения. 

Цель работы: нахождение путей улучшения свойств восстанавливаемых деталей средств 
транспорта из аустенитных сталей совместным действием холодного пластического деформирования 
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и экологически чистых смазывающе–охлаждающих жидкостей растительного происхождения при 
механической обработке, а также объяснение природы действия этих факторов. 

Объект исследования – средства действия на аустенитные стали. 
Материалы, на которых проводились исследования: аустенитные стали, легированные 

большим количеством хрома, никеля и марганца. 
Основной метод объёмного сквозного холодного пластического деформирования – поперечное 

сжатие заготовок. 
Показано, что достичь цели исследования можно, используя современные приборы, стенды и 

оборудование, а также известные и оригинальные методы и методики. 
В работе используются: металлографические оптические и электронные микроскопы; стенды 

на основе гидравлического пресса усилием 200 тс и фрезерного станка, 4 виды смазывающе–
охлаждающих жидкостей; установка для получения металлографических шлифов; рентгеновский 
дифрактометр. 

Установлено, что природой влияния деформационного упрочнения на обрабатываемость 
аустенитных сталей резанием является увеличение до 4–х раз плотности дислокаций, а также 
частичные аустенитно–мартенситные превращения. 

Определена последовательность операций по улучшению обрабатываемости аустенитных 
сталей: холодное пластическое деформирование с деформациями до 90% – формообразующее 
резание лезвийным инструментом – возвращение начальных свойств деталей прецизионной 
термообработкой – чистовая абразивная обработка. 
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INTRODUCTION 
The beginning of the existence of roundabouts gave the circular intersections, which were 

consecutively established in 1768 in Bath in England, 1899 in Brautwiesenplatz in Görlitz in Germany, 1907 
in Charles de Gaulle in Paris and in 1904 in Columbus Circle in New York [37]. The first roundabout was 
created in 1907 in San Jose, California, it was designed by John McLaren. In Europe, the first roundabout 
was built in 1909 at Letchworth Garden City in England [2,13]. 

The extensive use of modern roundabouts began in Great Britain in the 1960s, thanks to engineers 
from the Transport Research Laboratory. Currently, there are approx. 5,000 roundabouts in the United States, 
in France about 62,000, in England about 20,000, in Australia about 15,000, while in Poland about 14,000 [14]. 

The aim of the work is to present the basic characteristics of roundabouts and a description of selected 
examples. 

CHARACTERISTICS OF SELECTED ROUNDABOUTS PARAMETERS 
By definition, the roundabout is an intersection with the central island and unidirectional road around 

the island, where vehicles drive the central island counter-clockwise in countries with right-hand traffic or in 
the direction of traffic in countries with left-hand traffic [33]. An exception to these rules are mini 
roundabouts, where long vehicles can pass through the passing island [14,33]. 

The basic features of modern road roundabouts include [25]: 
 priority check on all inlets, 
 forcing the movement of all vehicles around the central island, 
 reduction of vehicle speed through appropriate geometric parameters. 
Selected features and elements of the roundabout construction are shown in Fig. 1, while Fig. 2 

describes the basic geometrical dimensions. 

 
Figure 1 – Selected features and elements of the roundabout construction. Based on [25,33] 
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Figure 2 – Selected technical parameters of the roundabout construction. Based on [26,33] 

 
There are four types of roundabouts depending on the diameter of the center island and the outside 

diameter of the roundabout. The characteristics of particular types of roundabouts with the scope of their 
applicability in urban areas are presented in Table 1. 

 
Table 1 – Types of roundabouts in the building area. Based on [33] 

Type of 
roundabout 

Diameter of the 
central island [m] 

The outer diameter 
of the roundabout 

[m] 

Application - road class, roundabout 
position 

Mini 4-10 14-22 Estate – street Z, L, D 
Small - one-lane: 

10 (5) -28 
-two-lane: 

17-25 

- one-lane: 
26 (22) – 40 
- two-lane: 

37,5-45 

Roads class G, Z, L on city inlets, in 
suburban zones 

in urban estates and on their outskirts, 
in the city center zone with moderate 

pedestrian traffic 
Medium - one-lane: 

29-33 
- two-lane: 

25-37 

- one-lane: 
41-45 

- two-lane: 
45-55 

Class G roads, Z-class multilane roads, 
in suburban areas, 

at the inlets to the city, on the outskirts 
of housing estates 

Large >37 >55 Not recommended in built-up areas. It 
is allowed 

on the border of the building area 
 
Roundabouts are becoming more and more popular due to improving safety and increase traffic 

efficiency. The main benefits of using roundabouts are [1,7,11,16,21,23,24,34,35]: 
 environmental factors – often reduce vehicle time delays when approaching an intersection and 

the number and duration of a stopover compared to some intersections with traffic lights. In the 
circumstance that the traffic at the roundabout is high, the vehicles slowly move in queues 
towards the intersection, rather than stop completely. This reduces noise as well as improves air 
quality and reduces fuel consumption by reducing the number of accelerations/brakes and idle 
time of vehicles, 

 traffic calming - low driving speeds forced by the geometry of the roundabout construction, which 
has a positive effect on safety, 

 pedestrian safety - the safety of pedestrians and cyclists traveling around the intersection is 
increased due to the reduced speed of motor vehicles during travel and driving around the 
roundabout. In addition, the use of the pedestrian island gives you the opportunity to focus on the 
traffic flow when passing/crossing the road, 

 aesthetics - the central island gives the opportunity to develop them with the help of, for example, 
monuments, greenery, which has a positive effect on the image of the cities, 

 operational and maintenance costs - roundabouts have lower operating and maintenance costs 
compared to intersections with traffic lights, due to the lack of technical equipment, signal 
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controllers, etc. Roundabouts also reduces maintenance costs due to the reduction of collisions 
and accidents, 

 road safety - numerous studies have shown a significant increase in safety at conventional 
intersections modified to a roundabout intersection. The shape of the roundabout eliminates the 
number of conflict points, thus reducing the number of accidents. The total number of breaks 
decreased by 35%, while accidents with the number of victims by 76%, 

 efficiency - in the case of throughput, roundabouts are characterized by lower time delays of 
vehicles than intersections with traffic lights. The reduction of time losses is the highest during 
off-peak hours. Such benefits are common in that the requirements for the number of lanes 
between intersections are reduced. It also contributes to reducing the cost of constructing new 
roads. However, compared to intersections with traffic lights, roundabouts do not give priority to 
the passage for a specific group of users, i.e. emergency vehicles, transit vehicles, trams, 

 width of entry roads - roundabouts can reduce the width of access roads to the intersection 
compared to alternative crossings. Intersections with traffic lights often need additional left-
handed or right-handed traffic, however roundabouts need more space for the central island. 

The main limitation of using small one-lane roundabouts, despite the fact that they are one of the 
safest types of roundabouts (the smallest number of collision points), is their throughput, which ranges from 
2000-2500 V/h [7,17-19]. For this reason, at intersections, with high traffic volume, two-lane roundabouts 
were built. However, on large two-lane roundabouts there are large distances between the inlets, as a result 
of which the drivers drive through them at higher speeds than at one-lane roundabouts [16, 17]. 

TWO-LANE ROUNDABOUTS 
As mentioned, two-lane roundabouts are designed for higher traffic volumes. According to the 

requirements of the design guidelines, the diameter of such roundabouts in the inner city should be between 
37.5 and 55m, while outside the urban area 40 to 65m [33]. The geometric layout of the two-lane roundabout 
allows drivers to change lanes across the entire roundabout. 

Therefore, vehicles moving at high speed on the inner lane cross the flow of vehicles from the 
neighboring lane. Accident situations in this case are rare, but if they do, they significantly reduce the overall 
efficiency of such roundabout solutions [30]. A two-lane roundabout with an outside diameter reduced to 
50m is characterized by a drop in throughput, as cars rarely use the internal lane, because the small outer 
diameter does not allow controlling the space behind the vehicle using mirrors. Drivers are also afraid that 
they will not leave the roundabout with a desirable departure, due to the high traffic volume of vehicles 
moving along the outer lane [16]. On the basis of a literature study on the use of lanes at the inlets to the two-
lane roundabout, the following features can be observed [15,18,19,20,28,32]: 

 drivers are more likely to choose the right lane at the inlet than the left lane; experimental studies 
in Poland show that 62-87% of drivers choose the right lane, depending on the intensity of traffic, 
high traffic volumes at inlets, cause an increase in the choice of the left lane to 34-45%, 

 based on the results of experimental studies, it can be seen that older drivers are more likely to 
choose the right lane at the inlet, 

 the correlation between vehicle type and the choice of a lane on the roundabout is that lorry 
drivers are much more likely to choose an outer lane on the two-lane roundabout. 

TURBO ROUNDABOUTS 
As a modification of the two-lane roundabout in 1996 in the Netherlands L.G.H. Fortuijn designed a 

turbo roundabout [16, 27]. It has a number of advantages over the classic two-lane roundabout. Such a 
solution by installing barriers separating traffic lanes on the roundabout forces drivers to select a lane on the 
inlet, depending on where they want to go (horizontal signs). Turbo roundabouts are characterized by higher 
throughput than classic two-lane roundabouts, while maintaining the level of security as on single-band 
roundabouts [16]. The number of collision points on the turbine roundabout is significantly lower than on the 
two-lane roundabout. For a two-lane roundabout, this number is 24, while for a turbine roundabout only 14, 
which significantly reduces the number of collisions and accidents [30]. 

The concept of a turbo roundabout has been adopted in many European countries, including in 
Germany, Slovenia, the Netherlands, Denmark and Poland [31]. Experimental research shows that the use of 
a turbo roundabout results in a 40-50% reduction in accident rate and 20-30% in the number of injured 
compared to a two-band roundabout [34-37]. 

The characteristic features of the turbo roundabout include [12, 16, 29]: 
 the occurrence of no more than two lanes on the roundabout in the area at the inlets, 
 if the ring is not widened, it is impossible to turn back in one of the directions of movement, 
 no possibility of maneuvering of vehicle streams in the area of the roundabout, thanks to the use 

of spiral horizontal markings together with the spiral shape of the roundabout (reduction of the 
number of collision points), 
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 presence of more than one lane on the roundabout, 
 relatively low speed of passage through the roundabout, resulting from traffic separators and the 

specific roundabout geometry, 
 the ability to achieve higher bandwidth compared to a two-lane roundabout, 
 possibility to choose the direction of travel only at the entrance to the roundabout. 
 Turbo roundabouts have the following advantages [5,8,10,38]: 
 giving way to priority by drivers from inlets to a maximum of two streams of traffic moving 

across demarcated lanes, 
 minimizing the number of collision points, 
 the ability to achieve better throughput compared to a two-lane roundabout. 
CONCLUSIONS 
Roundabouts has been operating continuously for over 100 years, but there are still debates over 

which type of roundabout is best in terms of throughput, safety, environmental and geometric factors. These 
intersections continue to evolve from a one-lane, two-lane roundabout to new solutions, eg turbo type [21]. 

The popularity of turbo roundabouts in Poland is steadily growing, despite the fact that no guidelines 
and regulations regarding the design of this type of solutions have been developed so far. Most of the current 
solutions are built based on the Dutch guidelines [4,6]. The geometry shaping process is carried out in 5 
stages, ranging from the diameter of the roundabout and the width of the lanes. The spiral shape of the 
roundabout is usually obtained on the basis of shaping lanes based on an ellipse or Archimedes' spiral [36, 39]. 

However, it should be noted that due to technical problems (including the problem of snow removal, 
rainwater drainage, heavy vehicle traffic) and social problems (including the problem of the lack of 
acceptance of new road solutions by the public), for parts of roundabouts operating in the country there were 
no fixed road separators lifted above the road surface [16]. 
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ABSTRACT 

MĄDZIEL Maksymilian. Characteristics of roundabouts. Visnyk of National Transport University. Series 
«Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The purpose of the article is to present the main characteristics of the ring intersections and a description 
of the selected examples. The article presents a brief history of the origins of road traffic interchanges and their 
stages of development. The article also deals with issues related to roundabouts in terms of their geometric 
parameters and structural elements, as well as the main difference between roundabouts in terms of shell size. 
This analysis also takes into account measures to improve the level of safety on the roads and measures to 
introduce elements of road structures to ensure the movement of vehicles around the circle. 

The characteristics and purpose of two types of ring intersections - two-lane and turbine - are 
considered in more detail. The purpose of such intersections is to reduce delays in traffic, improve the safety 
of cars and pedestrians, more efficient use of the intersection area, as well as reducing the total cost of 
maintaining them. The effectiveness of the use of two-lane and turbine ring intersections, as well as the 
stages of construction of such intersections. 
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Despite the significant advantages of roundabouts, they have drawbacks that can be applied to 
technical and social ones. The former are characterized by the duration of construction and the possibility of 
integrating such structures already into the road network, while the latter are not by the desire or lack of 
strong thought about the benefits of circular intersections. 

KEYWORDS: RING ROAD, GEOMETRY OF THE RING ROAD, CONSTRUCTION OF THE 
RING ROAD, TWO-WAY RING CROSS, TURBINE RING CROSS. 
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НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

Метою статті є представлення основних характеристик кільцевих перехресть і опис вибраних 
прикладів. Стаття представляє коротку історію витоків існування автодорожніх кільцевих розвязок та їх 
етапи розвитку. У статті також розглядаються питання, пов'язані з кільцевими розв'язками з точки зору їх 
геометричних параметрів та елементів конструкції, а також основна відмінність кільцевих розвязок з 
точки зору розміру оболонки. При даному аналізі, також враховуються заходи по підвищенню рівня 
безпеки на автошляхах і заходи по впровадженню елементів дорожніх споруд по забезпеченню руху 
транспортних засобів по колу. 

Більш детально розглядається характеристика і призначення двох типів кільцевих перехресть – двох-
смугового і турбінного. Призначення подібних перехресть полягає в зменшенні затримок в дорожньому 
русі, підвищенню безпеки автомобілів і пішоходів, більш ефективному використанню площі перехрестя, а 
також зменшення загальних витрат на їх утримання. Проаналізовано ефективність використання двох-
смугових і турбінних кільцевих перехресть, а також етапи будівництва таких перехресть. 

Незважаючи на значні переваги кільцевих розвязок вони мають недоліки, які можна поділти на 
технічні та соціальні. Перші характеризуються тривалістю будівництва і можливістю інтеграції подібних 
споруд вже існуюсу дорожню мережу, а другі – не бажанням або відсутністю сусільної думки відносно 
користі кільцевих перехресть. 
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Постановка проблеми. Зараз виробничі потужності з обслуговування та ремонту автомобілів 

у більшості підприємств автосервісу України завантажені на 50-60% [1]. Тому постає питання 
підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств автосервісу шляхом 
впровадження на діючих СТО постів самообслуговування автомобілів. 

На сьогоднішній день попит на самообслуговування автомобілів зростає. Це обумовлюється, 
по-перше, кризою в економіці, що супроводжується зниженням рівня доходів більшої частини 
населення. По-друге, через містобудівну політику, що проводиться в даний час в великих містах та 
яка пов'язана з ліквідацією приватних гаражів, в яких традиційно проводили обслуговування і ремонт 
автотранспортних засобів власними силами соціально незахищені верстви населення. 

Однак підприємств автосервісу з постами самообслуговування в Україні практично немає, за 
виключенням деяких СТО з виконання мийних робіт. Більшість пропозицій на ринку – це приватні 
гаражі і бокси. Спеціалізовані підприємства автосервісу не пропонують місця в оренду. Таким чином, 
ринок даних послуг формується стихійно, без певної стратегії. При науково обґрунтованому підході 
до впровадження послуг автосервісу самообслуговування, підприємства такого типу повинні бути 
органічно вписані в міську інфраструктуру, особливо в нових житлових мікрорайонах, а також 
впроваджуватися на існуючих підприємствах автосервісу. 

Отже, щоб краще зрозуміти сам процес, сутність та досвід впровадження автосервісу 
самообслуговування, проведено аналіз закордонного досвіду створення постів самообслуговування 
на діючих підприємствах автосервісу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що комплексно дана проблема розвитку 
автосервісу в Україні не розглядалась. Наукових праць, присвячених питанню створення підприємств 
автосервісу з самообслуговування автомобілів, а також створення та впровадження постів 
самообслуговування на діючих підприємствах автосервісу практично немає, хоча, на наш погляд, цей 
напрям досліджень є досить перспективним. 

Метою статті є огляд та аналіз закордонного ринку автосервісу, а також досвіду створення 
постів самообслуговування на підприємствах автосервісу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наведено аналіз особливостей розвитку 
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автосервісу в США, країнах ЄС, Японії та Китаю, досвіду створення постів самообслуговування на 
підприємствах автосервісу в розвинутих країнах світу. 

Особливості автосервісного обслуговування в США. Автомобільний парк США налічує 251 
млн. автомобілів [2]. Протягом 2015 року на американському ринку продали понад 17 млн. 
автомобілів [3]. У США сімейні витрати на автомобілі складають понад 20% і стоять на другому 
місці після витрат на житло та перевищують витрати на харчування і медичне обслуговування. 
Автомобільний ринок США давно і міцно стабілізовано. Він має усталену структуру, законодавчу 
базу, організаційні форми, традиції і свої особливості розвитку. 

Всього в США на 2012 рік було понад 250 тис. станцій технічного обслуговування (СТО), на 
кожну з яких в середньому припадає близько 900 автомобілів. На станціях технічного 
обслуговування виконується 94% обсягів робіт з обслуговування і ремонту автомобілів, 6% – на 
автотранспортних підприємствах. 

У США дилери виконують 15,4% обсягів робіт з обслуговування і ремонту автомобілів, а 
основну частину – 78,6% виконують незалежні підприємства: СТО (38,3%) і незалежні ремонтні 
майстерні (40,3%) [2,3]. 

Автосервіс США представлений декількома типами СТО. Перший тип СТО – це дилери. Так 
звані фірмові станції не є такими в звичному для європейців розумінні. Фірмові станції невеликі, їх 
потужність – 15-20 постів, у них невеликі (на 10 автомобілів) автосалони. Такі станції американці в 
побуті називають не фірмовими, а профільними. Профільні станції використовують оригінальні 
запасні частини. Оригінальні запасні частини мають ім'я певного бренду, ціни на такі запасні частини 
значно вище. 

Станції продають нові та вживані автомобілі, здійснюють передпродажну підготовку і 
гарантійний ремонт, займаються відновленням автомобілів, їх технічним обслуговуванням і 
ремонтом. Зауважимо, в США ставлення до гарантії дуже суворе. Наприклад, якщо в автомобілі 
з'явилася якась дріб'язкова несправність, з якою міг би впоратися сам водій, він цього не може 
зробити, тому що будь-яке втручання може призвести до зняття з гарантії. В США 100% автомобілів 
застраховано. Це зобов'язує власників підтримувати технічний стан автомобіля і мати офіційне 
підтвердження того, що на момент страхового випадку автомобіль був справний. Якщо такого 
підтвердження немає, то це ускладнить відносини власника зі страховою компанією. 

Інший тип профільних станцій – так звані комплекси, що включають в себе два-три виробничі 
підрозділи, що виконують однакові види робіт. Виробничий підрозділ має 50-150 постів, на яких 
виконується великий обсяг робіт з відновлення автомобілів. За нашими поняттям комплекс – це цілий 
авторемонтний завод. Вони мають великі автосалони, навчальні центри, маркетингову службу. 
Персонал, як правило, більше 1000 осіб. На таких СТО є пост регулювання геометрії коліс, пост 
діагностики тягових і гальмівних характеристик, фарбувальний комплекс. 

Наступний поширений тип станцій – універсальні СТО, що спеціалізуються на обслуговуванні 
та ремонті всіх марок автомобілів. Вони середньої потужності – 20-25 постів. Універсальність 
забезпечується наявністю баз даних з технологіями, запасними частинами та іншою технічною 
документацією. 

Широко поширені в США сімейні СТО, на яких працюють 2-3 особи. Клієнти сімейних СТО – 
жителі довколишніх кварталів, що, як правило, мають давні добрі відносини з працівниками станції. 
Такі СТО розміщені на подвір'ї або поруч з будинком, існують вони більше 50 років. Цей сімейний 
бізнес триває з покоління в покоління. Такі станції слабо оснащені, не мають діагностичного 
обладнання, баз даних (бо коштують дорого). Виконують найелементарніші роботи, які не 
потребують звернення до баз даних. Ці станція зазвичай мають 2-3 пости, один з яких обладнаний 
підйомником, другий – оглядовою канавою. В більшості випадків такі СТО мають шиномонтаж. 
Серед сімейних СТО є більш потужні – на 6-8 постів з 4 підйомниками. Вони надають більш 
широкий спектр послуг. 

У США за рахунок великої концентрації парку отримав розвиток спеціалізований автосервіс. 
Тут дуже багато СТО, що спеціалізуються на певних видах робіт, наприклад швидка заміна масла, 
заміна гальмівних колодок, шиномонтаж, ремонт глушників. Це невеликі, досить поширені станції. 

До малих станцій відносяться СТО на заправках. Якщо у нас СТО створюється при АЗС, то в 
США швидше АЗС створюються при СТО. Такий вид сервісу дуже поширений. Як ми вже 
відзначали, СТО, суміщених з заправками, в США близько 120 тисяч. Вони виконують обмежений 
перелік робіт і слабо оснащені. Як і сімейні, СТО на АЗС не мають баз даних, іноді вони мають 
окреме програмне забезпечення, наприклад, на конкретний автомобіль та надають прості і дешеві 
послуги. 

Наступний тип – станції з ремонту й відновлення кузова. Це особливість американського 
автосервісу: жодна станція (за рідкісним винятком), що займається обслуговуванням і ремонтом 
автомобілів, не займається кузовними роботами. Швидше за все, це пояснюється знову-таки великою 
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концентрацією автомобілів, а також тим, що в технічно розвиненій країні вимоги до якості і 
дотримання технологій досить високі і спеціалізація є умовою, що забезпечує ці вимоги. 

Ціни на послуги автосервісу в США диференційовані. Вони залежать, перш за все, від виду 
робіт: прості роботи, наприклад заміна кульової опори, коштують $ 20-30, діагностування – $ 50, 
роботи по електрообладнанню – $ 100, фарбувальні – $ 100. 

Особливістю американського автосервісу є також те, що він не займається ремонтом двигунів і 
агрегатів. Більш економічно та якісно це роблять спеціалізовані заводи, які відновлюють їх по 
заводськими технологіям, завдяки чому забезпечуються первинні технічні характеристики і заводська 
гарантія. При цьому ціна агрегату майже в два рази нижче, ніж нового. 

Ринок автосервісу в США повністю стабілізовано і заповнено. Поява нового підприємства 
призведе до втрати клієнтів старим сервісом і обидва конкурента працюватимуть на повну силу. 
Ринкова культура США усуває такі ситуації. 

