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СЕКЦІЯ 6. ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ,
БІОТЕХНОЛОГІЯ І РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН
УДК 502.174:624.012.45
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Заводы ЖБК занимают значительную долю рынка строительных
материалов. Однако их деятельность создает значительную негативную
нагрузку на окружающую среду, что обусловлено большим количеством
отходов (до 100 кг) на каждый 1м3 произведенной бетонной смеси, а также
высоким водопотреблением. Для экологизации технологических циклов
действующих предприятий ЖБК необходима кардинальная замена системы
управления отходами: внедрение системы рециклинга отходов
взамен
используемых устаревших отстойников и полигонов для утилизации твердых
отходов.
Целью работы является разработка концепции экологизации производства
действующих заводов ЖБК и выбор схемы рециклинга остаточного бетона.
Научной концепцией экологизации действующих заводов ЖБК является
введение системы рециклинга остаточного бетона в их производственный цикл.
При этом остаточный бетон будет разделяться на отдельные фракции: песка,
щебня и раствора цементного молочка. Это даст возможность повторно
использовать их в производстве бетона (или реализовать в качестве вторичного
сырья) и снизить водопотребление производства. Разработанная схема
рециклинга остаточного бетона состоит в том, что остаточный бетон
загружается в приемную воронку, после чего твердые фракции и цементное
молочко разделяются, инертные материалы промываются чистой водой, а шлам
сливается в бассейн, перемешивается и подается на затворения бетона.
Выводы. Рециклинг, являющийся эффективным методом управления
отходами, дает возможность перехода на замкнутый цикл производства и
повторное использование сырья, обеспечивает сокращение финансовых затрат
и является основным звеном в экологизации заводов ЖБК и товарного бетона.
Список литературы:
1. Автомонова, В.О. Рециклінг відходів виробництва та брухту бетонних конструкційяк
центральна ланка концепції екологізації заводів ЗБК / В.О. Автомонова, В.В. Власенко,
К.О. Зайцева, С.П. Кривільова // Вісник НТУ «ХПІ». – Серія: Хімія, хімічна технологія та
екологія. – 2017. – № 48 (1269). – С. 16 – 23.
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Сир є одним з тих натуральних продуктів, які готувала людина ще в
далекій давнині. Його цінували в усі часи, і як продукт на кожен день, і як
приналежність вишуканої трапези. Це повноцінний поживний продукт, готовий
до вживання, який необхідний для збалансованого харчування в будь-якому
віці. Постійне вживання в їжу різних сортів забезпечує організм всіма
необхідними поживними елементами. До складу входять білки, молочний жир,
вітаміни. Близько 3 % маси сиру припадає на мінеральні речовини [1].
В основі виробництва сирів лежить ферментативно-мікробіологічний
процес. Важливу роль у процесі виготовлення сиру відіграють особливості
обробки молока і харчові добавки, які використовуються на певних стадіях
виробництва. Так, в процесі сепарування існує багато моментів, від яких
залежить кінцевий результат – вид одержуваного сиру: для одних сортів молоко
підігрівається, а інші готуються при кімнатній температурі. Після відділення
сироватки сирна маса піддається подальшій обробці: їй надають форму, солять,
сушать, миють і потім витримують. Для кожного сиру – своя особлива
технологія [2].
Метою даного дослідження є створення бази даних харчових добавок, що
використовуються в сирній промисловості. Отримано інформацію про значну
кількість харчових добавок, створено базу з їх докладним описом: їх клас;
хімічний склад і структура; біологічні та технологічні функції в технології сиру.
Наприклад, барвники в сирній промисловості колірну гамму мають невелику.
Використовуються в основному три групи барвників: жовтий, червоний,
зелений. До жовтих ми відносимо: жовтий хіноліновий, жовтий "Сонячний
захід", каротини, аннато. Червоні: азорубін, карміни, антоціани. І до відтінків
зеленого – зелений S. Барвники використовуються в своїй більшості тільки в
плавлених сирах, зрідка групу жовтих барвників додають в інші сири. Надана
інформація про підприємства України, які виробляють ці харчові добавки, а
також орієнтовна вартість кожної харчової добавки.
Список літератури:
1. Капрельянц, Л.В. Лікувально-профілактичні властивості харчових продуктів та
основи дієтології / Л.В. Капрельянц, А.П. Петросьянц. – Одеса: Друк. – 2011. – 269 с.
2. Кузнецов, В.В. Справочник технолога молочного производства. Технология и
рецептуры. Том 3. Сыры / В.В. Кузнецов, Г.Г. Шилер. – СПб.: ГИОРД. – 2003. – 512 с.
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При сучасних масштабах цукробурякового виробництва всі технологічні
процеси повинні бути механізовані та виконуватися безперервним потоковим
способом з мінімальними втратами сировинних й енергетичних ресурсів.
Центрифугування утфелів – основна заключна технологічна операція, від якої
залежить якість одержуваного цукру та втрати його в мелясі.
У
відомих
роботах
кінетика
безперервного
тонкошарового
центрифугування розглядалася як окремий випадок добре вивченого
циклічного центрифугування. Аналітичні описи не враховують особливості
тонкошарового центрифугування, пов'язані з пористістю кристалічного осаду.
Коли через просушування та охолодження плівки дисперсійного середовища її
в'язкість збільшується багаторазово, впливаючи на технологічну ефективність
процесу. Тонкошарове центрифугування зводиться до фільтрації через шар
осаду під дією гідростатичного тиску в капілярах та порах, а не до набрякання
в'язкої плівки рідкої фази з поверхні кристалів цукру товщиною 0,1 – 0,2 мм на
початку процесу й 0,01 мм – у зоні вивантаження осаду [1].
У якості об'єкта дослідження взято фільтруючу центрифугу безперервної
дії, а також продукти центрифугування: вихідний утфель, одержуваний
кристалічний цукор та міжкристальний розчин, що виділяється у вигляді
відтоків рідкої фази.
Для безперервного тонкошарового центрифугування утфелів мають місце
спільні процеси тепло- та масопереносу при нестаціонарних режимах поблизу
стану рівноваги, що пов'язані рівняннями з векторами потоків й рушійних сил.
Тому математичною моделлю процесу центрифугування є система рівнянь
матеріальних й теплових потоків. Стабілізація якості цукру, одержуваного при
центрифугуванні утфелю зі змінними технологічними показниками, можлива
шляхом коригувальних змін теплових та масових потоків за двома варіантами
[2].
Перший варіант. При сталому русі масових і теплових потоків без подачі
промивної рідини виконуються умови:
W  Q  G  Q C  GM   W ,
(1)
q W  qY  qM  qC  qMY   qW  q ,
(2)
де W, Q, G, QC, GM, – масові потоки: повітря, утфелю, відтоків, цукру і
плівки міжкристального розчину на поверхні кристалів;
6
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qW, qY, qM, qC, qMY, ∆ q – теплові потоки з: повітрям, утфелем, відтоком,
цукром, плівкою міжкристального розчину на поверхні кристалів, до
навколишнього середовища.
Другий варіант. При сталому русі масових і теплових потоків з подачею
промивної рідини:
G1  W  Q  G  Q C  GM   G1  W ,
(3)
q G  q W  qY  qM  qC  qMY   qW  qG  q ,
(4)
де G1, qG – масовий і тепловий потоки промивної рідини.
В'язкість міжкристального розчину утфелю змінюється при охолодженні і
підсиханні в процесі центрифугування. Ці процеси найбільш гостро
виявляються в інерційних центрифугах безперервної дії завдяки пористому й
тонкому шару продуктів на фільтруючому ситі, не захищеному від повітряних
потоків. При зниженні температури процесу тонкошарового центрифугування
на 5 – 20 °C та підсиханні міжкристального розчину на поверхні кристалів на
∆СВ 0,4 – 6 % відбувається значне збільшення в'язкості та зниження
технологічної ефективності процесу [1]. Подача гарячої води в утфель з метою
зменшення в'язкості збільшує втрати цукру у відтоках. Тому кількість гарячої
води обмежують 3% від маси утфелю.
Ефективність поділу утфелів, що складно фугуються, може бути
підвищена шляхом швидкого й рівномірного змішування утфелю з нагрітим
відтоком. Запропонований спосіб [1, 2] підвищує на 15 – 30 °С температурний
режим процесу центрифугування й тим самим знижує в'язкість
міжкристального розчину до 1,4 Па∙с. Для цього паралельно з утфелем в
прискорювальну чашу центрифуги подавали 30% відтока, нагрітого до 80 –
95°С.
Виконання тепловологісного технологічного режиму здійснюється
підвищенням температури в робочому об'ємі центрифуги і підтримкою її рівня
циркуляцією повітря під кожухом центрифуги, застосуванням калорифера та
форсунок для подачі й розпилення пари. Нагріте насичене повітря після виходу
з ротора вловлюється та направляється повторно до ротору через пристрій
живлення центрифуги, яке виконано з пристосуванням для зменшення
аеродинамічної витрати повітря. При цьому способі подача повітря з
навколишнього приміщення виключається спеціальними пристроями. Оскільки
процес тонкошарового центрифугування в порівнянні з циклічним нетривалий і
становить 1 – 5 с, то кристали цукру не встигають нагріватися, а плівка
міжкристального розчину виділяється максимально. Даний спосіб відрізняється
мінімальним підвищенням чистоти відтоків та високим ступенем розділення
утфелю.
Список літератури:
1. Сапронов, А.Р. Технология сахарного производства / А.Р. Сапронов. – М.: Колос. –
1998. – 495 с.
2. Чудаков, Г.М. Теоретические основы процесса тонкослойного разделения утфелей и
перспективные направления применения фильтрующих центрифуг в свеклосахарном
производстве / Г.М. Чудаков. – М., Деп. в ВИНИТИ, № 1236-BOO, 26.04.2000. – 147 с.
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УДК 658.567.1
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ МЕДИЧНОГО СКЛА
ЯК ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
А.О. БАРАНОВА1*, Н.М. САМОЙЛЕНКО2
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2
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Скло відноситься до відходів, які у природному середовищі важко
розкладаються. При відсутності ефективної системи збору медичного скла та
досконалих технологій його утилізації це призводить до значного накопичення
склобою у довкіллі.
У теперішній час утворення та накопичення фармацевтичних відходів стає
глобальною проблемою суспільства [1]. Щорічно у медичних установах та у
населення утворюються тони відходів з медичного скла, які вивозяться на
полігони та сміттєзвалища.
У лікарняних закладах м. Харкова накопичується велика кількість
фармацевтичних відходів зі скла (ФВС), які чинять негативний вплив на
елементи довкілля [2,3].
Результати обробки статистичних даних представлені на рис. 1.

Рис. 1 – Обсяг утворення предметів зі скла у медичних установах м. Харкова (т)
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Практично підтверджено, що найбільший обсяг ФВС утворюється у
лікарнях, що мають як велику потужність стаціонару, так і багатопрофільність
лікування хворих.
Значна кількість відходів накопичується і в медичних установах
Харківської області. Так, наприклад, у КЗОЗ «Обласний центр профілактики і
боротьби зі СНІДом » за 2014 рік було утворено 2,6 т фармацевтичних відходів
зі скла, а в КЗОЗ «ЦПМСД Краснокутського району» – 0,05 т. Таким чином,
загальний обсяг ФВС по області з урахуванням інших центральних районних
лікарень та лікарняних закладів м. Харкова обсяг фармацевтичних відходів зі
скла може складати більше 280 т/рік.
Відходи включають такі марки скла як медичне нейтральне (НС – 1, НС –
2А, НС – 2, НС – 3); лужне (АБ – 1), медичне тарне знебарвлене (МТЗ),
оранжеве скло (ОС і ОС – 1) та хімічно-термостійке (XT).
Відходи медичного скла – важливий ресурсоцінний матеріал. Основною
сировиною для виробництва медичного скла є діоксид кремнію, доломіт,
тетраборат натрію, борна кислота, карбонати магнію, кальцію, калію, натрію, а
також сульфат натрію. Ампульне скло легкоплавке і характеризується водо- та
лугостійкістю, термічною і хімічною стійкістю, має світлозахисні властивості
(для марки СНС – 1).
В складі медичного скла найбільший відсоток складає діоксид кремнію
(67 – 74%), що як ресурсний матеріал широко використовується для
виготовлення керамічних, абразивних та бетонних виробів. Перспективним є
розширення використання медичного скла у виробництві керамічної продукції.
Список літератури:
1. Singleton, Ju. A. The global public health issue of pharmaceutical waste: what role for
pharmacists? [Текст] / Ju. A. Singleton, L. M. Nissen, N. Barter, M. McIntosh // Journal of Global
Responsibility. – 2014. – Vol. 5. – Issue: 1. – pp.126–137.
2. Самойленко, Н. М. Фармацевтичні відходи зі скла та їх ресурсна база в Україні / Н.
М. Самойленко, А. О. Баранова // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних
технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – 23 (1245). – С. 170-175. – doi:10.20998/24134295.2017.23.27.
3. Зведені відомості щодо обсягів утворення закладами охорони здоров’я відходів IIVкласів небезпеки за 2014 р. / Департамент екології і природних ресурсів Харківської ОДА.
– Харків, 2014.
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УДК 687.55
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ В КОСМЕТИКЕ
А.В. БЕЗВЕСИЛЬНАЯ1*, Л.В. КРИЧКОВСКАЯ2
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студент кафедри органического синтеза и нанотехнологий, НТУ «ХПИ», Харьков,
УКРАИНА
2
заведующий кафедрой органического синтеза и нанотехнологий, докт. биол. наук,
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*
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Косметическая индустрия никогда не стоит на месте. С каждым годом
количество косметических брендов и компаний увеличивается в несколько раз.
Это связано с тем, что косметика уже очень плотно вошла в мир и будни
каждой девушки или женщины. Часто в погоне за красотой мы перестаем
обращать внимание на состав косметических средств. Какие биологически
активные вещества определяют обещанные производителем свойства продукта?
Биологически
активные
вещества
(БАВ)
в
косметической
промышленности – это химические вещества, обладающие высокой
физиологической активностью при небольших концентрациях по отношению к
клеткам разных слоев кожи, в первую очередь, эпидермиса. Эти вещества
делятся на три группы: дефицитовосполнители, протекторы и модуляторы.
Дефицитовосполнители – вещества, которые способствуют восполнению
недостающих компонентов кожи. Вещества-протекторы несут в себе функцию
защиты кожи от внешней среды. Вещества-модуляторы влияют на кожу,
стимулируя ее метаболические процессы [1].
Две из этих групп БАВ, а именно дефицитовосполнители и протекторы,
можно встретить в составе практически каждого косметического продукта
нижнего и среднего ценового сегмента. Третья группа БАВ, веществамодуляторы являются особенностью косметических средств класса «люкс».
Простейшими примерами дефицитовосполнителей являются аминокислоты,
витамины и минеральные вещества, протекторами – пленкообразователи и
эмоленты. К модуляторам можно отнести комплекс низкомолекулярных
соединений, входящих в состав различных экстрактов и сывороток (например,
крови или эмбриональных тканей).
Целью данной работы является создание альтернативной классификации
биологически активных компонентов косметических средств, анализ их
биологических и технологических свойств, а также показателей безопасности.
Такая классификация в дальнейшем должна помочь в обосновании выбора
сырья и определении оптимальных технологических параметров процесса
производства косметических продуктов.
Список литературы:
1. Дмитрук, С. И. Фармацевтическая и медицинская косметология / С. И. Дмитрук. –
МИА. – 2007. – 184 с.
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У сучасному світі медицини велику увагу віддають явищу фагоцитозу та
дослідженню різних форм керування ним. Одним з таких форм керування є
влив на фагоцитарну активність нейтрофілів фармацевтичним препаратом,
біологічна форма якого є інтерлейкін. Після проведення фундаментальних
досліджень експресії рецепторів імунокомпетентних клітин під дією природних
метаболітів була розроблена тест-система відповіді цих рецепторів на
активатор, зокрема, на інтерлейкін-2.
У досліджувальній моделі взаємодії було розглянуто змінення експресії
молекул міжклітинної адгезії ICAM-1 та PECAM та вплив кластерів
диференціювання CD11 та CD14 на фагоцитарну активність нейтрофілів.
Фагоцитарна активність нейтрофілів визначалась за допомогою методики,
котра дозволяла оцінити стадію поглинання клітиною чужеродного антигену.
Відбувався підрахунок в забарвлених препаратах трьох якісних показників
фагоцитозу, а саме: фагоцитарне число, фагоцитарний індекс та індекс
завершеності фагоцитозу [1]. Аналіз таких препаратів проводили за допомогою
люмінесцентного мікроскопу з використанням барвника акридинового
помаранчевого.
Показники фагоцитарної активності під дією інтерлейкіну змінювались у
позитивному напрямку, загалом, це відзначалося на показнику завершеності
фагоцитозу. У результаті обробки експериментальних даних у рамках даної
моделі було зроблено оцінку основних етапів процесу [2]. Після контакту
досліджуваного
середовища
з
інтерлейкіном
експресія
кластерів
диференціювання CD11 та CD14 збільшилась, що свідчить про підвищення
фагоцитарної активності нейтрофілів.
Список літератури:
1. Method for comprehensive assessment of phagocytic activity of blood neutrophils.
Instructions for use : guidelines / Institute of environmental and occupational pathology. – Belarus,
2003. – 15 p.
2. Блощук, О.Г. Модель вивчення взаємодії мембранних рецепторів клітини: дипл.
робота / О.Г. Блощук. – Харків, 2017. – 91 с.
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2

