ТЕМАТИКА ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ РОБІТ
КАФЕДРИ ТМ І РМ
Колективом кафедри ТМ і РМ виконувались науково-дослідні роботи (НДР) для
підприємств України згідно з планом держбюджетних робіт, який затверджено
керівництвом університету – “Системно-технічні проблеми проектування, експлуатації та ремонту автотранспортних систем та засобів”, розділ “Аналіз, розробка та оптимізація конструктивних та технологічних методів підвищення ресурсу
автотранспортних систем при виробництві та ремонті”.

2016
Згідно з тематикою було виконано дослідження оптимізації режимів дискретного зміцнення колінчастих валів. Досліджено оптимальні режими безгальмівної післяремонтної приробки двигунів внутрішнього згоряння. Запропоновано
принципи та рівні формування інтелектуалізованих транспортно-логістичних систем для технічного обслуговування і ремонту засобів транспорту. Виконано аналіз доцільності проведення реінжинірингу транспортно-складських логістичних
систем. Розглянуто нові технології інжинірингу логістичних виробничих систем
машинобудування. Сформульовано принципи формування функціональних структур інформаційно орієнтованого авторемонтного виробництва. Наведено дослідження рівня якості ремонту циліндро-поршневої групи. Виконано моделювання
руху шарнірно-зчленованих колісних машин і процесів гальмування з урахуванням розподілу гальмівних сил. Запропоновано метод визначення зміни потужності на ведучих колесах автомобіля в процесі експлуатації. Наведено методику оцінювання якості випробувань транспортних засобів.

2017
Згідно з тематикою було виконано складання технічних вимог ремонту колінчастих валів з використанням дискретного зміцнення шийок. Розроблено методику комплексної оптимізації технологічних систем ремонтного виробництва
транспортних засобів. Виконано дослідження щодо причин низької ефективності
заходів по підвищенню надійності і довговічності ходових коліс мостових кранів,
підвищенню довговічності гальмівних механізмів легкових автомобілів установкою динамічних РГС. Проведено експериментальну оцінку впливу підвіски шарнірно-зчленованого засобу транспорту на стійкість положення, а також дослідження з підвищення точності оцінки статичної стійкості таких машин. Оптимізовано методи приробки двигунів внутрішнього згоряння. Розроблено методи
оцінки розподілу навантаження по осях автопоїзда при експлуатації та метод визначення маси автомобіля в процесі руху дорогою з поздовжнім ухилом. Визначено граничні показники гальмівної динамічності транспортного засобу. Вивчено
процеси відновлення ріжучих елементів робочих органів землерийнотранспортних машин. Оцінено ефективність рециклінгу транспортних засобів.
Удосконалено метод випробувань гальмівних систем мобільних машин та випробувальне устаткування для випробувань гальмівних механізмів.

2018
Згідно з тематикою було досліджено методи підвищення ефективності технологічних систем ремонтного виробництва, питання процесу відновлення елементів робочих органів землерийно-транспортних машин, параметри оцінки довговічності деталей машин. Дослідженно вплив окремих легуючих елементів на
зносостійкість сталей, вдосконалено класифікацію видів випробувань автотранспортних засобів, підходи до підвищення тягових властивостей автомобілів з мотор-колесами. Досліджено метрологічне забезпечення випробувань гальмівних
механізмів колісних транспортних засобів, динаміку екстрених гальмувань легкових автомобілів з урахуванням аеродинамічного фактору, вплив схеми розподілу
контурів гальмівного приводу на ефективність гальмування тривісного автомобіля, вплив повітряних потоків, що викликані рухом великогабаритного транспорту,
на автомобілі, які рухаються паралельним курсом. Досліджено можливості економії палива при відключенні циліндрів, оцінено вплив розподілу крутного моменту двигуна та нормальних реакцій між мостами колісної машини на її тягове зусилля, удосконалено метод вимірювання кута поперечної стійкості машин. Визначений методом парціальних прискорень момент відриву колеса машини при
перекиданні.

2019
У НДР був розроблений підхід до підвищення ефективності ремонту колісних
машин та їх агрегатів удосконаленням методів і засобів дефектації. Оцінено вплив
технології виготовлення деталей машин на їх довговічність. Запропоновано подход
до забезпечення надійності ремонту агрегатів автомобіля засобами комп’ютерного
технологічного інжинірингу. Проведено дослідження щодо можливості подальшого
використання деталей у зв’язку з їх деформаційним старінням. Оцінено вплив точності виготовлення зубчастих коліс трансмісії на енергетичні показники при русі колісних машин. Проведено дослідження впливу схеми розподілу контурів гальмівного приводу вантажних автомобілів на величину енергетичних втрат при гальмуванні
та кваліметричне оцінювання динамічних властивостей автомобіля з використанням
власного індексу динамічності. Зроблено оцінку граничних нормативних показників
тягово-швидкісних властивостей автотранспортних засобів з використанням ентропії. Запропоновано підхід до відновлення ріжучих елементів робочих органів землерийно-транспортних машин. Оцінено зміну потужності і механічних втрат двигуна
колісної машини при відключенні циліндрів. Проведено оцінювання впливу гіроскопічних моментів коліс на стійкість машин при повороті та при наїзді на перешкоду. Розроблено технічні засоби для вимірювання кута поперечної стійкості машин.
Проведено оцінювання метрологічних параметрів випробувального устаткування
для проведення гальмівних випробувань. Запропонований ймовірнісний метод
оцінки динамічного радіуса колеса автомобіля. Проведено оцінювання впливу різниці динамічних радіусів ведучих коліс повнопривідних транспортних засобів на
енергетичні витрати при їх експлуатації.