Висока вартість обслуговування на підприємствах автосервісу і перехід на вузловий метод 
ремонту розвинули у жителів США тягу до обслуговування власних автомобілів самостійно. 
Автовласникам все частіше пропонується орендувати гараж і провести необхідний ремонт або 
технічне обслуговування транспортного засобу самостійно. За останні роки цей сервіс пропонується в 
Південній Каліфорнії, передмістях Сієтла і в ряді інших міст. Обізнані в ремонті власники 
транспортних засобів можуть заїхати на станцію для заміни масла, проведення планового 
обслуговування або навіть для перебирання коробки передач. В принципі схожі послуги 
пропонувалися і раніше. Піонерами в цій справі були військові. Гаражі самообслуговування 
відкривали на військових базах. Цікаво, що значна частина автостанцій, що відкрилися останнім 
часом, також належать відставним військовим. Щось схоже вони бачили під час служби. Персоналу 
дозволялося орендувати об'єкти інфраструктури для проведення ремонту особистих автомобілів [13]. 
По такому принципу працює СТО недалеко від міста Де-Мойн у Айові. Клієнт може орендувати один 
з 27-ми наявних постів за 35 дол. за годину. Якщо з якоїсь причини самостійний ремонт виявиться 
занадто складним для клієнта, йому запропонують допомогу кваліфікованого механіка за 85 дол. за 
годину. СТО пропонує не тільки пости в оренду, а й проводить навчальні курси по ремонту та 
технічному обслуговуванню автомобілів. За задумом керівництва підприємства, частина виробничих 
площ повинна бути віддана сертифікованим фахівцям, які зможуть орендувати пости і вибудовувати 
власну клієнтську базу. При цьому все необхідне обладнання буде під руками, включаючи 3D-
принтер. Так, якщо при ремонті автомобіля раптом виникне потреба замінити пластмасову деталь та 
ін., її завжди можна буде надрукувати. 

Автомобільний ринок і особливості автобізнесу в країнах ЄС та Великобританії. Продажі 
легкових автомобілів в Європейському Союзі в квітні 2016 року збільшились на 9% до 1 млн. 318 
тис. 820 машин. Як відзначають в Європейській асоціації автовиробників (АСЕА), це найкращий 
результат продажів за квітень з 2008 року, при цьому позитивна динаміка фіксується вже 32 місяці 
поспіль [4]. За підсумками чотирьох місяців 2016 року реалізація автомобілів в Європі становила 5 
млн. 215 тис. 757 одиниць – на 8,3% більше, ніж роком раніше. За підсумками 1 кварталу 2016 
британський авторинок виріс на 2,0%, німецький – на 8,4%, іспанський – на 6,9%, італійський – на 
17,4%, французький – на 7,5% [5]. 

Серед автовиробників найбільшу кількість автомобілів в Європейському Союзі минулого 
місяця продав Volkswagen – 159119 машин (+ 2,6%). На другому місці Ford з показником 89145 
реалізованих автомобілів (+ 4,0%). На третьому рядку йде Opel/Vauxhall, який реалізував 82661 
машину – на 6,8% більше, ніж роком раніше. Замикають п'ятірку лідерів Peugeot (78956 од., + 6,8%) і 
Audi (77100 од., + 9,7%) [4]. 

Хотілося б приділити особливу увагу незалежним мережам автосервісів в Європі. Незалежні 
мережі СТО стали силою, з якою рахуються. Дослідження в Німеччині показали, що кращі незалежні 
мережі конкурують на рівних з авторизованими СТО. Асоціація дистриб'юторів запчастин «GVA» в 
Німеччині повідомляє про потік клієнтів від офіційних дилерів до незалежних мереж ремонтників. 
Розширення незалежних мереж ремонтників за останні роки частково пояснюється припливом 
компетентного персоналу від колишніх авторизованих СТО. 

У минулому більшість з європейських автомереж, наприклад, «Speedy», «Kwikfit», «Pitstop», 
«ATU», спеціалізувалися на вузькому асортименті часто необхідних робіт, таких, як шиномонтаж або 
заміна амортизаторів. Тепер мережі СТО пропонують більш широкий спектр послуг, щоб 
обслуговувати автомобілі клієнтів, які вважають за краще спілкуватися з однією майстернею. 

Незалежні мережі СТО всіх типів можуть надавати своїм клієнтам такі ж переваги, які мають 
клієнти авторизованих мереж автовиробників, зокрема інвестиції в бренд, доступ до навчання, технічної 
інформації, широку номенклатуру запчастин, ефективність витрат в логістиці запчастин і т.д. [6]. 

Сервісні мережі, включаючи мережі майстерень швидкого ремонту і автоцентри, займають 
істотні частки ринку в Великобританії і у Франції. В останньому випадку сервісні мережі здійснюють 
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близько половини всіх роздрібних продаж запчастин. У Німеччині вже в 2004 р. в незалежних групах 
СТО було понад 7000 підприємств, що становить 33% загальної кількості СТО [7]. Наприклад, 
німецька група «1А», що надає повний комплекс послуг, мережа якої включає 1250 підприємств 
автосервісу в Німеччині і Австрії [8]. Група «Norauto», 1000 підприємств якої розташовані у Франції, 
Іспанії, Бельгії, Італії, Австрії, Польщі та Португалії, збільшує число підприємств на 10% щорічно. 
Зростанню групи за останні роки допомогла велика кількість придбань: мережа «Авто 5» в 2004 р., 
мережа «Maxauto» в 2006 р., і мережа «Midas» в 2008 р. Група «Feu Vert» має у Франції понад 300 
підприємств, в Іспанії – 68 підприємств, в Польщі – 8 підприємств і 1 підриємство в Португалії. 
Придбання «Feu Vert» в 2003 р. мережі «Service Auto Carrefour» (55 підприємств), ще один приклад 
зростання через консолідацію незалежних груп СТО. Група «KwikFit» управляє 566 «KwikFit»-
центрами та 106 іншими фірмовими центрами у Великобританії, 173 «KwikFit» центрами в 
Нідерландах і 326 центрами «Pit-Stop» в Німеччині [6]. Придбання французької мережі «Speedy» 
зіграло важливу роль в роботі групи. Фірмі «Speedy» належать понад 500 автосервісів в Бельгії, 
Голландії, Швейцарії, Туреччини, Угорщини. Мережа «Bosch Auto Service» має близько 11000 
сервісних підприємств, з них 300 в Росії [6]. 

Починалися мережі сервісних підприємств як некомерційні об'єднання незалежних фірм для 
зниження витрат при закупівлі і посилення впливу на ринку. Члени таких мереж несли витрати на 
загальні організаційні, маркетингові та інші заходи. Керівниками мереж були обрані фірмами 
регулярно змінювані фахівці, що працюють в центрах управління мережами. 

Поступово цім форматом зацікавилися інвестори і постачальники запчастин, і зараз на ринку 
утвердилися три мережеві концепції: 

- франчайзингові, якими керують дистриб'ютори запасних частин («Profi-Service», «Autofit», 
«Autocheck»); 

- дистрибутивні, керовані виробниками обладнання та запасних частин, такими, як «Bosch», 
який може запропонувати запасні частини, багатомарочні інструментальні засоби ремонту і технічну 
інформацію по самих складних електронних системах автомобіля; 

- договірні, що діють на договірній, нефранчайзинговій основі – такі як «Rhiag» і «Stahlgruber». 
Конкуренція і зміни в регулюванні авторинку привели до скорочення розміру авторизованого 

ринку і збільшення впливу на ринку незалежних СТО. Автовиробники усвідомили потребу в 
різноманітності бізнес-моделей своїх мереж. Характер авторизованих мереж автокомпаній 
змінюється та ймовірно буде змінюватися в майбутньому. Велика частина авторизованих СТО тепер 
автономні автосервіси без торгівлі автомобілями. Автовиробники заперечують проти 
мультибрендинга в сервісних центрах своїх дилерів, побоюючись зниження якості ремонту, і в той же 
час організовують інші мережі автосервісів з більш м'якими стандартами, щоб не втрачати 
незалежний афтермаркет [6]. 

Автовиробниками вводиться новий формат мереж, в режимі, який називають «soft franchise» 
або «мережі з м'якими франшизами» (в порівнянні з більш жорсткими стандартами для 
авторизованих підприємств, наділених правами повноважного дилера або авторизованого 
автосервісу). Ці бізнес-моделі нагадують мережі незалежних СТО і здаються привабливою 
альтернативою для використання того сегменту ринку автосервісу, який є більш цінночутливим і 
менш брендчутливим. Крім того ці СТО зазвичай мультибрендові ніж авторизовані. 

Перша подібна мережа майстерень термінового ремонту «Stop + go», якою управляє компанія 
«VW», утворена в Німеччині в 1999 р. Члени мережі отримують доступ до оригінальних запчастин і 
технічної інформації на тих же самих умовах, що й авторизовані підприємства. Мережа «Stop + go» 
стійко зростає і розширюється в інші країни, маючи близько 100 підприємств в Німеччині, 16 в Іта-
ща і кілька в Норвегії. 

Автокомпанії «Citroen», «Ford», «Renault» вирішили створити у Франції їх власні 
мультибрендові «soft-franchise» мережі автосервісів. Відповідні фірмові знаки «Eurorepar», 
«Motorcraft» і «Motrio» були встановлені на фасадах численних майстерень в 2003-2008 роках. 

Мережа «Eurorepar», що має в цілому 1300 автосервісних підприємств, в даний час включає 
46% колишніх авторизованих СТО «Citroen», 48% були раніше незалежними і 6% були 
авторизованими автосервісами інших марок. 

Мережа «Motrio» має 1200 мпідприємств, з яких 16% були раніше авторизованими СТО 
«Renault» і 6% прийшли від інших марок [9]. Компанія «Renault» створила кілька рівнів товариств з 
СТО і дозволила частині його колишніх авторизованих СТО продовжувати працювати під маркою 
«Renault», 77% підприємств раніше були незалежними. В мережі «Motorcraft» 14% були старими 
СТО «Ford», і 86% були незалежними. 

Бурхливий розвиток мережі «soft-franchise» отримали після введення з 2003 р нового 
регулювання авторинків Євросоюзу Постановою Єврокомісії, яка обмежує права автовиробників і 
розширяє права виробників запчасних частин, автодилерів та незалежних автосервісних підприємств. 
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Прагнучи відібрати можливу сервісну базу у східних автовиробників, захоплюючих європейський 
ринок за допомогою мультибрендинга, європейські та американські автовиробники направили сили 
на залучення в свої мережі будь-яких, навіть самих дрібних сервісів [10]. 

У Лондоні існує мережа сервісів самообслуговування автомобілів «Pit start». Це перше велике 
підприємство самообслуговування в Європі. Сервіси користуються величезним попитом у 
автовласників. В Іспанії автосервіси самообслуговування розташовуються на перших поверхах 
житлових будинків. 

Тим часом потенційних клієнтів станцій самообслуговування досить багато. У зв'язку з цим 
цікаве опитування, проведене великим інтернет-магазином запчастин AutoPartsWarehouse.com [13]. 
Всього в дослідженні взяло участь майже 3 тис. респондентів. З'ясувалося, що майже половина з тих, 
хто вважає за краще обслуговувати транспортний засіб самостійно, в 2014 році проводили більше 
операцій з автомобілем, ніж роком раніше. Не останню роль тут відіграє мережа інтернет: тут можна 
знайти відповідь на питання, як швидко замінити фільтр, і де він взагалі розташований. Природно, що 
самостійно ремонтують транспортні засоби в основному власники старих машин. Основний мотив – 
заощадити кошти. Близько третини опитаних заявили, що економлять таким чином до 1 тис. дол. на 
рік. Хоча знайшлися і такі, хто ремонтує автомобіль заради задоволення. 

Порівнюючи результати аналогічного дослідження 2012 року, фахівці AutoPartsWarehouse.com 
прийшли до висновку, що кількість респондентів, які бажають заощадити гроші, злегка знизилося. У 
той же час було зафіксовано збільшення числа американців, які обслуговують транспортні засоби 
самостійно, що називається, з спортивного інтересу. Поліпшення фінансового добробуту не змусило 
ряд автовласників повернутися до «гаражних майстрів». Відсоток таких навіть значно виріс в 
порівнянні з 2012 роком. Що стосується автопарку опитаних, то вік 48% автомобілів склав 10 років і 
більше, пробіг 64% перевищив 100 тис. км, а у 14% і зовсім – 200 тис. км. Економлять на ремонті 
більше 1000 дол. в рік 33% респондентів; 500-1000 дол. – 29%; 300-500 дол. – 23%; 100-300 дол. – 
11%. 2% опитаних і зовсім не вважають, що економлять кошти. В цілому 44% учасників опитування 
відзначили той факт, що в 2014 році вони проводили більше самостійних операцій з автомобілем, ніж 
пару років назад. Що найбільше здивувало експертів, 55% опитаних жінок-водіїв заявили про 
збільшення операцій своїми руками в порівнянні з минулим роком. І чоловіки, і жінки (67%) готові 
тепер виконувати більш складні дії з транспортним засобом або шукати інформацію про порядок 
проведення ремонту. Зрозумілим є одне, вказують автори дослідження, доходи населення значно 
зросли. При цьому майже всі учасники опитування, що відзначили даний факт, що все одно не будуть 
звертатися за ремонтними послугами на станції технічного обслуговування. У 2014 році таких 
автомобілістів нарахували 94%, в 2012 – 79%. Зростанню числа людей, які обслуговують автомобілі 
своїми руками, активно сприяє мережа «Інтернет». Коли респондентів запитали про причини, які 
змушують їх ремонтувати або вдосконалити машину, третина відповіли, що у всесвітній мережі 
з'являється все більше покрокових інструкцій для заміни/встановлення того чи іншого вузла. Крім 
того, наявність великого обсягу пропозиції запчастин он-лайн також впливає на рішення 
відремонтувати транспортний засіб без допомоги професіоналів. 

Автомобільний ринок Японії і Китаю. Японська асоціація автодилерів (JADA) опублікувала 
статистику по продажам нових легкових автомобілів в країні. Згідно з оприлюдненими даними, 
загальний обсяг продажів легкових автомобілів на первинному ринку Японії на кінець 2015 року 
становив 2704485 одиниць [11]. Ці дані наводяться без урахування мінікарів з робочим об'ємом 
двигуна до 660 см3. Цей показник на 5,5% нижче, ніж аналогічний показник 2014 року. Таким чином, 
японський авторинок показує негативну динаміку третій рік поспіль, констатують аналітики 
агентства «АВТОСТАТ» [3]. 

Лідируючу позицію в рейтингу автовиробників, представлених в Японії, займає Toyota, яка в 
2015 році зуміла реалізувати 1253109 автомобілів. Друге місце за кількістю проданих автомобілів 
займає Honda з показником 381277 автомобілів. «Трійку» лідерів закриває Nissan, обсяг продажів 
якого в минулому році склав 308734 автомобіля. Варто відзначити, що всі три лідери рейтингу в 2015 
році показали негативну динаміку. Обсяг продажів Toyota просів на 5,1%, продажі Honda впали на 
14,6%, а Nissan продав на 13,9% менше, ніж в минулому році. 

Таким чином, авторинок Японії показує негативну динаміку вже третій рік поспіль. Нагадаємо, 
що в 2014 році головною причиною падіння споживчої активності деякі експерти називали 
підвищення податку на споживання з 5% до 8%. 

У 2015 році продажі нових автомобілів в Китаї виросли на 8,7%, досягнувши позначки в 
20000000 одиниць. І це на тлі сповільнення темпу розвитку економіки, а також кризи на фондовому 
ринку, інакше сума була б на 500000 машин більше. 

Загальносвітовий тренд популярності кросоверів, актуальний і для Китаю, в порівнянні з 2014 
роком, в 2015 продажу кросоверів збільшилися на 52%, склавши 6,22 мільйона автомобілів. Частка 
мікроавтобусів збільшилася на 10% (2,11 млн.). У той час як седани стиснулися на 5,3% до 11,72 
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мільйона. Частка іноземних марок, скоротилася на 4,2%, при цьому в порівнянні з минулим роком, 
обсяг продажів збільшився на 338000 машини, що склало зростання в 2,8%. Китайські бренди 
продали на 1,45 мільйона більше, ніж у минулому році. Зростання склало 23,3%. 

За підсумками 2015 року, в загальному обсязі проданих автомобілів, китайські машини 
складають 38,1% обсягу, а різні іноземні бренди – 61,9%. А всього десять років тому, це 
співвідношення було 28,5% у китайців, проти 71,5% у не китайських брендів [3]. 

Для трьох найбільш продаваних іноземних брендів в Китаї, за результатами 2015 року, Китай є 
найбільшим ринком збуту в світі. Volkswagen і Hyundai продають 20% своєї продукції саме в Китаї. У 
той час як американський Buick, продає в Китаї 80% своєї продукції, а це в 4,5 разів більше, ніж він 
продає в США. В цифрах, це складе 2666360 машин у Volkswagen, 1062925 у Hyundai і 1035372 у 
Buick. До речі, на четвертому місці Toyota, з результатом 1010178 машин [12]. 

Всього на китайському автомобільному ринку, представлено 70 марок, які пропонують 445 
моделей автомобілів. І це, не рахуючи по кілька комплектацій кожної моделі. 

Розташовуються СТО для самостійного ремонту та обслуговуванню автомобілів найчастіше на 
діючих автосервісах недалеко від житлових будинків. Також зустрічаються підприємства, що 
спеціалізуються тільки на наданні в оренду автовласникам постів з необхідним обладнанням для 
технічного обслуговування та миття автомобіля. Аналіз та огляд автомобільного ринку Китаю та 
Японії показав, що ситуація на ньому сприятлива для створення СТО самообслуговування та 
введення відповідної послуги на існуючих підприємствах автосервісу. 

Висновок. Аналіз закордонного ринку автосервісу показав неухильно зростаючий попит на 
автосервісні послуги, що викликаний постійним збільшенням кількості автопарку у світі. В нашій 
країні зростання попиту на автосервісні послуги обумовлено зниженням продажів нових автомобілів 
та старінням автомобільного парку, що збільшує витрати на обслуговування і ремонт. Підвищення 
попиту на послуги автосервісу призвело до збільшення за кордоном кількості підприємств, які 
пропонують автовласникам свої пости та виробничу базу для самостійного обслуговування та 
ремонту автомобілів. В умовах загострення конкурентної боротьби можливість підвищення 
ефективності використання виробничого потенціалу підприємств автосервісу можуть вивести 
підприємства на якісно інший рівень, за рахунок зниження витрат і, як наслідок, більш низької ціни 
для кінцевого споживача. Зараз на ринку автосервісу в Україні, навпаки, вартість послуг на більшості 
підприємств автосервісу постійно зростає. 

Перспективи подальшого дослідження. Проведений огляд та аналіз закордонного досвіду 
створення автосервісу самообслуговування, а також створення постів самообслуговування на діючих 
підприємствах автосервісу показав, що автосервіс самообслуговування є перспективним напрямком 
розвитку автосервісного бізнесу, особливо в умовах економічної умовах кризи. 

Це зовсім молодий і досить незвичайний бізнес для нашої країни. На перший погляд може 
здатися, що він не має перспектив і буде не конкурентоспроможний, адже в кожному місті є 
величезна кількість автомайстерень, від «кустарних» до великих брендових підприємств автосервісу. 
Пропонований автосервіс самообслуговування, швидше за все, не буде конкурувати з традиційними 
автосервісами, а займе свою нішу на ринку автосервісних послуг. Автосервіс самообслуговування 
позиціонується не як заміна, а як доповнення і, в деяких випадках, як альтернатива класичним 
автосервісам. Цільова аудиторія для даної послуги – це заощадливі, економні та малозабезпечені 
автовласники, а також люди, для яких автомобіль є хобі. 

Автосервіс самообслуговування новий і дуже цікавий напрямок на ринку автосервісних послуг 
і, як показує досвід іноземних компаній, при грамотній організації і прорахованій ціновій політиці, 
може стати дуже перспективним і рентабельним бізнесом. 
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РЕФЕРАТ 
Савін Ю.Х. Закордонний досвід створення постів самообслуговування на підприємствах 

автосервісу / Ю.Х. Савін, Д.В. Савенок, О.О. Пархоменко // Вісник Національного транспортного 
університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

В статті проведено огляд та аналіз закордонного ринку автосервісу, а також досвід створення 
підприємств самообслуговування автомобілів і створення та впровадження постів 
самообслуговування на діючих СТО. 

Об’єкт дослідження – закордонний ринок автосервісу. 
Мета роботи – огляд та аналіз закордонного ринку автосервісу, а також досвіду створення 

постів самообслуговування на підприємствах автосервісу. 
В США, країнах Європейського Союзу, Китаї і Японії такий напрямок автосервісу як 

створення підприємств самообслуговування автомобілів і створення та впровадження постів 
самообслуговування на діючих СТО розвивається досить інтенсивне і діє декілька десятиліть. 
Проведений огляд та аналіз закордонного досвіду показав, що автосервіс самообслуговування дуже 
цікавий та перспективний напрям на ринку автосервісних послуг і, при грамотній організації і 
прорахованій ціновій політиці, може стати рентабельним бізнесом. 

В період економічної кризи в Україні, яка охоплює всі сфери життя і діяльності населення, 
зокрема і ринок автомобільного сервісу, постає завдання створення окремих СТО 
самообслуговування автомобілів, а також впровадження постів самообслуговування на діючих 
підприємствах автосервісу. Це обумовлено зниженням доходів автовласників та відповідно 



 

135 

зниженням їх платіжоспроможності. 
Однак в Україні станцій самообслуговування автомобілів одиниці, а великі та фірмові 

автоцентри не надають в оренду власникам автомобілів пости для їх самостійного обслуговування та 
ремонту. 

Подальше дослідження повинно бути спрямоване на використанні закордонного досвіду при 
впровадженні постів самообслуговування на діючих підприємствах автосервісу, а також створенні 
СТО самообслуговування автомобілів в Україні. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОСЕРВІС, САМООБСЛУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ, 
ПІДПРИЄМСТВА АВТОСЕРВІСУ, ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД, ПОСТИ 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ. 

 
ABSTRACT 

Savin Y.Kh, Savenok D.V., Parkhomenko O.O. Foreign experience of creation of self service 
positions at autoservice enterprises. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». 
Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article reviews and analyzes the foreign market of car service, as well as the experience of 
creating self-service car companies and the creation and implementation of self-service stations on operating 
stations. 

Object of research – foreign market of car service. 
The purpose of the work – the review and analysis of the foreign market of car service, as well as the 

experience of creating self-service posts at the car service companies. 
In the United States, the European Union, China and Japan, such a direction of the car service as the 

creation of self-service cars and the creation and implementation of self-service stations on operating SS is 
developing rather intense and operates for several decades. The conducted review and analysis of foreign 
experience has shown that self service car service is a very interesting and promising direction in the market 
of auto service services and, with a competent organization and a calculated pricing policy, can become a 
profitable business. 

In the period of the economic crisis in Ukraine, covering all spheres of life and activity of the 
population, in particular the market of automobile service, the task of creating separate service stations of 
self-service of cars, as well as the introduction of self-service stations in existing car service enterprises. This 
is due to a decrease in the incomes of car owners and, accordingly, a decrease in their solvency. 

However, in Ukraine, self-service units of vehicles are units, and large and branded auto-centers do 
not lease car owners posts for their own maintenance and repair. 

KEYWORDS: AUTOSERVICE, SELF-SERVICE OF VEHICLES, CAR SERVICE ENTERPRISE, 
FOREIGN EXPERIENCE, SELF-SERVICE POSITIONS. 

 
РЕФЕРАТ 

Савин Ю.Ф. Зарубежный опыт создания постов самообслуживания на предприятиях 
автосервиса / Ю.Ф. Савин, Д.В. Савенок, А.А. Пархоменко // Вестник Национального транспортного 
университета. Серия «Технические науки». Научно-технический сборник – К.: НТУ, 2019. – 
Вып. 3 (45). 