Серед металевих покриттів нікелеві покриття за обсягом виробництва
посідають одне з провідних місць. Популярність нікелевих покриттів
обумовлена їх декоративними і захисними властивостями, гарними
механічними характеристиками, високою корозійною стійкістю та ін.
Катодний вихід за струмом при нікелюванні менше 100 %. Перебігу на
катоді побічної реакції – відновлення водню призводить до підвищення рН як в
прикатодному шарі, так, поступово, і в об’ємі електроліту. Внаслідок
підлужування при катодного простору відбувається утворення гідроксидів
нікелю, які включаються в катодний осад, погіршуючи його властивості. Тому
для одержання якісних нікелевих покриттів важливе значення має буферна
ємність електроліту, тобто його здатність протистояти зміні рН, що досягається
введенням до складу розчину буферної добавки [1].
Найбільше поширеним буфером при нікелюванні є борна кислота, яка
входить до складу багатьох кислих електролітів. Проте борна кислота
забезпечує постійність рН тільки в об’ємі електроліту і практично не впливає на
рН прикатодного шару, що підтверджується експериментальними
дослідженнями.
Більш ефективними буферними добавками виявились солі оцтової
кислоти, які підтримують сталість рН і в об’ємі електроліту, і у поверхні
катоду. Ацетат іони утворюють з нікелем комплексні сполуки типу
Ni(CH3COO)2, Ni(CH3COO)+ [2], при розряді яких в прикатодному шарі
накопичуються ацетат іони, що сприяє підвищенню буферної ємності саме в
зоні катодної реакції. Це дозволяє розширити діапазоні робочих густин струму
і отримувати якісні нікелеві покриття з високим виходом за струмом.
Список літератури:
1. Якименко, Г.Я. Гальванічні покриття. Аспекти вибору, функціональні властивості і
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2. Антихович, И.В. Электроосаждение никелевых покритий из ацетатных электролитов
/ А.А.Черник, И.М. Жарский // Труды БГТУ, Химия и технология неорганических веществ. –
№ 3. – 2011. – С.20 – 24.
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Шламовые воды металлургических предприятий характеризуются
высоким содержанием (до 90%) мелкодисперсных фракций (менее 20 мкм)
твердой фазы [1]. Основной проблемой при разделения таких дисперсных
систем (ДС) на твердую и жидкую фазы (осветление воды, сгущение шлама,
обезвоживание осадка и т.д.) является устойчивость системы. В современной
литературе описаны два вида устойчивости:
1) агрегативная устойчивость – это устойчивость по отношению к
процессу объединения частиц дисперсной фазы;
2) седиментационная (кинетическая) устойчивость – это устойчивость
против расслоения дисперсной системы за счет различия в плотностях частиц
дисперсной фазы и дисперсионной среды.
Главной задачей разделения ДС при очистки шламов является нарушение
агрегативной или седиментациионной устойчивости путем химического
усиления процесса, например, введением коагулянтов и флокулянтов,
приводящих к агрегации твердой фазы.
Агрегирующее действие полимерных добавок зависит от очень большого
числа факторов, которые можно отнести к трем группам:
1) факторов, зависящих от характеристик частиц дисперсной фазы (ДФ):
концентрации, дисперсного (ситового) состава, химической природы твердой
фазы и ее поверхностных особенностей (пористость, гидрофильность
поверхности, заряд, форма частиц и т.д.)
2) факторов, зависящих от физико-химических и физических свойств
дисперсионной среды: рН, природы и ионной силы электролита, наличия и
природы поверхностно-активных веществ, вязкости и т.д.;
3) факторов, зависящих от агрегирующих реагентов (флокулянтов):
химической природы и состава макромолекул полимера, концентрации
реагентов, способа ввода (в одну точку, рассредоточенный ввод и т.д.) и
смешения реагентов (гидродинамические условия смешения и транспортировки
смеси).
Первые две группы факторов являются контролируемыми, но практически
всегда неуправляемыми. Управление же процессом агрегации осуществляется
благодаря воздействию на третью группу факторов, зависящих от условий
применения флокулянтов.
Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.
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Согласно теоретическим представлениям процесс флокуляции проходит в
две стадии [2]. На первой стадии происходит диффузия макромолекул
(клубков) полимера к поверхности частиц твердой фазы и адсорбция
флокулянта. Кинетика адсорбции флокулянта определяется временем
диффузии макромолекул к поверхности частиц. Именно от качества адсорбции
зависит последующий размер и прочность флокул. Чем меньше размер частицы
ДФ, тем меньше молекул полимера может на ней адсорбироваться и тем слабее
будут связи в образованном агрегате.
На второй стадии на частицах, покрытых полимером, происходит
образования водородных мостиков и агрегация частиц в флокулы, размер
которых зависит от механизма их образования и размера частиц и клубков
полимера. Так выделяют два вида флокулообразования: флокулы
ортокинетического процесса состоят из нескольких частиц, связанных
мостиками из макромолекул полимера; флокула перикинетического процесса
состоит, предположительно, из одной макромолекулы полимера и нескольких
десятков частиц твердой фазы. Эти флокулы имеют разный механизм и время
образования.
Огромное влияние на флокулирующие показатели оказывает концентрация
ДФ, воздействие которой на механизм процесса флокуляции наиболее
отчетливо проявляется при изменении режима седиментации, т.е. при переходе
от свободного к стесненному оседанию или наоборот. В последнее время
установлено, что расход флокулянта для образования определенных размеров
агрегатов и соответствующей скорости их осаждения носит нелинейный
характер и имеет оптимум [3], что не учитывается в действующих схемах
очистки шламов.
Многообразие факторов, влияющих на процесс флокуляции, приводит к
увеличению его дозировки, вместо оптимизации самого процесса, например,
стадий адсорбции полимера на поверхности частиц и образования прочных
агрегатов. Это требует дальнейшего исследования закономерностей
агрегатообразования и поиска способа управления процессом.
Список литературы:
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УДОСКОНАЛЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЙОГУРТУ
Ю.В. БУГАЙОВА1*, О.О. ВАРАНКІНА2, О.М. ОГУРЦОВ3
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2
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Кисломолочні продукти завдяки своїм корисним властивостям є одними із
найважливіших елементів повноцінного харчування людини. За обсягами
виготовлення йогурт посідає друге місце (25,8 %) у структурі галузі [1].
Однією із проблем є те, що на ринку переважає йогурт з додаванням цукру.
Це обмежує його вживання діабетиками та людьми, що вживають
низькокалорійну їжу. Також при виготовленні йогурту виробники зазвичай
обмежуються традиційним складом закваски, використовучи Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus (болгарську паличку) та Streptococcus salvarius
subsp. thermophilus (термофільний стрептокок). Додавання ж інших
бактеріальних культур дозволить підвищити пробіотичні властивості продукту.
З огляду на описані проблеми, задачею є вибір бактеріального препарату для
заквашування та якісного натурального підсолоджувача.
Додавання до складу закваски L. acidophilus (ацидофільної палички)
дозволяє отримати продукт з високою антагоністичною активністю до
патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, резистентністю до
агресивних сполук травної системи, високим ступенем адгезивності. Такий
йогурт вважається продуктом оздоровчого призначення, котрий рекомендовано
вживати в профілактичних цілях для нормалізації кишечної мікрофлори, обміну
холестерину та поліпшення процесів травлення [2]. Використання ребаудіозиду
А – натурального підсолоджувача, який отримують із листя стевії, дозволяє
отримати низькокалорійний йогурт з приємним солодким смаком без гіркого,
металевого чи іншого неприпустимого присмаку [3].
Список літератури:
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3. Pat. US 8414949 B2, Int. Cl. A23L 1/236. High-purity rebaudioside D and low-calorie
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Зараз усе більш гостро встає проблема очищення великомасштабних
газових викидів хімічних, нафтохімічних і суміжних з ними промислових
підприємств від шкідливих домішок, у тому числі від парникових газів (діоксид
вуглецю, метан, оксиди азоту). Особлива увага приділяється очищенню газових
викидів від діоксиду вуглецю.
Для ефективного процесу газоочищення необхідні апарати з розвиненою
поверхнею контакту фаз між рідкою і газовою фазами. За способом утворення
цієї поверхні їх можна поділити на чотири основні групи: плівкові, насадкові,
барботажні, розпилюючі [1].
Для абсорбції газових забрудників найчастіше використовуються колони –
насадкові та тарілчасті. Тарілки барботажного типу прості по конструкції,
забезпечують ефективний масообмін, мають невеликий гідравлічний опір,
працюють у широкому діапазоні робочих навантажень. Проте, вони не можуть
використовуватися при великих швидкостях газу із-за виникнення віднесення.
Великі габаритні розміри і маса колон барботажного типу створюють значні
труднощі при їх виготовленні, монтажі і ремонті.
Проте, спосіб диспергування рідини в газ має велике значення для
реалізації процесу газоочищення [2].
Так, одними з найбільш ефективних апаратів мокрого типу є скрубери
Вентурі. Основними перевагами скруберів Вентурі є простота виготовлення,
монтажу і обслуговування, невеликі габарити і висока ефективність
уловлювання дрібних часток забруднення. У апаратах цього типу одночасно з
очищенням можна проводити охолоджування, зволоження і абсорбцію газів.
Основними недоліками скруберів Вентурі є висока витрата зрошуючої
рідини, малий час перебування фаз в зоні контакту і високий гідравлічний опір.
До того ж вони мають тільки один теоретичний рівень контакту, і на них важко
забезпечити необхідну міру очищення.
Проблема очищення газових викидів ускладнена тим, що апарати, що
традиційно застосовуються для технологічного очищення газів, не можуть бути
використані в разі великих об'ємів газових викидів із-за їх низької пропускної
спроможності (гранично допустима швидкість газу в них не перевищує, як
правило, 1-2 м/с із-за віднесення рідини і захлинання апаратів, що починається
при цих швидкостях) [3]. Отже, для очищення великих об'ємів газів необхідно
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використовувати апарати з інтенсивними гідродинамічними режимами. До
таких апаратів відносять апарати пінного типу із зваженою насадкою.
Апарати пінного типу володіють рядом переваг, що вигідно відрізняють їх
від інших апаратів «мокрого» очищення. У них можливе спільне очищення
газів від газоподібних і дисперсних включень. Вони володіють великою
пропускною спроможністю по газу, що дає можливість ефективно очищати
великі об'єми газів; дозволяють створювати в апараті високу питому поверхню
контакту фаз і добиватися високих швидкостей масопереносу газоподібного
реагенту в рідину. Апарати мають просте конструктивне оформлення. Велика
швидкість взаємодіючих потоків викликає інтенсифікацію тепло- і масообміну,
а наявність сепараційних пристроїв забезпечує надійне відділення рідини від
газу після контакту.
Перспективними для очищення великих газових потоків є апарати з
псевдозрідженим шаром твердої дрібнозернистої насадки. Такі апарати мають
високі показники ефективності при малому гідравлічному опорі потоку газу,
здатністю твердих частинок самоочищатися від забруднень в процесі роботи
[4].
Інтенсифікація масообмінного процесу здійснюється за рахунок
зменшення діаметру крапель (збільшення поверхні контакту фаз) і збільшення
відносної їх швидкості, що викликає посилення міжфазного тертя на межі
розділу. Завдяки нерівномірності швидкісного градієнта газового потоку по
радіусу, в робочій зоні досягаються багатократна безперервна трансформація
поверхні рідини і її оновлення. Апарати різної продуктивності можуть мати
високу міру уніфікації, що знижує витрати на їх виготовлення.
Обладнання промислових підприємств такими апаратами для очищення
газів дозволить поліпшити санітарно-гігієнічний стан як самих підприємств, так
і оточуючих їх міст і робітничих селищ.
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Вступ
Протягом деякого часу розглядалося питання про можливе використання
заздалегідь приготовлених радіоактивних речовин в якості зброї, тобто питання
про так звану радіологічну війну [1]. Основна ідея полягає в тому, що
радіоактивне зараження місцевості (РЗМ) і промислових підприємств призведе
до того, що їх використання буде або неможливим або вкрай небезпечне
причому таке зараження не буде супроводжуватися руйнуванням матеріальних
цінностей. Для більшої ефективності, що використовуються в якості
радіоактивних речовин (РР) повинні випускати гамма-випромінювання і мати
період напіврозпаду в кілька тижнів або місяців. Радіоактивні ізотопи з
тривалим періодом напіврозпаду випускають випромінювання малої
інтенсивності. Для того, щоб вони могли бути ефективними, їх необхідно
застосовувати в дуже великій кількості. Ізотопи з коротким періодом
напіврозпаду розпадаються дуже швидко і тому не можуть проявляти свої
шкідливі впливи протягом тривалого часу. Виробництво специфічного ізотопу
є важкий процес і тому безперервне і неминуче зниження його активності є
серйозним недоліком.
Мета роботи: проаналізувати можливість створення та особливості
застосування радіоактивних речовин. Запропонувати способи виявлення
районів місцевості з радіоактивними речовинами за допомогою сучасного
обладнання.
Основна частина
Радіоактивні речовини можуть застосовуватись у вигляді рідких розчинів,
аерозолів, порошків, а доставкаїх до цілі здійснюється за допомогою авіаційних
бомб, артилерійських снарядів, бойових частин ракет, різних розпилювачів.
Проведені розрахунки показують, що під час вибуху авіабомби вагою 100200 кг на висоті 300-400 м створюється сильне зараження місцевості на площі
радіусом 300-450 м. За допомогою десятка крилатих ракет можна розпилити до
тонни радіоактивних речовин і створити зону небезпечного зараження до
100 км2 [2].
Аналіз відкритої літератури [1–3] показав, що сировиною для виробництва
радіоактивних речовин можуть бути відходи, що утворюються при роботі
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ядерних реакторів. Звичайно це суміш декількох ізотопів, які розрізняються
активністю і періодом напіврозпаду. Найбільш відповідні з них для
застосування підлягають додатковому виділенню.
Можливий і інший шлях отримання РР – це нейтронне опромінення в
реакторах спеціально підібраних речовин з виходом заданого складу ізотопів.
При опроміненні стабільні ядра можуть перетворюватися на радіоактивні ядра з
різним періодом напіврозпаду, які продовжують випромінювати тривалий час
після припинення опромінення.
Якщо метою є використання радіологічної зброї, для того щоб створити
сильне зараження місцевості, але на відносно недовгий термін, наприклад, для
вирішення тактичних завдань, то в якості радіоактивних речовин
використовують короткоживучі ізотопи: натрій-29, кремній-31, марганець-56,
стронцій-89, ітрій-94, цирконій-95, йод-131, у яких період напіврозпаду
обчислюється годинами або днями.
Спосіб виявлення таких ізотопів за допомогою військової дозиметричної
апаратури, яка стоїть на озброєнні підрозділів військ РХБ захисту нашої країни
неможливий. Ці прилади вимірюють тільки інтенсивність поля, що іноді
називають рівнем радіації.
Тому визначити ізотопний склад РЗМ, який створює дані рівні радіації,
існуючими вимірювачами потужності дози неможливо. Технічні засоби, за
допомогою яких одержують інформацію про ізотопний склад РЗМ (про спектр
розподілу іонізуючого випромінювання), одержали назву спектрометрична
апаратура. На наш погляд вимірювання цих характеристик дозволяє встановити
період напіврозпаду даних ізотопів, а значить ефективно спланувати свої дії на
зараженій місцевості.
Висновки:
Проведений аналіз показав, що є два способи отримання радіологічної
зброї. Перший – це відходи, що утворюються при роботі ядерних реакторів і
другий – активація деяких хімічних елементів за допомогою нейтронного
випромінювання. Для оперативного виявлення таких речовин у підрозділів
військ РХБ захисту мають бути спектрометри.
Список літератури:
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1988. – С. 97 – 110.

Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.

19

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 665.383
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕТАНОЛІЗУ ЖИРІВ
К.О. ГАВРЮШЕНКО1*, Ф.Ф. ГЛАДКИЙ2, О.А. ЛИТВИНЕНКО3
1

аспірант кафедри технології жирів та продуктів бродіння, НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
2
зав. кафедри технології жирів та продуктів бродіння, д-р. техн. наук, проф.,
НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
3
доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння, канд. техн. наук, с.н.с.,
НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
* email: katealefarova@gmail.com

Існує два типи каталітичного алкоголізу жирів: кислотний та лужний. В
якості кислотних каталізаторів використовують сірчану та соляну кислоти,
бензол- та метилбензолсульфокислоти, в якості лужних – гідроксиди натрію та
калію. При використанні лужних каталізаторів вільні жирні кислоти, що
містяться в жировій сировині, слід практично повністю вилучати до початку
процесу, допускаючи їх залишкову концентрацію не більше 0,1 мас. %.
Швидкість та вичерпність реакції залежить не тільки від природи каталізаторів
та їх якісних переваг, а й від інших факторів, наприклад, молекулярної маси
спирту. Найбільший вихід реакції досягається при використанні метанолу
(98%), а потім зменшується при збільшенні молекулярної маси спирту (для
етанолу – 35,3%, для пентанолу – 11,5%) [1].
Для триацилгліцеринів сумарне рівняння реакції з етанолом має такий
вигляд [1]:
CH2OCOR
|
CHOCOR
|
CH2OCOR

CH2OH
|
+

3 C2H5OH



CHOH

+

3 RCOOC2H5

(1)

