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10.4. Авіаційний транспорт

10.4.1. Загальна характеристика

Авіаційний транспорт був однією з галузей народного господарства колиш-
нього СРСР, що найбільш динамічно розвивалися. З 1950 по 1984 роки пасажи-
рообіг (млрд. пасажиро-кілометрів) збільшився з 1,2 до 184,0.

За кількістю перевезених пасажирів він поступався тільки автомобільному 
(434,0 млрд. пас.-км) та залізничному (364,0 млрд. пас.-км) транспорту. Україна 
має 36 цивільних аеропортів з твердим покриттям, які рівномірно розташовані 
по всій території країни. До цієї галузі також належить парк літаків та гелікопте-
рів. Основними літаками, що знаходяться в експлуатації, є: ТУ-134, ТУ-154, ІЛ-
62, ІЛ-76, ІЛ-86, ІЛ-96, АН-12, АН-24, АН-124 “Руслан”, ЯК-40, ЯК-42, Л-410 та 
гелікоптери МІ-8 та КА-26. Але у зв’язку з економічною кризою, яка охопила 
Україну, починаючи з 1990 року, авіаперевезення на внутрішніх лініях майже 
припинилися. У зв’язку з неплатоспроможністю населення на цей час діють ли-
ше найбільші аеропорти – Бориспіль, Сімферополь, Одеса, Львів, Донецьк, Дніп-
ропетровськ. Парк машин старіє, простоює, виходить з ладу за віком і ресурсом, 
не поновлюється і постійно зменшується, знижується безпека руху.

Застарілі машини програють в економічності, комфорті та безпеці сучасним 
закордонним аналогам. Поставка в серію нових розробок українських та російсь-
ких конструкторів (АН-70, АН-140 та інших) затримується. Але у першому квар-
талі 1998 року намітилося зростання відправлення вантажів авіаційним транспо-
ртом порівняно з 1997 роком на 33,7 %. Разом з цим на авіалінії України вийшли
літаки закордонного виробництва, такі як А-300, Боїнг-767 та інші, з доброю 
економічністю та комфортабельністю. Також почали встановлювати американ-
ські двигуни на вітчизняні літаки.

Подальше зменшення витрат палива пов’язане з впровадженням турбовен-
тиляторних двигунів, у яких сила тяги здійснюється багатолопатевим високообе-
ртним гвинтом відносно невеликого діаметра. Розрахунки показують, що такі 

Тип двигуна
Витрати палива, кг/квт*год

Вугілля Рідке паливо

Парові поршневі машини 8-12 0,610-0,149 0,242-,290

Парові турбіни з малим перегрівом пару 12 0,375 0,290

Парові турбіни з високим тиском 
і великим перегрівом пари

18-21 - 0,1875

Компресорні дизелі 24-26 - 0,147-0,136

Безкомпресорні дизелі 26-30 - 0,129-0,110

Карбюраторні бензинові двигуни 16-20 - 0,206-0,169

Ефективний 
ККД

Таблиця 10.3.3
Застосування двигунів на водному транспорті
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двигуни найбільш економічні для літаків з середньою швидкістю (500-750 км/
год). Такими двигунами виробництва Запорізького заводу “Мотор Січ” обладна-
ний новий український літак АН-140, розроблений Київським КБ ім. Антонова.

Пошук нових, більш “чистих”, палив приводить дослідників до висновку, 
що найбільш перспективним паливом може бути водень і так звані криогенні 
палива. Незважаючи на недоліки водню як транспортного палива, пов’язані з 
його низькою щільністю та низькою температурою кипіння (20 К), він вважаєть-
ся більш перспективним для повітряного транспорту, ніж для інших видів. При 
цьому чим більша швидкість та маса літака, тим доцільніше використання дви-
гунів, які працюють на водні. Вже здійснені експериментальні польоти літака 
ТУ-154 з водневими двигунами. Для надзвукових літаків зі швидкостями руху 6-
7М і більше водень розглядається як єдино можливе паливо.

До екзотичних повітряних апаратів можна віднести літаки з електродвигунами, 
дирижаблі, повітряні кулі, дельтаплани, екранольоти та інші рідкісні технічні рішен-
ня. В Канаді та Англії здійснили експериментальні польоти літаки з електродвигуна-
ми та акумуляторами. Але висота польоту не перевищила 25 м, а дальність 1 км.

Більш успішним є використання для живлення тягових електродвигунів 
сонячних батарей, розміщених на поверхні крил та фюзеляжі. Такий літак може 
знаходитися в повітрі стільки, скільки сонячні промені його освітлюють. У цьо-

Типи двигунів
Механічний ККД 

Тихохідні Швидкохідні

Чотиритактні безкомпресорні двигуни 0,82-0,85 0,78-0,82

Двотактні безкомпресорні двигуни 0,78-0,83 0,75-0,80

Бензинові двигуни 0,75-0,85

Газові двигуни 0,80-0,85

Каталізаторні двигуни 0,70-0,75

Типи двигунів ККД індикаторний ККД ефективний

Чотиритактні дизелі безкомпресорні 0,43-0,45 0,34-0,40

Чотиритактні дизелі компресорні 0,39-0,43 0,30-0,35

Двотактні дизелі безкомпресорні 0,42-0,48 0,32-0,38

Двотактні дизелі компресорні 0,38-0,40 0,29-0,35

Двигуни бензинові 0,39-0,35 0,24-0,28

Двигуни нафтові 0,20-0,25 0,15-0,20

Таблиця 10.3.4
Механічний ККД 

Таблиця 10.3.5
Індикаторний та ефективний ККД

Розділ 10. ТРАНСПОРТ
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му випадку зліт літака здійснюється за рахунок накопиченої енергії, а підтри-
мання в польоті відбувається за рахунок енергії, яка надходить від сонячного 
випромінювання.

Багато проектів пов’язано з використанням транспортних дирижаблів. Пе-
ревага їх полягає в тому, що паливо використовується тільки для переміщення 
повітряного апарата, а підтримання його в повітрі досягається за рахунок архіме-
дових сил. Дирижаблі можуть перебувати в повітрі дуже довго і перевозити ван-
тажі великих габаритів і ваги у важкодоступні райони Півночі безпосередньо на 
місце доставки. Це може бути бурове обладнання, труби тощо. Ці проекти розро-
блені в Росії, Норвегії, Канаді.

Принцип роботи екранольотів полягає у створенні пружної повітряної хви-
лі, яка утворюється між крилом екранольота та поверхнею землі або води. При 
цьому підйомна сила значно збільшується і вантажопідйомність апарата покра-
щується. Екранольоти рухаються над поверхнею на висоті до 50 м та на відносно 
невеликих швидкостях. Вони можуть мати велику вантажопідйомність і найчас-
тіше використовуються над водною поверхнею. Але більшість цих рішень є екс-
периментальними і сьогодні практично не впливають на обсяги перевезень, хоча 
катастрофи з цими апаратами можуть мати вплив на довкілля.
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