В статье проведен обзор и анализ зарубежного рынка автосервиса, а также опыт создания 
предприятий самообслуживания автомобилей, создания и внедрения постов самообслуживания на 
действующих СТО. 

Объект исследования – зарубежный рынок автосервиса. 
Цель работы – обзор и анализ зарубежного рынка автосервиса, а также опыта создания постов 

самообслуживания на предприятиях автосервиса. 
В США, странах Европейского Союза, Китае и Японии такое направление автосервиса, как 

создание предприятий самообслуживания автомобилей, создание и внедрение постов 
самообслуживания на действующих СТО розвивается достаточно интенсивно и действует несколько 
десятилетий. Проведенный обзор и анализ зарубежного опыта показал, что автосервис 
самообслуживания очень интересный и перспективное направление на рынке автосервысных услуг и, 
при грамотной организации и просчитанной ценовой политике, может стать рентабельным бизнесом. 

В период экономического кризиса в Украине, которая охватывает все сферы жизни и 
деятельности населения, в том числе и рынок автомобильного автосервиса, возникает задача 
создания отдельних СТО самообслуживания автомобилей, а также внедрение постов 
самообслуживания на действующих автосервисных предприятиях. Это обусловлено снижением 
доходов автовладельцев и соответственно снижением их платежеспособности. 

Однако на Украине станций самообслуживания единицы, а большие и фирменные автоцентры 
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не сдают в аренду посты собственникам автомобилей пости для их самостоятельного обслуживания и 
ремонта. 

Дальнейшее исследование должно быть направлено на использовании зарубежного опыта при 
внедрении постов самообслуживания на действующих предприятиях автосервиса, а также создании 
СТО самообслуживания автомобилей в Украине. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОСЕРВИС, САМООБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ АВТОСЕРВИСА, ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ, ПОСТЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ. 
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WSTĘP 
Bezpieczeństwo staje się jednym z najważniejszych aspektów nowoczesnego ruchu drogowego. 

Uderzenie samochodu w infrastrukturę drogową występuje rzadko, lecz powoduje wysokie ryzyko obrażeń, 
śmierci, strat finansowych oraz zagrożenia dla środowiska [1, 4, 9]. Istotną grupę zdarzeń drogowych 
w województwie pomorskim stanowią wypadnięcia pojazdu z drogi [3]. W przeciągu 5 lat zdarzenia te 
stanowiły 29,1% ogółu wypadków, 25,7% ogółu ofiar rannych i 33,1% ogółu ofiar śmiertelnych. Z kolie 
udział zdarzeń niebezpiecznych związanych z najechaniem na przeszkodę wynosi od 5,4% do 21,3% 
(najwięcej najechanie na drzewo oraz na autostradzie A1). Zdarzenia drogowe między pojazdami 
wypadającymi z niej i słupami oświetlenia drogowego, konstrukcjami wsporczymi pionowego stałego 
oznakowania dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz innymi obiektami przydrożnymi, stanowią 
poważny problem bezpieczeństwa drogowego na arenie międzynarodowej [12, 14]. Ograniczenie 
poważnych konsekwencji wynikających z wypadków pojazdów z urządzeniami drogowymi stało się jednym 
z głównych obszarów badawczych w inżynierii drogowej i samochodowej. Przemysł motoryzacyjny 
opracowuje nowe pasywne i aktywne systemy bezpieczeństwa, aby zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów 
pojazdów oraz bezpieczeństwo drogi i pojazdu [2]. Bariery przeciwwypadkowe konwencjonalne, są zwykle 
tak zaprojektowane, że samochód po uderzeniu w nie, "nie wraca" z powrotem na drogę. Osiągane jest to 
zwykle dzięki podporom, które są w stanie zatrzymać zderzenie. Stabilne systemy tych barier są w stanie 
zatrzymać pojazdy o masie do 40 ton. Celem współczesnych systemów bezpieczeństwa drogi jest często 
zapobieganie/uniemożliwienie wypadnięciu pojazdu z drogi i powstrzymywanie go przed wejściem w obszar 
niebezpieczny, aby uniknąć lub zmniejszyć obrażenia pasażerów pojazdów i innych uczestników ruchu 
drogowego oraz przedmiotów. Systemy bezpieczeństwa drogowego zainstalowane na drogach publicznych 
w Europie muszą spełniać wymagania norm EN 1317 [5, 6, 7, 8]. Określają one skalę testów zderzenia i 
zakres spełnienia wymagań. Umożliwia to certyfikowanie barier bezpieczeństwa, dla docelowych poziomów 
ochrony. Europejskie bariery bezpieczeństwa drogowego (elastyczne, półsztywne, sztywne oraz systemy 
bezpieczeństwa, mają następujący zakres wymagań: 

• poziom powstrzymywania, dla różnych typów pojazdów – są to cztery główne poziomy: T - 
tymczasowy, N - normalny, H - wysoki, H4 - bardzo wysoki; 
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• nasilenie uderzenia - miara skutków zderzenia dla pasażerów pojazdów, które najeżdżają na 
przeszkodę i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd). Stosowane są trzy 
parametry: wskaźnik ciężkości przyspieszenia (ASI), teoretyczna prędkość uderzenia głową 
(THIV) i opóźnienie uderzenia głowy po uderzeniu (PHD); 

• deformacja bariery - szerokość robocza bariery, która jest odległością między stroną poręczy 
skierowa ną w stronę ruchu przed uderzeniem a maksymalnym bocznym położeniem dowolnej 
większej części układu podczas uderzenia pojazdu (rys. 2a). 

 
a) 

 

b) c) 

d) 

Rysunek 1 – Model CAD bariery EASY-RAIL opracowany w system Autodesk Inventor Professional 
2018 zawiera: a) słup typu C 110x1750 mm, b) wspornik ER typu B oraz nakładkę stykową, c) prowadnicę 

typu B - nie analizowano: śruby M10x45, podkładki Φ11, nakrętki sześciokątnej M10, śruby noskowej 
M16x27, podkładki Φ18, nakrętki sześciokątnej M16, d) analizowany model bariery ochronnej 

Figure 1 – The CAD model of the EASY-RAIL barrier developed in the Autodesk Inventor 
Professional 2018 system includes: a) C type pole 110x1750 mm, b) ER type B bracket and contact strip, c) 
B type guide - not analyzed: M10x45 screws, Φ11 washers, hex nuts M6, M16x27 toothing screw, washers 

Φ18, M16 hex nuts, d) analyzed protective barrier model. 
 
WYNIK BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOŚCI BARIERY OCHRONNEJ DROGOWEJ I ICH 

ANALIZA 
Model geometryczny drogowej bariery ochronnej dobrano na podstawie istniejącej konstrukcji 

bariery EASY-RAIL 1.33 (rys. 1), firmy Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG [10]. Ta bariera na 
drodze pełni funkcje bariery skrajnej, umieszczanej przy krawędzi pobocza, w celu zapobiegania 
wypadnięciu z drogi przez pojazd, w niebezpiecznych miejscach. Konstrukcja zapewnia poprawne 
współdziałanie materiału prowadnicy, jej pochylenia oraz słupów. Szerokość jednostronnego systemu 
wynosi 206 mm. Odległość między słupami to 1,33 m z kolei głębokość zakopania słupa w gruncie wynosi 
1,05 m. Na podstawie testów zderzeniowych stwierdzono, że długość systemu ma minimalną wartość 48 m 
przy poziomie powstrzymywania N2. Bariera ma: klasę szerokości pracującej W2=0,8 m, poziom 
intensywności zderzenia A, ugięcie dynamiczne D=0,7 m, wskaźnik intensywności przyśpieszenia ASI=0,7 
oraz teoretyczną prędkość głowy w czasie zderzenia THIV=24 km/h. Analizowana długość 
prowadnicy/segmentu wynosi 4 m, masa 1 mb konstrukcji systemu wynosi 23,6 kg oraz konstrukcja ma 
certyfikat CE. Przyjęto, że materiał elementów bariery to stal konstrukcyjna niestopowa ogólnego 
przeznaczenia, typ S235J0 (St3W). Charakterystyka tego materiału to: moduł sprężystości podłużnej 
(Younga) 210 GPa, sprężysty współczynnik Poissona ν=0,3, gęstość objętościowa (masa właściwa) ρ=7850 
kg/m3, granica plastyczności gy=235 MPa, granica wytrzymałości fu=415 MPa, minimalne wydłużenie 
A5min=24%, udarność U=27 J w temperaturze 30°C. 
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Rozpatrywano dla bariery metalowej, test zderzeniowy TB3 samochodu osobowego o prędkości 
zderzenia 110 km/h, kącie uderzenia 20°, całkowitej masie pojazdu 1500 kg [6]. Założony czas zderzenia to 
0,15 s, co  
 

a) 

 

b) 

Rysunek 2 - Cechy funkcjonalne barier ochronnych: a) ugięcie dynamiczne (DN), szerokość pracująca 
(WN) oraz intruzja pojazdu (VIN), b) przyjęty obszar działania siły uderzenia samochodu na prowadnicę 
bariery 

Figure 2 - Functional features of protective barriers: a) dynamic deflection (DN), working width (WN) 
and vehicle intrusion (VIN), b) assumed impact area of the car on the barrier guide. 
 

 

Rysunek 3 – Przemieszczenie, w mm, elementów modelu bariery ochronnej 
po uderzeniu samochodu pod kątem 20° 

Figure 3 – Displacement, in mm, elements of the protective barrier model after a car hit at an angle of 20°. 
 

oznacza opóźnienie pojazdu 203,7 m/s2, na podstawie prawa Newtona. Wartości przyjętych parametrów 
odpowiadają; badaniom klasyfikującym TB32 oraz poziomu powstrzymywania bariery normalnemu N2. 
Obliczono: wartość siły wypadkowej F=305,55 kN; sił składowych: Fx=104,5 kN, Fy=0 kN oraz Fz=-278,22 
kN. Siła uderzenia została przyłożona do bariery na prawdopodobną powierzchni styku pojazdu z 
prowadnicą bariery (rys. 2b). Jest to uproszczony model zderzenia, gdzie nie uwzględniano sztywności i 
tłumienia: samochodu i gruntu z zasypką, mocujących słup typu C. 

Przedstawione wyniki analizy zawierają: wartości przemieszczenia elementów bariery ochronnej oraz 
wartości współczynnika bezpieczeństwa tych elementów. Czerwona barwa obszaru na modelach (rys. 3, 4) 
oznacza największe jego deformacje w efekcie uderzenia oraz odpowiednio najmniejszy (najgorszy) 
współczynnik bezpieczeństwa. Model uderzenia samochodu w barierę ochronną pod kątem 20°, jest 
charakterystycznym przypadkiem wypadnięcia z drogi przez pojazd, na skutek celowego zjechaniu z drogi 
lub ucieczce z jezdni w celu uniknięcia innego, groźniejszego zderzenia. Z analizy, wynika że największe 
przemieszczenie bariery miało wartość 138,3 mm, oraz najmniejszy współczynnik bezpieczeństwa miał 
odpowiednio wartość 0,0408. 

Otrzymane wartości przemieszczeń są stosunkowo niewielkie w odniesieniu do parametrów 
bezpieczeń- 
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Rysunek 4 - Współczynnik bezpieczeństwa na danym obszarze bariery 
po uderzeniu samochodu pod kątem 20° 

Figure 4 - The safety factor in a given area of the barrier after a car hit at an angle of 20°. 
 

stwa bariery EASY-RAIL 1.33, gdzie klasa szerokości pracującej to W2≤0,8 m, natomiast wartość ugięcia 
dynamicznego DN≤0,7 m. Świadczy to o „zapasie przemieszczenia” tego modelu bariery i możliwości 
absorpcji energii generowanej przy uderzeniu pojazdów o większej masie, niż 1500 kg, przyjętej do 
przeprowadzenia analizy. Należy jednak zaznaczyć, że jest to bariera stalowa, zaprojektowana przede 
wszystkim dla samochodów osobowych, o czym świadczy przypisany do niej poziom powstrzymywania N2. 

Analizując otrzymane wartości współczynnika bezpieczeństwa (rys.4) w poszczególnych strefach 
modelu bariery ochronnej można stwierdzić, że najbardziej zagrożony powstaniem uszkodzeń obszar 
znajduje się w miejscu bezpośredniego uderzenia w prowadnicę bariery, a także na dolnych częściach 
słupków przy podłożu. Pozwala to wyznaczyć najsłabsze oraz najbardziej zagrożonych części całej 
konstrukcji. Wartość współczynnika bezpieczeństwa to: wartość różnicy naprężeń rzeczywistych w 
konstrukcji i naprężeń dopuszczalnych podzielona przez wartość naprężeń dopuszczalnych. Im mniejsza 
wartość współczynnika od liczby 1, tym bardziej prawdopodobne są odkształcenia, pęknięcia i inne rodzaje 
uszkodzeń materiału. Należy jednak podkreślić, że analiza statyczna nie odzwierciedla rzeczywistego 
zachowania bariery ochronnej. Bowiem samochód uderzający w barierę nie zatrzyma się na niej, zaraz po 
zderzeniu. W rzeczywistości pojazd będzie się ślizgał po prowadnicy bariery, wytracając prędkość i 
związaną z nią energię kinetyczną, dążąc przy tym do odbicia i powrotu na drogę, o ile wcześniej nie dojdzie 
do przewrócenia/zerwania bariery lub innych zdarzeń niepożądanych. Zamieszczone obliczenia 
wytrzymałościowe miały jedynie na celu zobrazowanie zachowania bariery w momencie uderzenia, gdy 
energia samochodu jest maksymalna, a powstałe deformacje w konstrukcji bariery są największe. 

WYNIK BADAŃ RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH SAMOCHODU WYPADAJĄCEGO 
Z DROGI I ANALIZA RYZYKA OBRAŻEŃ OSÓB, SPOWODOWANYCH KONSTRUKCJAMI 
WSPORCZYMI PIONOWEGO OZNAKOWANIA DROGI Z UWZGLĘDNIENIEM BARIERY 
OCHRONNEJ 

Ocenę ryzyka zdarzeń drogowych samochodu zjeżdżającego z drogi i analizę obrażeń osób, 
spowodowaną konstrukcjami wsporczymi pionowego stałego oznakowania drogi z uwzględnieniem barier 
ochronnych, przeprowadzono na podstawie opracowanego kalkulatora ryzyka, przez firmę WIMED i Zakład 
Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie [11], zamieszczoną także 
w publikacji [13]. Z pac tych wynika że, konstrukcje oparte na profilu X-307, powodują powstanie w wyniku 
zderzeń z samochodami, mniejszej różnicy prędkości Δv, niż tradycyjne konstrukcje rurowe Φ60 mm/3,2 
mm. 
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Rysunek 5 - Trzy warianty ustawienia tablicy informacyjnej 
na poboczu drogi krajowej DK94 w mieście Łańcut 

Figure 5 - Three variants of the information board setting 
on the side of the national road DK94 in the city of Łańcut. 

 
a) b) 

Rysunek 6 - Wyznaczanie stopnia ryzyka zdarzeń drogowych dla wariantu: a) I (obiekt niechroniony, 
rura stalowa), b) III (obiekt niechroniony, podatna konstrukcja wsporcza) 

Figure 6 - Determining of the risk level of road events for the variant: a) I (unprotected structure, steel 
pipe), b) III (unprotected structure, flexible support structure). 

 
W analogicznych warunkach badania zderzeń, uzyskano dużo niższe wartości parametru ASI i THIV, 

mieszcząc się w wymaganiach normy [6], dla profilu X-307. 
Kalkulator ryzyka [11, 13] zawiera dane: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, ekspozycja, 

możliwe konsekwencje AIS. Wyznacza z kolei ryzyko wynikowe. Przyjmuje dla prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzenia, charakterystyczne wartości: praktycznie niemożliwe 0%, wyobrażalne ale rzadkie 
1%, minimalne częste 5%, nieczęste ale możliwe 30%, bardzo prawdopodobne 85% oraz całkowicie pewne 
100%. Wartości charakterystyczne ekspozycji to: bardzo rzadkie 1%, rzadkie 5%, nieczęste 30%, okazjalne 
40%, częste 70% oraz ciągłe 100%. Możliwe konsekwencje, o wartościach ciężkości obrażeń skali AIS 
wynoszą: zauważalne 1, znaczne 2, poważne 4, bardzo poważne 5, nieszczęście i wielokrotne ofiary 
śmiertelne nx6, katastrofa i liczne ofiary śmiertelne nnx6. Ryzyko wynikowe ma skalę wartości punktową od 
1 do 500. Charakterystyczne jego wartości to: ryzyko możliwe do zaakceptowania 1-15, umiarkowane 
ryzyko 16-60, znaczne ryzyko 61-100, wysokie ryzyko 101-300 oraz bardzo wysokie ryzyko od 301 do 500. 

Przyjęto w publikacji trzy sposoby umieszczenia i ochrony tablicy drogowskazowej, znajdującej się 
w pobliżu jezdni, dla oceny ryzyka zdarzeń niepożądanych. Kolejnie analizowano: dotychczasowe 
rozwiązanie - tablica drogowskazowa zamocowana jest na konstrukcji wsporczej wykonanej ze stalowych 
rur o średnicy 60 mm i grubości ścianki 3,2 mm, wariant I; tablica drogowskazowa jest zasłonięta przez 
analizowaną w publikacji barierę ochronną, wariant II; oraz konstrukcja wsporcza, wykonana jest z 
bezpiecznych profili podatnych X-307, wariant III (rys. 6). Dla wariantu II, gdzie konstrukcja wsporcza jest 
z profili podatnych X-307, wyodrębniono trzy przypadki ryzyka zdarzenia drogowego: obiekt chroniony, 
rura stalowa, dotarcie do obiektu; obiekt chroniony, rura stalowa, kolizja z barierą; oraz obiekt chroniony, 
rura stalowa, przewrócenie na barierze. 
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a) 

 

b) c) 

Rysunek 7 – Wyznaczanie stopnia ryzyka zdarzeń drogowych dla wariantu: 
a) II (obiekt chroniony, rura stalowa, dotarcie do obiektu), b) II (obiekt chroniony, rura stalowa, kolizja z 

barierą), c) II (obiekt chroniony, rura stalowa, przewrócenie na barierze) 

Figure 7 – Determining of the risk level of road events for the variant: 
a) I (unprotected structure, steel pipe), b) III (unprotected structure, flexible support structure). 
 
Ryzyko wynikowe obrażeń istotnych, uderzenia w rurę stalową Φ60 mm/3,2 mm jest znaczne, 

oszacowana wartość wynosi 90 punków (rys. 6a). Natomiast dla kolizji z bezpiecznym profilem 
odkształcalnym X-307 (rys. 6b) nakreślona linia stopnia ryzyka przebiega inaczej - ma wartość wynikową 35 
punków; jest to umiarkowane ryzyko. Różnica wynika ze zmiany prędkości samochodu po zderzeniu – 
wynoszącej 21 km/h (uderzenie w rurę stalową 60 mm) oraz zmiany prędkości równej 7 km/h (uderzenie w 
profil X-307). Powoduje to zmniejszenia ciężkości obrażeń z AIS równej 4 do wartości AIS równej 2. 

Wyznaczone ryzyko wynikowe umiarkowane, 17 punktów dla wariantu II (obiekt chroniony, rura 
stalowa, dotarcie do obiektu) wynika z możliwych konsekwencji, poważne AIS równe 4 (rys. 7a). Z uwagi 
na wykonanie słupów konstrukcji wsporczej z rur stalowych, przyjęto jak dla wariantu I: 
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń - wyobrażalne ale bardzo rzadkie oraz ekspozycja częsta 70%. 
Ponadto przyjęto, że długość bariery przed znakiem to, co najmniej 30 m [12]. Skumulowana liczba 
pojazdów samochodowych wypadających z drogi wynosi 95%, dla ich prędkości 110 km/h oraz ich liczba to 
80% także dla prędkości 110 km/h. Doświadczalny (teoretyczny) kąt opuszczenia drogi, dla tej prędkości ma 
wartość 10° (5°). Z kolei minimalna długość bariery ochronnej ma wartość 130 m, dla prędkości pojazdu 
samochodowego 110 km/h [12]. 

Drugi analizowany przypadek wariantu II (obiekt chroniony, rura stalowa, kolizja z barierą) ma 
zerowe ryzyko wynikowe (rys. 7b). Wynika to z znacznie mniejszej wartości możliwych konsekwencji AIS, 
wynoszących 2. 

Ostatni przypadek wariantu II (obiekt chroniony, rura stalowa, przewrócenie na barierze) powoduje 
ryzyko wynikowe umiarkowane (rys. 7c). Przewrócenie się samochodu po najechaniu na barierę drogową 
występuje rzadko. Jest to nieliczna grupa, stanowiąca około 5% wszystkich kolizji samochodów. Należy 
zaznaczyć, że pomimo niewielkiej liczby tych samochodów, konsekwencje AIS dachowania lub 
przewrócenia na bok dla osób znajdujących się wewnątrz samochodu, są zazwyczaj bardzo poważne, 
wynoszą 5. Wynika do zwykle z małej odporności konstrukcji samochodu na tego typu uderzenia. 

Po wyznaczeniu poszczególnych ryzyk cząstkowych zsumowano ich wartości wynikowe (Tabela 1). 
Liczba punktów wariantu II wynosi ok. 32-33. W zestawieniu z wariantem I, dla którego wynosiła ona około 
85-90 punktów, rozwiązanie polegające na zasłonięciu pionowego stałego znaku  informacyjnego, barierą 
ochronną drogową jest bezpieczniejsze. Ryzyko wynikowe wariantu III oszacowano na 34-35 punktów. Jest 
to wartość bardzo zbliżoną do wariantu II. Oznacza to, że ryzyko kolizji jest podobne w przypadku, gdy 
tablicę informacyjną wsparto standardowymi rurami stalowymi i zasłonięto barierą ochronną oraz w 
przypadku tablicy niechronionej, podpartej podatną konstrukcją wsporczą. 

W tej sytuacji należałoby szczegółowo rozważyć aspekty finansowe związane z wyborem najlepszego 
rozwiązania. Koszt bariery o przyjętej długości, co najmniej 30 m prawdopodobnie będzie większy, niż 
koszta pozostałych rozważonych wariantów. Prawidłowe zabezpieczenie znaku według projektu RISER [12] 
wymaga zastosowania bariery ochronnej o długości, co najmniej 60 m, której koszty z pewnością 
przewyższają cenę podatnej konstrukcji wsporczej tablicy drogowej. 
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Tabela 1 – Oszacowane wartości ryzyka zdarzeń drogowych dla poszczególnych rozwiązań 
konstrukcji wsporczych pionowego oznakowania drogi z uwzględnieniem barier ochronnych 

Table 1 – Estimated risk values for road incidents for individual solutions of support structures for 
vertical road marking including protective barriers. 