|
CH2OH

Реакція (1) рівноважна, тому її необхідно проводити з надлишком спирту.
Алкоголіз складних ефірів лежить в основі отримання «біодизеля» – при
переетерифікації жиру метанолом утворюється суміш метилових ефірів жирних
кислот, яка використовується в дизельних двигунах як самостійно, так і в
суміші з дизельним паливом [2].
В медичній практиці етилові ефіри різних жирних кислот використовують
в якості лікарських засобів для профілактики атеросклерозу, серцево-судинних
захворювань та як доповнення до дієтотерапії, наприклад, препарат «Лінетол»
(етилові ефіри льняної олії) [3] або етилові ефіри інших жирних кислот,
наприклад «Епадол-Нео», «Вітрум Кардіо Омега-3», «Стімувіт-Ессенціале»,
«Арахіден» та ін.
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Мета роботи – удосконалення технології одержання і використання
етилових ефірів стеаринової кислоти (ЕЕСК) у складі харчових продуктів.
Отримання безпечних харчових жирів із заданими фізико-хімічними
показниками методом етанолізу є іноваційним дослідженням.
Доцільність (і актуальність) використання етилових ефірів стеаринової
кислоти в складі харчових продуктів підтверджується тим, що вони [4]:
1) не містять шкідливі для людини транс-ізомери жирних кислот;
2) не викликають підвищення рівня холестерину ліпопротеїнів низької
щільності (ЛПНЩ) в плазмі крові людини;
3) не беруть участі в процесах ресинтезу жиру в організмі людини і легко
засвоюються;
4) безпечні для вживання людиною.
Створення похідних стеаринової кислоти є виправданим, адже жири, що
містять значну кількість стеаринової кислоти мають високу температуру
плавлення і, відповідно, погано засвоюються організмом людини. ЕЕСК, які
пропонуються використовувати в складі харчових продуктів, мають
температуру плавлення приблизно 33,5 °С і в застиглому вигляді мають високу
твердість і крихкість (як какао-масло).
Виконано етаноліз вичерпно гідрованої рослинної олії згідно з [5]. Ступінь
перетворення тригліцеринів в етилові ефіри складає 75,5 %. Для підвищення
виходу реакції запропоновано виводити з реакційної маси звільнений гліцерин,
задля того, щоб знизити утворення моно- і діацилгліцеринів та змістити
реакцію в бік отримання продуктів. Це було досягнуто шляхом проведення
реакції в дві послідовні стадії. На першій стадії реакційну масу нагрівають до
температури 80 °С впродовж 6 годин. Потім отримані складні ефіри, що
знаходяться у верхньому шарі реакційної маси, відділяють та змішують зі
свіжим етанолом і каталізатором та витримують впродовж 2-х годин. Нижній
шар містить гліцерин, етилові ефіри, солі жирних кислот і триацилгліцерини.
Після удосконалення технології вихід ЕЕСК підвищився на 10 %.
Температура плавлення отриманих ефірів становить 33,4 ±2 °С.
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Водні ресурси є важливим ресурсом для людини і промисловості, особливо
харчових виробництв. Тому якість води у водних джерелах повинні відповідати
санітарно-гігієнічним та екологічним нормам. Одним з основних способів
захисту річок і водоймищ є очищення стічних вод.
Робота підприємств з переробки овочів і фруктів має сезонні пікові
навантаження, які безпосередньо залежать від термінів дозрівання тих або
інших овочів і фруктів. Це призводить до постійних коливань об'ємів, складу і
концентрації забруднюючих речовин в утворюваному промисловому стоці.
До основних методів попередньої обробки овочів і фруктів відносяться:
промивка, очищення, сортування, видалення шкірки, кісточок, насіння при
необхідності, подрібнення, бланшування, охолоджування.
Стічні води, утворені при цих операціях, містять розчинні та нерозчинні
органічні речовини у високих концентраціях, миючі засоби, завислі тверді та
колоїдні частинки ґрунту, сок, залишки коріння та ін. [1]. Крім того, стічні води
можуть бути забруднені залишковими концентраціями пестицидів.
Скидання таких стічних вод безпосередньо у водоймища без попереднього
очищення до екологічних норм призводить до погіршення якості води. Значні
сезонні і виробничі коливання складу і концентрації забруднюючих речовин
вимагають від очисних споруд високої гнучкості.
Тому удосконалення процесів очищення стічних вод підприємств
переробки овочевої сировини до норм водовідведення і з метою повторного
використання на самому підприємстві є актуальним науковим завданням.
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There are 144 oil and gas fields on the territory of Turkmenistan. The total
estimated gas reserves are estimated at 23 trillion. m3, and oil more than 12 billion
tons. The four largest oil fields are located on the shelf and in the water area of the
Caspian Sea.
The gas deposits are confined to the Bukhara-Khiain oil and gas province and
are located mainly in the Mary and Lebap provinces. There are deposits of
construction crushed stone, limestone, construction and quartz sands, marls, clay,
gypsum, granites (Kubatau), porphyrites (Ufra), sandstones and shales (Kernay).
Explored two major deposits of strontium ore: Aryk and Sakyrtmin. There are small
deposits of coal with reserves of more than 70 million tons. and brown coal with
reserves of more than 800 thousand tons. Polymetallic ore deposits are widespread:
molybdenum, iron, copper, mercury, thallium and lead-zinc with a high silver
content.
Stocks of rock salt exceed 11 billion tons. There are potent deposits of
potassium salts, deposits of ozocerite, bentonite, barite and cinnabar, and industrial
reserves of iodine-bromine compounds [1, 2]. Currently, not all fields are exploited.
But the extraction of mineral raw materials has a significant impact on the ecology of
Turkmenistan.
The aim of the work is the analysis of technogenic factors, disturbing soil
conditions and biosafety in the range of extraction and transportation of hydrocarbons
in Turkmenistan, and the development of measures for their eradication.
In connection with the development of mineral deposits in the country, the
capacity of technogenic depletion has increased. A considerable technogenic load is
experienced in the development of gas fields. Under the weight of heavy equipment,
the defatted sands with a weak deflation go to the category of sodded coals with
significant deflation. When constructing gas pipelines, a significant volume of work
is produced. A strip of planning is created for the movement of the mechanisms and
the creation of the trench, on which the entire tree cover is destroyed. Its width
(depending on the number of pipelines laid on the trace) can be up to 200 m. There
are tangible disturbances in the soil and the productivity is produced by the transport
that serves the deposits. As a result of his movement along the blanket, a wide strip of
loose pits appears. On the clay ravine, the movement of the motor transport along the
roads leads to a disruption of the surface: on it, in the course of time, the "dry land"
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forms. This is accompanied by a dusting of the adjoining territory and atmospheric
air, which affects the quality of air in specific places.
At the same time, about 30 gas plants are being developed in Turkmenistan, the
introduction of each craft is denuded by a third-party relay in the area of about 600
hectares. There are also 400 more innovative geological structures. In the contour of
each structure, 15 % of the area (about 300 hectares) of damaged pits in the course of
drilling is bare and goes into the category of technogenic [3]. The industrial
development of the peninsula in Turkmenistan in the recent years has exacerbated. In
connection with this in the country, the capacity of technical depletion has increased.
The process of violation of a certified relay takes place at all stages [4] of the
production of drilling works, the construction of ceilings of pipelines and plots for the
engineering objects. Open uncarpeted surface surfaces and large precipitations of
ground soil are formed, recultivation of which is difficult.
The main local contamination of soils and the disturbance of the solvent cover
occur in the non-oil stratum of Turkmenistan during accidents and technical losses,
when emissions of condensate and oil are poured into the incoming territory. A
particularly feasible situation arises on pipelines that are located on the north part of
the Caspian Sea in connection with the catastrophic rise of its level. When storms of
water wash away soil around the pipes, this often leads to the explosion of pipes and
the use of non-oil products in the sea.
In the zone of irrigated land in the foothills of the Kopetdag, 6,000 hectares of
fertile land have been derived from the construction of crates for the production of
building materials (gravel, sand, clay).
In connection with the predominantly verified occurrence of deposits, the
extraction of minerals in Turkmenistan is carried out mainly in an open manner. This
leads to the alienation of significant areas, the disruption of water balance,
deformation and salinization of soils, changes in hydrogeological, atmospheric and
soil conditions in the development zone, the formation of depressive funnels, and the
accumulation of significant waste rock dumps.
These factors disrupt the state of soils and biosafety in the radius of extraction of
extractable species, as well as their transportation. The main activities aimed at
eliminating these technogenic factors are the adoption of innovative mining
technologies, transportation and recycling of an assimilable and integrated approach
to the processing of industrial waste.
Reference:
1. Kozlovskiy, E. A. Mining. Mountain encyclopedia / E. A. Kozlovskiy. – Moscow. – 1991. –
Vol. 5, pp. 1984 – 1990.
2. Biletskiy, V. S. Minor. Mining Encyclopedia / V. S. Biletskiy. – Moscow. – Vol 3. –
pp. 2004 – 2013.
3. Volkova, A. I. Minerals of the Turkmen SSR. Oil and gas / A. I. Volkova. – Ashgabat. –
1965. – pp. 8 – 10.
4. Berdiyev, Yu. Analysis and prospects for the development of the mineral and raw materials
base of Turkmen power plants / Yu. Berdiyev. – Ashgabat. – 2009. – No. 2. – pp. 49 – 55.
5. Hlopin, I. N. Turkmenistan from the late bronze to the present day / I. N. Hlopin. –
Moscow. – 2003. – pp. 240 – 250.
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The problem of improving the population of the entire post-Soviet space is
directly linked to the elimination of calcium and phosphorus deficiency. At present,
all countries of the former USSR, including Ukraine and Turkmenistan, suffer from
acute deficits in medicinal substances and food supplements containing Ca and P.
The deficit of calcium in the territory of the post-Soviet states leads to the fact that
more than 1 million people every year become ill with illnesses associated with Ca
deficiency. Moreover, for the last 17 years (since 2000), the total number of illnesses
has exceeded 35 million people. The situation is most catastrophic in Russia: in it
now 75 % of children suffer from osteopenia and 49 % of children with osteoporosis;
and the total number of adults suffering from osteoporosis has exceeded 11 million.
In addition, in the territory of the entire post-Soviet space, unlike, for example, the
United States, water is not fluorinated. In connection with this, the overwhelming
majority of the population is prone to caries and suffers from premature loss of teeth.
The purpose of the work is to evaluate the possibility of using synthetic
nanocrystalline hydroxylapatite as a material to fill the deficit of Ca and P in the
body, as abrasive filler for toothpastes, restoring the mineral balance of the enamel of
the teeth and for the light protection cream in a high UV index.
Synthetic nano-crystalline hydroxylapatite Ca10(PO4)6(OH)2 is a promising raw
material for the manufacture of new-generation therapeutic toothpastes. Ukrainian
and Turkmen markets for oral care, very large: most people use toothpaste daily. A
segment of therapeutic toothpastes is the most promising.
In contrast to Japan and the United States in the territory of the former Soviet
Union, the population does not consume biologically active calcium supplements.
Synthetic nano-crystalline hydroxyapatite can be used as a source of highly digestible
calcium and phosphorus of high purity for humans. Nowadays, as a food supplement
for animals, hydroxyapatite of biogenic origin (bone asbestos (cattle) or pigs) is used.
But all calcium phosphates are authorized for use as a food additive (E 542) and
stabilizers of the consistency of many products (fruit and vegetable canned goods, ice
cream, potato products, confectionery, sauces, specialized food products such as
minced fish and shrimp pastes, etc.) .
The whole territory of the south of Ukraine, Turkmenistan and Asian countries
is affected by increased solar insolation. Over the past 20 years, the views on the
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influence of the Sun on human health have changed greatly. Now the pronounced tan
is no longer considered a sign of good health or life's success.
The growth of oncological diseases made doctors recommend to the population
to protect the skin from the aggressive effects of excess ultraviolet radiation by means
containing UV filters.
These are blocking agents containing light-protective substances in the form of
fine-grained particles of zinc oxide or titanium dioxide. But their effectiveness is
lower than that of hydroxylapatite (more than 9 %). Ca10(PO4)6(OH)2 is also
promising as a filler, stabilizer and emulsifier of cosmetics, and in particular,
components of creams that improve the structure of the skin (which it bleaches and
densifies).
The volume of the cosmetics market in the entire post-Soviet space is enormous:
today its degree of saturation is less than 20 %. In the near future, an average growth
of 10 % per year is expected.
The nanocrystalline hydroxyapatite synthesized by us, intended for use in
surgery of the skeleton [1] by the methods previously given [2], is a synthetic
analogue of the mineral component of bone tissue. It is able to regulate the
metabolism of calcium and phosphorus in the body.
Its main mineral is Са / Р, the Ca / P ratio is stoichiometric and is 1.67. By its
structure it is crystalline with the particle size in the nanometer range; at the heat
treatment a more coarse-grained crystalline structure is formed, the size of the
particles increases to 75 μm. Synthetic hydroxyapatite is not toxic, does not cause any
pathological changes in the body and is compatible with living tissues. It practically
does not contain impurities of other (Са2Р2О7, Са3(PO4)2, etc.), as well as heavy
metals.
Conclusions.
Synthesized nanocrystalline Ca10(PO4)6(OH)2 and Ca10(PO4)6F2, which is the
main component of bone materials, can be used in certain ratios as components of
toothpastes and tooth and oral care products. They can also be used as components of
easy-to-take calcium and phosphorus preparations for the body, as well as ultraviolet
filters in sunscreens with a high protection index in lieu of traditionally used ZnO and
TiO2, because they exceed their effectiveness.
Reference:
1. Berejnoi, A. S. Ceramiсs for filling of defeсt of bone / A. S. Berejnoi, S. P. Krivilеva.,
V. I. Jukov // Patent UA. – No. 17267. – 1995.
2. Krivileva, S. P. Study the possibility of synthesis hydroxyapatite for biomedical
apapplications from the solution and the hydrothermal method / S. P. Krivileva // Visnik NTU
«KhPI». Seriya: Himiya, himichna tehnologiya ta ekologiya. – Kharkiv: NTU «KhPI». – 2015. –
N 50 (1159). – P. 41 – 47.
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В якості одного з напрямків, за якими відбуваються зміни у структурі
харчування населення України, особливо важливо виділити зростання
споживання продуктів, що володіють харчовою цінністю при зниженні
загальної кількості споживаної людиною їжі.
У той же час потреби людського організму в таких компонентах
харчування як вітаміни, мікроелементи, харчові волокна, повноцінні і
легкозасвоювані білки, залишаються на колишньому рівні, в результаті чого
формується дефіцит цих компонентів в харчуванні людини. Це і становить
основний зміст проблеми здорового і раціонального харчування, яка набуває
все більшої значущості й актуальності.
Найбільш ефективним способом її вирішення є підвищення харчової і
біологічної цінності продуктів харчування і особливотаких, що відрізняються
масовим характером споживання.
Останнім часом популярності набувають продукти, які здатні швидко
втамувати голод, до яких можна віднести зернові галети. Один із варіантів
підвищення харчової цінності вказаних борошняних кондитерських виробів це
введення у його рецептуру диспергованої зернової маси, що дозволяє збагатити
продукт вітамінами групи В та харчовими волокнами.
Проведені дослідження були орієнтовані на вивчення процесів формування
якості зернових галет із диспергованої маси пшениці за умови використання
води, підданої дії комбінованої фізико-хімічної обробки.
Досліджено процес диспергування зерна пшениці за показником
здрібнення компонентів зернівки, виявлено зміни адсорбційних характеристик
зерна при замочуванні у активованій воді.
Виявлено особливості перебігу окисно-відновних процесів у тісті із
диспергованої маси. Розроблені технологічні прийоми дозволяють досягти
підвищення якості продукції та скорочення тривалості виробничого циклу.
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Желейні вироби є дієтичним продуктом завдяки наявності в їх складі
речовин, що желюють, здатних виводити з організму іони тяжких металів і
радіоактивні іони. Однак, лікувально-профілактичний ефект можна посилити
використанням в технології їх виробництва природних біологічно активних
добавок зі заздалегідь заданими цілющими властивостями [1].
В даній роботі запропоновано додавання до мармеладу такого
функціонального компоненту, як суміш підсушених та подрібнених насіння
соняшнику, кунжуту і льону в обґрунтованих співвідношеннях. А саме у
співвідношенні 1:1:1. В якості желюючої речовини використовували агар-агар.
Агар-агар має властивість виводити з організму шлаки, токсини і шкідливі
речовини. Ця властивість є дуже важливою і стане в нагоді всім без винятку,
оскільки життя в мегаполісі, робота на виробництві, всі ці фактори сприяють
накопиченню шкідливих сполук в організмі. Ще одна його перевага – низька
калорійність. Він багатий на йод, нестача якого призводить до проблем зі
щитовидною залозою. Агар-агар багатий вітамінами і мікроелементами. При
потраплянні в кишечник, він розбухає і спричиняє обволікаючу дію, що
позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.
Суміш
насіння
збагачена
незамінними
амінокислотами
та
поліненасиченими жирними кислотами ω-3 групи, які розріджують кров, що є
хорошою профілактикою тромбозу, атеросклерозу і захворювань судин та
серця. До складу насіння також входить клітковина, яка сприяє м'якому
очищенню кишечнику і відновленню його слизової. Сезамін є потужним
антиоксидантом, який корисний для профілактики багатьох захворювань, в
тому числі ракових. А також суміш багата на органічні кислоти, мінеральні
речовини, вітаміни А, Е, D та групи В.
Було розроблено серію дослідних зразків мармеладу з різним масовим
вмістом суміші насіння. Встановлено оптимальний вміст насіння, який складає
10% від загальної маси продукту. Отже, збагачення мармеладу насінням
соняшнику, кунжуту і льону дозволить підвищити корисні властивості
продукту та отримати продукт оздоровчого призначення.
Список літератури:
1. Капрельянц, Л.В. Функціональні продукти / Л.В. Капрельянц, К.Г. Іоргачова. – Одеса:
Друк. – 2003. – С. 272 – 273.
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Безвідходні і маловідходні технології представляють одне із сучасних
напрямків розвитку промислового виробництва та пов'язані з необхідністю
виключення шкідливого впливу відходів промисловості на навколишнє
середовище.
Безвідходні виробництва передбачають розробку технологічних процесів,
що забезпечують комплексну переробку сировини. Це дозволяє ефективно
використовувати природні ресурси, переробляти відходи, що утворюються, у
товарну продукцію, а також знижувати кількість відходів і їх негативний вплив
на екологічні системи [1].
Для зниження рівня забруднення навколишнього середовища, економії
сировини та енергії велике значення має повторне використання матеріальних
ресурсів, а саме їх рециркуляція.
У комплекс заходів щодо скорочення до мінімуму кількості шкідливих
відходів і зменшення їх впливу на навколишнє природне середовище входять:
розробка безстічних технологічних систем і водооборотних циклів на основі
очищення стічних вод; розробка систем переробки відходів виробництва в
другорядні матеріальні ресурси; створення і випуск нових видів продукції з
урахуванням вимог повторного її використання; створення принципово нових
виробничих процесів, що дозволяють виключити або скоротити технологічні
стадії, на яких відбувається утворення відходів.
Початковим етапом цих комплексних заходів, спрямованих на створення в
перспективі безвідходних технологій, є впровадження оборотних, аж до
повністю замкнутих технологічних систем [2].
Завдання очищення промислових газових викидів суттєво ускладнюється
тим, що їх обсяги становлять десятки, а іноді і сотні, тисяч м 3/год, що робить
скрутним застосування традиційного очисного обладнання. Більшість апаратів,
які використовуються в даний час для очищення газів від газоподібних, рідких і
твердих домішок, характеризуються низькою пропускною здатністю,
обумовленої невеликими гранично допустимими швидкостями газу в апаратах.
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Це є причиною того, що апарати з високою продуктивністю мають великі
габаритні розміри (наприклад, діаметр абсорбційних колон може сягати 1012 м), а витрати на їх виготовлення, монтаж і транспортування непомірно
великі [3].
Використання модернізованої двоступеневої схеми очищення дозволяє
ефективно очистити повітря від пилу зважених твердих частинок. Застосування
порожнистих апаратів вихрового типу в даному методі дозволить усунути
проблему забивання апаратури і комунікацій відкладеннями. Крім того,
основними перевагами вихрових апаратів є простота виготовлення, монтажу та
обслуговування, невеликі габаритні розміри, більша поверхня контакту фаз,
висока ефективність уловлювання дрібних часток і висока продуктивність по
газовій фазі [4]. Використання оборотної рідини призведе до більш низького
енергоспоживання установки. Це робить установку перспективною для
практичного використання, для поліпшення економічних та екологічних
показників.
Для содової промисловості давно назріла необхідність впровадження
принципово нових компактних та високоефективних абсорберів, працездатних
при високому відношенні подаваємої рідини до кількості газу, що забезпечують
не тільки інтенсифікацію процесів абсорбції газів, але й рішення ряду
екологічних проблем виробництва соди [5].
Таким чином, основним результатом роботи є оновлення технології
очистки викидів від аміаку та пилу, розробка нової конструкції обладнання, що
вносить істотний внесок у вдосконалення содового виробництва як важливої
підгалузі хімічної промисловості.
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ПРОТИ ВІРУСІВ ГРИПОЗНОЇ ГРУПИ
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Вірус грипу – це РНК вірус, котрий проникає в організм за допомогою
своїх поверхневих білків (гемаглютинін і нейрамінідаза) за рахунок рецепторопосередкованого ендоцитозу. Введення нуклеокапсида мікроорганізму в
цитоплазму залежить від властивостей гемаглютинінного протеїну, здатного
викликати структурні зміни для можливого злиття вірусної і ендосомальної
мембран.
Метою дослідження є удосконалення технології виробництва вакцини
проти вірусів грипозної групи (на прикладі субодиничної вакцини «Грипол
плюс») для підвищення її профілактичних властивостей. «Грипол плюс» – це
інактивована субодинична адʼювантна вакцина, що являє собою протективні
антигени (гемаглютинін та нейрамінідаза), виділені з очищених вірусів грипу А
та В, вирощених на курячих ембріонах, пов’язаних з водорозчинним
імуноадʼювантом поліоксидонієм [1].
Було запропоновано такі зміни в технології. По-перше, очищення
вірусного концентрату замість ультрацентрифугування в градієнті щільності
сахарози здійснюється за допомогою методу гель-фільтрації на
хроматографічному носії Діол-500 [2]. По-друге, для розщеплення вірусного
концентрату використовувати менш токсичний β-октилглюкозид. І по-третє,
виділення вакцинних антигенів проводять за допомогою гель-фільтрації на
Сефадексі G-50.
В результаті внесення таких змін підвищився рівень профілактичних
властивостей вакцини, прискорився технологічний процес виробництва,
знизилися капітало- і енерговитрати, і знизилася токсичність препарату.
Список літератури:
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З усіх глобальних проблем, що коли-небудь, вирішувало людство, однієї із
самих важких зараз залишається проблема транспорту.
У світі нараховується мільйони автомобілів із двигунами внутрішнього
згоряння (ДВЗ), причому легкових автомобілів більше, ніж вантажних,
приблизно в чотири рази. За останні 25 років загальна кількість автомобілів
збільшилася в рази, їх виробництво постійне зростає. Автомобілізація багато в
чому обумовила розвиток технічного прогресу і цивілізації. Але тут є і
негативні сторони: автотранспорт є основним і найбільш енергоємним
споживачем матеріальних, земельних і інших ресурсів; транспортні засоби
забруднюють навколишнє середовище (термічні, хімічні, акустичні, вібраційні
й інші викиди), особливо це стосується міст із розвитим автомобільним
транспортом.
При спалюванні однієї тонни нафтового палива в атмосферу з
відпрацьованими газами (ВГ) автомобілів викидається в кілька разів більше
шкідливих інгредієнтів, причому їх ідентифіковано більш 400, серед яких
значна кількість канцерогенних речовин. Продукти згоряння забруднюють
атмосферу, викликаючи глобальні, регіональні і локальні екологічні проблеми.
В даний час тільки автотранспорт України викидає в навколишнє середовище
до 10 млн. тонн різних речовин, з яких нормується тільки оксид вуглецю, легкі
вуглеводні, оксиди азоту, а для дизелів – тверді частки. Таке неповне
нормування токсичних параметрів автомобілів може в недостатньому ступені
оцінювати їх інтегральні екологічні показники, а також рівні ефективності
конструктивних удосконалень ДВЗ, пропонованих альтернативних видів палив.
Необхідно відзначити, що в Україні застосовуються в основному бензини з
високим вмістом (до 70%) ароматичних вуглеводнів, у дизельних паливах
допускається високий вміст сірки. При використанні таких палив неможлива
реалізація на автомобілях систем каталітичної нейтралізації ВГ і тому
проблематичним залишається практичне рішення екологічних проблем
автотранспорту [1].
Варто особливо вказати на те, що надмірне розширення дизелізації
автомобільного транспорту може збільшити екологічні проблеми, тому що з
дизелів викидаються значно більш високі рівні оксидів сірки, твердих часток і
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канцерогенних речовин, що практично цілком сорбуються на сажистих частках,
підсилюючи тим самим канцерогенну небезпеку для людини.
У роботі розглядалися основні принципи зниження шкідливого впливу
автомобілів на навколишнє середовище і впровадження систем каталітичної
нейтралізації ВГ автомобілів у практичне використання, екологічно й
економічно обґрунтованих.
В роботі був проведений аналіз екологічної та економічної ефективності
систем каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів. За результатами
досліджень можна зробити висновок, що каталітичні нейтралізатори досить
ефективні у економічному та екологічному плані, тому що дозволяють знизити
викиди шкідливих речовин у відпрацьованих газах до передбачених норм.
Проведена систематизація всієї наявної інформації про автотранспорт
міста стосовно завдань охорони повітряного басейну міста, і систематизація
наявних даних спостережень за забрудненням повітря.
Аналіз зон полів потенційного ризику від викидів автотранспорту дозволив
визначити найбільш несприятливі для здоров'я населення перехрестя вулиць.
Залежно від щільності забудови і інтенсивності руху автотранспорту
приведений ризик зростає від 30 до 98 % [2].
Розглянуті питання моделювання забруднення атмосферного повітря
вихлопними газами автомобільного транспорту. Ставиться і вирішується
завдання про перенесення і розсіяння вихлопних газів від випадкового
автомобільного потоку, що описується пуассоновским процесом. Знайдено її
точне рішення в рамках зроблених допущень.
За результатами проведених у роботі досліджень можна запропонувати
такі способи для зниження викидів шкідливих речовин і шляхи поліпшення
автомобільних двигунів:
1. Застосування високоякісних «екологічно чистих» палив або
альтернативних енергоносіїв.
2. Використання заходів (конструктивних, експлуатаційних, організаційних
і т.д.), спрямованих на мінімізацію експлуатаційної витрати палива й які
забезпечують одночасне зменшення як рівнів викидів так і зменшення
термічного забруднення навколишнього середовища.
3. Розробка і упровадження високоефективних (у т.ч. принципово нових)
методів і пристроїв нейтралізації ВГ автомобілів від оксидів азоту.
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Процес сульфатування органічних речовин є однією з основних стадій
виробництва поверхнево-активних речовин. На цій стадії відбувається
взаємодія органічної речовини з низькоконцентрованим газоподібним SO3. В
Україні процес сульфатування проводився найчастіше в об’ємних реакторах зі
ступенем перетворення органічної речовини не більше 90%, що приводило до
втрат вихідної сировини й значних викидів шкідливих речовин до атмосфери.
В теперішній час процес сульфатування проводиться в плівкових
реакторах зі спадним рухом фаз. Отже для проведення розрахунку процесу
сульфатування й розробці конструкції реактора необхідно мати його
математичну модель, що буде базою для створення сучасних алгоритмів і
комп’ютерних програм розрахунку плівкових реакторів сульфатування.
Питанню моделювання плівкових трубчастих реакторів приділяли та
приділяють велику увагу вчені у всьому світі: Правдін, Девіс і Девід, Дабір,
Гутьєррес, Аканкша, Таленс, Ортега та ін. [1]. Незважаючи на велику кількість
літературних даних, питання математичного моделювання плівкових реакторів
сульфатування вимагає подальшого вивчення. Метою роботи є розробка
алгоритма та програми розрахунку процесу сульфатування сумішей органічних
речовин газоподібним низкоконцентрованим триоксидом сірки в трубчастому
плівковому реакторі. Для розробки алгоритму математичної моделі процесу
сульфатування були визначені рівняння масо- і теплообміну по довжині
реакційної трубки [2].
Так матеріальний баланс по рідкій фазі має наступний вид:
C
C 
 
Vz A    DA  DT  A   r ,
(1)
z y 
y 
де: C A – молярна концентрація вихідної органічної сировини в рідкій фазі,
моль/м3; y – осьова координата; V z – швидкість рідини фази, м/с; DT –
турбулентна дифузія в рідкій фазі, м2/с; z – осьова координата; r – швидкість
реакції, моль/(м2∙с); DA – молекулярна дифузія в рідкій фазі, м2/с.
Реакція сульфатування протікає дуже швидко й швидкість процесу
переважно визначається швидкістю масопереносу з обсягу газу до кордону
поділу фаз, отже матеріальний баланс по газовій фазі має наступний вид:
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 K P П 
РВ  Р0  exp  Г
z,
(2)
 МГ

де:
МГ – молярна витрата газового потоку, моль/с; П – периметр
трубки, м; КГ – коефіцієнт масопередачі, моль/(м2∙с); Р – загальний тиск
газового потоку, Па; РВ – парціальний тиск триоксиду сірки в газовому потоці,
Па.
Коефіцієнт масопередачі, після глибокого аналізу процесу масообміну в
трубчастих реакторах сульфатування, визначається за рівнянням [2]:
0,44
K Г  0, 046  Re0,83
,
(3)
г  Rr
q

де: R r – дифузійний критерій Прандтля.
q

Математична модель процесу сульфатування включає фізико-хімічні
характеристики рідкої фази по довжині ректора, зокрема, щільність і в’язкість.
Ці параметри нами були визначені на основі експериментальних досліджень і
наведені в [3]. Щільність реакційної маси по довжині реактора розраховується
за рівнянням:
ж  854  2, 25  9(Т  273) .
(4)
В’язкість реакційної маси по довжині реактора визначається за рівнянням
при 0 <  < 72%:





 ж  131  exp 0,5  0, 0002  Т  273  0, 0009   2  ,
2

(5)

при  > 72%:

ж  595,6  11,34  0,07 2  0,1  Т  273 ,
(6)
де:
η – ступінь сульфатування органічної сировини, %.
Математична модель складена при наступних допущеннях: втрати тепла в
навколишнє середовище відсутні; рідка плівка симетрична щодо осі реактора;
рідина не випаровується, газ не конденсується; вхідні й вихідні кінцеві ефекти
не враховуються; не відбувається краплинного віднесення рідини.
За вищенаведеними рівняннями складено алгоритм, на основі якого
розроблена програма розрахунку процесу з використанням пакета прикладних
програм MATLAB.
2
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Стабильная работа енерго- и теплоагрегатов зависит от качества питающей
воды. Электрохимическая стабилизация воды из природных водоемов
позволяет без добавления химикатов удалить из воды вредные примеси.
Важной научной и технической задачей является выбор материала анода. От ее
решения зависит конструкция электролизера, энергетический баланс
электролитической ячейки и расход электроэнергии, направление и
селективность протекания электродных процессов.
Исследовались характеристики электрохимического синтеза соединений
активного хлора на композиционных Со3О4/RuO2/TiO2-анодов [1, 2].
Экспериментально
получены
суммарные
анодные
поляризационные
зависимости и по результатам расчётов построены парциальные кривые
выделения кислорода и гипохлорита натрия на оксидном композиционном
аноде. Для всех трех анодных материалов на поляризационных зависимостях
можно выделить два участка. Прямолинейный тафелевский до значения lgja1,2 (ja,А/см2) и участок смешанной кинетики. Это свидетельствует о том, что
диапазон рабочих плотностей тока одинаков для всех рассматриваемых
анодных материалов.
Снижение концентрации хлорида натрия с 2 до 0,04 мольдм3 повышает
потенциалы выделения хлора на 60-80 мВ в исследуемом диапазоне плотности
тока. При снижение концентрации хлорида натрия длина тафелевских участков
поляризационных кривых уменьшается. Такой ход поляризационных
зависимостей объясняется возникновением диффузионных затруднений
доставки хлорид-иона к поверхности анода при высоких плотностях тока.
Выход по току кислорода на Со3О4/RuO2/TiO2-аноде увеличивается с
ростом концентрации NaClO в электролите и при СNaClO=10 г/л составляет
11,512,5 %. Выход по току ClO-3 для оксидного композиционного анода
близок к 0,01 %.
Рост выхода по току кислорода можно объяснить как снижением
перенапряжения выделения кислорода с увеличением рН электролита, так и
увеличением окисления ClO- до ClO-3. При малых концентрациях гипохлорита
натрия и невысоких значениях рН, когда в растворе присутствует слабо
диссоциирующая кислота НСlO, концентрация ионов ClO- невелика и потери
тока на разряд этих ионов мало влияют на выход по току. При увеличении
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концентрации гипохлорита натрия и при повышении величины рН, когда
образуется хорошо диссоциированная соль NaClO, потери тока на разряд ионов
ClO– и их окисление значительно возрастают.
Большой интерес представляет поведение предложенного электрода и его
селективность по отношению к реакции выделения хлора в разбавленных
растворах NaCl (<2 мольдм3).
Изучение селективности Со3О4/RuO2/TiO2-анода по отношению к реакции
выделения хлора при различной концентрации хлорида показало, что в
концентрированных растворах (свыше 200 г/дм3) выход по току кислорода мало
зависит от оксидного состава электродов. В разбавленных растворах (менее
100 г/л NaCl) оксидное кобальт-титановое покрытие имеет более высокую
селективность по отношению к реакции выделения хлора. Выход по току
кислорода на Со3О4/RuO2/TiO2-аноде на 3-4% меньше, чем на ОРТА.
Опытно-промышленные испытания были проведены на участке
водоподготовки возвратной воды для теплоэнергетического оборудования
теплоэлектростанции. Установка для электрохимической стабилизации воды
состоит из электродного блока, закрытой емкости и источника постоянного
тока. Установка расположена в системе теплоснабжения на линии подачи
возвратной воды в теплоэнергетическое оборудование.
Электродный блок смонтирован из плоских электродов, на которые
подается
напряжение
постоянного
тока.
Электроды
подключены
последовательно, катоды изготовлены из углеродистой стали, аноды из титана с
композиционным Со3О4/RuO2/TiO2 покрытием. Емкость, в которой установлен
электродный блок изготовлена из пластика.
Циркуляционную
воду
пропускают
через
установку
для
электрохимической стабилизации воды, на электроды которого подают
постоянный от источника. Плотность тока 2…20 А/м2. Токовая нагрузка на
электродный блок составила 4…80 А. Благодаря этому на электродах
осаждаются соли жесткости.
В процессе работы установки отбирались пробы осадков с поверхности
катодов. Отобранные пробы исследовались рентгенографическим и
химическими методами анализа. Состав сухого осадка (%): СаСО3 – 87…89;
Мg(ОН)2 – 6…9; оксиды железа 3…5. Эффективность электрохимической
стабилизации воды составила 62  3 %. Установка позволила получить
подпиточную воду с жесткостью не более 0,9 мг∙экв/дм3, что полностью
соответствует требованиям, предъявляемым к подпиточной воде.
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Одним з шляхів розвитку та вдосконалення методів проведення процесів
ректифікації є створення таких массообмінних контактних пристроїв, які
забезпечать високу продуктивність та ефективність, тобто володіють
розвиненою массообмінною поверхнею і низьким гідравлічним опором. Тому
встановлення закономірностей роботи і методів інтенсифікації ректифікаційних
систем, призначених для отримання концентрату ароматичних речовин, є
актуальним завданням.
При цьому збільшення інтенсивності газорідинних масообмінних процесів
здійснюється за рахунок використання в контактних пристроях зон з
дестабілізованим режимом руху потоків, що характеризуються підвищеною
турбулізацією взаємодіючих фаз, що приводить до істотного підвищення
локальних коефіцієнтів масовіддачі, в результаті використання кінцевого
ефекту барботажу [1].
При розробці ректифікаційної апаратури найбільш важливе значення
мають контактні елементи, які повинні володіти максимально можливою
поверхнею контакту фаз при мінімальному гідравлічному опору.
Останнім часом все більшу увагу приділяють використанню в якості
контактних пристроїв насадок різної форми. Застосування регулярної насадки
дозволяє збільшити продуктивність в порівнянні з тарілчастими колонами [2].
Проаналізувавши велику кількість патентної та наукової літератури, посвященної використання різних насадок, можна з упевненістю зробити
висновок, що найбільш перспективним для отримання яблучного концентрату
ароматичних речовин буде використання регулярних насадок з гофрованої
сітки, де відбувається протитечійний контакт газу з плівкою рідини, що стікає
по поверхні насадки.
Використання пакетів регулярних насадок дозволяє поліпшити
ефективність ректифікаційних систем не удаючись до впровадження нових
дорогих технологічних рішень. Розглянуті регулярні контактні пристрої
дозволяють реалізувати в абсорбційних апаратах ефект кінцевого барботажу,
що значно підвищує інтенсивність массообмінних процесів [3].
Регулярна пакетна гофрована насадка являє собою пакет з тонких
металевих пластин, гофрованих під кутом до вертикалі і складених паралельно
38

Матеріали конференції, 2018. Ч.3.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

одна інший таким чином, що в результаті перетину гофр двох суміжних
пластин утворюються канали (осередки), в яких здійснюється протитечійний
контакт газу з плівкою рідини, що стікає вниз по насадці.
На вхідних ділянках каналів плівкових насадок довжиною 10 – 20 мм,
формуються профілі швидкостей в рідкій плівці та має місце значна радіальна
конвекція (турбулентність), завдяки якій локальні коефіцієнти масовіддачі в
рідкій фазі істотно перевищують коефіцієнти масовіддачі на наступних
ділянках каналу зі стабілізованим режимом руху плівки. Подібна
інтенсифікація процесу в рідкій фазі спостерігається і на вихідних ділянках
каналів насадки через нестабільні режими руху плівки при її руйнуванні.
Аналіз описаних кінцевих ефектів у насадочному контактному пристрої
призводить до припущення про можливість істотної інтенсифікації процесу
массопередачи в пакетних насадках шляхом організації руху рідкої плівки і газу
по коротким каналам, тобто, замість суцільного шару насадки по всій висоті
ступені контакту фаз використовувати окремі пакети насадки малої висоти,
встановлені на невеликій відстані один від іншого. Така модифікація
насадочного контактного пристрою дозволить помітно підвищувати
ефективність роботи насадок апаратів, в першу чергу, в тих випадках, коли
швидкість процесу лімітується масовіддачею в рідкій фазі, і тим самим істотно
зменшити у подальшому габаритні розміри і металоємність ректифікаційних
апаратів [4].
Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблені пакети
регулярних насадок дозволяють поліпшити ефективність діючих технологічних
систем для виробництва яблучного концентрату ароматичних речовин, не
вдаючись до впровадження нових дорогих технологічних рішень.
Використання
запропонованих
методик
розрахунків
масообмінних,
гідродинамічних і геометричних характеристик насадок, вирішують практичні
завдання щодо використання регулярних пакетних насадок в різноманітних
технологічних процесах.
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Клітинні культури грають важливу роль при виробництві вакцин,
біологічно-активних речовин, тощо. Вони є вихідним матеріалом для створення
клітин-продуцентів, використовуються у цілях підвищення продуктивності
сільськогосподарських тварин. Клітинні культури використовують при
вирішенні таких загально біологічних проблем, як виявлення механізмів
диференціювання та проліферації, взаємодія клітин із середовищем, адаптації,
злоякісної трансформації. Клітинні культури є зручним об’єктом для вивчення
закономірностей мітозу.
Тому розробка підходів для регуляції проліферативної активності в
культурі клітин має важливе практичне значення, оскільки активація
проліферації клітин може привести до збільшення об’ємів виробництва вакцин,
а інгібування може допомогти у вирішенні таких питань як боротьба з
онкологічними захворюваннями та іншими патологіями [1].
Актуальність роботи полягає в тому, що на основі знань про поведінку
еукаріотичних клітин в культурі в умовах після мітогенної стимуляції, стало
можливе підвищення виходу цільових продуктів, котрі продукуються в
еукаріотичних клітинах. Метою даної роботи є вивчення поведінки
еукаріотичних клітин, а саме лімфоцитів, в умовах після мітогенної стимуляції.
Культура клітин – це популяція певного виду клітин, вирощена in vitro на
живильному середовищі.
Проліферація – це розмноження клітин, яке відбувається шляхом
мітотичних поділів. Мітогени обумовлюють поліклональну або олігоклональну
проліферацію лімфоцитів. Першим, випадково виявленим, мітогеном
лімфоцитів став лектин фітогемаглютинін (ФГА). ФГА – це сильний мітоген,
котрий стимулює перехід клітин із стадії G2 в мітоз [2].
Для того, щоб виявити проліферативну активність клітин в культурі ми
використали метод постановки реакції бластної трансформації лімфоцитів.
Дослідження полягало в підрахунку зрілих лімфоцитів у спонтанній, та
стимульованій ФГА реакціях за допомогою світлової імерсійної мікроскопії.
Для культивування клітин лімфоцитів використовували периферичну кров
людини з додаванням гепарину. Клітини крові інкубували на живильному
середовищі 199 з додаванням ембріональної сироватки телят.
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Для культивування готували групи культур: 1 флакон – контроль; 2 флакон
– додавали ФГА в якості стимулятора проліферації лімфоцитів. Постановку
даного досліду проводили в стерильному біологічному боксі.
Культивування проводили протягом 72 годин в термостаті при температурі
37С. Після чого зупиняли ріст культури, відділяли надосадову рідину за
допомогою центрифугування на протязі 15 хвилин при 1000 об/хв. Далі осад
фіксували оцтовою кислотою та етанолом в співвідношенні 3:1. Потім знову
центрифугували протягом 15 хвилин. Відбирали над осадову рідину. Після
цього робили мазки осаду з подальшим фарбуванням за Романовським-Гімза на
протязі 30 хвилин. Для оцінки проліферативної активності підрахували
кількість трансформованих клітин у спонтанній та стимульованій ФГА
реакціях.
Завдяки спонтанній реакції ми можемо оцінити проліферативну активність
лімфоцитів без стимулу. Стимульована ФГА реакція дозволяє оцінити резерв
проліферативної активності.
В нормі кількість трансформованих клітин у спонтанній реакції – 15%, а у
стимульованій реакції – 55%. Індекс стимуляції (ІС) – 2,5%.
При дослідженні ми виявили та дослідили дві групи: зі зниженим та з
підвищеним рівнем індексу стимуляції.
Знижений рівень індексу стимуляції може бути за таких причин:
підвищений рівень трансформованих клітин у спонтанній реакції, що свідчить
про запальні процеси або цитотоксичні реакції; або знижений рівень
трансформованих клітин у стимульованій реакції, що свідчить про недостатню
імунну відповідь на антигени.
Підвищений рівень індексу стимуляції може бути, в основному, за рахунок
зниженого рівня трансформованих клітин у спонтанній реакції, що свідчить про
гострі інфекційні процеси в організмі.
Інша причина підвищеного рівня індексу стимуляції – підвищений рівень
трансформованих клітин у стимульованій реакції, що свідчить про онкологічні
захворювання [3].
На основі огляду літературних джерел вивчили поведінку еукаріотичних
клітин в культурі в умовах після мітогенної стимуляції. На моделі клітин в
культурі вивчили вплив мітогену ФГА на проліферативну активність
лімфоцитів. При підрахунку та оцінці всіх результатів можна зробити такі
висновки: на проліферативну активність клітин в культурі впливає наявність
мітогену та час, протягом якого культивуються клітини, а також природня
життєздатність клітин, та їх здатність відповідати на мітоген.
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Поліпропілен завдяки своїй неполярній структурі має високу хімічну
стійкість до контакту з органічними і неорганічними кислотами, крім
висококонцентрованих сильних окислювачів (HNO3, H2SO4), лугами,
розчинами солей, мінеральними і рослинними оліями, спиртовмісними
продуктами. Поліпропілен схильний до деструкції при контакті з галогенами,
окислюючими газами і солями.
При високих температурах стійкість поліпропілену до хімічних речовин
може істотно змінюватися. Дуже важливо при експлуатації виробів з
поліпропілену, які контактують з хімічними розчинами враховувати
температурний діапазон їх експлуатації. Тому поліпропілен застосовується
тільки в стабілізованому вигляді. Стабілізатори оберігають його від руйнування
як в процесі переробки, так і під час експлуатації. Поліпропілен менше, ніж
поліетилен схильний до розтріскування під впливом агресивних середовищ. Він
успішно витримує стандартні випробування на розтріскування під напругою,
що проводяться в найрізноманітніших середовищах.
Мета проведеної науково-дослідної роботи полягає в розробці та
дослідженні полімерних композицій на основі поліпропілену задля підвищення
стійкості до рідких агресивних середовищ. Крім того, такі композиції мають
більш високу ударну в'язкість у порівнянні з вихідним поліпропіленом.
Відповідно до поставленої мети проводяться дослідження впливу водних
розчинів мінеральних кислот і лугів: HN03, HCl, H2S04, NaOH на механічні,
реологічні та термічні властивості полімерних композицій на основі
поліпропілену в процесі експонування, а також розробляються критерії оцінки
впливу рідких агресивних середовищ на фізико-хімічні властивості полімерних
композицій на основі поліпропілену і проводиться оптимізація складу
полімерної композиції з метою підвищення стійкості в агресивних
середовищах.
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Перспективним матеріалом для отримання водню, в основі дії якого
лежить реакція взаємодії з водою в даний час вважається активований алюміній
[1-3]. При гідролізі 1 г останнього виділяється 1,245 л водню. Однак в цьому
процесі вкрай складно контролювати швидкість виділення водню.
Поверхня алюмінію завжди покрита тонкою і щільною плівкою оскиду,
товщина якої становить 20-200А. Ця плівка захищає метал від окислення
киснем повітря і взаємодії з водою. Існує декілька методів механічної і хімічної
активації алюмінію.
Справжня робота присвячена вивченню кінетичних параметрів розчинення
ливарного сплаву марки АК-7, активованого добавкми NaOH і NaCl з водою.
Запаси сплаву великі, так як це типовий силумін, затребуваний в будівництві,
авіабудуванні, машинному, автотракторному і тракторному виробництві. Він
має в своєму складі 5-7 % силіцію, інші домішки не перевищують 1 %, що
дозволяє бути найбільш перспективним для використання в проблемі
алюмоводневої енергетики.
У лужних розчинах алюміній розчиняється з утворенням алюмінату і
комплексних гідроксідних іонів [Al(OH)4]. Реакції іонізації алюмінію
протікають поступово і включають стадії взаємодії оксидної плівки з
гідроксидом і розчинення металу по реакціях [4, 5]:
Al2O3+2NaOH→2NaAlO2+H2O
Al+OH¯→AlOHадс+е¯
AlOHадс+2OH¯→AlOOH+H2O+2e¯
AlOOH+OH¯+H2O→[Al(OH)4]¯
H2O+2e→H2+2OH¯
Швидкість зазначених реакцій залежить від концентрації гідроксиду,
активаторів (Cl¯) і температури.
Дані отриманих досліджень свідчать про те, що як при збільшенні
концентрації NaOH так і при збільшенні концентрації NaCl відбувається значне
зростання швидкості розчинення алюмінію в кілька разів і, отже, збільшується
кількість водню, що виділився.
На рис. 1 представлена залежність кількості виділеного водню від
температури.
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Рис. 1 – Залежність кількості виділеного водню від температури