Ryzyko wynikowe, 
wariant I 

Ryzyko wynikowe, 
wariant II 

(suma ryzyk cząstkowych) 

Ryzyko wynikowe, 
wariant III 

85 - 90 punktów 32 - 33 punktów 34 - 35 punktów 

 
PODSUMOWANIE 
Statyczna analiza wytrzymałości wykazała, że wartości maksymalnego przemieszczenia, w strefie 

przyłożenia siły do bariery ochronnej, są niewielkie w porównaniu do parametrów bezpieczeństwa bariery 
EASY-RAIL 1.33. W teście badawczym TB32, ta bariera ma klasę szerokości pracującej W2 równą 0,8 m, 
natomiast wartość ugięcia dynamicznego D wynosi 0,7 m [6]. Świadczy to o zapasie przemieszczenia tego 
modelu bariery i możliwości absorpcji energii generowanej przy uderzeniu pojazdów o większej masie, niż 
1500 kg (przyjętej do przeprowadzenia analizy). Jest to jednak bariera ochronna drogowa, zaprojektowana 
przede wszystkim dla samochodów osobowych, o czym świadczy przypisany do niej poziom 
powstrzymywania N2. 

Na podstawie wartości współczynnika bezpieczeństwa, w poszczególnych strefach modelu bariery 
ochronnej można stwierdzić, że najbardziej zagrożony obszar znajduje się w miejscu bezpośredniego 
uderzenia w prowadnicę bariery, a także na dolnych częściach słupów przy podłożu. Jego małe wartości w 
obszarze konstrukcji, pozwalają wyznaczyć najsłabsze oraz najbardziej zagrożone części całej konstrukcji 
bariery. 

Rozważania dotyczące szacowania poziomu ryzyka dla trzech wariantów ustawienia przeszkód przy 
drodze wykazały, że w celu ich zabezpieczenia, korzystne byłoby zastosowanie bariery ochronnej o długości 
nie mniejszej niż 30 m. Ryzyko wynikające z kolizji pojazdu z podatną konstrukcją wsporczą jest 
praktycznie identyczne jak w przypadku konfiguracji, w której tablica drogowskazowa zostałaby zasłonięta 
przez barierę ochronną. Biorąc natomiast pod uwagę kwestie finansowe, najkorzystniejszym wyjściem 
okazuje się właśnie skorzystanie z podatnych profilów podpierających tablicę. Pozostawienie obecnego 
ustawienia znaku informacyjnego, na drodze krajowej DK94, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem w 
razie kolizji, co wykazało obliczone ryzyko wynikowe. 
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STRESZCZENIE 

MICHALSKI Jacek, WOŚ Paweł. Analiza ryzyka zdarzeń drogowych samochodu wypadającego z 
drogi i ryzyka obrażeń osób, spowodowanych konstrukcjami wsporczymi pionowego oznakowania drogi z 
uwzględnieniem bariery ochronnej / MICHALSKI Jacek, WOŚ Paweł // Wisnyk Narodowego Uniwersytetu 
Transportu. – К. : NTU, 2019. – № 3 (45). 

Szacowano poziom ryzyka zdarzenia drogowego i obrażeń dla trzech wariantów ustawienia 
konstrukcji wsporczych stałego pionowego oznakowania dróg z uwzględnieniem barier ochronnych. 
Przyjęto model bariery drogowej EASY-RAIL 1.33 firmy Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG. 
Zamieszczono wynik statycznego przemieszczenia i współczynnika bezpieczeństwa wytrzymałości modelu 
bariery dla kąta teoretycznego uderzenia 20° przez samochód osobowy o masie 1500 kg z prędkością 110 
km/h oraz czasie zderzenia 0,15 s. Obliczenia statyczne wykonano w systemie Autodesk Inventor 
Professional 2018, bazując na kształcie, wymiarach i charakterystyce materiału tej konstrukcji. Siłę 
uderzenia przyłożono na założoną powierzchni styku pojazdu z prowadnicą bariery. Prowadnicę 
modelowano jako belkę ciągłą (bez połączeń). Wykazano, że w celu zabezpieczenia drogowej tablicy 
drogowskazowej, znajdującego się przy drodze, korzystne byłoby wykorzystanie bariery ochronnej 
drogowej, o długości nie mniejszej niż 30 m. Stwierdzano także, że ryzyko wynikające z kolizji pojazdu z 
innowacyjną podatną konstrukcją wsporczą tablicy drogowskazowej, jest praktycznie identyczne jak w 
przypadku konfiguracji, w której tablica drogowskazowa zostałaby zasłonięta przez barierę ochronną. Ze 
względów finansowych, korzystniejszym wyjściem jest zastosowanie podatnych profili podpierających 
tablicę informacyjną. 

SŁOWA KLUCZOWE: BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO, KOLIZJA, BARIERY 
OCHRONNE, WYPADEK DROGOWY, PROJEKTOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH. 

 
РЕФЕРАТ 

МІХАЛЬСКІ Яцек, ВОШ Павель. Аналіз ризику дорожньо-транспортних пригод при вильоті 
автомобіля з дороги і ризику пошкоджень людей, спричинених конструкціями вертикальної 
дорожньої розмітки з урахуванням бар'єрів безпеки / МІХАЛЬСКІ Яцек, ВОШ Павель // Вісник 
Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: 
НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

У статті оцінюється рівень ризику дорожньо-транспортних пригод і людських травм для трьох 
варіантів допоміжних конструкцій дорожніх знаків, включаючи наявність захисних бар'єрів. Була 
прийнята модель дорожнього бар'єру EASY-RAIL 1,33 фірми Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG. 
Наведено результати статичного зміщення і коефіцієнта міцності барьерної моделі та модельованого 
впливу пасажирського вагону масою 1500 кг, який рухається зі швидкістю 110 км / год за час 0,15 с 
при куті польоту 20 градусів. Статичні розрахунки виконувалися в системі Autodesk Inventor 
Professional 2018 на основі форми, розмірів та характеристик матеріалу аналізованої конструкції. 
Сила удару наносилася на передбачувану контактну поверхню транспортного засобу з бар'єрною 
огорожею. Огорожу моделювали як безперервну балку (без стикувальних елементів). Було показано, 
що для того, щоб захистити дорожню вивіску, було б корисно використовувати шлагбаум безпеки 
дороги довжиною 30 м і більше. Також було виявлено, що ризик зіткнення транспортного засобу з 
інноваційною гнучкою опорною конструкцією вивіски практично ідентичний вивіскам із захисним 
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бар'єром. З фінансових причин бажано використовувати гнучкі профілі, що підтримують 
інформаційні вивіски. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЕЗПЕКА РУХУ, ЗІТКНЕННЯ, ЗАХИСНІ БАР’ЄРИ, ДОРОЖНЬО-
ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА, КОНСТРУКЦІЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ. 

 
ABSTRACT 

MICHALSKI Jacek, WOŚ Paweł. Analysis of the risk of road accidents and human injuries caused by 
a vehicle impacting the road sign support structures including the protective barriers. Visnyk of National 
Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National 
Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The paper assesses the level of risk of traffic accident and human injuries for three variants of the 
road signs support structures including the presence of protective barriers. The road barrier model EASY-
RAIL 1.33 of Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG was adopted. The results of the static displacement 
and the strength safety factor for the barrier model and simulated impact with the speed of 110 km/h in the 
time of 0.15 sec at the hit angle of 20 degrees by a passenger car of a 1500 kg mass are provided. Static 
calculations were performed in the Autodesk Inventor Professional 2018 system, based on the shape, 
dimensions and material characteristics of analyzed construction. The impact force was applied to the 
assumed contact surface of the vehicle with a barrier fence. The fence was modeled as a continuous beam 
(without joining elements). It was shown that in order to protect a road signboard, it would be beneficial to 
use a road safety barrier with a length of 30 m or more. It was also found that the risk of a vehicle collision 
with an innovative flexible supporting structure of the signboard is practically identical to the signboards 
with the protective barrier. For financial reasons, it is preferable to use flexible profiles supporting the 
information signboards. 

KEYWORDS: TRAFFIC SAFETY, COLLISION, PROTECTIVE BARRIERS, TRAFFIC 
ACCIDENT, DESIGN OF ROAD SIGNS. 
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ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МІСЬКИХ АВТОБУСІВ 

В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Савостин-Косяк Д.А., Национальный транспортный университет, Киев, Украина, 

daniel_s@ukr.net, orcid.org/0000-0002-8795-5939 
 
Постановка проблеми. 
За час експлуатації транспортного засобу спостерігається три характерних періоди: 

припрацювання, нормальна експлуатація та інтенсивне спрацювання. 
У період припрацювання виникають відмови, спричинені технологічними і конструкційними 

недоліками. Період нормальної експлуатації найтриваліший і характеризується в основному 
раптовими відмовами. Період інтенсивного спрацювання характеризується відмовами, спричиненими 
спрацюванням деталей транспортного засобу [1]. 

Загальновідомо, що, якої б досконалої конструкції не був транспортний засіб, в результаті 
експлуатації деталі його агрегатів, вузлів та систем з часом зношуються, старіють, ржавіють, 
втомлюються, втрачаючи свої геометричні параметри та фізико-механічні властивості. А це означає 
погіршення технічного стану транспортного засобу. Вчасне виявлення тенденцій зміни технічного 
стану окремих вузлів, агрегатів та систем і заміна ключових її складників під час регламентного 
технічного обслуговування може попередити раптові відмови та зменшити сумарний простій 
транспортного засобу в ТО та ремонті, що є особливо актуальним для міських автобусів, оскільки 
вони виконують важливу соціальну функцію пасажирських перевезень в межах міста. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Згідно з [2], міські автобуси експлуатуються у досить жорстких умовах, які характеризуються 

компактною територією, що обслуговується, жорстко спланованими за часом та протяжністю 
маршрутами з частими зупинками, гальмуваннями, поворотами та прискореннями, інтенсивним 
використанням що супроводжується суттєвим перевантаженням в часи пік та ін. Умови експлуатації, 
за яких використовуються міські автобуси, значною мірою впливають на режим роботи агрегатів і 
деталей, прискорюючи або сповільнюючи зміни параметрів їх технічного стану. При цьому, за різних 
умов експлуатації показники надійності міських автобусів при одному і тому самому напрацюванні 
будуть відрізнятись [3]. 

Так, наприклад, план траси та поздовжній профіль дороги впливають на швидкість 
спрацювання гальмівних механізмів та шин [4, 5]. Транспортні умови впливають на режими роботи 
агрегатів, які характеризуються потужністю, що передається, кількістю робочих циклів на один 
кілометр шляху та ін. При більш інтенсивному використанні, збільшується кількість відмов і, 
відповідно, зменшується надійність транспортного засобу [3]. 

Значно впливають на об’єм технічного обслуговування та ремонту спосіб та умови зберігання 
АТЗ. Найбільш типовим для автобусного парку є короткострокове зберігання у міжзмінний період 
[6]. При відкритому зберіганні, внаслідок атмосферних опадів, коливань температури повітря та 
підвищеної вологості інтенсифікуються корозійні процеси, що призводить до підвищення швидкості 
зношування та зменшення терміну служби деталей, вузлів і агрегатів [7]. 

При відкритому зберіганні рухомого складу за низьких температур значно ускладняється пуск 
двигуна внаслідок погіршення в'язкісних властивостей оливи та умов сумішоутворення, зростає 
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ймовірність відмов у зв'язку зі зниженням протидії деталей ударним навантаженням і підвищенням їх 
крихкості, виникненням температурних деформацій, втратою еластичності гумотехнічних виробів 
[8]. Так, зношування двигуна при зберіганні на відкритих стоянках та роботі за умов низьких 
температур (-10оС) у 2…2,5 рази вище, ніж при роботі в літній період [9], а за даними [10, 11, 12], 
витрати на ТО і ремонт для вантажних автомобілів збільшуються при відкритому зберігання в 
середньому на 10-15% у порівнянні з гаражним. 

Мета: Виявити характерні несправності міських автобусів, які виникають в процесі їх 
експлуатації, шляхом обробки статистичних даних. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Збір статистичної інформації щодо несправностей, що виникають в процесі експлуатації 

міських автобусів проводився на базі АП №2 м. Києва. Об’єктами експериментальних досліджень 
були 41 автобус МАЗ 203.065, 2011…2012 років випуску, (рис. 1) з серійним рядним 
шестициліндровим двигуном Daimler OM 906 hLa EURO 3, з рідинною системою охолодження, 
гідромеханічною трансмісією Voith Diwa D 851.3E та 26 автобусів МАЗ 203.069, 2017…2018 років 
випуску, (рис. 2) з серійним рядним шестициліндровим двигуном Daimler OM 906 hLa EURO 5, 
рідинною системою охолодження та гідромеханічною трансмісією ZF 6HP 502C. 

 

Рисунок 1 – Автобус МАЗ 203.065, 
бортовий номер 1743 

Figure 1 – Bus MAZ 203.065, board number 1743 

Рисунок 2 – Автобус МАЗ 203.069, 
бортовий номер 8205 

Figure 2 – Bus MAZ 203.069, boardnumber 8205 
 
Усі досліджувані автобуси було об’єднано в групи, у відповідності до початку їх експлуатації. 

Розподіл автобусів по групам наведено в таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Розподіл автобусів по групам 
Table 1 – Distribution of buses by groups 

Модель 
Початок 

експлуатації 
Номер групи Модель 

Початок 
експлуатації 

Номер групи 

МАЗ-203.065 
Листопад 2011 – 
Лютий 2012 

1 МАЗ-203.069 Лютий 2017 4 

МАЗ-203.065 
Березень 2012 –  
Квітень 2012 

2 МАЗ-203.069 
Вересень 2017 –  
Жовтень 2017 

5 

МАЗ-203.065 
Червень 2012 –  
Грудень 2012 

3 МАЗ-203.069 Січень 2018 6 

 
Дослідження проводилось в період з 11.01.2018 по 16.05.2018 шляхом обробки журналу 

звернень до служби технічного контролю. Усі відмови за дослідний період було згруповано за 
приналежністю їх до певної системи чи складника. Після цього було підраховано загальну кількість 
відмов, кількість відмов на одиницю рухомого складу в групі та відсоток від загальної кількості 
відмов у групі для кожної з досліджуваних груп. 

З результатів розрахунку можна зробити висновок, що усі відмови, які виникають в процесі 
експлуатації автобусів доцільно розділити на дві групи: 

 ті, чия кількість збільшується із збільшенням терміну експлуатації. До них відносяться 
електрообладнання, система охолодження, колеса, гальмівна система, підвіска, КП, ДВЗ; 

 ті, які виникають рівномірно упродовж всього терміну експлуатації. До них відносяться 
система випуску відпрацьованих газів; система мащення; система живлення; кузов, рульове 
керування. 
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Окремо було виділено ускладнений запуск двигуна, викликаний якістю палива та періодичне 
технічне обслуговування, оскільки, фактично, дані категорії не відносяться до змін технічного стану 
автобуса. 

На рисунку 3, в якості прикладу, наведені характерні графіки розподілу кількості відмов на 
одиницю рухомого складу для обох категорій відмов на прикладі коліс та рульового керування. 

Рисунок 3 – Розподіл кількості відмов на одиницю рухомого складу по групам і складникам 
Figure 3 – Distribution of number of malfunctions per unit of rolling stock by groups and components 
 
Узагальнюючи отримані в результаті дослідження дані (табл. 2 та рис. 4), слід зазначити, що 

найбільша кількість відмов припадає на електрообладнання, систему охолодження та колеса. 
Найменшу кількість відмов має рульове керування, система випуску відпрацьованих газів та система 
мащення. 

 
Таблиця 2 – Сумарна кількість відмов по усім групам рухомого складу 
Table 2 – Total malfunctions number for all groups of rolling stock 

Найменування системи чи складника 

Разом по всім групам 

Кількість 
відмов 

Відмов на один 
автобус в групі 

% від загальної 
кількості відмов 

в групі 
Відмови 

Система випуску відпрацьованих газів 8 0,12 0,7 
Система мащення 8 0,12 0,7 
Рульове керування 14 0,21 1,2 
Коробка перемикання передач 21 0,31 1,8 
Система живлення 19 0,28 1,7 
Підвіска 90 1,34 7,9 
Двигун внутрішнього згорання 65 0,97 5,7 
Кузов 108 1,61 9,5 
Гальмівна система 96 1,43 8,4 
Система охолодження 148 2,21 13,0 
Колеса 122 1,82 10,7 
Електрообладнання 255 3,81 22,4 
Всього відмов 954 14,24 83,7 

Технічне обслуговування та ПММ 
Не запускається двигун через якість ПММ 43 0,64 3,8 
Технічне обслуговування 143 2,13 12,5 
Всього ТО та ПММ 186 2,77 16,3 
Разом: 1140 17,01 100,0 
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Рисунок 4 – Сумарна кількість відмов на одиницю рухомого складу 

Figure 4 – Distribution of number of malfunctions per unit of rolling stock by groups and components 
 
Наступним кроком було визначено найбільш характерні несправності в кожній з систем та 

складників. В якості прикладу, на рисунку 3 представлено графіки розподілу кількості несправностей 
по елементам для електрообладнання та підвіски. 

 

 
Рисунок 5 – Графіки розподілу кількості несправностей по елементам 
Figure 5 – The graphs of distribution of malfunctions number by element 
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В результаті обробки статистичних було встановлено, що найбільш характерними 
несправностями, які виникають в процесі експлуатації міських автобусів є (% від загальної кількості 
несправностей по окремій системі, складнику чи агрегаті): 

 електрообладнання – несправності зовнішніх світлових приладів (68,63%), відсутність 
заряду на АКБ (7,06%); несправності генератора (6,27%), несправності стартера (6,27%), несправна 
електрика (3,53%), інші несправності, які не повторюються систематично (8,24%); 

 колеса – зниження тиску в шинах (60,41%), граничний знос протектора (17,71%), 
заклинювання колеса (8,33%), несправності опорного підшипника (4,17%), інші несправності, які не 
повторюються систематично (9,38%); 

 система охолодження – підтікання в системі (66,89%), перегрів двигуна через неправильну 
роботу термостата (12,16%), підтікання радіатора (3,38%), несправності вентилятора (2,70%), 
несправності інтеркуллера (2,03%), несправності компресора (1,35%), інші несправності, які не 
повторюються систематично (11,49%); 

 гальмівна система – несправності пневматичної системи (42,27%), несправності супортів та 
дисків (42,27%), несправності стоянкової гальмівної системи (5,15%), інші несправності, які не 
повторюються систематично (10,31%); 

 кузов – несправності дверей (43,52%), несправності люку (32,41%), пошкодження підлоги 
(9,26%), пошкодження сидінь (4,63%), тріщини скла (3,70%), інші несправності, які не повторюються 
систематично (6,48%); 

 ДВС – несправності пов’язані з елементами кріплення (38,46%), не стабільна робота 
(30,77%), несправності пов’язані з ременем ГРМ та роликами (18,46%), несправності турбіни 
(12,31%); 

 підвіска – витікання повітря з пневмосистеми (45,56%), відсутність подача повітря (27,78%), 
несправності пневмосистеми рівня підлоги (13,33%), несправності амортизаторів (10,00%), інші 
несправності, які не повторюються систематично (3,33%). 

Також було виявлено ряд несправностей, які не відносяться до жодної в вищеперерахованих 
систем чи складників. Серед них (% від загальної кількості усіх несправностей): підтікання в системі 
живлення (1,95%), не вмикається передача (1,54%), люфт рульового курування (1,03%), підтікання в 
системі мащення (0,82%), прогорання системи випуску відпрацьованих газів (0,82%), підтікання ATF 
коробки передач (0,62%), підтікання ATF гідропідсилювача керма (0,41%). 

Висновки. Усі несправності, які виникають в процесі експлуатації міських автобусів доцільно 
розділити на дві групи: ті, чия кількість збільшується із збільшенням терміну експлуатації та ті, які 
виникають рівномірно упродовж всього терміну експлуатації. Найбільша кількість несправностей 
припадає на електрообладнання, систему охолодження та колеса – в сумі 56% від загальної їх 
кількості. Найменшу кількість несправностей має рульове керування, система випуску 
відпрацьованих газів та система мащення – в сумі 2,6% від загальної їх кількості. Встановлено, що до 
найбільш характерних несправностей, які виникають в процесі експлуатації міських автобусів 
належать: несправності зовнішніх світлових, зменшення тиску в шинах, негерметичність системи 
охолодження, негерметичність пневмосистеми гальм, несправності супортів і дисків, несправності 
дверей салону, несправності люка салону, негерметичність пневмосистеми підвіски. 
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РЕФЕРАТ 
Савостін-Косяк Д. О. Оцінка технічного стану міських автобусів в умовах експлуатації / Д.О. 

Савостін-Косяк // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». 
Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

У статті наведено результати аналізу статистичних даних щодо несправностей, які виникають 
в процесі експлуатації міських автобусів. 

Предметом дослідження є зміна технічного стану міських автобусів в процесі експлуатації. 
Об’єктами дослідження є 41 автобус МАЗ 203.065, 2011…2012 років випуску та 26 автобусів 

МАЗ 203.069, 2017…2018 років випуску. 
Метою статті є виявлення найбільш характерні несправності міських автобусів, які виникають 

в процесі їх експлуатації, шляхом обробки статистичних даних. 
Методи дослідження – статистичний аналіз, синтез, формалізація та узагальнення. 
Для вирішення поставленої задачі було зібрано статистичні дані щодо несправностей, які 

виникають в процесі експлуатації міських автобусів МАЗ 203.065 та МАЗ 203.069. Автобуси було 
об’єднано у 6 груп, відповідно до початку їх експлуатації. Усі відмови за дослідний період було 
згруповано за приналежністю до певної системи, вузла чи агрегату. Після цього було підраховано 
загальну кількість відмов, кількість відмов на одиницю рухомого складу в групі та відсоток від 
загальної кількості відмов у групі для кожної з досліджуваних груп 

Наступним кроком було визначено найбільш характерні несправності в кожній з систем та 
складників. Було розраховано частку кожної з несправностей у загальному об’ємі відмов по системі, 
вузлу чи агрегату. Для окремих несправностей, які було складно згрупувати з іншими, визначено їх 
відсоткову частку від сумарної кількості відмов. 

В результаті дослідження, було встановлено, що найбільша кількість відмов припадає на 
електрообладнання, систему охолодження та колеса. Найменшу кількість відмов має рульове 
керування, система випуску відпрацьованих газів та система мащення. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІСЬКІ АВТОБУСИ, ПЕРІОД ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ХАРАКТЕРНІ 
НЕСПРАВНОСТІ, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ, СТАТИCТИЧНИЙ АНАЛІЗ. 

 
ABSTRACT 

Savostin-Kosiak D. O., Assessment of city buses' technical status in the operating conditions. Visnyk 
of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. 
National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article presents results of statistical data analysis of city buses malfunctions arising during its 
operation period. 

The subject of research is the changes of city buses technical condition during its operation period. 
The objects of study are 41 buses MAZ 203.065 2011...2012 years of release and 26 buses MAZ 

203.069 2017...2018 years of release. 
The purpose of the article is to identify the most characteristic malfunctions of city buses that occur 

during its operation period, by processing statistical data. 
Research methods – statistical analysis, synthesis, formalization and generalization. 
To solve the task, statistical data of the malfunctions arising during the operation of MAZ 203.065 

and MAZ 203.069 city buses were collected. All buses were combined in 6 groups, in accordance with the 
beginning of its operation. All malfunctions over the study period were grouped by belonging to a specific 
system, node, or aggregate. After that, the total number of malfunctions, the number of malfunctions per unit 
of rolling stock in the group, and the percentage of the total number of malfunctions in the group for each of 
the studied bus groups were calculated. 

The next step was to identify the most typical malfunctions in each of the systems and components. 
The share of each malfunctions in the total malfunctions rate of system, node or aggregate was calculated. 
For individual malfunctions that were difficult to group with others, their percentage were calculated of the 
total malfunctions number. As a result of the study, it was found that the largest number of malfunctions 
belong to electrical equipment, cooling system and wheels. The smallest number of malfunctions has 
steering, exhaust system and lubrication system. 