Швидкість розчинення алюмінію та кількість виділеного водню в розчині
100 г/дм3 NaOH + 5 г/дм3 NaCl при температурі (30 – 40°С) збільшується в 3
рази в порівнянні з температурою 20°С.
Кількісні залежності споживання алюмінію для отримання заданих обсягів
водню більш докладно описані в роботі [6].
Таким чином, в роботі вивчено процес отримання водню шляхом
розчинення ливарного сплаву марки АК-7 та отримані кількісні залежності
споживання алюмінію для синтезу водню.
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Відсутність в Україні жорстких вимог (на відміну від країн ЄС) до якості в
стандартах на кисломолочну продукцію відкриває простір для різного роду
фальсифікацій, що зачіпає сферу безпеки й законних прав споживачів. Як один
із варіантів розв’язання проблеми якості молочної продукції може бути
створення незалежних пересувних лабораторій, у яких можна швидко, дешево й
достовірно проводити експертизу натуральності й визначати основні показники
продукції.
Мета роботи: пошук методів для проведення доступної експертизи якості
кисломолочного сиру.
Кисломолочний сир – продукт, виготовлений з використанням заквасочних
мікроорганізмів: лактококків або суміші лактококків і термофільних
молочнокислих стрептококків та методів кислотної чи кислотно-сичужної
коагуляції білків з наступним видаленням сироватки шляхом самопресування,
пресування й центрифугування. Серед основних видів фальсифікації можна
виділити: використання немолочних видів сировини (додавання рослинних
олій, води), фальсифікація білкового азоту, використання згущувачів
(крохмаль, борошно тощо), додавання соди для зниження кислотності,
використання консервантів або антибіотиків, використання невідповідного
видового та кількісного складу мікрофлори.
Методи аналізу якості харчових продуктів повинні мати високу чутливість,
селективність, можливість одночасного виділення декількох речовин,
швидкість підготовки проб, нескладне обладнання, можливість автоматизації,
можливість проведення аналізу в польових умовах тощо.
Для мобільної лабораторії можна запропонувати визначення наступних
речовин: ідентифікація казеїну, рослинних жирів, крохмалю чи борошна,
гідроген пероксиду, ідентифікація вітамінів, вміст Феруму, Плюмбуму,
пестицидів.
Казеїн – основний білок сиру, який після вживання сиру надає відчуття
насиченості протягом тривалого часу. Під дією молочної кислоти він з
розчинної форми переходить у нерозчинну, сироваткові білки при цьому
залишаються розчинними. Саме на цій властивості казеїну можна
запропонувати його ідентифікацію. Осад, після додавання теплої води до проб
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сиру й ретельного розмішування, свідчить про наявність казеїну, відсутність
осаду вказує на фальсифікацію білкового складу.
Найпоширенішою фальсифікацією кисломолочного сиру є використання
крохмалю. Він добре втримує вологу, що суттєво впливає на масу сиру.
Ідентифікація крохмалю засновується на його якісній реакції з йодом. Поява
синього забарвлення свідчить про наявність крохмалю. Час для визначення
борошна треба подовжити до 10 хвилин.
Визначення йонів Феруму й Плюмбуму проводяться за допомогою якісних
реакцій на ці йони з використанням кислотної витяжки з сиру.
Молочні продукти не є основним джерелом вітамінів, проте, безумовно, їх
містять. Для ідентифікації вітаміну В1 (тіаміну) використовують його
властивість окислюватись у лужному середовищі калій гексаціанофератом (ІІІ)
з утворенням жовтого забарвлення. Вітамін В6 (піридоксин) з ферум (ІІІ)
хлоридом утворює комплексну сіль, що дає темно-червоне забарвлення.
Визначення вітаміну С (аскорбінова кислота) базується на його властивості
легко вступати в окисно-відновні реакції. У лужному середовищі аскорбінова
кислота відновлює калій гексаціаноферат (ІІІ) до калій гексаціаноферату (ІІ),
який при взаємодії з ферум (ІІІ) хлоридом у кислому середовищі утворює
берлинську лазурь – осад синього кольору.
В інтернеті є матеріали щодо ідентифікації рослинних жирів у складі
молочних продуктів шляхом підпалювання зразків продукту. Вважаємо, що цей
метод не є достовірним, оскільки насичені жирні кислоти теж горять, вміст
жирів повинен бути значним. Крім того, при підпалюванні соняшникової олії
сірником, вона не загориться, бо для цього потрібна температура більш ніж
2000С. Для визначення ненасиченого характеру жирів не можна скористатися
відомою реакцією з розчином калій перманганату, заснованою на відновленні
Mn+7 до Mn+4. По-перше, у складі сиру поряд з насиченими жирними кислотами
є й ненасичені (особливість молочних жирів), по-друге, молочна кислота, що
обов’язково міститься в продукті, відновлює Mn+7 до Mn+2.
Швидкість знебарвлення КМnO4 наводить на думку про наявність у сирі
більш сильних відновників ніж молочна кислота. Припускаємо, що таким
чином можна ідентифікувати консерванти: гідроген пероксид, сорбінова
кислота, ацетилсаліцилова кислота тощо, які знищують мікрофлору,
запобігають підвищенню кислотності сиру, подовжують строк зберігання.
Вивчення зразків кисломолочного сиру, що представлені в торговій мережі
міста, вказує на відсутність казеїну, наявність крохмалю чи борошна,
консервантів у всіх зразках із невисокою ціною (до 50 грн/кг). Усі зразки
містили йони Феруму, вітамін С. Тіамін виявлено в домашньому сирі й сирі
ТМ «Злагода». Ці продукти мали найкращі показники.
Висвітлені методи для дослідження якості сиру є простими у виконанні,
не потребують складного й вартісного обладнання, достатньо надійні. Їх можна
використовувати для мобільних лабораторій з визначення якості кисломолочної
продукції й для проведення домашньої експертизи, щоб обрати для себе
найбільш відповідального й чесного виробника.
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У різних галузях хімічної і харчової промисловості, які виробляють
напівпродукти для пластмас, хімічних волокон, харчових концентратів, існує
потреба в апаратах для обробки температуронестійких продуктів, які втрачають
свої цінні якості вже при температурах, близьких до температури їх кипіння
при атмосферному тиску. Також негативно на властивості цих продуктів
впливає час перебування їх у зоні нагрівання. Звідси виникає необхідність у
проведенні технологічних процесів обробки термолабільних продуктів при
мінімальних температурах і за найкоротший час. Цього можна досягти,
проводячи процеси під вакуумом у тонкій плівці рідини [1].
Найбільш поширеними апаратами плівкового типу є апарати з вільно
стікаючою плівкою, які мають ряд переваг порівняно з апаратами об'ємного
заповнення, а саме: малий час перебування продукту в зоні нагрівання, велика
інтенсивність процесів тепло- й масопередачі, практична відсутність
гідростатичного тиску в шарі.
Найпростішою конструкцією плівкового апарата є трубчастий апарат, у
якому рідина вільно стікає вниз по внутрішній поверхні вертикальних
обігріваних зовні труб. Але труднощі в забезпеченні повного змочування
гріючої поверхні дуже обмежують область застосування цього виду апаратів.
Для поліпшення гідродинаміки течії рідини в вертикальних апаратах було
розроблено роторні тонкоплівкові апарати (РПА), у яких плівка рідини
створюється й підтримується на гріючій поверхні механічним способом за
допомогою лопаток обертового ротора.
Крім загальних переваг, характерних для плівкових апаратів, РПА мають
додаткові переваги. Інтенсивне перемішування і рівномірний розподіл рідини
дозволяє при малої щільності зрошення забезпечувати високі коефіцієнти
теплопередачі (коефіцієнт теплопередачі для РПА може в кілька разів
перевищувати коефіцієнт теплопередачі для плівкових випарників з вільно
стікаючою плівкою при роботі на одному і тому ж продукті) і тим самим
добиватися високого ступеня випарювання (0,9 – 0,98) при мінімальному часі
перебування продукту в апараті (секунди або десятки секунд, і лише для
високов'язких продуктів більше хвилини).
Крім того, механічне перемішування і пов'язаний з цим ефект
самоочищення теплообмінної поверхні забезпечує РПА можливість роботи з
такими продуктами, з якими жоден інший випарної апарат безперервної дії
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працювати не може (це високов'язкі продукти з в'язкістю до 1000 Па·с,
емульсії, суспензії, пасти) [1, 2].
До основних недоліків РПА можна віднести значно вищу вартість
виготовлення, велику складність в управлінні та технічному обслуговуванні в
порівнянні з випарними апаратами інших конструкцій. Крім того, складність
конструкції обмежує площу поверхні теплообміну РПА: практично 20 м 2 для
них є граничною величиною, при цьому висота такого апарату більше 12 м, а
маса 14 т, що набагато більше, ніж у випарних апаратів інших конструкцій.
Тому РПА застосовуються в основному там, де використання випарних
апаратів інших конструкцій або в принципі технічно неможливо, або можливо,
але при вкрай низькій ефективності теплообміну або неприпустимо великому
часу перебування продукту під дією високих температур.
Характерні особливості тонкоплівкових роторних апаратів, їх
універсальність, обумовили їх широке використання на підприємствах харчової
промисловості для здійснення багатьох технологічних процесів, а саме:
підігрівання, дистиляція, випарювання, сушіння [3].
РПА набули широкого розповсюдження в консервному виробництві, що
відрізняється різноманіттям процесів концентрації харчової сировини. Процес
уварювання соків і паст звичайно здійснюється при залишковому тиску (8 –
21) кПа і температурі (60 – 95) 0С, що забезпечує отримання продукту високої
якості.
Роторно-плівкові апарати використовуються при виробництві повидла, для
випаровування м'якоті плодів, змішаної з цукром і пектином, оскільки
зважаючи на малу текучість цього продукту процес його випаровування в
апаратах інших типів є мало інтенсивним або взагалі неможливим (у апаратах з
природною циркуляцією). Також РПА застосовуються при виробництві
фруктових порошків, де необхідна максимально можлива концентрація соків у
випарних апаратах [4].
Таким чином можна зробити висновок, що тонкоплівкові роторні апарати з
їхніми перевагами часто є єдиним видом устаткування, що дає змогу виробити
продукт потрібної якості.
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В останній час все більшого використання набувають стоматологічні
протези виготовлені з подовженим терміном служби  понад 15 років. Це
потребує розробки та впровадження нових видів біоінертних матеріалів.
Зокрема, особлива увага у цьому напрямку приділяється дентальним імплантам,
де здебільшого використовуються вироби з титану та сплавів на його
основі [1, 2].
Актуальною на сьогодні є проблема одержання матеріалів зі скороченим
строком зрощення з кістковою тканиною. Для забезпечення високого рівня
фіксації, точності формування та зберігання більшої кількості кістки, а також
збільшення площі поверхні контакту з нею використовують титанові гвинтові
імплантати з біосумісним кальційфосфатним покриттям. Більшість
запропонованих способів отримання таких покриттів (золь-гель, плазмове,
електролітичне осадження) мають суттєві недоліки: не забезпечують достатню
відтворюваність елементного і фазового складу, його однорідність, існує
проблема забруднення покриттів компонентами розчинів, недостатньою адгезії
покриттів внаслідок забруднення підкладок [2]. Однак, відомі способи
електрофоретичного нанесення тонкодисперсних ГАП-покриттів на металеву
основу з водних електролітів забезпечують осадження однорідних покриттів на
металеві поверхні досить складного профілю [3]. Тому в даній роботі
розглянуто можливість нанесення склокристалічного біосумісного покриття
методом електрофоретичного осадження (ЕФО) з неводних електролітів на
титанову основу. Застосування цього методу дає можливість одержати на
титанових гвинтових імплантатпокриття з оптимальними параметрами: 4-5 клас
шорсткості поверхні Ra= 2,5-10 мкм; товщина шару 10-30 мкм; ТКЛР (90100)10-7 К-1; адгезійна міцність покриття адг>15МПа.
Як основа для склокристалічного покриття були обрані модельні стекла на
основі систем R2OROR2O3CaF2P2O5SiO2 та R2OROAl2O3K2OSiO2, які
забезпечують кристалізацію ГАП та лейциту при використані методу
змішування двох фрит. Одночасна присутність фосфатносилікатної та
алюмосилікатної складової забезпечує матеріалам необхідну біоактивність та
високий рівень фізико-механічних властивостей.
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Для використання методу ЕФО особливу увагу треба приділяти
дисперсності склопорошків, яка є визначальним фактором формування
однорідного за товщиною шару покриття. Тому розмір 90 % часток
склопорошків, які одержували методом двократного помелу, складав не більше
25 мкм. Перевірка розподілу фракційного складу склопорошку та визначення
оптимальної тонини помелу відбувалася з використанням сит Байєра.
Відомо, що напруга є основною рушійною силою електрофоретичного
перенесення. Тому підвищення напруги і, відповідно, напруженості
електричного поля це один із шляхів інтенсифікації процесу. Катодна щільність
струму змінювалася в межах від 0,1 до 0,6 мА/см2, температура від 293 до
323 К. Для вивчення впливу напруженості електричного поля на швидкість
процесу осадження була виконана серія вимірювань, в яких напруженість
змінювалася в діапазоні від 20 до 150 В/см. В якості електроліту
використовувалася суспензія з вмістом твердої фази склопорошку в кількості
15 г/дм3. Друга серія вимірювань проводилася в присутності протондонорної
добавки в кількості 0,75 ммоль/дм3. Аналіз отриманих даних свідчить, що
навіть невеликі кількості протондонорної добавки більш ніж в два рази
прискорюють процес осадження. Збільшення концентрації від 25 до 85 ppm
додатково збільшує швидкість процесу ЕФО на 60-70 %, однак подальше
підвищення концентрації починає позначатися на однорідності і рівномірності
отриманих покриттів, особливо на зразках імплантів складної геометричної
форми. Вже при величинах концентрації добавки близьких до 100 ррm
покриття стає пухким і спостерігається його нерівномірність на різьбах. Також
дефектність покриття зростала при напруженості поля понад 100 В/см 
покриття виходили грубими, з видимою нерівномірністю рельєфу. Таким
чином можна зробити висновок про те, що для отримання рівномірний
покриттів на зразках імплантатів складної форми доцільно використовувати
напруги, що забезпечують напруженість електричного поля в межах від 35 до
70 В/см.
В результаті проведених досліджень на титановій основі (сплав ВТ-6) були
отримані рівномірні біосумісні склокристалічні покриття різної товщини.
Подальший випал осаджених покриттів в атмосфері азоту при 1150 К дозволив
отримати суцільне покриття, що має наступні експлуатаційні властивості: HV =
4500 МПа, товщина шару – 15 мкм; ТКЛР – (100-110)10-7 К-1; адгезійна
міцність покриття адг =15МПа. Отримані результати можуть бути використані
при розробці склокристалічних біосумісних покриттів для гвинтових
дентальних імплантів.
Список літератури:
1. Zhang, Sam. Hydroxyapatite Coatings for Biomedical Applications / Sam Zhang // Series:
Advances in Materials Science and Engineering. – CRC Press.– 2013. – 463 p.
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Э.П. Домашевская, В.А. Терехов и др. // Конденсированные среды и межфазные границы. –
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На сьогоднішній день у світі виробляються вакцини проти поліомієліту
перорального та ін’єкційного введення. Ґрунтуючись на літературному огляді
більш перспективною для виробництва є інактивована ін’єкційна вакцина, тому
що вона є більш безпечною для людини, має менше побічних реакцій, не
викликає вакциноассоційований поліомієліт та дозволена до введення дітям з
імунодефіцитом.
Інактивована вакцина являє собою тривалентний препарат з інактивованих
штамів вірусу поліомієліту типів 1 (Mahoney), 2 (MEF-1), 3(Saukett), отриманих
на культурі клітин нирок африканських зелених мавп (Vero) або диплоїдній
культурі клітин людини. Після її введення в крові дитини утворюються
специфічні антитіла. Але на слизовій кишківника їх формування не
відбувається, як і не відбувається утворення клітинного імунітету до вірусу.
Незважаючи на цей недолік при введенні інактивованої вакцини не буває
випадків розвитку вакциноасоційованого поліомієліту.
Розглянувши можливість одержання цієї вакцини запропоновано
удосконалення технології виробництва за рахунок зміни біологічного об’єкту з
клітинної лінії Vero (клітини епітелію нирки африканської зеленої мартишки)
на клітині лінії PER.C6 ( первинна культура клітин отримана з ретинобластів
ембріону людини). Використання цієї клітинної лінії дозволяє отримувати дуже
високі титри поліовірусу, вакцина не буде містити білки мавпи та інших
залишків нелюдських клітин-господарів, та процес виробництва цього вірусу
здешевлюється завдяки відмові від використання мікроносіїв.
Таким чином, запропонований спосіб отримання поліовірусного препарату
дає можливість одержання поліовірусу в клітинній культурі з титром
приблизно 109,4-1010CCID50/мл.
Список літератури:
1. Краснопольский, Ю.М. Фармацевтична біотехнологія: Технологія виробництва
імунобіологічних препаратів / Ю.М. Краснопольскій, М.І. Борщевська. – Харків: НТУ «ХПІ»,
2009. – 352 с.
2. Пат. 020563 Евразийское патентное ведомство, C 12 N 7/02, A 61 K 39/13.Получение
полиовируса с высокими титрами для получения вакцины / Льюис Дж.Ал.; заявитель и
патентнообладатель Крусел Холланд Б.В. – №201270173; заявл. 08.07.2010; опубл. 30.12.2014.
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Поліефірні та епоксидні склопластикові труби успішно використовуються
для транспортування питної води, хімічних середовищ, нафтопродуктів, як
газопроводи та каналізаційні системи. Встає проблема транспортування
середовищ під високим тиском та при підвищеній температурі. На стабільність
фізико-механічних властивостей труб при експлуатації в таких умовах значно
впливають сорбційно-дифузійні процеси, які відбуваються на межі контакту
склопластику з середовищем.
Нами
досліджувались
сорбційно-дифузійні
процеси
і
зміна
експлуатаційних властивостей затверднених при температурі 110 оС
поліефірних зв’язних і склопластиків на їх основі під впливом різних хімічних
середовищ (10 % розчин NaOH, 10 % розчин NaCl, 10 % розчин HNO3, 1 %
розчин NH2Cl, 3 % розчин ПАР ОП-7 та ін.) при кип’ятінні протягом 1-7 діб.
Як основний олігомер в складі поліефірного компаунду використовували
такі поліефіри, як ортофталевий олігомер марки CRYSTIC 474 (прискорений),
ізофталевий олігомер Aropol K-530 (прискорений) та новолачний вінілефірний
олігомери Atlac 590. Для останнього олігомеру як прискорювач обрано розчин
нафтенату кобальту. Як твердники в системах використовували
третбутилпероксид бензоїлу та метилізобутилкетонпероксид (Curox I-300) як в
індивідуальному вигляді, так і в сумішах при різних співвідношеннях.
Сорбційно-дифузійні процеси та хімічний опір систем досліджували за
визначенням таких показників, як коефіцієнти сорбції, дифузії, проникності
хімічних реагентів, коефіцієнт стійкості за зміною фізико-механічних
показників (ударна в’язкість, руйнівне напруження при вигині) і теплостійкість.
В результаті досліджень обрано склади поліефірних компаундів для
виробництва склопластикових труб, стійких до дії певних хімічних реагентів,
які виробляються підприємством «Склопластикові труби» (м. Харків) і можуть
використовуватися для транспортування різних хімічних середовищ під
високим тиском та при підвищеній температурі.
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Склопластикові труби успішно використовуються для транспортування
питної води, хімічних середовищ, нафтопродуктів, як газопроводи та
каналізаційні системи, інше. Однак при монтажі труб у трубопроводи постає
проблема їх з’єднань. Одним з типів з’єднання є бандажне. В залежності від
умов монтажних робіт, які відрізняються температурою та вологістю
оточуючого середовища, використовуються різні полімерні компаунди. Постає
проблема оцінки якості виконаного бандажного з’єднання в залежності від
монтажних умов і обраного полімерного компаунду, та необхідність його
додаткової термічної обробки.
Для оцінки якості бандажних з’єднань нами було досліджено залежність
ступеню тверднення та фізико-механічних показників, а саме руйнівної напруги
при вигині та ударної в’язкості від температури тверднення, вологості повітря
та полімерного компаунду.
Як основний олігомер були обрані епоксидні олігомери марок ВЕ-188,
Етал45TZ2 та Етал247 та твердники ПЕПА, Етал45TZ2 та ЕТАЛ12. З
комбінацій олігомерів та твердників (кожен з кожним) було одержано дев’ять
полімерних композицій, які піддавались процесу тверднення при температурі
від мінус 5 до плюс 35 градусів Цельсію, з кроком 10 0С.
В результаті досліджень обрано склади епоксидних компаундів, які не
викликають погіршення якості бандажних з’єднань під впливом високої
вологості повітря. Виявлено залежність ступеню тверднення і фізикомеханічних властивостей бандажних з’єднань на основі обраних полімерних
композицій від температури тверднення та додаткової термічної обробки. Для
кожних монтажних умов були обрані полімерні компаунди і технологічні
умови їх тверднення, що впроваджені при монтажі трубопроводів зі
склопластикових труб ТОВ «Склопластикові труби».

Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.

53

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 608.2
ВИВЧЕННЯ РОЛІ КЛІТИННИХ РЕЦЕПТОРІВ В РЕГУЛЯЦІЇ
ГЕННОЇ ЕКСПРЕСІЇ
А. Ю. КАЧАНОВА1, О. М. КЛІМОВА2
1

магістрант кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, НТУ «ХПІ»,
Харків, УКРАЇНА
2
професор кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії, канд. біол. наук,
НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: annka2009@gmail.com