KEY WORDS: CITY BUSES, OPERATION PERIOD, CHARACTERISTIC MALFUNCTIONS, 
EXPERIMENTAL DATA, STATISTICAL ANALYSIS. 
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РЕФЕРАТ 
Савостин-Косяк Д. А. Оценка технического состояния городских автобусов в условиях 

эксплуатации / Д.А. Савостин-Косяк // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник – К.: НТУ, 2019. – Вып. 3 (45). 

В статье приведены результаты анализа статистических данных по неисправностям, 
возникающих в процессе эксплуатации городских автобусов. 

Предметом исследования является изменение технического состояния городских автобусов в 
процессе эксплуатации. 

Объектами исследования являются 41 автобус МАЗ 203.065 2011...2012 годов выпуска и 26 
автобусов МАЗ 203.069 2017...2018 годов выпуска. 

Целью статьи является выявление наиболее характерные неисправности городских автобусов, 
которые возникают в процессе их эксплуатации, путем обработки статистических данных. 

Методы исследования – статистический анализ, синтез, формализация и обобщения. 
Для решения поставленной задачи было собрано статистические данные по неисправностям, 

возникающих в процессе эксплуатации городских автобусов МАЗ 203.065 и МАЗ 203.069. Автобусы 
были объединены в 6 групп, в соответствии с началом их эксплуатации. Все отказа за период 
исследования были сгруппированы по принадлежности к определенной системе, узлу или агрегату. 
После этого было подсчитано общее количество отказов, количество отказов на единицу подвижного 
состава в группе и процент от общего количества отказов в группе для каждой из исследуемых групп 
автобусов. 

Следующим шагом были определены наиболее характерные неисправности в каждой из 
систем и компонентов. Было рассчитано долю каждой из неисправностей в общем объеме отказов по 
системе, узлу или агрегату. Для отдельных неисправностей, которые было сложно сгруппировать с 
другими, определены их процентную долю от суммарного количества отказов. 

В результате исследования было установлено, что наибольшее количество отказов приходится 
на электрооборудование, систему охлаждения и колеса. Наименьшее количество отказов имеет 
рулевое управление, система выпуска отработавших газов и система смазки. 
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WSTĘP 
Fakt posiadania jednej z najlepiej rozwiniętych sieci rzek w skali Europy, dodatkowo łączącej się ze 

strukturą usytuowania dużych Polskich miast posiadających liczne ośrodki przemysłowe, jest ogromną zaletą 
dla funkcjonowania transportu wodnego. Dodatkowo w granicach kraju występują ujścia rzek oraz porty 
morskie. Niewiele państw posiada tak dużo udogodnień w usytuowaniu sieci dróg wodnych jak i łatwym 
dostępie do nich. Niestety Polska, pomimo, iż posiada naturalne zalety wód nie wykorzystuje ich. 
W ostatnich latach udział transportu wodnego w przewozie ładunków drogami śródlądowymi wahał się 
w okolicach 1%. 

Przykładem państwa wykorzystującego w znacznie większy sposób potencjał swych dróg wodnych 
jest chociażby Holandia. Całkowita sieć ich szlaków wodnych to około 5050 km, z czego aż 4800 km nadaje 
się do transportu towarów. Połączone ze sobą rzeki, jeziora i kanały wodne tworzą drogi wodne o wysokim 
potencjale transportowym. 

W 2016 roku Polska podjęła współpracę z Holenderskim rządem w sprawie rewitalizacji rzeki Wisła. 
Zostają opracowywane plany w sprawie ochrony, rozwoju, wykorzystywania wód w celu żeglugi. 

WYKORZYSTANIE ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH 
Polskie rzeki w transporcie śródlądowym pierwszy raz nabrały znaczenia pod koniec XV wieku, 

kiedy to Wisła była wykorzystywana do spływu drewna i zboża z południowej Polski do Gdańska. 
Pierwszym kanałem rzecznym o znaczeniu komercyjnym był Kanał Jagielloński z 1495 roku, łączący rzeki 
Elbląg i Nogat. Kolejne stulecia to rozwój śródlądowego transportu wodnego, który był wówczas 
podstawowym ogniwem dla portów morskich i ich bazy dostaw na lądzie. Największymi zaletami 
śródlądowego transportu wodnego są niskie zużycie energii, znikome koszty transportu towarów oraz przede 
wszystkim możliwość masowego transportu ładunków, które niestety z czasem straciły na znaczeniu. Już w 
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XIX wieku żegluga śródlądowa nie była tak ważna i straciła swój potencjał transportowy w porównaniu z 
innymi rodzajami transportu. Głównym czynnikiem takich wydarzeń były częste wahania rzek w zależności 
od wysokich opadów lub długich stanów suszy, a także dodatkowo zmiany klimatyczne zakłócające długość 
trwania oblodzenia rzek, które utrudniały znacznie żeglugę [8]. 

 

 
Rysunek 1 - Kanał Jagielloński – pierwszy kanał w Polsce, utworzony przy rzece Elbląg; na podstawie [1] 

Figure 1 – The Jagiellonian Canal – the first channel in Poland, created by the Elbląg River; based on [1] 
 
Rozwój żeglugi śródlądowej wymaga wielu nakładów finansowych, przede wszystkim w celu 

uregulowania przebiegu rzek poprzez budowę tam i wałów, zabezpieczających przed skutkami powodzi oraz 
pozwalających na ułatwienie skutecznego wprowadzania ujęć wody, a także często przede wszystkim 
pogłębiania i odmulania koryta rzeki. 

Polska, biorąc pod uwagę przyrodnicze właściwości środowiska, ma stosunkowo dobre warunki do 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych: system rzeczny składa się z dużych rzek i kanałów łączących je, 
oblodzenie rzek trwa stosunkowo dość krótko, a na dodatek wiele dużych miast jest położonych nad 
rzekami. Podstawowym minusem jest niski stan wód.  

Mimo wszystko sieć dróg rzecznych w Polsce jest gęsta, szacowana na około 3650 km - to głównie 
dorzecze największych polskich rzek: Wisły i Odry, połączone poprzez Kanał Bydgoski i Noteci oraz dolną 
Wartę [11]. 

Niestety w Polsce żegluga śródlądowa stanowi tylko ok. 1% całkowitego transportu ładunków, 
natomiast dla porównania w krajach zachodnich jest rzędu kilku procent. Najważniejszymi drogami 
śródlądowymi w Polsce są Odra i Wisła, które są wykorzystywane, jako szlaki transportu wodnego, 
szczególnie na odcinkach w rejonie okręgów przemysłowych lub dużych aglomeracji miejskich, takich jak: 
Opole, Warszawa, Kraków, Wrocław, Kostrzyn nad Odrą, Gliwice i Płock. Obecnie znaczące wykorzystanie 
regulowanych szlaków wodnych na Wiśle znajduje się na odcinku Kraków - Oświęcim i Warszawa - 
Gdańsk, natomiast na Odrze odcinki od górnego do dolnego biegu rzeki. 

Śródlądowe drogi wodne w Polsce są wykorzystywane do transportowania w szczególności 
surowców mineralnych (głównie węgiel kamienny i rudy metali) oraz materiałów budowlanych (piasek, 
żwir) oraz w niewielkim stopniu do transportu turystycznego (głównie Kanał Augustowski, Kanał Elbląski i 
Wielkie Jeziora Mazurskie w sezonie letnim).  

Polskie porty śródlądowe to: Gdańsk, Elbląg, Szczecin i Świnoujście. Rozwój polskiego 
śródlądowego transportu wodnego w najbliższych latach będzie wymagał dużych nakładów finansowych od 
państwa. Chociaż woda jest tanią trasą transportową, wymaga nowych urządzeń technicznych, tj. barek 
i statków, które mogą bezpiecznie i szybko dostarczać towary [9]. 

ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE I ICH PODZIAŁ 
Śródlądowe drogi wodne - są to wody powierzchniowe, na których możliwy jest przewóz towarów 

i osób statkami żeglugi śródlądowej. Długość oraz układ śródlądowych dróg wodnych w Polsce od wielu lat 
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utrzymuje się na podobnym poziomie. Specyfikacja infrastruktury dróg śródlądowych wodnych wpływa 
znacznie na czynniki kształtujące obecnie popyt na przewozy żeglugą śródlądową. Czas trwania okresu 
nawigacyjnego, umożliwiający ruch jednostek pływających bez przeszkód, wynika m.in. z występowania 
oblodzenia dróg wodnych. Z reguły okres nawigacji trwa zwykle od 16 marca do 15 grudnia, a okres 
zimowej przerwy trwa od 16 grudnia do 15 marca. Za każdym razem decyzje o zamknięciu i otwarciu dróg 
wodnych podejmowane są przez administratora danej sekcji, w związku z tym, w zależności od warunków 
pogodowych i hydrologicznych, mogą być zamykane również w innych okresach roku - na przykład podczas 
niskich poziomów wody w rzece, ograniczając głębokość nawigacji, przejścia fali powodziowej lub 
wykonując prace modernizacyjne na obiektach drogi wodnej. 

 

 
Rysunek 2 – Podział śródlądowych dróg wodnych; na podstawie [2] 

Figure 2 – Division of inland waterways; based on [2] 
 
Rozpiętość sieci śródlądowych dróg wodnych przez okres ostatnich lat utrzymuje się na podobnym 

poziomie i wynosi lekko ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Dokładnie mówiąc w roku 2016 odnotowano 
długość sieci dróg równą 3655 kilometrów, w czym 2417 km stanowiły uregulowane rzeki żeglowne, 644 
km to skanalizowane odcinki rzek, 336 km specjalnie zbudowane kanały i 259 km jeziora żeglowne. Z czego 
wykorzystane do eksploatacji było 92,1% wszystkich dróg żeglownych. Jednakże stanowią one sieć 
niejednorodną, utworzoną przez zbiór różniących się i odrębnych klas odcinków (7 klas dróg wodnych, 
w tym 3 o znaczeniu międzynarodowym i 4 o znaczeniu regionalnym), które są wykorzystywane w różnym 
stopniu, zależąc od klasy i parametrów eksploatacyjnych. Z łącznej długości 94,1% tych dróg należy  do klas 
I-III (o znaczeniu regionalnym), a tylko 5,9% wszystkich dróg wodnych śródlądowych posiada parametry 
odpowiadające wymaganiom o znaczeniu międzynarodowym (klasa IV lub Va / Vb) [9]. 

KLASYFIKACJA ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH 
Przypisanie odcinkom dróg wodnych odpowiadającej klasy nastąpiło już w 2002 roku 

w rozporządzeniu Rady Ministrów. Głównymi aspektami podziału śródlądowych dróg wodnych było ich 
znaczenie, a dokładniej mówiąc zostały one podzielone na drogi o znaczeniu regionalnym 
i międzynarodowym.  

Klasy obejmują sześć grup różniących się poszczególnymi parametrami, takimi jak [10, 12]: 
- szerokość szlaków żaglowych, 
- głębokość tranzytowa - najmniejsza głębokość, którą posiada tor wodny śródlądowej drogi wodnej, 

promień łuku, 
- wysokość na jakiej usytułowane są mosty, przepusty, linie wysokiego napięcia, 
- wymiar śluz wodnych – budowle wznoszone na rzekach, kanałach żeglownych, służące do 

ułatwienia pokonywania różnic poziomu wody. 
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Rysunek 3 – Drogi wodne śródlądowe z podziałem na klasy; na podstawie [3] 

Figure 3 – Inland waterways divided into classes; based on [3] 
 

 
Rysunek 4 – Drogi wodne śródlądowe międzynarodowe; na podstawie [4] 

Figure 4 – International inland waterways; based on [4] 
 
Parametrami określającymi odpowiednio rodzaj drogi wodnej są: 
- minimalne wymiary szlaku żeglownego w rzece, 
- minimalne wymiary kanału, 
- minimalne wymiary śluz żeglownych, 
- odległość pionowa przewodów elektrycznych przy zwisie normalnym. 
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STAN I REKONSTRUKCJA DRÓG WODNYCH 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci następuje systematyczne zmniejszanie długości dróg żeglownych 

posiadających właściwe parametry do nawigacji. Szlaki wodne podlegają ciągłej systematycznej deklasacji. 
Degradacja dróg wodnych objawia się głównie zmianą ich parametrów, tj. szerokości, i głębokości, promieni 
zakoli, co w konsekwencji prowadzi do utraty ich znaczenia dla żeglugi i odebrania stanu drogi wodnej. 

 
Rysunek 5 – Zdjęcie satelitarne zamulenia rzeki Odry; na podstawie [5] 

Figure 5 – A satellite image of silting the Odra River; based on [5] 
Przywracając drogom wodnym ich żywotność stosuje się wszelkiego rodzaju oczyszczanie, 

odmulanie i inne prace rekonstrukcyjne rzek, cieków i kanałów. Jedną z metod jest bagrowanie, polegające 
na mechanicznym usuwaniu warstwy osadów dennych ze zbiorników wodnych lub cieków. Działanie to jest 
zaliczane ze względu na usunięcie części osadów dennych ze zbiorników, czyli usunięcie zdeponowanych 
w nim substancji, do zabiegów rekultywacji jezior i cieków. Niestety takie oczyszczanie rzek i zbiorników 
wodnych wymaga wysokich kosztów pochłanianych przez wydobycie osadów z dna i ich zagospodarowania. 
Niestety poza wysokimi kosztami metoda ta jest czasochłonna [7]. 

 
Rysunek 6 - Oczyszczanie dna rzeki; na podstawie [6] 

Figure 6 - Clearing the bottom of the river; based on [6] 
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KANAŁY WODNE 
Ponadto budowane są nowe kanały wodne w celu rozszerzenia sieci śródlądowych dróg wodnych lub 

połączenia istniejących. Zabiegi łączenia różnych dorzeczy z kanałami zaczęto wykorzystywać już w drugiej 
połowie XVIII wieku na wzór Europy Zachodniej. 

Ogólnie kanał wodny to sztuczny ciek wodny, stanowiący część drogi wodnej, który ma na celu 
połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Kanały wodne są tworzone w celu ułatwienia nawigacji 
i skrócenia czasu podróży statków. Pierwszym kanałem zbudowanym na potrzeby branży, spełniającym 
ważną funkcję transportową do dnia dzisiejszego, był Kanał Kłodnicki, biegnący wzdłuż rzeki Kłodnicy od 
Zabrza przez Gliwice do Koźla. Powstał w latach 1792-1812 i był pierwszą trasą transportową, która 
umożliwiła masowy eksport węgla z Górnośląskiego Zagłębia. W latach 1933-1939 zastąpiono go szerszym 
i głębszym kanałem w Gliwicach. 

Jednym z rodzajów kanałów wodnych jest kanał żeglugowy, który jest budowlą, której podstawowym 
elementem użytkowym jest tor wodny z określonymi parametrami. Taki kanał jest sztuczną drogą wodną. 
Jego głównym celem jest zapewnienie możliwości nawigacji po wyznaczonej drodze wodnej, przy 
zachowaniu najlepszych warunków dla danych parametrów dróg wodnych. Najczęściej takie kanały to 
budowle ziemne. Kanał zazwyczaj składa się z kolejnych stoisk połączonych budowlą, która pozwala 
pokonać różnicę poziomów wody w sąsiednich, kolejnych miejscach. Kanał, który ma być używany tylko do 
nawigacji, jest wykonany z poziomym dnem (i tym samym poziomym lustrem wody). 

Kanał żeglugowy, oprócz głównej budowli (kanału), obejmuje również inne niezbędne budowle 
hydrotechniczne, takie jak: 

- budowle, które mogą przezwyciężyć różnice w poziomach wody, tj. śluzy komory, rampy podnośne, 
rampy pochylne, 

- urządzenia zapewniające utrzymanie pewnego poziomu wody w kanale, tj. regulatory stanu, np. 
transfery, kontrolowane i niekontrolowane, 

- wprowadzanie cieków wodnych, tj. drenów, kanalizacji, 
- urządzenia zabezpieczające, tj. bramki bezpieczeństwa, 
- budowle związane z usługami spedycyjnymi, tj. porty, przystanie, nabrzeża i miejsca zimowania, 
- budowle związane z pokonywaniem przeszkód terenowych, tj. mosty, wiadukty i tunele kanałowe, 

nasypy. 
SKŁADNIKI PONOSZONYCH KOSZTÓW TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWĄ DROGĄ WODNĄ 
Głównym kosztem funkcjonowania tej gałęzi transportu, również jak w innych przypadkach, jest sam 

koszt budowy i rozbudowy infrastruktury. Inne koszty dotyczą inwestycji, eksploatacji a także tzw. kosztów 
zewnętrznych. 

Koszty inwestycji - są to koszty ponoszone na zakup i wyposażenie floty. Stanowią one znaczy udział 
ponoszonych wszystkich kosztów przy funkcjonowaniu transportu wodnego. Wraz z ponoszoną wysoką 
ceną zakupu floty, wiąże się jej stosunkowo długa żywotność. Również wszelkiego rodzaju remonty są 
bardziej opłacalne, niż zakup nowej jednostki. Dodatkowym istotnym ponoszonym kosztem inwestycji jest 
koszt obsługi kredytów bankowych, wysokie oprocentowanie znacznie obciąża całą inwestycję. 

Koszty eksploatacji - koszty ponoszone przy utrzymaniu zdatności floty do użytkowania, często są 
one ponoszone bez względu na to czy flota jest użytkowana czy też nie. Można stwierdzić, iż statek 
Charakteryzujący się wyższymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia, również będzie generował wyższe 
koszty eksploatacji. Kolejnym składnikiem kosztów eksploatacji są koszty związane z zatrudnieniem załogi 
statku, koszty administracyjne, a także koszty ubezpieczenia statku. 

Koszty zewnętrzne - grupa tych kosztów często nie jest ponoszona przez użytkownika, lecz przez 
społeczeństwo. Są to m.in. koszty środowiskowe: zanieczyszczenie powietrza, poziom hałasu, koszty 
recyklingu zużytego oleju, złomowania [8]. 

PODSUMOWANIE 
Większość dróg wodnych w Polsce jest dosyć mocno zamulona, przez co jest niezdatna do ich 

użytkowania. Chodź ciągle wykonuje się prace renowacyjne, stan wodnych dróg nadal pozostawia wiele do 
życzenia. Polska posiada dobrze rozmieszczoną sieć dróg wodnych, gdyż praktycznie do każdego większego 
miasta można się dostać wodą. Zostało to już zauważone w czasach przedwojennych, kiedy to drogi wodne 
były najbardziej eksploatowane. W obecnym czasie większość przedsiębiorstw odeszła od przewozu wodą 
surowców czy też swoich wyrobów. Pomimo tego, że jest to stosunkowo wolny środek transportu powinno 
się dążyć do jego odrestaurowania chociażby, dlatego, że transport wodny jest najtańszą i ekologiczną 
gałęzią transportową. 
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Obecnie w Polsce od czerwca 2016 roku obowiązuje Uchwała dotycząca „Założeń do planów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030”. Głównym 
założeniem dokumentu jest proces włączenia polskich wodnych śródlądowych dróg do jednej z europejskich 
sieci transportowych TEN-T (Trans-European Transport Network). Głównym celem programu TEN-T jest 
utworzenie oszczędnego w zasoby systemu transportowego, mówiącego m.in. o przeniesieniu towarów 
przewożonych na odległości większe niż 300 km, z transportu drogowego na inne środki transportu, również 
na transport wodny śródlądowy. Włączenie Polski do tego projektu, umożliwi uzyskanie większej ilości 
środków unijnych na odbudowę i modernizację Polskich śródlądowych dróg wodnych [12]. 
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STRESZCZENIE 

WOJEWODA Paweł. Analiza stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce / WOJEWODA Paweł, 
RZESZUTEK Agnieszka, NIECKARZ Marcin // Wisnyk Narodowego Uniwersytetu Transportu. – К. : NTU, 
2019. – № 3 (45). 

Artykułu dotyczy stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Biorąc pod uwagę przyrodnicze 
właściwości środowiska, Polska ma stosunkowo dobre warunki do rozwoju śródlądowych dróg wodnych, 
a system rzeczny składa się z dużych rzek i kanałów je łączących, natomiast oblodzenie rzek trwa 
stosunkowo dość krótko, a wiele dużych miast jest położonych nad rzekami. Poruszono problem degradacji, 
zamulenia i niszczenie poszczególnych odcinków dróg, a co za tym idzie systematyczny spadek klas dróg 
wodnych. Przedstawiono również sposoby zapobiegania degradacji i renowacji istniejących naturalnych dróg 
wodnych jak i kanałów żeglownych. Do przywracania drogom wodnym ich żywotności stosuje się wszelkiego 
rodzaju oczyszczanie, odmulanie i inne prace rekonstrukcyjne rzek, cieków i kanałów. Zaprezentowano 
również jedną z metod, jaką jest bagrowanie, polegające na mechanicznym usuwaniu warstwy osadów dennych 
ze zbiorników wodnych lub cieków. Działanie takie jest zaliczane do zabiegów rekultywacji jezior i cieków ze 
względu na usunięcie części osadów dennych ze zbiorników, a tym samym usunięcie zdeponowanych w nim 
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substancji. Omówiono krótko składniki kosztów ponoszonych w wyniku transportu śródlądową drogą wodną. 
Stwierdzono, że głównym kosztem funkcjonowania tej gałęzi transportu, jak również w innych przypadkach 
jest sam koszt budowy i rozbudowy infrastruktury. Inne charakteryzowane koszty dotyczyły inwestycji, 
eksploatacji a także tzw. kosztów zewnętrznych. Wspomniano również o działaniach na przyszłość, jakimi są 
plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030. 
Dotyczą one procesu włączenia polskich śródlądowych dróg wodnych do jednej z europejskich sieci 
transportowych TEN-T (Trans-European Transport Network). Jest to program, którego celem jest utworzenie 
oszczędnego w zasoby systemu transportowego, dotyczącego m.in. przeniesieniu towarów przewożonych na 
odległości większe niż 300 km z transportu drogowego, na inne środki transportu, również na transport wodny 
śródlądowy. Włączenie Polski do tego projektu, umożliwiłoby uzyskanie większej ilości środków unijnych na 
odbudowę i modernizację polskich śródlądowych dróg wodnych. 

 
РЕФЕРАТ 

ВОЄВОДА Павел. Аналіз стану внутрішніх водних шляхів у Польщі / ВОЄВОДА Павел, 
ЖЕШУТЕК Агнешка, НЕСКАЖ Марчин // Вісник Національного транспортного університету. Серія 
«Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

Стаття стосується стану внутрішніх водних шляхів у Польщі. Беручи до уваги екологічні 
характеристики навколишнього середовища, Польща має відносно хороші умови для розвитку 
внутрішніх водних шляхів, а річкова система складається з великих річок і каналів, що з'єднують їх, 
а обмерзання річок триває відносно коротко, і багато великих міст розташовані на річках. 
Обговорювалася проблема деградації, замулення та руйнування окремих ділянок доріг, а отже, 
систематичне зниження класів водних шляхів. Також представлені способи запобігання деградації та 
реконструкції існуючих природних водних шляхів, а також судноплавних каналів. Для відновлення 
водних шляхів їх життєвого циклу застосовуються всі види очисних, очисних та інших робіт 
з реконструкції річок, водотоків і каналів. Одним з методів є днопоглиблювальні роботи, що полягає 
в механічному видаленні шару донних відкладень з водойм або водотоків. Така активність 
включається в рекультивацію озер і водотоків за рахунок видалення частини донних відкладень 
з водойм, а отже, і видалення в ній речовин. Коротко обговорювалися складові витрат, понесених 
у результаті внутрішнього водного транспорту. Було встановлено, що основною вартістю цього виду 
транспорту, як і в інших випадках, є вартість будівництва та розвитку самої інфраструктури. Інші 
види витрат, пов'язаних з інвестиціями, експлуатацією і т.зв. зовнішні витрати. Також згадуються 
заходи на майбутнє, такі як плани розвитку внутрішніх водних шляхів у Польщі на 2016-2020 роки 
з урахуванням 2030 року. Вони стосуються процесу включення польських внутрішніх водних шляхів 
до однієї з європейських транспортних мереж TEN-T (Транс'європейська транспортна мережа). Це 
програма, метою якої є створення економічно ефективної транспортної системи, в тому числі 
переміщення товарів, що перевозяться на відстані більше 300 км від автомобільного транспорту, до 
інших транспортних засобів, включаючи внутрішній водний транспорт. Включення Польщі в цей 
проект дозволить отримати більшу кількість коштів ЄС для реконструкції та модернізації польських 
внутрішніх водних шляхів. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВНУТРІШНІ ВОДНІ ШЛЯХИ, РІЧКОВА СИСТЕМА, ВОДНИЙ 
ТРАНСПОРТ, ВОДНА ІНФРАСТРУКТУРА, ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА. 

 
ABSTRACT 

WOJEWODA Paweł, RZESZUTEK Agnieszka, NIECKARZ Marcin. Analysis of the state of inland 
waterways in Poland. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article concerns the state of inland waterways in Poland. Taking into account the environmental 
characteristics of the environment, Poland has relatively good conditions for the development of inland 
waterways, and the river system consists of large rivers and channels connecting them, while the icing 
of rivers lasts relatively short, and many large cities are located on rivers. The problem of degradation, silting 
and destruction of individual road sections was discussed, and thus a systematic decline in waterway classes. 
Also presented are ways to prevent degradation and renovation of existing natural waterways as well 
as navigable canals. To restore the waterways of their lifespan, all kinds of cleansing, desludging and other 
reconstruction works of rivers, watercourses and canals are applied. One of the methods is dredging, which 
consists in the mechanical removal of the bottom sediments layer from water reservoirs or watercourses. 
Such activity is included in the remediation of lakes and watercourses due to the removal of part of the 
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bottom sediments from the reservoirs, and thus the removal of the substances deposited therein. The 
components of costs incurred as a result of inland waterway transport were briefly discussed. It was found 
that the main cost of this mode of transport, as well as in other cases, is the cost of building and developing 
the infrastructure itself. Other types of costs related to investment, exploitation and so-called external costs. 
Also mentioned are activities for the future, such as plans for the development of inland waterways in Poland 
for 2016-2020 with a view to 2030. They concern the process of including Polish inland waterways to one 
of the European transport network TEN-T (Trans-European Transport Network). It is a program whose aim 
is to create a cost-effective transport system, including moving goods transported over distances greater than 
300 km from road transport, to other means of transport, including inland water transport. The inclusion 
of Poland in this project would allow obtaining a greater amount of EU funds for the reconstruction and 
modernization of Polish inland waterways. 

KEYWORDS: INLAND WATERWAYS, RIVER SYSTEM, WATER TRANSPORT, WATER 
INFRASTRUCTURE, EUROPEAN TRANSPORT NETWORK. 
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Вступ. Двигуни внутрішнього згорання є основними джерелами енергії для більшості видів 
наземної техніки. У якості силової установки спеціальної техніки та машин сільськогосподарського 
призначення використовують дизелі. Двигуни цього типу мають ряд переваг, порівняно з двигунами з 
іскровим запалюванням, для виконання покладених на таку техніку завдань. Зокрема, більший запас 
крутного моменту, нижчу питому ефективну витрату палива. Одним з недоліків дизелів є 
ускладнення запуску в умовах низьких температур навколишнього середовища. Основними 
причинами цього є погіршення процесу розпилу палива та досягнення температури в циліндрі 
двигуна, необхідної для забезпечення самозаймання палива. Гранична температура надійного пуску 
залежить від пускових обертів – частоти прокручування колінчастого вала. Ця частота у холодного 
дизеля знижується, так як зростає опір прокручування колінчастого вала, знижується ємність 
акумуляторної батареї. Низька температура повітря в циліндрі в кінці такту стиснення призводить до 
проблеми з самозайманням паливоповітряної суміші. Впорскування палива при низьких 
температурах навколишнього повітря негативно впливає на його розпилювання, сповільнюється 
нагрівання і випаровування палива, що ускладнює пуск двигуна. Велика частина палива під час пуску 
холодного двигуна, конденсується на холодних поверхнях циліндропоршневої групи, що призводить 
до змивання плівки оливи зі стінок циліндрів. 

Разом з тим, умови експлуатації таких машин висувають жорсткі вимоги щодо забезпечення 
надійного запуску двигуна за різних температурних умов навколишнього середовища. Крім того, 
важливими питаннями є економія паливо-енергетичних ресурсів та зниження негативного впливу на 
навколишнє середовище. Тому актуальним є пошук шляхів поліпшення пускових якостей, паливної 
економічності та екологічних показників дизелів в умовах експлуатації. 

Останнім часом для полегшення пуску холодного двигуна автомобіля та підтримування 
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теплового режиму силової установки в умовах низьких температур навколишнього повітря все 
частіше застосовують системи акумулювання теплової енергії. Відомо, що з відпрацьованими газами 
(ВГ) ДВЗ втрачається до 40% теплової енергії отриманої від згорання палива і їх температура може 
становити +350...700°C. Тому одним із шляхів поліпшення показників двигунів в режимах пуску і 
прогріву є використання теплоти відпрацьованих газів для підігріву впускного повітря за допомогою 
теплового акумулятора фазового переходу (ТАПФ). 

Мета досліджень: визначення впливу підігріву повітря на впуску за допомогою теплового 
акумулятора фазового переходу на паливну економічність та екологічні показники дизеля трактора 
при його пуску та прогріву за умов низьких температур навколишнього повітря. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато дослідників визнають, що рекуперація 
частини теплової енергії ВГ двигуна є однією з найбільш ефективних, що дозволяє знизити загальну 
питому витрату палива, забезпечуючи при цьому збільшення загальної потужності енергетичної 
установки і зменшення негативного впливу транспортного засобу на навколишнє середовище. 
Проведені дослідження [1-3], показали, що перетворення 6% теплової енергії ВГ в електричну 
дозволяє скоротити споживання палива до 10%. 

Як зазначалося вище, рекуперація теплової енергії ВГ двигуна вважається одним з найбільш 
ефективних засобів підвищення енергоефективності енергетичної установки і може бути досягнута за 
допомогою численних методів, що відображено в роботах багатьох дослідників [4-8].  

В роботах [4, 5] наведено результати досліджень використання пристрою для відновлення 
тепла відпрацьованих газів двигуна, що працює на основі циклу Ренкіна. Встановлено, що цей 
пристрій може знизити споживання палива на 12,5%. Компанія Cummins провела дослідження 
системи рекуперації тепла на двигунах вантажних автомобілів, і результати показали, що утилізація 
теплоти відпрацьованих газів може підвищити термічний ККД двигуна на 5,4% [6].  

В роботі [7] встановлено, що використання теплоти відпрацьованих газів для нагрівання 
впускного повітря приводить до більш повного згорання і зменшення викидів СО. В роботі [8] 
запропоновано використовувати теплоту відпрацьованих газів для підігріву біодизельного палива з 
метою зменшення його в’язкості, поліпшення процесу розпилення і сумішоутворення. 

Виклад основного матеріалу.  
На кафедрі двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету проведено 

дослідження впливу підігріву повітря тепловим акумулятором фазового переходу на паливну 
економічність та екологічні показники дизеля в процесі прогріву. Об’єктом експериментальних 
досліджень є дизель 495ВТ трактора Foton 454, який показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Об’єкт експериментальних досліджень – трактор Foton 454 з дизелем 495ВТ 

Figure 1 – The object of experimental research is the Foton 454 tractor with a 495ВТ diesel engine 



 

165 

 
Двигун обладнано апаратурою для вимірювання витрати палива, температур оливи, 

охолоджуючої рідини, відпрацьованих газів, повітря на впуску. Для дослідження екологічних 

показників використовували газоаналізуючу апаратуру. Для підігріву повітря, що подається на 

впуску використано тепловий акумулятор фазового переходу. 

Випробування проводили за температури навколишнього середовища від -12 °C до 3 °C. Під 

час випробувань заміряли час запуску двигуна, частоту обертання колінчастого вала, тривалість 

прогріву в режимі холостого ходу та витрату палива за період і в процесі прогріву без підігріву 

повітря на впуску та з підігрівом. Для дослідження впливу підігріву повітря на впуску на екологічні 

показники дизеля в режимі прогріву вимірювали димність та концентрації шкідливих речовин у 

відпрацьованих газах. 

Частоту обертання колінчастого вала дизеля вимірювали за допомогою мотортестера DIESEL 

IJECTION SYSTEM JT 181D. У якості вихідного сигналу використовували сигнал накладного 

датчика, який прикріпили на трубопровід високого тиску паливного насоса. 

Контроль температури повітря на впуску у впускному колекторі двигуна здійснювали 

портативним електронним термометром WSD10 з виносним датчиком. 

Вимірювання витрати палива проводили масовим методом за допомогою електронних ваг 

МЕРА ВМ 2/3. Час витрати палива вимірювали електронним секундоміром. 

Для встановлення впливу підігріву повітря на впуску на час пуску двигуна в холодну пору 

року записували зміну частоти обертання колінчастого вала і час, який пройде з моменту увімкнення 

стартера до моменту стабільного самозапалювання палива і значного зростання частоти обертання 

вала двигуна.  

Димність відпрацьованих газів оцінювали за величиною коефіцієнта ослаблення світлового 

потоку та натурального показника ослаблення світлового потоку, які вимірювали переносним 

димоміром типу МЕТА-01МП, фотометрична база якого складає 0,43 м. Принцип дії приладу 

базується на методі просвічування ВГ. 

Визначення концентрацій оксидів вуглецю СО, сумарних вуглеводнів СmНn (за гексаном 

С6Н14) та оксидів азоту NOx у ВГ дизеля під час запуску та при прогріві здійснювали за допомогою 

діагностичного газоаналізатора Bosch BEA060 V1.14 6E795EEC / AMM D6 F54B. 

Проведені попередні дослідження показали, що за тривалого перебування трактора в умовах 

низьких температур навколишнього середовища (-12 °C) неможливо запустити дизель без 

використання спеціальних заходів. Використання ТАПФ дозволило запустити двигун за даних умов. 

При температурі навколишнього середовища 3 °C тривалість запуску двигуна скорочується на 2 

секунди (з 4 до 2 с). 

Прогрів двигуна виконували в режимі холостого ходу з початковою частотою обертання 

колінчастого вала близько 800 хв-1 до досягнення температури охолодної рідини tОР 40 °C. При 

прогріві двигуна частота обертання колінчастого вала підвищилась до близько 950 хв-1. Подальше 

прогрівання двигуна в режимі холостого ходу недоцільне, оскільки після досягнення даного значення 

температура практично не змінюється, що свідчить про стабілізацію теплового режиму для режиму 

холостого ходу в даних температурних умовах навколишнього середовища. Під час прогріву 

записували значення температури повітря, що подається на впуск двигуна, температури охолодної 

рідини і відпрацьованих газів та витрату палива кожні 30 секунд. 

Результати досліджень показані на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Зміна параметрів роботи двигуна 495ВТ від часу прогрівання в режимі холостого ходу 

Figure 2 – Changing the parameters of the engine 495BT from warm-up time at idle 
 

Як видно з рис. 2, час прогріву двигуна τ з підігрівом повітря на впуску скорочується на 25 % з 
720 секунд без підігріву повітря до 540 секунд з підігрівом повітря на впуску. Витрата палива Gпал за 
період прогріву без підігріву повітря на впуску становить 243,5 грам, з підігрівом повітря на впуску – 
188 грам. Економія палива в процесі прогріву становить близько 23 %. При використанні ТАПФ 
забезпечувалась температура повітря на пуску tпов на рівні 30 – 45 °C, що сприяє більш інтенсивному 
прогріву двигуна. Температура повітря на впуску без підігріву становила 3 °C. Інтенсивність прогріву 
оцінювали по швидкості підвищення температури оливи tОЛ і охолоджуючої рідини tОХ. З графіків 
видно, що при підігріві повітря на впуску температура охолоджуючої рідини, починаючи з другої 
хвилини прогріву, підвищується більш інтесивно. Разом з тим зростає температура відпрацьованих 
газів tВГ. За роботи дизеля з підігрівом повітря на впуску температура відпрацьованих газів вище в 
середньому на 30 °C, ніж за роботи без підігріву. 

Результати досліджень впливу підігріву повітря на впуску на екологічні показники дизеля в 
режимі прогріву показані на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Вплив підігріву повітря на впуску на склад відпрацьованих газів двигуна 495ВТ 

під час прогрівання в режимі холостого ходу 

Figure 3 – Influence of air heating at the inlet to the composition of the exhaust gases of the 495ВТ 
engine during warm-up in idling mode 

 
Як видно з показаних залежностей, при підігріві повітря на впуску знижується димність 

відпрацьованих газів. Зокрема, коефіцієнт ослаблення світлового потоку N зменшується з 7 % до 4%. 
Крім того, знижуються концентрації продуктів неповного згорання СО і CmHn, що свідчить про більш 
повне згоряння порівняно з роботою двигуна без підігріву. Зокрема, концентрації СО зменшуються в 
середньому на 35 % на початку прогріву, починаючи з сьомої хвилини прогріву концентрації СО 
стають практично однаковими. Концентрації CmHn знижуються в середньому на 16 %. Через 
підвищення температури в циліндрі двигуна при підігріві повітря на впуску, зростають концентрації 
оксидів азоту NOx. Зокрема, при підігріві повітря на впуску концентрації NOx зростають в середньому 
на 87 % (3 375 млн-1 до 700 млн-1). 

Висновки. В результаті досліджень встановлено, що підігрів повітря на впуску при 
температурі навколишнього середовища близько 3 °C сприяє скороченню тривалості процесів пуску 
та прогріву дизеля. При підігріві повітря на впуску тривалість пуску непрогрітого двигуна 
скорочується на 2 секунди (з 4 до 2 секунд). Процес прогріву скорочується на 25 %. Зокрема, 
тривалість прогріву двигуна без підігріву повітря на впуску становить 720 секунд, з підігрівом – 540 
секунд. За рахунок скорочення тривалості процесу прогріву та поліпшення процесу згоряння в 
двигуні витрата палива зменшується на 23 % (з 243,5 до 188 г). 

При підігріві повітря на впуску температура відпрацьованих газів в середньому на 30 °C вище, 
ніж за роботи без підігріву 

Підігрів повітря на впуску приводить до зменшення концентрації СО в середньому на 35 % на 
початку прогріву, починаючи з п’ятої хвилини прогріву концентрації СО стають практично 
однаковими. Концентрації CmHn знижуються в середньому на 16 %. Разом з тим через підвищення 
температури в циліндрі двигуна при підігріві повітря на впуску зростають концентрації оксидів азоту 
NOx на 87 %. 
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РЕФЕРАТ 
Шуба Є.В. Поліпшення паливної економічності та екологічних показників тракторного дизеля 

в режимі прогріву використанням теплового акумулятора фазового переходу. / Є.В. Шуба, 
О.В. Сирота, Д.М. Тріфонов // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні 
науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – Вип. 3 (45). 

У статті розглянуто результати досліджень впливу підігріву повітря на впуску на тривалість 
прогріву, витрату палива та екологічні показники тракторного дизеля під час прогріву в режимі 
холостого ходу. 

Об’єкт експериментальних досліджень – дизель 495ВТ трактора Foton 454. 
Мета роботи – визначення впливу підігріву повітря на впуску за допомогою теплового 

акумулятора фазового переходу на паливну економічність та екологічні показники дизеля трактора 
при його пуску та прогріву за умов низьких температур навколишнього повітря. 

Метод дослідження – експериментальний. 
В результаті досліджень встановлено, що підігрів повітря на впуску при температурі 

навколишнього середовища близько 3 °C сприяє скороченню тривалості процесів пуску та прогріву 
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дизеля. При підігріві повітря на впуску тривалість пуску непрогрітого двигуна скорочується на 2 
секунди (з 4 до 2 секунд). Процес прогріву скорочується на 25 %. Зокрема, тривалість прогріву 
двигуна без підігріву повітря на впуску становить 720 секунд, з підігрівом – 540 секунд. За рахунок 
скорочення тривалості процесу прогріву та поліпшення процесу згоряння в двигуні витрата палива 
зменшується на 23 % (з 243,5 до 188 г). При підігріві повітря на впуску підвищується температура 
відпрацьованих газів в середньому на 30 °C, ніж за роботи без підігріву 

Підігрів повітря на впуску приводить до зменшення концентрації СО в середньому на 35 % на 
початку прогріву, починаючи з п’ятої хвилини прогріву концентрації СО стають практично однаковими. 
Концентрації CmHn знижуються в середньому на 16 %. Разом з тим через підвищення температури в 
циліндрі двигуна при підігріві повітря на впуску зростають концентрації оксидів азоту NOx. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІДІГРІВ, ДИЗЕЛЬ, ПРОЦЕС ПРОГРІВУ, ПАЛИВНА 
ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ТРИВАЛІСТЬ ПУСКУ. 

 
ABSTRACT 

Shuba Y.V., Sirota A.V., Trifonov D.N. Improving fuel efficiency and environmental performance of 
a tractor diesel engine in warm-up mode using a phase transition heat accumulator. Visnyk of National 
Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National 
Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

The article describes the results of studies on the effect of air preheating at the inlet on the warm-up 
time, fuel consumption and environmental performance of a tractor diesel engine during warm-up in idle 
mode. 

The object of experimental research is the diesel 495W tractor Foton 454. 
The purpose of the work is to determine the effect of heating the intake air with the help of a thermal 

accumulator of the phase transition to fuel efficiency and environmental performance of the tractor diesel 
engine during its start-up and warming up in conditions of low ambient temperatures. 

The research method is experimental. 
As a result of research, it has been established that heating the intake air at an ambient temperature of 

about 3 ° C contributes to a reduction in the duration of the processes for starting and warming up the diesel. 
When the intake air is heated, the duration of the start of a cold engine is reduced by 2 seconds (from 4 to 2 
seconds). The warm-up process is reduced by 25%. In particular, the warm-up time of the engine without 
heating the intake air is 720 seconds, with heating it is 540 seconds. By reducing the duration of the warm-up 
process and improving the combustion process in the engine, fuel consumption is reduced by 23% (from 
243.5 to 188 g). When the intake air is heated, the exhaust gas temperature is on average 30 ° C higher than 
when operating without heating 

Heating intake air leads to a decrease in CO concentration by an average of 35% at the beginning of 
warming up, and starting from the fifth minute of warming up the concentration of CO becomes almost the 
same. CmHn concentrations are reduced by an average of 16%. At the same time, due to the increase in the 
temperature in the engine cylinder, when the intake air is heated, the concentrations of nitrogen oxides NOx 
increase. 

KEYWORDS: HEATING, DIESEL, HEATING PROCESS, FUEL ECONOMY, STARTING 
DURATION. 

 
РЕФЕРАТ 

Шуба, Е.В. Улучшение топливной экономичности и экологических показателей тракторного 
дизеля в режиме прогрева использованием теплового аккумулятора фазового перехода. / Е.В. Шуба, 
А.В. Сирота, Д.Н. Трифонов // Вестник Национального транспортного университета. Серия 
«Технические науки». Научно-технический сборник – К.: НТУ, 2019. – Вып. 3 (45). 

В статье рассмотрены результаты исследований влияния подогрева воздуха на впуске на 
продолжительность прогрева, расход топлива и экологические показатели тракторного дизеля при 
прогреве в режиме холостого хода. 

Объект экспериментальных исследований - дизель 495ВТ трактора Foton 454. 
Цель работы - определение влияния подогрева воздуха на впуске с помощью теплового 

аккумулятора фазового перехода на топливную экономичность и экологические показатели дизеля 
трактора при его пуске и прогреве в условиях низких температур окружающего воздуха. 

Метод исследования - экспериментальный. 
В результате исследований установлено, что подогрев воздуха на впуске при температуре 

окружающей среды около 3 °C способствует сокращению продолжительности процессов пуска и 
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прогрева дизеля. При подогреве воздуха на впуске продолжительность пуска непрогретого двигателя 
сокращается на 2 секунды (с 4 до 2 секунд). Процесс прогрева сокращается на 25%. В частности, 
продолжительность прогрева двигателя без подогрева воздуха на впуске составляет 720 секунд, с 
подогревом - 540 секунд. За счет сокращения продолжительности процесса прогрева и улучшения 
процесса сгорания в двигателе расход топлива уменьшается на 23% (с 243,5 до 188 г). При подогреве 
воздуха на впуске температура отработанных газов в среднем на 30 °C выше, чем при работе без 
подогрева 

Подогрев воздуха на впуске приводит к уменьшению концентрации СО в среднем на 35% в 
начале прогрева, начиная с пятой минуты прогрева концентрации СО становятся практически 
одинаковыми. Концентрации CmHn снижаются в среднем на 16%. Вместе с тем из-за повышения 
температуры в цилиндре двигателя при подогреве воздуха на впуске растут концентрации оксидов 
азота NOx. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДОГРЕВ, ДИЗЕЛЬ, ПРОЦЕСС ПРОГРЕВА, ТОПЛИВНАЯ 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПУСКА. 
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WSTĘP 
Transport morski na świecie, podobnie jak i w Polsce, wykorzystywany jest głównie do przewozów 

towarowych, ponieważ jest jedną z najtańszych form tego typu działalności. Uprawiany jest na wszystkich 
otwartych oceanach, morzach przybrzeżnych i śródlądowych, naturalnych połączeniach między morzami i 
oceanami – cieśninach i naturalnych kanałach, sztucznych drogach morskich – kanałach, morzach 
zamkniętych oraz kanałach morsko-rzecznych, które są dostępne dla statków pływających pod różnymi 
banderami [2]. Kapitanowie statków mogą poruszać się po szlakach morskich dowolnie, chociaż najczęściej 
wybierają trasy umożliwiające najszybsze dotarcie do portu docelowego. Ograniczenia ruchu statków 
występują jedynie w kanałach sztucznych oraz naturalnych, cieśninach i na obszarach podejścia do portów 
morskich, ponieważ tylko tam obowiązują określone reguły, których kapitanowie środków transportu 
morskiego muszą bezwzględnie przestrzegać. Koszty eksploatacji statków obniża na pewno korzystanie z 
dróg naturalnych, opłaty ponoszone są wyłącznie w przypadku transportu realizowanego przez Kanał 
Kiloński, Kanał Panamski czy Kanał Sueski.  