Біотехнологія – міждисциплінарна галузь, яка вивчає та розробляє методи
отримання корисних для людства цільових продуктів за допомогою біологічних
об’єктів. Перспективним напрямом є розробка лікарських засобів для протидії
зростанню злоякісних новоутворень в організмі людини. Одним із факторів
впливу є зміна рівня фактора росту ендотелію судин (VEGF), що призводить до
значного зменшення утворення антигенпрезентуючих клітин (АПК) з
попередників, які відрізняються зниженням експресії таких клітинних
рецепторів як CD86, CD25, CD54, HLA-DR і CD11b і, як наслідок, до утворення
злоякісних пухлин. Окрім цього VEGF посилює проліферацію і
диференціювання ендотеліальних клітин, бере участь в розвитку серцевосудинної системи в ембріогенезі і підвищує судинну проникливість [1].
VEGF – димерний глікопротеїн, один з членів сімейства структурно
близьких між собою білків, здійснює свою функцію за допомогою своїх
рецепторів. Є три типи рецепторів VEGF – VEGFR-1, VEGFR-2 і VEGFR-3, що
належать до сімейства рецепторів тирозинкінази. Відомі чотири основні
ізоформи VEGF – VEGF (121), VEGF (165), VEGF (189) і VEGF (206). Вони
розрізняються величиною поліпептидного ланцюга і складаються відповідно з
121, 165, 189 і 206 амінокислот. Ізоформи утворюються в результаті
альтернативного сплайсингу первинних транскриптів іРНК. У нормальних
клітинах переважно виявляється ізоформа VEGF (165). Рецептори VEGF
локалізуються переважно в ендотеліальних клітинах і беруть участь в регуляції
ангіогенезу, стабілізації утворених знову судин, зміні їх проникності і
дилатації. VEGFR-1 регулює ангіогенез, вловлюючи ліганд, що веде до гомоабо гетеродимеризації рецептора, тоді як VEGFR-2 при взаємодії з лігандом
фосфорилює і активізує ангіогенез, стимулюючи різні сигнальні шляхи
усередині клітини. VEGFR-1 і VEGFR-2 у меншій кількості експресуються
стовбуровими гемопоетичними клітинами, мегакаріоцитами, моноцитами,
нейронами і раковими клітинами, обумовлюючи позасудинні ефекти VEGF [2].
Тому важливою є проблема отримання цільових продуктів, що активують
експресію СD на антигенпрезентуючих клітинах.
Метою роботи була розробка основних етапів оптимального
технологічного регламенту отримання генно-інженерної конструкції VEGF54
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ІБМед, що кодує фактор росту ендотелію судин. На моделі міжклітинних
взаємодій вивчена дія VEGF на експресію СD на антигенпрезентуючих
клітинах in vivo.
Генно-інженерна
конструкція
VEGF-ІБМед
представляє
собою
експресійну векторну плазміду, в якій клонована вставка ДНК, що кодує
фактор росту ендотелію судин у трьох його формах. Для конструкції
використанo оригінальний еукаріотичний човниковий експресійний вектор,
заснований на плазміді pUC-19. Вектор містить ділянку промотор/енхансер
CMV і ділянку сплайсинг/поліаденілювання SV40. Прототипом цієї векторної
плазміди є плазміда pBKCMV. Вставка – кДНК для VEGF людини (189, 165 і
121 амінокислота) [3].
Одним з завдань було визначення біологічної доступності та активності
конструкції за допомогою непрямої реакції імунофлуоресценції (табл. 1).
Таблиця 1 – Результати кількісного аналізу експресії СD, які отримані при
проведенні імунофлуоресцентного аналізу
CD-маркер
Референтні значення
Перша группа
Друга группа
CD11b
20,0 ± 9,0
9,0 ± 3,0
31,0 ± 1,0
CD14
0
25,0 ± 3,0
CD54
22,0 ± 8,0
10,0 ± 1,0
30,0 ± 3,0
CD80
31,0 ± 12,0
15,0 ± 4,0
46,0 ± 2,0
HLA-DR
14,0 ± 7,0
4,0 ± 2,0
23,0 ± 1,0
В першій групі використовувалася сироватка крові збіднена VEGF, а в
другій групі – сироватка крові збагачена VEGF. В першій групі спостерігаємо
зниження еспрессії CD на лімфоцитах в порівнянні з референтними
значеннями, а в другій – підвищення рівня експресії, що говорить про достатню
активність і біодоступність фактора росту ендотелію судин VEGF у середовищі
клітин периферичної крові людини.
Проведення дослідницької роботи є доцільним тому, що зараз активно
розробляються лікарські засоби, що містять генетичний матеріал, для лікування
різних захворювань людини, таких як злоякісні новоутворення.
Список літератури:
1. Качанова, А.Ю. Роль клітинних рецепторів в регуляції експресії генів : дипл. робота /
А.Ю. Качанова. – Харків. – 2017. – 73 с.
2. Мангилёва, Т.А. Система сосудистого эндотелиального фактора роста и
артериальная гипертензия / Т.А. Мангилёва // Серце і судини. – 2012. – № 4. – С. 107 – 115.
3. Пат. 2297848 Росс. Федерация МПК A 61 K 48/00, C 12 N 15/85, A 61 P 9/14. Генноинженерная конструкция VEGF-ИБМЕД (VEGF-IBMed) / А.В. Иткес, С.Л. Киселев;
заявитель и патентообладатель А.В. Иткес. – №2005113934/15; заявл. 11.05.2005; опубл.
27.04.2007.
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На сьогоднішній день виробництво пива у світі зростає. Це зростання в
основному відбувається за рахунок держав, які до недавнього часу майже не
виробляли пива або виробляли в незначних кількостях. Однією з основних
проблем, що стоять перед пивоварною промисловістю, є проблема зниження
собівартості пива, при цьому не знижуючи якості продукту [1]. Світова пивна
різноманітність включає в себе більше 20 видів пива, більше 100 сортів,
десятки тисяч марок і з кожним роком їх кількість невпинно зростає [2].
Світле пиво є найпоширенішим видом слабоалкогольних напоїв у світі.
Ґрунтуючись на огляді літератури був обраний спосіб отримання світлого пива,
який дозволяє дещо зменшити собівартість, проте підвищити якість кінцевого
продукту. Спосіб передбачає під час кип’ятіння проводити внесення хмелю у
два етапи:
- перший проводять через 20-25 хвилин після початку кип’ятіння сусла в
кількості 90% хмелю;
- другий – за 10-15 хвилин до закінчення кип’ятіння, у кількості 10%
хмелю [3].
Пропонований спосіб дозволяє покращити смакові якості пива, так як
півторагодинному кип'ятінні сусла з 90% кількістю хмелю його гіркі речовини
витягуються та повністю використовуються. При цьому у перші 20-25 хвилин
кип’ятіння сусла вступають в реакцію дубильні речовини солоду. Остання
порція хмелю, добавлена у кількості 10% за 10-15 хвилин до закінчення
кип’ятіння дозволить додати йому ароматичні речовини хмелю, котрі вже
частково випарувались в силу значного часу кип’ятіння. Вказаний
технологічний прийом дозволить отримати пиво з приємною хмелевою
гіркотою, сильним хмелевим ароматом та м’яким смаком.
Список літератури:
1. Кунце Вольфганг. Технологиясолода и пива / Вольфганг Кунце. – СПб : Профессия. –
2001. – 912 с.
2. Нарцисс, Л. Краткий курс пивоварения / Л. Нарцисс // пер. с нем. А. А. Куреленков. –
СПб. : Профессия. – 2007. – 640 с.
3. Пат. 31048, МПК6C12C 7/00. Спосіб виробництва пива / Ю.П. Косарєв, Т.П. Сизова,
Л.Є. Воловик, Л.В. Лєус, Н.Г. Наливайко, Л.В. Литвиненко; власник ВАТ
«Пивобезалкогольний комбінат «Крим». – № 98073506; заявл. 21.09.1998; опублік.
15.12.2000, Бюл. №7.
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На сьогоднішній день український ринок алкогольних напоїв страждає від
обмеженої різноманітності вітчизняних продуктів, а саме таких як вермутів,
настоянок і більш за все лікерів. Проведений аналіз інформації показує, що
більшу частину ринку серед подібних алкогольних напоїв займають лікери
закордонного виробництва, які майже не мають у своєму складі компонентів
рослинного походження, однак мають досить високу ціну, порівняно з іншими
видами напоїв. Мета роботи – розробка рецептури лікеру, що містить у своєму
складі корисні компоненти, завдяки екстрактам з лікарських ягід, а також
отримання продукту з низькою собівартістю.
На основі проведеного патентного пошуку та складеного аналітичного
огляду обрано такі ключові компоненти для приготування лікеру: терен,
обліпиха та шипшина. Саме ці ягоди містять у своєму складі вітаміни В1, В2, В6,
В12, С, D, каротин, тіамін, а також кальцій, магній, залізо та натрій.
Приготування лікеру відбувалося за класичною схемою виробництва
лікерів – методом настоювання обраних компонентів, наступним купажуванням
та витримкою. Для визначення оптимального складу безалкогольного напою
сплановано експеримент «склад-властивість». У результаті опрацювання
експериментальних даних щодо органолептичної оцінки десяти зразків з різним
відсотковим співвідношенням компонентів побудована діаграма залежності
складу від властивостей методом симплекс-гратчастих планів Шеффе.
Отримано наступний склад напою при співвідношенні часток водно-спиртових
настоїв у складі лікеру: терен – 53,7%; шипшина – 26,2%; обліпиха – 20,1%.
Отриманий напій можна віднести до десертних ягідних лікерів завдяки
його міцності 25 %об. та вмісту цукру 350 г/л. Розроблена рецептура
алкогольного напою має у своєму складі багато поживних речовин та вітамінів,
що позитивно впливають на організм людини, покращують органолептичні
показники розробленого лікеру, а також подовжують строки його зберігання,
зменшують його собівартість та одночасно роблять його конкурентоздатним на
міжнародному та національному ринках.
Список літератури:
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Кровь человека содержит сотни различных молекул, которые важны для
распознавания инфекций, связывания с рецепторами клеточной поверхности и
катализа ферментативных процессов. Такое биоразнообразие молекул наиболее
эффективно анализируется с помощью мультиплексных технологий с
использованием иммунологических методов, использующих конъюгаты
антител с различными маркерами, что позволяет адресно распознавать
отдельные молекулы.
Благодаря своим спектральным свойствам (узкой полосе флуоресценции,
высокой
яркости,
значительному
коэффициенту
экстинкции
6
-1
-1
(1.9610 лмоль см ) и квантовому выходу (~90%)), пигмент красных
водорослей, R-фикоэритрин (R-PE), остается одним из наиболее
распространенных высокомолекулярных флуоресцентных маркеров в медикобиологических исследованиях.
С целью определения оптимальных условий связывания маркера с
антителами нами были выбраны модельный объект – иммуноглобулин G (IgG).
В качестве кросс-линкеров были использованы 2-иминотиолан (2IT) и
сукцинимидил-4-(N-малеимидометил)-циклогексан-1-карбоксилат
(SMCC).
Варьировались концентрации белков и кросс-линкеров, их молярные
соотношения, и время протекания соответствующих реакций.
Результаты модельных экспериментов были использованы для получения
конъюгата anti-CD4-R-PE. Проверка активности, специфичности и яркости
конъюгата anti-CD4-R-PE по сравнению со стандартным коммерческим
образцом, проведенная методами флуоресцентной микроскопии и проточной
цитофлуориметрии, показала, что полученный конъюгат не уступает по
специфичности и сопоставим по яркости со стандартным коммерческим
образцом.
Таким образом, полученный конъюгат anti-CD4-R-PE может быть
использован в мультипараметрическом анализе биообъектов, а разработанная
методика может быть использована для мечения моноклональных антител.
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Нітратна кислота знаходить широке застосування в багатьох галузях
народного господарства, зокрема, є сировиною у виробництві мінеральних
добрив, продуктів основного органічного синтезу, таких як органічні барвники,
вибухові речовини; використовується як окислювач в ракетній техніці.
В даний час єдиним промисловим способом виробництва нітратної
кислоти є спосіб, заснований на розчиненні в воді оксидів азоту, отриманих
шляхом каталітичного окиснення аміаку. У зв'язку з цим визначальною стадією
всього виробництва прийнято вважати каталітичну конверсію аміаку в
контактних апаратах, конструкція яких безперервно удосконалюється.
Удосконалення виробництва нітратної кислоти включає також питання підбору
нових поліпшених каталізаторів.
В якості каталізаторів окиснення аміаку було випробувано велику
кількість металів і оксидів в різних поєднаннях. Найбільш придатним виявився
платіноідний каталізатор, який представляє собою сплав металів платинової
групи (сплав Pt-Rh; Pt-Pd). На ньому в промислових умовах можна окислити 97
- 98% вихідного аміаку до оксиду азоту (II). Платіноідний каталізатор протягом
тривалого часу зберігає свою активність, володіє достатньою термостійкістю і
механічною міцністю, легко регенерується.
Однак дефіцитність і зростаюча вартість платіноідних металів, знос і
безповоротні втрати металу при експлуатації, особливо при проведенні процесу
під тиском, вимагали їх заміни на неплатинові каталізатори.
З великого числа запропонованих оксидних неплатинових каталізаторів
жоден не знайшов самостійного промислового застосування, тому що їх
первісна досить висока активність істотно знижується в процесі експлуатації
протягом 2 - 3-х місяців.
У зв'язку з викладеним, метою даної роботи було вдосконалення
конструкції контактного апарату для забезпечення ефективної роботи
двоступеневого каталізатора: платіноідного в якості першого ступеня і
оксидного в якості другого, а також підбір оксидних каталізаторів окиснення
аміаку з дешевих і недефіцитних матеріалів, які за активністю і стабільністю їх
роботи практично не поступаються дорогим платіноідним.
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Найбільш поширеним у фітобіотехнології виробництва ветеринарних
препаратів для гігієнічних цілей є використання екстрактів, які отримані з
лікарських рослин, таких як: нагідки, ромашка, звіробій, шавлія, подорожник. В
якості екстрагенту використовують речовини різної хімічної природи. Широко
застосовується пропіленгліколь фармакопейного очищення через те, що
екстракти легко обробляються в вакуумних установках, змішуються з усіма
рідкими середовищами (крім олій), а також емульгуються, створюючи стійкі
гелевидні, пастоподібні і мазеподібні форми [1].
Тому предметом дослідження стали пропіленгліколеві екстракти вказаних
лікарських рослин. Метою дослідження було визначення показників якості
екстрактів, як вхідної сировини для виробництва фітопрепаратів гігієнічного
призначення для тварин. Визначали колір, запах, відносну густину, показник
заломлення, рН екстрактів. Колір екстрактів визначили в діапазоні від світлозеленого (нагідки) до темно-коричневого (подорожник). Запах – чистий,
характерний для кожного виду рослинної сировини, без сторонніх запахів.
Відносна густина – від 1,06 г/см3 (ромашка, звіробій) до 1,08 г/см3 (нагідки).
Показник заломлення – від 1,387 (нагідки) до 1,397 (шавлія, подорожник). За
показниками якості кольору, запаху, відносної густини, показника заломлення
рослинні екстракти відповідають вимогам до їх значень, що вказані у
сертифікатах якості. Активну кислотність рН визначили в діапазоні від 4,99
(звіробій) до 5,6 (шавлія). За значеннями рН помітно переміщення активної
кислотності екстрактів в більш кислу зону, окрім екстракту нагідків лікарських
(значення в межах норми). Даний фактор можна пояснити окиснювальними
процесами, що можуть протікати при зберіганні екстрактів. Зміну рН необхідно
враховувати при введенні екстрактів до складу препаратів для встановлення
нормативного значення показника кислотності у готовому продукті та під час
зберігання. Таким чином, пропіленгликолеві екстракти нагідків, ромашки,
звіробою, шавлії, подорожнику можуть бути використані в якості субстанцій у
фітобіотехнології виробництва гігієнічних препаратів для тварин.
Список літератури:
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наружных лекарственных средств: ассортимент продукции, особенности и получение /
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37.
60

Матеріали конференції, 2018. Ч.3.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 553.9
МЕТОДИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ
ГАЗОГІДРАТІВ
К.Д. КРЕНЬОВ1*, В.П. ШАПОРЕВ2
1

магістрант кафедри хімічної техніки та промислової екології, НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
2
завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології, д-р техн. наук,
професор, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: tatikh@i.ua

Газогідрати – це відносно маловивчене джерело природного газу, а отже
енергії. З своїм походженням газогідрати бувають природними та штучними.
Природні поклади газогідратів розвідані та найбільші з них знаходяться у
холодних районах земної кулі. Але також є доволі добре розвідані джерела
газогідратів в Чорному морі в територіальних водах України. Штучні
газогідрати донедавна розглядалися як побічний продукт при видобуванні
природного газу, при його транспортуванні та зберіганні. Однак сьогодні
газогідрати розглядають, перш за все, як спосіб зберігання великих обсягів газу.
В Україні технологія отримання штучних газогідратів майже не вивчена,
відсутнє теоретичне обґрунтування параметрів технологічних процесів та
погано представлена апаратурна схема здійснення процесу утворення
газогідратів.
Мета роботи полягає у створенні наукових засад розробки та
впровадження технології отримання газогідратів, яка б відповідала вимогам
простоти, економічності та екологічності.
На першому етапі роботи було вивчено кінетичні закономірності
гідратоутворення в системі вода–газ–газовий гідрат. Визначено, що процес
гідратоутворення – це фазовий перехід першого роду, який складається з двох
стадій, а саме утворення зародків кристалізації та росту кристалів. В
технологічному аспекті необхідно найти умови найшвидшого росту кристалів.
Для цього у роботі було детально вивчено механізми росту кристалів та
визначено, що процес росту різко сповільнюється після утворення плівки
гідрату на поверхні води.
Далі було визначено, що усі існуючі типи пристроїв для виробництва
штучних газогідратів відрізняються між собою способами створення
міжфазного контакту вода–газ. Лабораторні дослідження показали, що
найбільше на швидкість процесу гідратоутворення впливає збільшення площі
контакту води і газогідрату, а також безперервний відвід тепла, яке виділяється
під час процесу кристалізації. Для інтенсифікації процесу гідратоутворення в
промислових масштабах запропоновано використовувати реактори струмінного
типу.
Розроблено
варіанти
апаратурно-технологічного
оформлення
газогідратної технології з використанням реакторів струмінного типу.
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В останній час все більших розмірів використання у нашій країні
набувають керамічні вироби, а зокрема лицювальні плитки.
Зараз основною ознакою кераміки є не сировина, із якої вона виготовлена,
а прийоми її виготовлення. При цьому методи технології кераміки
застосовуються для виготовлення виробів як із глинистих і глиновміщуючих,
так і безглинистих матеріалів, без яких неможливий розвиток нової техніки.
З ростом потреби продукції зростають і затрати на енергетичні та
сировинні ресурси. Тому одним із основних векторів розвитку любого
підприємства є максимальне скорочення затрат на випуск продукції без шкоди
якості. В даному проекті запропоновано деякі заходи по зниженню собівартості
продукції. Це насамперед заміна млина інженера Складкова на італійський
пристрій для розпуску глин з додаванням розріджувачів для покращення
розпуску глин. У якості розріджувачів використовують триполіфосфат натрію,
рідке скло, їдкий натрій. Італійський пристрій – пропелерна мішалка (лопатна
мішалка для розпуску глин типу А8Р – 210). Мішалка зроблена із нержавіючої
сталі. Витрата електроенергії в лопастній мішалці – 17 кВт, як порівняння у
млина Складкова – 160 кВт.
Замість шарових млинів – барабанний млин безперервного помолу, типу
МТС088, сумісний помел розпущеної глини і мелючих тіл. Вони можуть бути
1-2-ух камерні. Продуктивність з уралітовими мелючими тілами дорівнює 320
т/добу по сухому матеріалу, з алубітовими мелючими тілами – 360 т/добу.
Для більш точного виваження матеріалів використовується тензометричні
дозатори. Запропоновано на фритоварочному барабані встановити новий тип
пальника МДГТ-400, замість ГНД-9, який повністю автоматизує систему газповітря, що дає економію газу.
Впровадження нової БРС італійського виробництва типу 833 8200
«атомізатор», яка дозволяє робити від 15 до 20 т/годину прес-порошку, дає
змогу знизити потребу у газі. Закупівля фрити у іспанських фірм, таких як
«Frutta», «Ferro», «Colorando» дозволяє знизити собівартість продукціії.
Для того щоб уникнути виникнення браку та знизити собівартість
продукції використовувались тугоплавкі глини низько і середньо
температурного спікання з Андріївського родовища.
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Цветность и мутность напитков являются одними из основных показателей
качества алкогольных напитков, нормируемых действующими стандартами
Украины. Под цветностью пищевого продукта понимают характеристику его
внешнего вида, которая включает ряд технологических и психофизических
величин, таких как цветовой тон (доминирующая длина волны λ),
насыщенность (чистота цвета), светлость (яркость). Мутными называют
оптически неоднородные среды, показатель преломления которых нерегулярно
изменяется из-за флуктуаций плотности среды или из-за присутствия в среде
инородных малых частиц, вызывающих рассеивание света.
Цель данной работы – усовершенствование метода фильтрации ликероводочного напитка для получения продукта с улучшенными качественными
показателями. Задачами данной работы было определение цветности и
мутности ликеро-водочного напитка «Ментина». Для этого использовался
фотоколориметрический метод анализа. Одним из важнейших этапов работы
являлся выбор фильтра, который задерживал бы вещества вызывающее
светорассеивание
и
пропускал
красящие
вещества,
вызывающие
светопоглощение, исходя из необходимых требований выбор был остановлен
на фильтрполотне Петрянова.
На КФК – 2 были исследованы два образца напитков– фильтрованного и
нефильтрованного. Полученныеданные приведены в табл.1.
Таблица 1 – Зависимость длины светового пути от длины волны
Длина волны, λ (нм)
D, длина светового пути нефильрованного напитка
D1, длина светового пути отфильрованного напитка

490
0,75
0,72

540
0,416
0,36

590
0,3
0,23

На основании полученных данных (табл.1), можно предположить, что
оптическая плотность напитка уменьшается прямо пропорционально длине
волны на которой проводилось исследование, поэтому цветность и мутность
напитка необходимо устанавливать в нефильрованном напитке и после
фильтрации.
Список литературы:
1. Афанасьев, Л. А. Средства измерения цвета продукции / Л.А. Афанасьев // Пищевая
промышленность. – 1988. – №6 – С. 56 – 57.
2. Дмитриев, Ю. А. Средства измерения мутности жидких сред / Ю.А. Дмитриев //
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Сырье для синтеза аммиака, как известно, получают несколькими
способами: в результате коксования каменного угля, электролиза воды,
газификации твердого топлива, конверсии метана. Каждый из способов имеет
как свои преимущества, так и недостатки. Коксовый газ является побочным
продуктом коксования каменного угля и требует дополнительной очистки.
Электролиз – один из самых дорогих способов получения водорода. Цена на
метан также очень высока, так как основной поток природного газа поступает
из-за рубежа. Самым доступным методом сегодня является газификация
твёрдого топлива.
Цель данной работы заключается в выборе оптимального сырья для
газификации с получением синтез-газа, для дальнейшей его переработки в
аммиак.
Были проведены исследования с различными видами сырья для получения
синтез газа (древесные отходы, малометаморфизированные угли, полукокс,
отходы углеобогащения). Результаты исследований показали, что у
генераторных газов, полученных после паровоздушной газификации березовой
щепы и отходов углеобогащения, соотношение водород/азот составляет 0,18 и
0,24
соответственно.
В
генераторном
газе
после
газификации
малометаморфизованных углей соотношение водород/азот равняется 0,29.
В генераторном газе, полученном газификацией полукокса, соотношение
водород/азот является наибольшим и составляет 0,32. Также в нем содержится
наибольшее количество СО, и после отправки газа на паровую конверсию СО,
содержание водорода в нем значительно повысится.
Данные по газификации древесных отходов с парокислородным дутьём
показывают, высокое содержание оксида углерода (II) и водорода – 63,3 %
суммарно, что даёт возможность после прохождения газом стадии конверсии
СО, добавления азота воздуха в необходимой пропорции и очистке от вредных
и инертных газов получить сырьё, идеально подходящее для синтеза аммиака.
Исходя из выше приведенных данных, газификацию твердого топлива
можно и нужно использовать как источник получения сырья для производства
аммиака.
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Автоімунні захворювання – хвороби, при яких імунітет організму
мобілізується проти клітин, тканин власного організму. Зараз вивчення
патогенезу та етіології хвороб, їх діагностика та терапія є одними з провідних
напрямків для спеціалістів в області медицини, імунології та біотехнології.
У ході виконання наукової роботи було з’ясовано та виділено основні
фактори, що можуть сприяти виникненню автоімунних захворювань, а саме:
спадковість, затяжні бактеріальні та вірусні інфекції. Особливу увагу було
приділено останньому та агентам, що можуть впливати на розвиток
автоімунних захворювань.
Серед цитокінів, що можуть корегувати розвиток захворювання, було
виділено інтерлейкин-10 (рис.1а) та клітину класу СD25+, що є їх основними
продуцентами. Також було досліджено вплив різних видів мікро-РНК (рис.1б)
на хід розвитку патології.