Wśród najważniejszych zalet transportu morskiego należy wymienić niskie koszty takiego przewozu, 
możliwość przemieszczania większości typów towarów wyspecjalizowanymi statkami i promami o dużej 
ładowności oraz wysoki poziom bezpieczeństwa [3,5]. Natomiast negatywnym aspektem transportu 
morskiego jest stosunkowo niewielka prędkość eksploatacyjna statków, która może mieć znaczenie w 
incydentalnych przewozach pasażerskich. Tego typu usługi transportowe można jedynie zauważyć na 
szlakach prowadzących przez morza przybrzeżne i śródziemne, koncentrujące się na Morzu Bałtyckim, 
Północnym, Śródziemnym oraz w rejonie Karaibów. Wpływ na niewielkie zapotrzebowanie wśród 
pasażerów na usługi realizowane środkami transportu morskiego może mieć także mała częstotliwość ich 
kursowania. W przypadku zarobkowego towarowego transportu morskiego problemem mogą być 
czasochłonne operacje portowe oraz brak możliwości przewozu ładunków wymagających szybkiej dostawy 
oraz niewielkich przesyłek o dużej wartości, w przypadku których ważną rolę odgrywa czas zamrożenia 
środków obrotowych. 

GOSPODARKA MORSKA 
W celu oceny znaczenia gospodarki morskiej w Polsce na rys. 1 pokazano jak w latach 2015-2017 

kształtowały się przychody i koszty tego typu działalności. Dane przedstawione na tym wykresie pozwalają 
stwierdzić, że: 

 w ocenianym okresie czasu stale zwiększały się przychody gospodarki morskiej, 
 w 2016 r. przychody z tego typu działalności gospodarczej w porównaniu do 2015 r. wzrosły o 4232 

mln zł, natomiast różnica między 2017 r. i rokiem poprzednim wyniosła 3216,5 mln zł, 
 w latach 2015-2017 zauważyć można również wzrost kosztów wynikających z gospodarki morskiej, 

natomiast były one w każdym analizowanym roku niższe niż przychody. 
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Rysunek 1 – Przychody i koszty z gospodarki morskiej [6,7,8] 

Figure 1 – Revenues and costs from maritime economy [6,7,8] 
 
Istotnym kryterium analizy zapotrzebowania na usługi oferowane przez gospodarkę morską w 

naszym kraju jest zatrudnienie [4]. Na poniższym rysunku zamieszczono dane na temat zatrudnienia w 
gospodarce morskiej w naszym państwie w latach 2015-2017. 
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Rysunek 2 – Przeciętne zatrudnienie w gospodarce morskiej [6,7,8] 

Figure 2 – Average paid employment in maritime economy [6,7,8] 
 

Przedstawione na rys. 2 dane informują o tym, że w ocenianym okresie czasu najwięcej 
zatrudnionych pracowników w polskiej gospodarce morskiej było w 2016 r. – ponad 75 tys. osób, czyli o 
prawie 9 tys. więcej niż w 2015 r. i o 0,4 tys. osób więcej niż w roku 2017. Znaczny wzrost zatrudnienia w 
latach 2016-2017 w zestawieniu z rokiem 2015 wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na usługi oferowane 
przez przedsiębiorców sektora gospodarki morskiej, ponieważ funkcjonujący w naszym kraju pracodawcy, w 
celu utrzymania się na rynku oferowanych przez siebie usług, liczą się z różnymi kosztami, także tymi 
wynikającymi z zatrudnienia pracowników na etat, czyli nie przyjmują nowych osób do pracy, jeżeli nie 
zachodzi taka konieczność. 

W niniejszym rozdziale, poświęconym analizie popytu na usługi gospodarki morskiej w naszym 
kraju, zaprezentowano również dane na temat wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
pracowników zatrudnionych w tej branży. Wynika z nich, że nastąpił niewielki wzrost pensji pracowników 
gospodarki morskiej, ponieważ w 2016 r. ich wynagrodzenie wzrosło o niecałe 129 zł w porównaniu do 
2015 r. 
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Rysunek 3 – Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto [6,7,8] 

Figure 3 – Average monthly gross wages and salaries [6,7,8] 
 
OBROTY ŁADUNKOWE W WYBRANYCH PORTACH MORSKICH 
Treścią tej części artykułu, na temat oceny znaczenia transportu morskiego w naszym państwie, będą 

dane dotyczące obrotu ładunkowego ogółem i w czterech najważniejszych polskich portach znajdujących się 
w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie i w Świnoujściu [1]. Obrotem ładunkowym określana jest tutaj liczba 
przeładowanych towarów importowanych i eksportowanych transportem morskim oraz tranzytowych. 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2015 2016 2017

69529
72926

78076

31685 31566
33940

15391
17751 18378

8276 8911 8743

11759 12572
14709

ty
s.

 t
on

Ogółem

Gdańsk

Gdynia

Szczecin

Świnoujście

 
Rysunek 4 – Obroty ładunków [6,7,8] 

Figure 4 – Cargo traffic  [6,7,8] 
 

Na rys. 4 przedstawione zostały informacje na temat obrotów ładunkowych zrealizowanych w 
polskich portach morskich w latach 2015-2017. Z tego rysunku można wyciągnąć następujące wnioski: 

 największe znaczenie w obrotach ładunkowych w latach 2015-2017 miał port w Gdańsku, 
ponieważ jego udział w całkowitej tego typu działalności w 2015 r. wyniósł prawie 46%, 
natomiast w latach 2016-2017 około 43%, 

 z porównywanych polskich portów morskich co roku zwiększały swoje obroty ładunkowe tylko 
dwa tego typu obiekty znajdujące się w Gdyni (w 2016 r. zwiększyły się tam obroty ładunkowe o 
2360 tys. ton w porównaniu do roku poprzedniego i o 627 tys. ton w 2017 r. w zestawieniu z 
rokiem 2016) i w Świnoujściu (w 2016 r. zwiększyły się tam obroty ładunkowe o 813 tys. ton w 
porównaniu do roku poprzedniego i o 2137 tys. ton w 2017 r. w zestawieniu z rokiem 2016), 
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 najmniejsze znaczenie w ocenianej działalności transportowej miał port morski w Szczecinie, jego 
udziały w całkowitych obrotach ładunkowych w latach 2015-2017 wyniosły kolejno: 11,9%, 
12,2% i 11,2%. 

Przedmiotem analizy były także informacje na temat międzynarodowego morskiego obrotu 
ładunkowego, w tym czynności związanych z wyładunkiem, załadunkiem i tranzytem, które zaprezentowano 
na rys. 5. Zauważyć można na tym rysunku interesującą zależność, że największe znaczenie w obrotach 
ładunkowych w naszych portach morskich miał wyładunek towarów. Udział tego typu czynności w 
analizowanych latach 2015-2017 w całkowitych międzynarodowych obrotach ładunkowych wynosił kolejno 
57,3%, 56,2% oraz 62,7%. 
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Rysunek 5 – Międzynarodowy obrót morski [6,7,8] 

Figure 5 – International maritime traffic [6,7,8] 

Na kolejnym wykresie pokazano liczbę statków wchodzących w latach 2015-2017 do 
najważniejszych polskich portów morskich znajdujących się w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie i w 
Świnoujściu [1]. 
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Rysunek 6 – Liczba statków wchodzących do portów [6,7,8] 

Figure 6 – Ship arrivals at ports total [6,7,8] 
 

Z danych zaprezentowanych na rys. 6 wynika, że z roku na rok coraz więcej środków transportu 
morskiego odwiedza oceniane w tym zestawieniu porty. Największą popularnością cieszył się port morski w 
Świnoujściu, ponieważ w 2017 r. wpłynęło do niego o 1900 statków więcej niż do Gdyni, o 2401 statków 
więcej niż do Gdańska i o 2891 statków więcej niż do Szczecina. 
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PRZEWOZY ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW TRANSPORTEM MORSKIM 
Najlepszym sposobem na określenie istniejącego zapotrzebowania na transport morski w naszym 

państwie jest na pewno liczba przewiezionych ładunków i pasażerów [5]. Na rys. 7 pokazano dane na temat 
liczby przewiezionych towarów środkami transportu morskiego w latach 2015-2017, natomiast na rys. 8 
zaprezentowano dane na temat wykonanej przy tym pracy przewozowej. Rysunki 7 i 8 pozwalają na 
interesujące spostrzeżenie, że w ocenianym okresie czasu stale wzrastało zapotrzebowanie na przewozy 
ładunków statkami i promami. W 2016 r. przetransportowano o 285 tys. ton towarów więcej niż w 2015 r., 
ale wykonano mniejszą pracę przewozową o 2429 mln tonomil, natomiast w 2017 r. popyt na usługi 
transportu morskiego w zakresie przewozu ładunków wzrósł o ponad 1 mln ton w zestawieniu z rokiem 2016 
oraz zwiększyła się wykonana praca przewozowa o 609 mln tonomil. 
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Rysunek 7 – Przewóz ładunków [6,7,8] 

Figure 7 – Cargo transport [6,7,8] 
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Rysunek 8 – Przewóz ładunków w mln tonomil [6,7,8] 

Figure 8 – Cargo transport in mln tonne-miles [6,7,8] 
 
Pomimo tego, że niewątpliwie transport morski na świecie i w Polsce wykorzystywany jest głównie 

to realizowania zleceń przewozowych towarowych na rys. 9 pokazano informacje dotyczące 
zapotrzebowania na przemieszczanie pasażerów statkami i promami, natomiast na rys. 10 zamieszczono 
dane na temat wykonanej w tym zakresie pracy przewozowej. Z rys. 9 wynika, że w badanym okresie czasu 
w Polsce rosło zapotrzebowanie na przewozy pasażerów środkami transportu morskiego. Zauważyć można 
na obu rysunkach 9 i 10 znaczny wzrost zainteresowania osób tego typu przewozami w 2016 r. w 
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porównaniu do roku poprzedniego o 32 tys. pasażerów i przyrost wykonanej wówczas pracy przewozowej o 
2330 tys. pasażeromil. Porównując natomiast rok 2017 z rokiem 2016 widoczny jest niewielki wzrost 
przewozów pasażerskich o 3 tys. osób oraz spadek w wykonanej pracy przewozowej o 24 tys. pasażeromil. 
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Rysunek 9 – Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowe [6,7,8] 

Figure 9 – Passenger transport in international traffic [6,7,8] 
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Rysunek 10 – Przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej w tys. pasażeromil [6,7,8] 

Figure 10 – Passenger transport in international traffic in thous. passenger-miles [6,7,8] 
 
PODSUMOWANIE 
Z opracowanej w artykule analizy transportu morskiego w Polsce wynika, że w ocenianych latach 

2015-2017 wzrosły przychody z tego typu działalności, zwiększyło się również zatrudnienie i średnie 
miesięczne wynagrodzenie pracowników sektora gospodarki morskiej. W analizowanym okresie czasu 
obroty ładunkowe gospodarki morskiej w naszym kraju zwiększyły się o ponad 8,5 mln ton, a największe 
znaczenie w tego typu działalności miał port w Gdańsku, który w latach 2015-2017 w całkowitych obrotach 
ładunkowych uzyskał udział na poziomie ponad 40%. Z kolei najmniejsze znaczenie w ocenianej działalności 
transportowej miał port morski zlokalizowany w Szczecinie, ponieważ jego udziały w całkowitych obrotach 
ładunkowych w latach 2015-2017 kształtowały się na poziomie wynoszącym około 12%. 

Oceniając zapotrzebowanie na usługi w zakresie transportu morskiego w latach 2015-2017 w naszym 
kraju można stwierdzić wyraźną tendencję wzrostową. W 2017 r. środkami transportu morskiego 
przewieziono o 1291 tys. ton ładunków więcej niż w roku 2015. Podobną sytuację można zaobserwować 
również w przypadku transportu osób statkami i promami morskimi, ponieważ w 2017 r. odnotowano w 
porównaniu do roku 2015 wzrost o 35 tys. przemieszczonych w taki sposób pasażerów. 
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Transport morski jest obecnie wykorzystywany głównie do transportu ładunków. Na jego popularność 

wpływają liczne zalety, w tym przede wszystkim niski koszt tego rodzaju transportu, wyspecjalizowane 
statki i promy umożliwiające realizację większości zleceń transportowych oraz wysoki wskaźnik 
bezpieczeństwa. Jego charakterystyczną cechą jest to, że odbywa się on na wszystkich otwartych oceanach, 
morzach przybrzeżnych i śródlądowych, naturalnych połączeniach między morzami i oceanami, na kanałach, 
na morzach zamkniętych i na kanałach morsko-rzecznych, które są dostępne dla statków pływających pod 
różnymi flagami. Środki transportu morskiego mogą przemieszczać się po szlakach morskich dowolnie, 
najczęściej jednak trasą pozwalającą na najszybsze dotarcie do portu docelowego. Jest to szczególnie ważne 
dlatego, że środki żeglugi morskiej są powolne.  

Gospodarka morska obejmuje wszystkie rodzaje działalności człowieka, które wykorzystują morze 
oraz jego zasoby. Działania te są prowadzone głównie w regionach przybrzeżnych i dotyczą podmiotów 
bezpośrednio lub pośrednio wspierających sektor morski. Mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy i 
społeczny kraju, w wyniku rozwoju nauki, wdrażania nowych technologii i połączeń z innymi gałęziami 
gospodarki. 

Niniejszy artykuł analizuje polski transport morski w latach 2015-2017. W artykule przedstawiono 
informacje na temat przychodów i kosztów gospodarki morskiej w naszym kraju, które stale wzrastały oraz 
dane na temat zwiększającego się zatrudnienia i rosnącego nieznacznie średniego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto pracowników tego sektora. W artykule porównano stan polskiej gospodarki morskiej 
pod względem ruchu towarowego w portach morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu w latach 
2015-2017. Przeanalizowano dane dotyczące międzynarodowego obrotu ładunkiem, w tym dane dotyczące 
rozładunku, załadunku i tranzytu. W artykule przedstawiono m.in. zapotrzebowanie na transport towarowy 
drogą morską w naszym kraju oraz zapotrzebowanie na transport morski pasażerów w Polsce. 

SŁOWA KLUCZOWE: TRANSPORT MORSKI, PORTY, STATKI, TRANSPORT MORSKI, 
TRANZYT, OBRÓT TOWAROWY. 
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Морський транспорт в даний час використовується в основному для вантажних перевезень. Він 
користується популярністю завдяки своїм численним перевагам, насамперед низькою вартістю, 
спеціалізованими кораблями і паромами, що дозволяють виконувати більшість транспортних 
замовлень та високоиму показнику безпеки. Найважливішою і привабливою особливістю є те, що він 
проходить по всіх відкритих океанах, прибережних і внутрішніх морях, природних зв'язках між 
морями та океанами, на каналах, на закритих морях і на морських річкових каналах, доступних для 
суден, що плавають під різними прапори. Засоби морського транспорту можуть вільно подорожувати 
морськими шляхами, але найчастіше йдуть найшвидшим шляхом до порту призначення. Це особливо 
важливо через низьку швидківсть суден. 

Морська економіка охоплює всі види людської діяльності, які експлуатують море і його 
ресурси. Ці заходи виконуються в основному в прибережних регіонах і застосовуються до суб'єктів, 
які прямо чи опосередковано надають допомогу морському сектору. Вони мають значний вплив на 
економічний і соціальний розвиток країни, внаслідок розвитку науки, впровадження нових 
технологій і різних зв'язків з іншими галузями економіки. 
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Представлена стаття аналізує польський морський транспорт у 2015-2017 роках. У статті 
представлено інформацію про зростання витрат і доходів морського господарства, а також дані про 
зростання зайнятості та дещо зростаючу середньомісячну валову винагороду працівників цього 
сектору. Стан польської морської економіки з точки зору вантажообігу в морських портах у 
Гданську, Гдині, Щеціні та Свиноуйсьце порівнюються за 2015-2017 роки. Проаналізовано дані щодо 
міжнародного вантажообігу, включаючи дані про розвантаження, навантаження та транзит. Ця стаття 
представляє, серед іншого, попит на вантажні перевезення морським транспортом в нашій країні, а 
також попит на морські пасажирські перевезення в Польщі. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ, ПОРТИ, СУДНА, МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, 
ТРАНЗИТ, ВАНТАЖООБІГ. 

ABSTRACT 
ZIELINSKA Edyta. Assessment of sea transport in Poland. Visnyk of National Transport University. 

Series «Technical sciences». Scientific and Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. 
Vol. 3 (45). 

Sea transport is currently used mainly for cargo transportation. It enjoys popularity due to its 
numerous advantages, i.e. primarily the low cost of this type of transport, specialized ships and ferries 
enabling the execution of the majority of transport orders and a high safety index. The most important and 
appealing feature is the fact that it takes place on all open oceans, coastal and inland seas, natural 
connections between seas and oceans, on canals, on enclosed seas and on sea-river channels which are 
accessible to ships sailing under different flags. Means of sea transport may travel along sea routes arbitrarily 
but most often taking the fastest route to the port of destination. This is especially important due to the slow 
pace of vessels.  

Maritime economy embraces all types of human activities that exploit the sea and its resources. These 
activities are run primarily in coastal regions and apply to entities directly or indirectly assisting the maritime 
sector. They have a significant impact on the economic and social development of the country, as a result of 
the development of science, the implementation of new technologies and various connections with other 
branches of economy. 

The presented paper analyses Polish sea transport in 2015-2017. Information on the rising costs and 
income of maritime economy was presented in the article, as well as the data on increased employment and 
slightly growing average monthly gross remuneration of employees in this sector. The condition of Polish 
maritime economy in terms of cargo traffic at seaports in Gdańsk, Gdynia, Szczecin and Świnoujście was 
compared in the paper in 2015-2017. The data on international cargo turnover, including data on unloading, 
loading and transit were analysed. This article presents, among others, the demand for freight transport by 
sea in our country along with the demand for passenger transport by sea in Poland. 
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Introduction. Aircraft engine emission in combination with other important sources of air pollution 

provides the impact on environment inside and around the airports, somewhere potential, mostly defining air 
quality locally, less regionally and at in different way globally. Sources of air pollution at airports include 
emissions from aircraft (during approach, landing, taxiing, take-off and initial climb of the aircraft, engine 
run-ups, etc.), individual mobiles, service vehicles, motor vehicles, stationary sources, such as heating plants, 
fuel storage facilities, and so on. In most cases under consideration aircraft engine pollution is dominant 
inside airport area. There is a need to implement models and method for assessment of air pollution produced 
by aircraft engine emission. Main purpose of the model PolEmiCa is to provide the dispersion (Pollution) 
and inventory (Emission) calculations for the aircraft engine emission during the landing-takeoff cycle of the 
aircraft in the airport area. It includes the aircraft emission from start-up procedures and also APU and GSE 
emissions. The current version of PolEmiCa combines the calculation for the main stationary sources and 
road vehicles inside the airport area for the following pollutants : CO, HC, NOx, SOx, PM and fuel vapors 
(HC). Usual practice for the Former SU countries, in particular in Ukraine today, is that the air pollution 
must be calculated, first of all, for the stationary sources using the OND-86 method [1], which is used for 
administration purpose of air quality control, including the definition of the boundaries of sanitary protection 
zones around the sources of air pollution, airport is among them. The OND-86 method provides 20-30 
minutes averaged concentrations, which are used as limits in domestic normative regulations. 

In PolEmiCa a mixed Gaussian/Eulerian approach is implemented to describe dispersion processes of 
the pollutants in the atmosphere. The choice of the approach was set  by existing and widely used models in 
most of the FSU countries according to the national standard OND-86, which provides the main calculation 
expressions on the basis of the analytical solution of the semi-empirical equation for turbulent diffusion in 
the atmosphere with a vertical wind profile of the form Uw0(z/z0)

c. Wind velocities Uw and coefficients of 
atmosphere turbulence Kx, Ky, Kz describe the state of the atmosphere (depending on stratification or stability 
class). The significant material was assembled according to parameters of wind velocities and turbulent 
diffusion factors depending on atmospheric stability class (meteorological parameters), time of the day, 
season, and geographical arrangement of the location under the research. It means that the coefficients of 
atmospheric diffusion (Kx, Ky, Kz) are predefined as initial data for the dispersion calculation in dependence 
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to these meteorological parameters. 
For this reason the dispersion for the stationary sources in PolEmiCa is calculated by the algorithm of 

OND-86. For the purposes of the CAEP MDG evaluation the 20-30-minutes averages of concentration 
(results of OND-86) were transformed into 1-hour averages using Addendum to the OND-86 “Method of 
calculation averaged over a long period, concentrations of harmful substances emitted into the atmosphere”. 
For stationary point sources the transformation coefficients are dependent from wind velocity and direction 
dispersions for specific atmosphere stability class mostly, for moving point sources transformation 
coefficients are near to relation of intervals of averaging of the calculated concentration because of their 
minor dependence from atmosphere parameters. 

The main concepts of the OND-86 technique 
Since 1962 in Soviet Union the regulatory diffusion models have been based on techniques developed 

by a team of specialists from the Main Geophysical Observatory (MGO) in cooperation with other scientific 
research institutes of the former USSR [2-7]. Concentration fields, calculated with these dispersion models, 
should be compared with ambient air quality standards called "maximum permissible concentrations" 
(MPCs). Two lists of MPCs were established (each one containing several hundred pollutants), which 
correspond to short-term (20-30 min) and long-term (up to one year) averaging times. Short-term MPCs are 
considered as more restrictive than long-term ones, that is why all other regulations in new independent 
(former USSR) states for environment protection are based these short-term MPCs. In that number the 
calculation technique OND-86 [1] (an abbreviation OND-86 means "National Regulatory Document 
introduced in 1986") is based on determining the short-term worst-case concentration fields. In such a sense, 
OND-86 can be compared with known SCREEN2 and SCREEN3 models, or other American screening 
models [2] which also predict short-term worst-case concentrations and cannot be used for estimations of the 
long-term averages, at least directly. 

OND-86 technique [1] provides only short-term worst-case concentration fields and cannot be used 
for estimation of long-term (e.g., annual) concentrations (this drawback is now eliminated with the newly 
developed MGOLT model, which is intended, in particular, for applications in health risk assessment). 

The technique is based on the following assumptions: 
– The pollutant dispersion in the atmosphere is affected by meteorological parameters (wind velocity 

and direction, temperature-stratification of the atmosphere and air temperature); 
– The ground-level concentration of pollutants depends on the parameters of the emission source and 

composition of the air-gas mixture. 
Unlike the majority of western regulatory dispersion models (mostly the types of Lagrangian models), 

the OND-86 model does not use Gaussian formulae and is based on analytical approximations of the 
numerical solution of the advection-diffusion equation (ADE) – it is known as the Eulerian approach in 
solving the equation for mass conservation of a single pollutant species. This equation can be solved 
analytically under special simplifying assumptions. This solution, which in fact is the Green function of the 
ADE, is also used to describe concentration fields from multiple, line and area sources as a superposition of 
concentration fields from single sources. Coefficients in ADE are parameterized using surface 
meteorological data (wind speed, wind direction and temperature gradient). The obtained solution was 
generalized to the cases of complex terrain and building environments using results of a number of 
numerical, field and laboratory experiments. 

The model, as shown in Fig. 1, predicts the plume characteristics (dimensions) such as its maximum 
distance downwind the stack (xm), maximum width (ym) as well as maximum height (zm). Calculations also 
predict the temperature distribution for the gases emitted from the stack, concentrations of gaseous and 
particulate pollutants emitted from an industrial single point stack. 

The OND-86 technique is currently approved at the state level (licensed by Ministry of Environment 
Protection of Ukraine) and recommended for use to calculate the emission dispersion in the air while 
rationing and limiting maximum permissible emissions (MPE) for the sources of air pollution. Few classes of 
sources are considered: surface sources with H ≤ 2 m, and low sources with 2 < H ≤ 10, high sources with H 
> 50 m, and medium height sources with 10 < H < 50 m. Buildings are also taken into account, which can 
practically be important for the sources with H ≤ 50 m. However, this technique is difficult to use for 
scenario and forecast calculations under specific meteorological conditions for specific emission sources, for 
example such as aircraft. The OND-86 technique does not fully takes into account the type of the underlying 
layer over the ground surface, etc. 



 

181 

 
Figure 1 – Basic dimension of the plume 

 
Main fundamental solution used for OND-86 
In general, the problem of air pollution forecast can be defined mathematically as a solution under 

certain initial and boundary conditions of the following equation [2, 3]: 
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where q is a pollutant concentration; t – time; xi – coordinates; ui  – velocity vector components; 
ki – the turbulent diffusion coefficients (i=1, 2, 3); α – coefficient, which takes into account the air pollutant 
transformation (calculated from chemical reactions). Wind velocities ui and coefficients of atmosphere 
turbulence kx, ky, kz describe the state of the atmosphere (depending on stratification or stability class of the 
atmosphere). The significant material was assembled according to parameters of wind velocities and 
turbulent diffusion factors depending on atmospheric stability class (meteorological parameters), time of the 
day, season, and geographical arrangement of the location under the research. It means that the coefficients 
of atmospheric diffusion (kx, ky, kz) are predefined as initial data for the dispersion calculation in dependence 
to these meteorological parameters. 

The fundament for OND-86 calculation technique is a solution of the atmospheric diffusion equation 
for stationary source of emission and air pollution [2-4]: 
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or for directly defined horizontal and vertical components of the wind velocity and atmosphere 
turbulence coefficients in a form:  

 q
z

q
k

zy

q
k

yz

q
w

x

q
u zy 






















 (3) 

where i=1,2 for are horizontal and vertical components u and w of the wind velocity respectively; ky 
and kz are horizontal and vertical components of the atmosphere turbulence coefficient; α is a factor of 
pollutant transformation; z = 0 corresponds to the level of the underlying ground surface. 

For the calculation the pollutant concentration with sufficient accuracy, it is almost enough to adopt, 
that [2, 3, 5]: 
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where z0 — the roughness of the underlying surface, h – height of the surface layer, Z  - the 
vertical component of the angular velocity of the Earth.  

So, kz increases linearly with height z in the surface layer z<h and remains constant for z>h. In the 
case of a surface inversion, according to similarity theory a logarithmic/linear change with z is taken for u, 
and a linear-fractional change for kz.  

Berlyand [2, 5] found analytical solution of the equation (3) to calculate the maximum concentration 
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of harmful substances from point emission source for the case, that the wind speed varies with power law 
and the coefficient of turbulent diffusion linearly increases: 
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Equations describing pollutant rise above industrial sources of emission due to the initial escape and 
overheating of discharged gases resulted the expression He = H + ΔH for the effective source height He, 
where H is a geometrical source height, and 
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where wo and ΔT are velocity and temperature excess of the exhaust gases from a stack with orifice 
radius Ro, g is the acceleration of gravity, u is wind velocity at the height z = 10 m, Ta is atmosphere 
temperature in K. 

So, maximum concentration is calculated in following way for volatile (7) and non-volatile (8) PM [3]: 
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where u1 – wind velocity and k1 – coefficient of turbulent diffusion at height z1 both; n – temperature 
stratification of the atmosphere; M – emission rate; H – height of the emission source; ω – characteristics 
including the sedimentation rate of non-volatile PM: 

)1(/ 1 nkw   (9) 

where w – sedimentation (fall) rate, which is calculated according to Stokes law: 
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dg – diameter of particles, μ – dynamic viscosity of air, g/cm∙s, or by Stokes law in simplified form: 
w =1,3∙10-2ρdrd

2, 
where w is defined in cm/s, ρd – density of the dust particles, g/cm3, rd – their radius, μm.  
Analysis of the expressions indicates that the concentration varies inversely proportional to the wind 

velocity u1 and directly proportional to the vertical component of the turbulent exchange coefficient k1/u1. 
The impact of the horizontal component of the turbulent exchange coefficient is determined by k0=ky/u. The 
difference between the values of qm and xm for fine-particle and for heavy monodispersed pollutants increases 
with the increase of the dust fall rate w. It follows from the calculations that dependence of the concentration 
q on u1 and kl is similar for both heavy and light pollutants. The decrease of kl is equivalent to the increase of 
w, and vice versa.  

Expressions derived in Berlyand et al. [3] result from an analytical approximation of a previously 
tabulated numerical solution of the equation of atmospheric diffusion with a logarithmic wind profile and a 
linear eddy diffusivity profile truncated by a constant value at the top of the surface layer [6]. This solution 
depends mainly on wind speed and direction, as well as on a stability parameter λ, which is a ratio of the 
eddy diffusivity at the given height zl (for example, 1 m) to the product of zl and wind speed at the same 
height (λ is related to the Richardson number or to the Monin-Obukhov stability parameter). Distribution of 
the surface concentration is characterized by its maximum qm, which is obtained at a distance xm from the 
source, as well as by functions describing its horizontal variations.  

The distance xm from emission point source, at which the concentration will obtain the maximum 
value, is calculated according to formulas (11) correspondingly for volatile and non-volatile PM [3]: 
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It was found, that the maximum concentration of nvPM (A7) is higher than volatile one (A6), while 
the distance xm is less. The difference in qm and xm values increases for volatile and non-volatile PM with 
increasing of particle sedimination rate. 

Concentration of non-volatile PM (qω, qωm) is related with concentration of volatile PM (q, qm) by 
following way at the distance x from emission source with height H [2, 3]:  
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Differences in concentrations of volatile and non-volatile PM are caused mainly by the dimensionless 
parameter w/k1. At same value of w the sedimentation rate of PM will be different depending on the 
atmospheric turbulence intensity. In strong turbulence, for example, in the case of well-developed 
convection, the differences in the sedimentation velocity w are manifested mainly for large x. 

The mentioned features for nvPM distribution are included by functions (χ, χm), which are determined 
by formula (14) on the basis of numerical solution of the equation (1): 
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Berlyand and Onikul [7] found the following dependences for χ and χm on w/k1 and height H (Fig. 2). 
Analysis of analytical and numerical investigations highlighted that the maximum concentration of nvPM is 
always higher and appropriate distance to the emission source is less than for volatile PM. Additionally, the 
dependence was obtained for χm on height H for w/k1 = const. As it is shown in Fig. 2, the χm is practically 
independent of the height of emission source, which are displayed in surface layer. However, for higher 
emission sources, the value of χm increases relatively quickly with height H. 

From the calculations it follows that variations in the dispersion of dust result in separation of 
downwind concentration maxima for different fractions and thus contributes to a decrease of the total 
concentration maximum. In addition, Xm for the surface concentration maximum depends on the source 
height H considerably less than in the case of a monodispersed pollutant. However, its value still increases 
somewhat with larger values of H, especially for H> 300m. 

One of the major particularities of accidental emissions is the necessity to take into account non 
stationarity, that is to introduce the nonstationary term, dq/dt, into Eq. (1). However, if in this case the 
equation is integrated over time t, it is possible to retrieve the formula for stationary conditions, where 
concentration is replaced by dose, D = 0∫

tqdt. This is the base on which recently a method of forecasting the 
scale of contamination with poisonous substances following accidental releases on chemically dangerous 
installations and during transportation has been developed. 

 
Figure 2 – Dependence coefficients χ and χm on w/k1 and height H: curves are shown for k1x/u1 = 300 

(1); 400 (2); 500 (3); 600 (4); 700 (5) [2] 
 
When modelling dispersion of emissions from cars, they were considered as surface sources with 

values of concentrations and emissions averaged over the lowest layer of the depth zh = 2 m [4]. For a 
highway of a width do with wind velocity u perpendicular to it, pollutant concentration is determined with 
the formula: 
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where 11 uk and )( 0dx  is the unit step function. 
Fig. 3 presents results of the comparison of calculations (using eq. 13) with observations near a 

highway during five field studies [4]. Research has also started on the effects of photochemical 
transformations of cars exhaust, transformation of NO into NO2, forming of ozone, etc. From the 
requirement for the concentration at the edge of an urban roadway not to exceed MPC, it is possible to 
establish permissible emissions from the roadway, and from there permissible intensity of traffic on the 
roadway. For the cases of unfavorable meteorological conditions it is possible to indicate how much to 
reduce the traffic on the roadway or in other streets, and when necessary allover the city. In contrast to the 
Gaussian model for a stationary point source  
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which enables one to estimate the most probable (modal) value of the concentration under given 
meteorological conditions, the MGO model calculates an upper (1-2%) quantile C of the concentration 
distribution, which corresponds to the stability parameter 2 being varied under given values of other 
meteorological parameters. 

The duration of the time interval for which concentrations were calculated from solution of the 
diffusion equation, and the length of the sampling time for experimental estimation of concentrations are 
very important for comparison of calculated and measured concentrations. This is also essential because air 
pollution effects on the environment (living organisms, vegetation, coatings, etc.), depend not only on the 
instantaneous pollutant concentration but also on the time of exposure. Accordingly, the maximum 
permissible concentrations are established in terms of time of exposure and pollutant properties. 

 
Figure 3 – Normalized concentrations as a function of wind speed [4] 

 
In view of the above, studies have been made of the effect of the averaging period for the 

concentration field described by the initial equation, with a proper choice of values for diffusion coefficients 
and winds. Such investigations encounter considerable difficulties due to the necessity of taking into account 
the influence of a wide spectrum of eddies typical of atmospheric turbulence. A tentative approach to solving 
this problem was developed by Berlyand [2]. They suggested taking into consideration the averaging period 
for exchange coefficients and wind speed components in the analysis of turbulent diffusion. In the above 
solutions ky and kz were assumed to be determined by Eulerian parameters of micro scale structure of 
meteorological elements and to be independent on Lagrangian characteristics of the process.  

In [3] it was assumed in the estimation of ky that above the surface layer ky ~ kz. Under such a 
condition the characteristic time scale τ' of eddies that determine ky and kz is estimated from fluctuations of 
the horizontal and vertical wind speed components u' and w', as well as from the mixing length l of the 
eddies, so that: 
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Numerical estimations indicate that τ' is usually 2-3 minutes. Thus, the concentration field q described 
by the initial turbulent diffusion equation (1) with the above values of ky and kx is determined by small scale 
eddies with τ' of about 2-3 minutes. The x axis in this case should be directed along the wind direction 
averaged over the period τ'. Estimates suggest that a calculation based on the above formulae will agree, to 
some extent, with experiments when air samples are taken within a few minutes at comparatively small 
distances from the source, i.e., with a short pollutant travel time. The solutions obtained are thus valid mainly 
for the calculation of maximum concentrations from comparatively low sources over small distances. 
Experimental values for concentrations are considerably lower than calculated concentrations for higher 
sources and for sampling periods of 20-30 minutes. The greater the distance from the source, the larger the 
difference. 

Berlyand [3] found the expressions for averaged concentration by including the fluctuation of 
atmospheric turbulence coefficients and wind velocity impact. For the horizontal component of the 
coefficient ky  it follows that ky = φo

2u, where φo
2 is dispersion of wind direction oscillations for the time 

interval for which the concentration q is averaged. 

So, the expressions of maximum averaged concentration mq for volatile PM and the distance 

mx from emissions source, where maximum will be obtained, take form: 
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Considered expressions (17) are similar to formulas (7, 9). Analysis of the expressions indicates that 
the averaging effect causes the reduction of the maximum concentration and of the distance where it is 
achieved. Also it was observed, that averaged concentration is more sensitive to the height. 

And the expressions for non-volatile PM take form: 

 'Fqq mm     ' mm xx  (18) 

where F’, N’ – dimensionless coefficient, F’>1, N’<1. 
From these formulas (B17, B18) it follows that the averaged concentration increases with decreasing 

of wind oscillations. Therefore, the increase of φo due to unstable atmospheric conditions under weak wind 
velocity reduces the concentration value. 

OND-86 main calculation formula 
From the integrated solution of Eq. (2), taking into account the initial rise (6) and the condition 

that 0
2
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, the expression for the maximal value of the short-time average 

concentration (20 min) qmu, at the distance xmu from a single point emission source under the critical wind 
velocity um and an unfavorable stratification (for elevated sources under unstable conditions) was obtained 
[1]: 
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where qmu is measured in mg/m3; A is a dimensionless coefficient that depends on the temperature-
stratification of the atmosphere; M is the mass of the pollutant emitted into the atmosphere per unit time, g/s; 
F is a dimensionless coefficient that takes into account the rate of pollutant sedimentation in the atmospheric 
air; m, n are dimensionless coefficients that take into account the conditions of the air-gas mixture yield from 
the mouth of the emission source; η is a dimensionless coefficient that takes into account the effect of the 
land topography; H is the height of the emission source above the ground level, m; V1 is the volumetric flow 
rate (V1=πRo

2wo) of the air-gas mixture, m3/s; ΔT = Tg –Ta is the differential temperature of the discharged 
air-gas mixture Tg and the ambient air Ta, ºC. 

The coefficient η in (19) incorporates terrain effects. For an even surface η =1. For terrain with 
elongated hills or valleys, maximum values of η depend on source location and the point of concentration 
measurement.  

In particular, the expression for qmu (19), including the relationship between initial plume rise and 
meteorological parameters, is tested for its extreme in u and λ. The obtained results were employed to 
construct a maximum ground-level ("worst case") concentration qmu, which represents the value for critical 
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wind speed u=um and critical stability parameter λ = λm. The MGO model can also be used to calculate 
concentrations from single and multiple sources at given receptor points, wind speeds, and wind directions. 

Definition of the concentration under unfavorable stratification (19) means that it permits to minimize 
the initial meteorological information necessary for the calculations, confining the choice to the indicated 
values of A for different climatic areas. Often this is sufficient, because to require that the maximum 
concentration under unfavorable conditions must satisfy air quality standards, also concentration standards 
under all other meteorological conditions will be satisfied. Coefficient A = 0.3(K1/φou1) is determined from 
data on spatial-temporal distribution of turbulent parameters (Climatic characteristics). If q is expressed in 
mg/m3, M in g/s, V in m3/s, and H in m, then the value of A over the territory of the former USSR will vary 
from 140-160 for zones with moderate turbulence, located in the Central and Northern halves of the 
European part of the country to 250 for zones with the most intensive turbulent exchange in subtropics of 
Central Asia and in Transbaikal region [1-3]. For other countries it is recommended to establish A according 
to similarity of climatic conditions. 

The values m and n are derived from the graphs in fig. 4 and 5 accordingly; they depend on the 
following auxiliary parameters: 

 
TH

Dw
f






2

2
01000    365.0

H

TV
Vm


  (20) 

 
H

Dw
Vm


 0' 3.1    3' )(800 me Vf   (21) 

 
Figure 4 – Dependence of dimensionless coefficient m on parameters f, fe  

 
Figure 5 – Dependence of dimensionless coefficient n on parameters Vm, V’m 

 
The distance xmu from a single point emission source, at which a ground-level concentration will 

obtain the maximum value qmu under unfavorable meteorological conditions:  

 Hd
F

xmu 



4

5
 (22) 

where d is a dimensionless coefficient, defined by exhaust velocity, height of emission source and 
temperature difference. For hot emissions (f < 100), d is calculated by following way: 
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 for Vm≤0.5:  328.0148.2 fd   

 for 0.5≤Vm≤2:  328.0195.4 fVd m   (23) 

 for Vm>2:  328.017 fVd m   

The unfavorable (critical value) wind velocity um depends on parameter Vm: 
 for Vm≤0.5: 5.0mu  

 for 0.5≤Vm≤2: mm Vu   (24) 

 for Vm>2:  fVu mm  28.01  

Coefficient F in (19) determines the effects of pollutant sedimentation (fall) rate w. It varies from 
unity for gases and light pollutants to 2-3 for heavy particles and depends on the efficiency of dust cleaning. 
In case if sedimentation rate w is known the coefficient F is equal to: 

 1, if w/um ≤0.015, where um –unfavorable wind velocity. 
 1.5, if 0.015 ≤ w/um ≤0.030 
 2.0 – 3.0, if w/um >0.03, with taking into the emission purification factor (EPF): if EPF is at least 

90%, F = 2; if EPF is in the range 75-90%, F=2.5; F = 2; if EPF is less than 75%, F=3. 
The coefficient F depends from w/um as shown in Fig. 6. 

 

Figure 6 – Dependence of dimensionless coefficient F coefficient on w/um 

The calculation of spatial distribution of the pollutant concentration implies the calculation of the 
three basic parameters: the maximum ground-level concentration qmu; critical wind velocity um; the distance 
from the emission source to the point of maximum ground level concentration xmu.  

The highest concentration of the pollutant in the air qmu for a given emission source appears in case of 
critical wind velocity and only at a certain distance xmu in streamwise direction.  

In general case for a grid of points under the control we may use the formula: 

 )/,()/( 21 xyusxxsrqq mm   (25) 

where r = r(u/uM) and ρ = ρ(u/uM), with r(1) = p(1) = 1 and s1(1) = s2(u,0) = 1, and the graphs for s1 
and s2 determining are shown in fig. 7 and 8. 

Dispersion Modelling for CAEPport 
Emissions Dispersion for CAEPport was calculated by PolEmiCa for the following emission sources: 

Aircraft during LTO cycle; Start-up procedures, GSE; APU/GPU; Power plants; Fuel Farms; Landside 
vehicle traffic and Parking Facilities. Power plants and fuel farms are the typical stationary sources of air 
pollution in airports. The Fuel Farm consists of 5 kerosene tanks with a diameter of 40 m and a height of 15 
m each. They all have a sealed internal floating roof and contain on average 18 million litres of kerosene 
each (~24% of the tank volume). Calculated emission HC (fuel vapor) into atmosphere for fuel farm is 
0.3136 g/s. The Power Plant has two oil burners of 40 MW performance each. Their fuel consumption (oil) is 
3,600 kg oil/hour (1 kg oil/s in total) and their operating time is 3000 hours per year each. Power Plant 
provides all heating/cooling requirements of the passenger terminal, maintenance, and cargo buildings. 
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Figure 7 – Dependence of dimensionless coefficient s1 on distance from point emission source 
for volatile and non-volatile substances 

 
Figure 8 – Dependence of dimensionless coefficient s2 on wind velocity and relation y/x 

Calculated emission rates for power plant in atmosphere are the following: 

Emission substance Max emission 
factor, g/s 

Annular emission, 
t/year Code Type 

301 NO (Nitrogen (IV) oxide) 5.7342372 61,929684 
304 NO (Nitrogen (II) oxide) 0,9318136 10,063587 
328 Soot 1,2753978 13,774296 
330 SO2 (Sulfur dioxide) 7,6440000 82,555200 
337 CO 5,4129816 58,460201 
703 benz/a/piren (3,4-benzpiren) 0,0000027 0,0000292 
2904 Fuel oil ash  0,063327 0,6839316 

 
Dispersion calculations for total air pollution (all sources are included) by NOx emission is shown in 

Fig. 9. Maximum concentrations are observed at runway end, where 90 % of operations are provided. The 
contribution from stationary sources to this field is shown in fig. 10. 
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Figure 9 – CAEPort air pollution for NOx: a) concentration contours on a simplified map of the 

CAEPport in µg/m3; b) the same concentration contours with colored area for specific values 
 

  
Figure 10 – CAEPort air pollution by Power Plant emission in µg/m3: a) with emission rate for Power 

Plant, calculated by US method; b) with emission rate for Power Plant, calculated by Ukrainian method 
(shown in Table) 

 
PolEmiCa is still developing in a number of directions, in that number via comparison with 

measurements of concentrations from aircraft engine emission in airports, made in Ukraine and worldwide. 
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РЕФЕРАТ 

Запорожець О.І. Концептуальні підходи оцінки стаціонарних джерел емісії аеропортів 
програмним комплексом PolEmiCA. // О.І. Запорожець, К.В. Синило // Вісник Національного 
транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник – К.: НТУ, 2019. – 
Вип. 3 (45). 

В статті виконано узагальнення та порівняння алгоритмів обчислення максимально-разових 
концентрацій забруднення повітря характерними джерелами в районі та околиці аеропорту. 

Об'єкт дослідження – якість повітря навколо злітно-посадкових смуг аеропортів. 
Мета роботи – визначення і обґрунтування методів обчислення характерних джерел викиду 

забруднювальних речовин навколо злітно-посадкових смуг аеропортів. 
Метод дослідження – аналіз, узагальнення та порівняння наявних відомостей про джерела 

викиду забруднювальних речовин навколо злітно-посадкових смуг аеропортів. 
Використання методів обчислення джерел викиду забруднювальних речовин і якості повітря 

аеропортів для обґрунтування санітарно-захисних зон навколо злітно-посадкових смуг аеропортів. 
Результати статті можуть бути впроваджені в процесі експлуатації авіатранспортних систем. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: АЕРОПОРТИ, ДЖЕРЕЛА ВИКИДУ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН, 

МІСЦЕВА ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ АЕРОПОРТІВ  
 

ABSTRACT 
Zaporozhets О.І., Synylo K.V. The main concepts of the PolEmiCA technique for stationary sources 

of emission in airporst. Visnyk of National Transport University. Series «Technical sciences». Scientific and 
Technical Collection. Kyiv. National Transport University. 2019. Vol. 3 (45). 

In the paper the synthesis and comparison of the available information on local air quality in the 
vicinity of the airports presented. 

Object of study – the local air quality around the airport. 
Purpose – to identify and study the prospects for local air quality in the vicinity of the airports. 
Research methods – analysis and comparison of available information on local air quality in the 

vicinity of the airport. 
The use of local air quality assessment to justify sanitary zones around runways of airports. 
The results can be incorporated into the operation of aviation vehicles in intelligent transport systems. 
KEYWORDS: AIRPORTS, STATIONARY SOURCES OF EMISSION IN AIRPORST, LOCAL 

AIR QUALITY 
 

РЕФЕРАТ 
Запорожец А.И. Концептуальные подходы оценки стационарных источников эмиссии 

аэропортов программным комплексом PolEmiCA / А. И. Запорожец, К.В. Синило // Вестник 
Национального транспортного университета. Серия «Технические науки». Научно-технический 
сборник – К.: НТУ, 2019. – Вып. 3 (45). 

В статье выполнено обобщение и сравнение алгоритмов вычисления максимально-разовых 
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концентраций загрязнения воздуха характерными источниками в районе и окрестностях аэропорта. 
Объект исследования – качество воздуха вокруг взлетно-посадочных полос аэропортов. 
Цель работы – определение и обоснование методов вычисления характерных источников 

выброса загрязняющих веществ вокруг взлетно-посадочных полос аэропортов. 
Метод исследования - анализ, обобщение и сравнение имеющихся сведений об источниках 

выброса загрязняющих веществ вокруг взлетно-посадочных полос аэропортов. 
Использование методов вычисления источников выброса загрязняющих веществ и качества 

воздуха аэропортов для обоснования санитарно-защитных зон вокруг взлетно-посадочных полос 
аэропортов. 

Результаты статьи могут быть внедрены в процессе эксплуатации воздушных систем. 
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