а

б

Рис. 1 – Молекулярні агенти для корекції автоімунних захворювань:
a – IL-10; б – pre-miRNA

З’ясовано, що у пацієнтів з різними формами автоімунного захворювання
Myasthenia Gravis рівень концентрації клітин CD25+ нижче у порівнянні з
контролем, що говорить про необхідність корекції захворювання IL-10.
Список літератури:
1. Pauley, K. MicroRNA in autoimmunity and autoimmune diseases / Kaleb M. Pauley //
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Plant objects are considered to be promising sources of antioxidants.
Technologies for obtaining additives from vegetable raw materials in the form of
extracts are increasingly used in the manufacturing of functional food products with
high antioxidant potential, as well as increased biological and nutritional value.
Grape seed is produced in large quantities as a waste of the wine industry and is
increasingly used to create food ingredients. This is due to the fact that it is a source
of antioxidants of polyphenolic nature, whose antioxidant activity is associated with
an action against various types of oncology, pathology of cardiovascular diseases.
The objective of this study was to conduct an assessment of optimal conditions
of the total antioxidant capacity (TAC) and the total phenolic content (TPC) of
defatted grape seed cake powder (Oleovita™, Orion, Ukraine) by liquid-solid
extraction. The extraction was carried out by using water as solvent. The powder was
made from fresh grape seeds of unfermented garbage in the process of cold pressing.
In the experiment, the seeds of mixture in four varieties of grapes were used in equal
proportions by weight, grown in the southern regions of Ukraine and the Republic of
Moldova.
A response surface methodology was applied to investigate experimental
conditions on TAC and TPC of grape seed cake extracts [1]. The ТАС was
determined by the coulometric titration with the help of electro generated bromine
[2]. The TPC was determined by the Folin-Ciocalteau method [3] with slight
modifications. TAC and TPC were expressed as gallic acid equivalents (GAE)/g dry
weight (DW) of grape seed cake. Each measurement was repeated three times and
data was reported as a mean value. The Box–Behnken (BB) design was used to
determine the optimal conditions of liquid-solid extraction of TAC and TPC.
The influence of the three parameters, including extraction temperature T,
extraction time t and liquid-to-solid (L/S) ratio were studied by a single experimental
scheme to determinate the proper range for each independent variable. These factors
are coded at three levels. The complete design consisted of a second order
polynomial quadratic model corresponding to BB experimental design, with 17
experimental points including three replications of the center points.
The experimental design, surface and contour plots and response surface
regression followed by analysis of variance (ANOVA) to assess full correspondence
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and significance of regression coefficients were performed using design DesignExpert version 11 and JMP v.5.1 software.
The results of extraction of defatted grape seed cake in term TAC and TPC
which were obtained by BB construction and installed to a second order polynomic
equation. The value of these models coefficients was evaluated by the analysis of
variance. The coefficient of determination (0,9891 for TAC and 0,9899 for TPC), and
its adjusted value (0,9694 for TAC and 0,9688 for TPC) and predicted values
confirming that the model fitted to the experimental data and the predicted values
were also in reasonable agreement with the adjusted values.
The obtained results indicate that the selected factors, namely the temperature,
time and ratio of the powder mass to the solvent mass, have the influence on the
extraction with water of antioxidants and polyphenolic substances. The strongest
effect is manifested under the influence of temperature. At the same time, we have a
practically unchanged curve on the time dependence after 130 minutes. The influence
of the solvent / powder ratio leads to flat curves, and an increase in TAC with
increasing r and a reverse trend for TPC is typical for them.
The obtained data were used to search the conditions under which the optimal
solution corresponds to the best response of the objective function, i.e. the
maximization of both separately taken, and a combination of magnitudes of TAC and
TPC. The optimization results are given in table 1.
The validation of the obtained model by the prediction of the TAC of the
aqueous extract outside the range of the data studied was carried out. The difference
in the experimental and calculated values within 5% percent should be considered as
a good result.
Table 1  Optimized extraction conditions
Т,
t,
TAC,
L/S
min
mg GAE/g DW
С
TAC
100
148
99
37,63
TPC
100
145
65
TAC+TPC 100
147
77
37,29

TPC,
mg GAE/g DW
47,54
47,01

Desirability
1,0000
1,0000
0,9876
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Одним із перспективних напрямів в біотехнології є використання активних
біохімічних сполук рослин в складі продуктів косметичної промисловості. У
косметології широко застосовується екстракт солодки голої в якості активатора
водно-сольового обміну і як ефективний протизапальний та протимікробний
засіб [1]. Метою дослідження є вивчення вмісту біологічно активних речовин
екстрактів з коренів та кореневищ солодки після їх біотехнологічної обробки.
У коренях солодки містяться гліцирризинова кислота та її солі, глікозиди,
флавоноїди, ефірна олія, смолисті речовини, мінеральні солі, дубильні
речовини, а також сапонін та інші речовини. Гліцирризинова кислота –
поверхнево-активна речовина з протизапальними властивостями. Вона усуває
прояви нейродерміту, дерматиту і псоріазу, знімає набряки, алергічні реакції,
нейтралізує чутливість до алергенів, має здатність пригнічувати процес
вироблення фосфокінази, зупиняти процеси фосфорилювання білків в клітинах,
що заражені вірусом. Фенольне з’єднання глабридин знижує синтез меланіну,
зменшує пігментацію і сприяє відбілюванню шкіри, має естрогеноподібу
активність, збільшує вміст колагену, активно перешкоджає утворенню нових
зморшок, зменшує судинні запалення та нормалізує процес загоєння
пошкодженого судинного ендотелію, забезпечує краще відновлення бар'єрних
функційшкіри [2].
Подальшій біотехнологічній переробці піддавали екстракти солодки.
Продукти ферментації екстрактів з коренів та кореневищ даної рослини легко
засвоюється шкірою за рахунок розщеплення речовин в процесі бродіння і
зменшення їх часток. Використання ферментованих екстрактів із підвищеним
вмістом біологічно активних речовин солодки голої (гліцирризинової кислоти,
глабридину) збагатить косметичні засоби компонентами, що є структурними
або енергетичними елементами клітин, а також біогенними стимуляторами.
Список літератури:
1. Гунько, В. Г. Биологически активные вещества в косметических средствах по уходу
за кожей лица / В. Г. Гунько, С. В. Андреева // Провизор. – 2002. – №12. – С.37–39.
2. Мазнев, Н. И. Золотая книга лекарственных растений / Н. И. Мазнев. – 15-е изд., доп.
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Загальна проблема забезпечення харчуванням дітей, особливо грудного
віку, загострилась останнім часом з ростом кількості жінок, що залучились у
виробниче і громадське життя, із зміною стилю життя та іншими факторами [1].
Асортимент продуктів дитячого харчування на ринку досить великий –
приблизно 70 брендів вітчизняної та імпортної продукції [2].
Кисломолочний дитячий сир використовують для годування дітей з
6 місяців. Ґрунтуючись на огляді літератури був обраний сучасний спосіб
отримання дитячого кисломолочного сиру – спосіб ультрафільтрації. Застосування даного методу дає можливість економії 15–20 % молока, зменшує
витрату сичужного ферменту приблизно у 5 разів, готовий продукт виходить
більш цінний за складом та насичений сироватковими білками [3]. У традиційному та роздільному способі виробництва сироваткові білки відходять із
згустку разом з сироваткою На основі проведеного патентного пошуку було
запропоновано введення пробіотичних мікроорганізмів (Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus acidophilus) в утворений хлоркальцієвою коагуляцією згусток. Це
сприяє кращому розмноженню мікроорганізмів, підвищенню виходу готового
продукту. Нововведенням є фільтрація утвореного згустку через ультрафільтраційну установку, що забезпечує насичення продукту сироватковими
білками та ніжну, кремову консистенцію продукту. Переваги запропонованого
способу виробництва: більший вихід готового продукту; збагачення готового
продукту
пробіотичними
мікроорганізмами;
зменшення
тривалості
сквашування.
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В Україні великими темпами розвивається будівництво, що потребує
створення нових декоративних будівельних матеріалів, у тому числі білих
цементів, виробництво яких у теперішній час відсутнє. При застосуванні білого
цементу і бетону на його основі досягається різноманітність архітектурних
форм, а можливість додавати до нього кольорові пігменти роблять даний
матеріал унікальним при будь яких декоративних оздоблювальних роботах.
Виходячи з вищевикладеного розробка білих цементів на основі сировинної
бази України є актуальною задачею.
В ході роботи були розроблені три сировинні суміші на основі
вуглекислого кальцію, технічного глинозему та Нововодолазького піску. Помел
сировинної суміші здійснювали за мокрим способом у кульковому млині
періодичної дії. Після помелу суміш висушували при 100оС, зразки виготовляли
на гідравлічному пресі у вигляді циліндрів. Виготовлені зразки випалювали в
криптоловій печі за температури 1550оС з ізотермічною витримкою 3 години й
різким охолодженням клінкеру.
Встановлено основні фізико-механічні властивості експериментальної
партії білого цементу: водоцементне відношення 0,32; термін тужавіння
початок від 45 до 52 хв, кінець 230 – 245 хв. Границя міцності у віці 1 доби від
20 до 23 МПа; у віці 3 діб від 22 до 25 МПа; у віці 7 діб від 28 – 32 МПа, у віці
28 діб від 40 до 45 МПа. Отримана границя міцності дозволяє судити про
правильно обрані сировинні матеріали та режими виготовлення.
За допомогою ренгенофазового аналізу встановлено, що основними
фазами цементу є силікати та алюмінати кальцію. Основними клінкерними
фазами є трикальцієвий силікат, дікальцієвий силікат, трикальцієвий алюмінат,
С12A7. Наявність саме цих фаз і обумовлює міцності властивості клінкеру
білого цементу. За допомогою методу планування експерименту (Метод
Шеффе) побудовано симплекс діаграму «міцність-склад», що дозволило
визначити оптимальну область складів отримання білого цементу. Визначено,
що високі міцнісні характеристики знаходяться поблизу С3S і складають
50 МПа.
Таким чином, на основі комплексу проведених експериментів було
розроблено декоративний білий цемент будівельного призначення марки 400.
Даний вид цементу може бути використаний як базовий наповнювач або у
вигляді добавок для сухих оздоблювальних сумішей (штукатурка, шпаклівка
тощо), що дасть можливість підвищити архітектурну виразність будинків,
дрібних елементів, ландшафтної архітектури.
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Якість води з кожним роком постійно погіршується і досягає таких рівнів
забруднення, коли використання води в різних цілях сильно обмежено або вода
може бути шкідливою для людини. Це погіршення пов'язано з соціальноекономічним розвитком в межах басейну річки.
Наявність прісної чистої води – необхідна умова для існування всіх живих
організмів на планеті. На долю прісної води, придатної до споживання,
приходиться всього 3% від загального обсягу. Не дивлячись на це, людина в
процесі своєї діяльності продовжує нещадно її забруднювати .
Глибока очистка природних та промислових стоків від мінеральних,
органічних та біологічних забруднень в даний час є актуальною задачею,
особливо на урбанізованих територіях, де промисловість розвивається
інтенсивно, а техногенне забруднення водних ресурсів зростає.
Іонного обміну, коагуляції, адсорбції на вугіллі та мембранних методах
очищення, що застосовуються в схемах водопідготовки та водоочистки
промислових стоків, буває недостатньо, тому видалення органічних сполук
можна досягти шляхом озонування стічних вод.
Метою даної роботи – є дослідження високоефективного методу очищення
господарсько-побутових стічних вод – озонування.
Озон – це високоефективна та універсальна окислювальна речовина, яка
використовується в обробці води в цілях знезаражування, видалення марганцю
і заліза, покращення смаку, усунення кольору та запаху, а також для видалення
органічних сполук, небезпечних для навколишнього середовища.
Одним із перспективних способів очищення господарсько-побутових
стічних вод, які містять канцерогенні речовини, є використання методу
озонування. Суть каталітичних процесів газоочищення полягає в розкладанні
озону, озон збагачує воду киснем, що покращує її смак; при окисленні озоном
органічних сполук не утворюється будь-яких небезпечних для здоров'я
вторинних продуктів; озон не змінює рН води і не видаляє з неї необхідні
організму іони Ca, Mg, K, Na; озон згубний для будь-яких мікроорганізмів, які
можуть зустрітися в воді, в тому числі і стійких; озон діє протягом секунд і
знищує мікроорганізми в сотні разів швидше, ніж будь-які інші дезінфектори.
Сильні окислювальні властивості дозволяють використовувати озон в
промислових цілях для отримання багатьох органічних речовин. Він вбиває
мікроорганізми, тому озон застосовують для очищення води і повітря.
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Установки з очищення води і озонування повітря отримали величезне
поширення не тільки в промисловості, але і в побуті.
В даний час відомі кілька способів зробити воду чистою, проте очищення
озоном визнана найефективнішим методом. Вплив озону ґрунтується в першу
чергу на процесах окислення. Очищенні озоном піддаються більшість
невластивих воді домішок. Поряд із знезараженням, озонування призводить до
поліпшення смаку, знищення запахів води. При цьому шкідливі побічні
продукти, наприклад як під час хлорування, не утворюються.
Універсальне окисляє речовина озон володіє сильною перевагою з
гігієнічної точки зору. Воно міститься в самій його природі: особливість озону
в його швидкому розкладанні в воді (10 – 15 хв) з утворенням кисню і
нездатність до реакцій заміщення (сторонні домішки не вносяться). Це означає,
що озон має повну екологічну безпеку.
У промисловому синтезі озону існує кілька технологій його отримання при
впливі на кисень: електричним розрядом; при газових розрядах;
ультрафіолетовим опроміненням, високочастотним полем.
Ґрунтові води часто містять надмірну кількість заліза і марганцю, які легко
видаляються за допомогою озону. Озон перетворює розчинні сполуки заліза і
марганцю в нерозчинні оксиди, які потім осідають і видаляються
відстоюванням або фільтрацією.
Сира вода містить також безліч органічних компонентів, що виникають в
результаті природного розпаду, процесів розкладання, забруднення
навколишнього середовища промисловістю і сільським господарством. Деякі з
цих компонентів є причиною зміни кольору або виникнення неприємного
запаху води, ряд з них є мутагенами, і тому такі компоненти повинні бути
видалені з води, або перетворені в безпечні речовини.
Фізичний механізм впливу озону при знебарвленні води полягає, поперше, в розкладанні речовин до найпростіших – води і вуглекислого газу, подруге, в коагуляції (об'єднанні) речовин з подальшим випаданням їх в осад.
Ефективне знебарвлення води озонуванням є одним з визначальних критеріїв у
виборі озону в якості впливає реагенту при підготовці питної води.
Продовження вдосконалення озонаторів і систем на їх основі направлено зараз
на подальше здешевлення їх використання і розширення сфери їх застосування.
Таким чином, можна зробити висновок, що дослідження процесів
очищення і знезараження господарсько-побутових стічних вод, а також пошук
шляхів застосування озонування на підприємствах є актуальною науковотехнічною задачею, яку потрібно розглянути і вирішувати.
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На сьогоднішній день близько 80% машинобудівних підприємств мають
гальванічні цехи, де виробляються захисні, захисно-декоративні і спеціальні
покриття виробів. Гальванічне виробництво в машинобудуванні дозволяє
заощадити від руйнівної дії корозії тисячі тон металу, гарантує надійність
виробів, покращує товарний вигляд і розширює сферу використання продукції,
що випускається. Сполуки металів, що виносяться стічними водами
гальванічного виробництва, вельми шкідливо впливають на екосистему
водойми – грунт – рослина – тваринний світ – людина.
Гальванічне виробництво є одним з найбільш небезпечних з екологічної
точки зору. У великому обсязі промивних і стічних вод містяться практично всі
іони важких металів, неорганічні кислоти і луги, поверхнево-активні реагенти,
тверді високотоксичні відходи. У підсумку, іони важких металів потрапляють в
навколишнє середовище, акумулюються в рослинах, негативно впливають на
живі організми, в тому числі на людину.
Різноманітний асортимент застосовуваних гальванічних покриттів
обумовлює різноманіття забруднень, що знаходяться в стічних водах. За
складом забруднень стічні води діляться на чотири групи [1]:
1) кислотно-лужні стічні води;
2) води, що містять ціаністі сполуки;
3) води, що містять хром;
4) води, що містять фтор.
Для кожного типу забруднень існують свої методи очищення стічних вод.
Найбільш поширеними і часто застосовуються є такі методи:
1) реагентний;
2) електрохімічний (електрофлотація, електрокоагуляція);
3) відстоювання.
Найбільш широке застосування реагентний метод отримав останнім часом,
так як дозволяє очищати практично необмежені обсяги води, одночасно
отримуючи необхідну ступінь очищення. Суть реагентної очистки полягає в
дозуванні в вихідну воду реагентів, в результаті чого відбувається хімічна
реакція з домішками у воді. Як правило, утворюється нерозчинний осад, або
відбувається процес піноутворення. Після цього продукти реакції видаляються
з води. Залежно від поставленого завдання можуть застосовуватися коагулянти,
флокулянти і різні інгібітори [2].
Застосування електрохімічних процесів доцільно для окислення ціанідів,
очищення розчинів хромової кислоти, підвищення концентрації. Найбільш
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широко використовується метод електрокоагуляції для вилучення металів з
висококонцентрованих розчинів і очищення стічних вод від домішок важких
металів, в першу чергу від домішок шестивалентного хрому. Метод
електрокоагуляції, що є другим після реагентного за ступенем поширеності, не
вимагає дефіцитних реагентів, легко управляється, не вимагає великих площ
для розміщення обладнання.
Електрофлотація – метод очищення стічних і промивних вод,
технологічних розчинів гальванічного виробництва від забруднень у вигляді
зважених речовин, фосфатів і гідроксидів металів, суспензій, смолистих
речовин, емульгованих речовин, нафтопродуктів, індустріальних масел, жирів і
поверхнево-активних речовин. Електрофлотація це процес очищення стічних
вод, в при якому електролітично отримані газові бульбашки, спливаючи в
об'ємі рідини, взаємодіють з частинками забруднень, в результаті чого
відбувається їх взаємне злипання, обумовлене зменшенням поверхневої енергії
флотуючої частки і бульбашки газу на кордоні розділу фаз "рідина – газ ".
Щільність утворюється в електрофлотатора пінного продукту (флотошлама)
нижче щільності води, що забезпечує його спливання і накопичення на
поверхні води, що очищається. Флотошлам періодично видаляється з
електрофлотатора автоматичним пристроєм збору шламу.
Відстоювання використовується на стадії попередньої очистки
горизонтальних або вертикальних відстійників не завжди задовольняє
необхідним критеріям. Часто спостерігається проскакування зважених часток, в
тому числі і колоїдного заліза, органіки, що призводить до частого забивання
освітлювальних фільтрів.
У сучасній практиці водопідготовки і очищення стічних вод все більш
широке застосування знаходять тонкошарові відстійні споруди, в яких процеси
осадження суспензії протікають в шарах невеликої висоти при стійкому,
близькому до ламінарного, режимі руху води.
Наявність тонкошарових елементів забезпечує найбільш сприятливі умови
для ефективного утворення пластівців, осадження і виділення з води містяться
в ній домішок.
Охорона навколишнього середовища від забруднення відходами
гальванічних виробництв полягає, перш за все, у використанні більш сучасних
наукоємних технологій з локальним очищенням на різних стадіях
технологічних процесів, фізико-хімічних методах контролю вмісту та складу
реагентів. Великого значення набуває конструювання автоматичних ліній з
програмним управлінням і безвідходними технологіями.
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Осадження сплавів є одним з ефективних методів поліпшення якості
металевих покриттів. Покриття сплавами часто мають більш високі
антикорозійні і декоративні властивості, твердість, зносо- і жаростійкість в
порівнянні з покриттями чистими металами. Такі сплави можуть володіти
особливими фізико-механічними і механічними властивостями: магнітною
проникністю, надпровідністю, пайкою, корозійною стійкістю, пружністю [1,2].
Застосування тугоплавких металів засноване на максимально ефективному
використання їх природних властивостей [3]. Серед галузей народного
господарства, можна виділити будівництво машин, судів, космічних апаратів та
їх деталей, атомну енергетику, ядерну і хімічну промисловість,
електропостачання та металургію. При цьому завжди використовуються сплави
цих металів, адже через легування експлуатаційні властивості стають
унікальними.
Покриття сплавом Co-Mo можуть бути використані для підвищення
зносостійкості деталей машин, особливо тих, які працюють при підвищеній
температурі або в агресивному середовищі [4], а також при виготовленні
електричних контактів і захисту деталей від корозії [5, 6]. Сплави з високим
вмістом молібдену мають високу каталітичну активність. Завдяки кобальту такі
сплави мають високі магнітні властивості: високий опір до розмагнічування,
стійкість по відношенню до температури і вібрацій, легко піддаються
механічній обробці. Магнітні сплави на основі кобальту застосовують при
виробництві сердечників електромоторів, трансформаторів і в інших
електротехнічних пристроях. Вони знайшли своє застосування в авіаційній і
космічній промисловості, використовуються в двигунах, де досягається досить
висока температура, в конструкціях авіаційних турбін.
У даній роботі досліджували механізм електродних процесів осадження
сплаву Со-Мо [7, 8]. Матеріалом робочого електроду слугувала мідна пластина
з робочою поверхнею 5 мм2, допоміжним електродом була платина, в якості
електроду порівняння використали хлорсрібний електрод. Імпеданс комірки
вимірювали в діапазоні частот 0,03-50000 Гц, за допомогою ІРС Pro, FRA-2 [912].
Методом імпедансної спектроскопії було досліджено катодний процес
осадження сплаву Со-Мо [13] при різних температурах з розчинів солей Со, Мо
Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.
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та з додаванням лігандів. За отриманими даними форм годографів визначили
природу лімітуючої стадії процесу осадження сплаву.
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УДК 666.1.056
ВОГНЕТРИВКІ ЦЕМЕНТИ НА ОСНОВІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ
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Виготовлення глиноземистого цементу − процес дорогий і енергоємний,
проте результат вартий того. Виробництво цементу включає два ступені:
перший − отримання клінкеру, другий − доведення клінкеру до
порошкоподібного стану. Перший етап найдорожчий, саме на нього припадає
70 % собівартості цементу. Тому при виробництві таких цементів залишається
актуальним завданням пошук альтернативних сировинних матеріалів для його
отримання.
Виробництво глиноземистих матеріалів ускладнюється тим, що для їх
отримання як вихідний сировинний матеріал використовують боксити, поклади
яких в Україні відсутні, або технічний глинозем, який має високу початкову
вартість.
Основним завданням здешевлення виробництва даного матеріалу є
використання відходів, які можуть надати альтернативу технічному глинозему
або бокситу, не змінюючи фізико-механічних характеристик виробів.
Метою даного дослідження є отримання глиноземистих цементів на основі
кобальтвмісних відпрацьованих каталізаторів.
В результаті виконаних досліджень встановлено, що в системі CaO-СоОAl2O3 будуть співіснувати фази CoAl2O4 та CaAl2O4, що дозволяє отримувати
глиноземні цементи на основі цих сполук. Температура евтектики між CoAl2O4
та CaAl2O4 складає 1542 °С, це вказує на вогнетривкість цементів. Визначено
оптимальні склади та їх фізико-механічні характеристики: водоцементне
відношення – 0,22-0,23; терміни тужавіння початок – 37 хвилин - 1 година
20 хвилин; кінець − 5 годин 45 хвилин - 6 годин; границя міцності у віці 3 діб –
15,6-48,9 МПа, 7 діб – 22,2-51,2 МПа, 28 діб – 28,9-62,8 МПа; температура
плавлення (1560-1887) °С.
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На даний час в електронній промисловості широке застосування знаходять
функціональні покриття оловом та його сплавами. Технічне значення олова
визначається його високою хімічною стійкістю, пластичністю, здатністю до
пайки. Але, окрім цінних властивостей, у олова є певні недоліки, які в багатьох
випадках перешкоджають застосуванню олов’яних покриттів. До таких
недоліків в першу чергу відноситься самовільний перехід білого β-олова
(решітка тетрагональна, об’ємноцентрова) в сіре α-олово (решітка алмазного
типу). Алотропічний перехід супроводжується перетворюванням компактного
металу в сірий порошок. З цієї ж причини в електролітичних покриттях оловом
відбуваються структурні зміни, що призводять до аномального зростання
окремих кристалів з утворенням так званих «вусів» або «віскерів», що є
абсолютно неприпустимим для електронних приладів через небезпеку коротких
замикань. Запобігання переходу білого олова в сіре досягається легуванням
олова іншими металами, тобто осадженням електролітичних сплавів олова [1].
Одним з перспективних сплавів олова є його сплав з цинком. Покриття
сплавом Sn-Zn поєднують в собі функціональні і захисні властивості обох
металів. На заміну срібла та олова для пайки використовують сплави Sn-Zn з
вмістом цинку на рівні 8 – 9%; такі сплави зберігають здатність до пайки більш
тривалий час, ніж олов’яні. При вмісті цинку 20 – 30 % забезпечують анодний
характер захисту сталевої основи. Завдяки олову виявляють більш високу
корозійну стійкість як у промисловій атмосфері, так і в умовах морського і
вологого тропічного клімату і можуть замінити кадмієві покриття. Останнім
часом покриття сплавом олово-цинк все ширше застосовують в електронній
техніці з метою економії дорогоцінних металів таких, як срібло.
Отримати покриття сплавом Sn-Zn з простих електролітів не
представляється можливим через велику різницю стандартних потенціалів
(620 мВ). Тому осадження сплаву ведуть з комплексних електролітів.
Класичним прикладом є лужно-ціанідний електроліт, в якому більш
позитивний метал – олово знаходиться у вигляді дуже міцних
гідроксокомплексів Sn(OH)62– (Кн = 10–63), а більш негативний метал – цинк
зв’язаний в ціанідні комплекси Zn(CN)42– (Кн = 10–19), які за міцністю
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поступаються лужним комплексам олова. Це дозволяє зблизити рівноважні
потенціали олова і цинку і отримати досить широку область спільних
потенціалів під струмом обох металів. Даний електроліт характеризується
високими технологічними характеристиками, дозволяє регулювати склад
сплаву зміненням концентрацій комплексоутворювачів і лігандів. Як недоліки
електроліту необхідно відзначити його надзвичайну токсичність, низькі виходи
за струмом, необхідність підігріву до високих температур, формування на аноді
транспасивної плівки. Все це викликає певні технологічні труднощі. Крім того,
з лужних ціаністих електролітів неможливо осаджувати покриття з вмістом
більше 50 %, яке є економічно ефективним анодним покриттям на деталях зі
сталі.
Серед електролітів на заміну ціанідним розроблено ряд комплексних
електролітів [2] як кислих, так і лужних. Запропоновані цитратні, сульфатноглюконатні, сульфатно-тартратні, пірофосфатні. У запропонованому кислому
глюконатно-цитратному електроліті [3] для осадження покриттів з низьким
вмістом олова можливість сплавоутвоення пов’язують з тим, що олово утворює
значно більш стійкі комплексні сполуки з глюконат- та цитрат-іонами, ніж
цинк. Однак, електроліт потребує введення добавок для отримання компактних
покриттів. Крім того, через низький вміст олова у сплаві, авторами
рекомендується формування пасивної хроматної плівки на його поверхні. Це
дозволяє отримати покриття з більш високими захисними властивостями у
порівнянні з цинковим покриттям з аналогічною пасивацією.
Враховуючи наведене вище, нами пропонується використання
полілігандних систем, в яких один ліганд – основний – є спільним для обох
металів, а другий ліганд утворює комплекси тільки з одним із металів. Змішані
комплекси можуть бути більш або менш міцними, ніж комплексні сполуки з
основним лігандом, що дозволяє зменшити різницю рівноважних потенціалів.
Окрім цього, суттєву роль відіграє механізм відновлення металів. Як
правило, при розряді змішаного комплексу стадії розряду передує стадія його
дисоціації, яка може бути уповільненої і збільшувати перенапругу відновлення,
що важливо для більш позитивного металу, якщо він знаходиться у змішаному
комплексі. Якщо у змішаному комплексі знаходиться більш негативний метал,
а при дисоціації комплексу утворюється електрохімічно-активна частинка, яка
розряджається на катоді з меншими забрудненнями, то це також сприяє
зближенню потенціалів металів під струмом і утворенню сплаву стабільного
складу.
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Известно, что нефть, поступающая из скважины на переработку, должна
предварительно пройти стадию подготовки, при которой из нее удаляются
примеси, снижающие качество самой нефти и оказывающие вредное
воздействие на технологическое оборудование.
Для очистки сырой нефти в мировой нефтеперерабатывающей
промышленности широкое распространение получили установки комплексной
подготовки нефти (УКПН), на которых из ее состава удаляют пластовую воду и
растворенные в ней минеральные соли, механические примеси, растворенные
углеводородные газы, которые могут быть потеряны при транспортировке
нефти по магистральным трубопроводам.
Сегодня на стадии проектирования УКПН одной из основных задач
является энергоэффективность работы этих установок, которая может
достигаться за счет применения новых материалов для изготовления
технологического оборудования, изменения конструкции основных аппаратов и
технологических параметров ведения процесса, или внедрения системы
оперативного контроля качества получаемой продукции (СОККП). Именно
внедрение СОККП является наименее затратным путем в формировании
энергоэффективности работы УКПН, который не требует серьезного
переоснащения производства.
Итак, основным блоком в структуре УКПН является блок обезвоживания и
обессоливания нефти (БООН), который, как правило, включает в себя
электродегидраторы I и II ступени, в которых, собственно, и происходит
удаление из нефти воды и минеральных солей за счет воздействия на сырье
электрического поля [1].
Контроль остаточного содержания воды и солей в нефти после БООН
осуществляется посредством отбора проб из специальных пробоотборников с
последующим их исследованием в условиях лаборатории. Данную процедуру
предлагается заменить посредством размещения на УКПН датчиков для
контроля качества всех материальных потоков, которые станут неотъемлемой
частью общей системы автоматического управления установкой (см. рис. 1).
Принцип работы датчиков (Д-2, Д-3, Д-5) заключается в измерении
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относительной диэлектрической проницаемости нефти (ɛ) а датчиков (Д-1, Д-4,
Д-6) – в измерении электропроводности (σ) воды.
В основу метода определения обводненности нефти по величине ɛ
положена большая разница между величинами ɛ воды и ɛ нефти [2], а
содержания хлористых солей – разница между σ пресной и σ отработанной
воды [3]. В данном случае контроль остаточного содержания воды в нефти на I
ступени, предлагается осуществлять путем сравнения величины ɛ для нефти,
проходящей через Д-2 и Д-3, или по какой-то предельно допустимой величине
ɛ, измеряемой датчиком Д-3. На II ступени сравнивают информацию от Д-3 и
Д-5 или анализируют информацию только от Д-5.
Определение остаточного содержания солей на I ступени осуществляется
путем сравнения величины σ пресной воды, подаваемой в систему через Д-1, и
отработанной воды, проходящей через Д-4, на II ступени – сравнением
информации от Д-1, Д-4, Д-6, или же по какой-то предельно допустимой
величине σ, определяемой датчиком Д-4 или Д-6.
Д-5

Д-3
ЭД-2

ЭД-1

Сырая нефть

Д-2

В-1
Д-4

Пресная вода

Д-1

В-4
Д-6

В-2

Отработанная Подготовленная
вода
нефть

В-3

Подготовленная
нефть

Отработанная
вода

Рис. 1 – Размещения датчиков контроля качества в БООН:
ЭД-1, ЭД-2 – электродегидраторы; Д-1-Д-6 – датчики; В-1-В-4 – вентиля.

Таким образом, внедрение системы оперативного контроля качества
продуктов в существующую автоматизированную систему управления УКПН
позволит повысить энергоэффективность работы этих установок за счет
сокращения времени проведения анализа и затрат, связанных с использованием
лабораторного оборудования.
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Характер протікання фізико-хімічних процесів, формування структури і
властивостей поліетилену, в основному, залежить від технологічних параметрів
процесу виготовлення деталей. До основних технологічних параметрів при
литті під тиском відносяться: температура циліндру (Тц), швидкість нагрівання
і час витримки під тиском, тривалість впливу цих параметрів на полімер.
Варіювання цих параметрів призводить до істотної зміни якості виготовлених
деталей.
Правильно обраний технологічний режим переробки, нарівні з
конструкцією форми і литниковою системою, дає можливість виготовляти
вироби з практично ізотропними властивостями і мінімальними внутрішніми
напруженнями.
Температура лиття має найбільший вплив на механічні властивості
литтєвих виробів. Підвищення температури лиття призводить до зниження меж
і міцності на розрив в напрямку орієнтації. Структура матеріалу визначає
точність регулювання температури лиття. Так, кристалічні полімери зберігають
пластичність у вузькому інтервалі температур (5-7 °С).
Структуру вироби з поліетилену характеризує певний ступінь
кристалічності (від 60 до 95 %) і нерівномірність кристалічних областей по
перетину. Властивості таких виробів, отриманих в різних умовах переробки,
різні.
Мета проведеної науково-дослідної роботи вивчити плив технологічних
параметрів переробки поліетилену методом лиття під тиском на фізикомеханічні та експлуатаційні властивості виробів. Показники якості виробів з
поліетилену залежать від властивостей, умов підготовки, переробки та фізичної
модифікації матеріалу.
Для поліетилену діапазон температур підбирали експериментально. За
результатами експерименту визначали область оптимального співвідношення
між заданою температуpoю і часом циклу, перехідну область, де практично не
змінюються властивості матеріалу і небезпечну область, в якій відбувається
значне зниження механічних властивостей при заданому співвідношенні
температури і часу циклу.
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Окислювально-відновні процеси в організмі проходять за участю
високореакційних активних форм кисню (АФК). У разі порушення метаболізму
АФК при різних патологічних умовах і не контрольованому збільшеному
утворенню вільних радикалів в організмі, при так званому оксидативному
стресі, відбувається посилення процесів пероксидації ліпідів (ПОЛ), наслідком
чого є порушення властивостей біологічних мембран і функціонування клітин.
При захворюваннях різної патології актуальним є застосування гідрофобних
антиоксидантів для нормалізації процесів ПОЛ та відновлення структури
біологічних мембран клітин.
Природні антиоксиданти є гідрофобними речовинами і для їх введення в
організм необхідно створити водорозчинну форму. Однією з таких форм є
ліпосомальні препарати.
Завдання дослідження полягають у створенні ліпосомальної форми
гідрофобних антиоксидантів та вивчення і порівняння їх антиоксидантної дії.
Метою є одержання лікарської форми гідрофобного антиоксиданту.
В результаті проведених досліджень було створено ліпосомальні форми
природного біофлаваноїду та убідекаренону. Включення сполук у модельну
штучну мембрану було не менше 85 %. Вивчення антиоксидантної дії
проводили на тлі моделі кардіопатології крис.
Одержані результати свідчать про ефективність гідрофобних
антиоксидантів у ліпосомах: показано зниження продуктів ПОЛ, дієнових
кон’югатів, ферментів оксидативного стресу та інших маркерів окислення.
Таким чином, одержані результати свідчать про можливість використання
ліпосамальних гідрофобних антиоксидантів для лікування процесів ПОЛ.
Список літератури:
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В настоящее время наиболее применяемыми в стоматологии являются
композиционные материалы. Это обусловлено хорошими прочностными,
эстетическими и физико-химическими свойствами. В отличие от своих
предшественников композиционные материалы обладают рядом преимуществ:
 отсутствием токсического действия на организм,
 хорошим краевым прилеганием к тканям зуба,
 высокими механическими показателями [1, 2].
Композиционные материалы состоят из полимерной матрицы и
керамического наполнителя. Наполнители могут быть различного состава и
формы.
Композиты с высокодисперсным наполнителем обеспечивают пломбе
хорошую полируемость, низкую истираемость, высокую цветоустойчивость.
Так как частицы имеют преобладающий размер менее 2 мкм, нет
необходимости в соответствии показателя преломления матрицы и
наполнителя. Однако прочность таких композитов остается недостаточно
высокой [2].
Применение в качестве наполнителя частиц волокнистой формы
обеспечивает пломбе необходимую прочностью и устойчивостью к
механическим повреждениям.
Золь-гель технология получения волокнистых наполнителей является
наиболее перспективной, так как позволяет программировать свойства
наполнителя еще на стадии смешения реагентов [3].
Для исследований использовали технический этилсиликат 40. Гидролиз
ЭТС проводили в присутствии органических растворителей (этанол, бутанол,
ацетон, этилацетат, комплексный растворитель на основе этилацетата и
ацетона). В качестве катализатора гидролиза применяли концентрированную
соляную кислоту.
Полученные гели и волокна из них исследовали с помощью
дефференциального термического и рентгено-фазового методов анализа,
инфракрасной спектроскопии и электронной сканирующей микроскопии.
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Установлено, что при использовании в составе золя ЭТС растворителя
этанола получились наиболее тонкие, но хрупкие волокна.
Основываясь на предположении, что на процесс формирования
волокнообразующих свойств влияет не только растворитель, но и
технологические параметры проведения гидролиза, дальнейшие исследования
были направлены на усовершенствование процесса получения волокон.
Применялись различные температурные режимы и менялись технологические
параметры. Проводили синтез по разным технологиям: холодный или горячий
гидролиз в открытом и закрытом объемах. Полученные образцы гелей
исследовали с помощью ИК-спектроскопии.
Известно, что интенсивность полосы колебаний Si-O при 1080 см-1
характеризует количество образующихся связей Si-O, а уширение полосы
сопровождает процесс удлинения силоксановой цепи. По отношению
интенсивности полосы к ее ширине (I/d) определяли, по какому пути идет
поликонденсация: с образованием сетчатого полимера или силоксановой цепи.
По результатам было установлено, что наименьшее значение I/d имеет
образец, полученный при холодном гидролизе в закрытом объеме с выпаркой.
Эта технология является наиболее эффективной для получения волокон.
Сделанные предположения подтверждаются микроскопическим методом
анализа: тонкие и эластичные волокна были получены из золей, содержащих
этилацетат, при проведении холодного гидролиза ЭТС, а использование
горячего гидролиза привело к увеличению диаметра волокон к снижению их
эластичности.
Установлено влияние типа растворителя на период созревания золя, в
котором начинается процесс формирования его волокнообразующих свойств.
При использовании в качестве растворителя этилацетата индукционный период
созревания золя увеличивается в два раза. По-видимому, это связано с тем, что
скорость гидролиза выше скорости процесса поликонденсации, что приводит к
образованию линейных полимеров и предотвращает прошивку силоксановых
цепей мостиковыми связями Si-O-Si. Волокна, полученные на этилацетате,
имеют ровную, гладкую поверхность. Учитывая все преимущества, этилацетат
является наиболее эффективным органическим растворителем для получения
волокон.
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протикорозійних пігментів замість пігментів, що містять у своєму складі Cr6+,
Sr2+, Pb2+, які заборонені для виробництва та використання нормативними
документами ЕС є актуальною задачею для сучасної лакофарбової галузі.
Метою роботи є встановлення можливості одержання перспективних
протикорозійних пігментів – інгібіторів корозії шляхом модифікації
природного бентоніту Григор’ївського родовища фосфорною кислотою з
наступною інтеркаляцією молекул органічних барвників для отримання
протикорозійних лакофарбових матеріалів – емалей, грунтівок та грунт-емалей.
Одержані фосфат модифіковані бентоніти з вмістом до 6,5% водонерозчинних
солей Заліза (ІІ) фосфату шляхом модифікації монтморилоніту, що є основною
складовою кристалічної фази бентонітів, фосфорною кислотою. Здійснена
нейтралізація одержаних продуктів водними розчинами соди, гідроксиду
натрію та поліетиленполіаміну до значень рН =5-7.
Проведена інтеркаляція малахітового зеленого та родаміна С у міжшарові
галереї неорганічної матриці монтморилоніту з метою одержання забарвлених
продуктів, що не змінюють колірні характеристики протягом процесу відмивки
водорозчинних домішок у складі пігменту. Факт інтеркаляції молекул
барвників встановлено методами інфрачервоної спектроскопії за зсувом полос
поглинання функціональних груп монтморилоніта та барвників і методом
рентгенофазового аналізу за появою малокутових рефлексів на рентгенограмах
інтеркаляційних сполук при 15,1А та 15,3А. Встановлені порогові концентрації
органічних барвників, нижче яких процес інтеркаляції при температурі синтезів
неможливий.
Визначені пігментні властивості протикорозійних пігментів зеленого та
рожевого кольорів: щільність, маслоємкість першого та другого роду,
укривістість, вміст водорозчинних речовин, рН водної витяжки. Одержані
лакофарбові матеріали, в рецептури яких введені нові протикорозійні пігменти
та органобентоніти, та проведений порівняльний аналіз здатності їх покриттів
до протикорозійного захисту металевих поверхонь.
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Макаронні вироби – це особлива група зерноборошняних товарів, яка
доступна за ціною та добре знайома покупцям. Популярність поширеного
продукту харчування – макаронних виробів – обумовлена тим, що макаронні
вироби належать до одних із основних життєво необхідних продуктів
харчування, мають великий термін зберігання та прості в кулінарній обробці.
Їх споживають в різних країнах в різній кількості залежно від економічних
факторів, характеру праці, національних особливостей. Сьогодні у світі
нараховується близько 700 різних видів макаронних виробів, на українському
ринку представлені не всі різновиди, але багато виробів доступні споживачам.
Особливістю вітчизняного ринку макаронних виробів є розширення
асортиментної лінійки продукції українських підприємств, а також
широкомасштабна присутність марок зарубіжних виробників. Одним із
основних факторів конкурентоспроможності товару є його якість. У зв'язку з
цим важливе значення має контроль якості макаронних виробів, які надходять у
роздрібну торговельну мережу, та порівняння їх споживних властивостей.
Метою роботи є товарознавча оцінка якості макаронних виробів
вітчизняних виробників.
Для проведення досліджень було взято три зразки макаронних виробів
«Спагеті» вітчизняних виробників – Тая (зразок 1), Королівський смак (зразок
2), Чумак (зразок 3).
Під час оцінювання враховували органолептичні, фізико-хімічні
показники, стан паковання та повноту маркування, дані про харчову та
енергетичну цінність, склад продукту, роздрібну ціну. Результати проведених
досліджень порівнювали із параметрами, що повинні бути характерні для
доброякісних макаронних виробів згідно із ДСТУ 7043:2009 «Вироби
макаронні. Загальні технічні умови».
Проаналізувавши дані маркування зразків макаронних виробів, були
зроблені відповідні висновки: маркування трьох зразків макаронних виробів
відповідає вимогам ДСТУ 7043:2009 – на упаковці присутня вся необхідна
інформація. Вироби упаковані герметично в споживчу тару. Наприклад, зразок
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№ 1: Макаронні вироби «Спагеті», Чумак, Україна; 400 г.; виготовлені
05.06.2017; термін придатності – 24 міс.; харчова цінність (на 100 г продукту):
білки – 49.5; жири – 4.95; вуглеводи – 328.5; енергетична цінність – 362 ккал;
сорт «Клас «Екстра», група А, з твердих сортів пшениці»; зберігати при
температурі (+18)°С і вологості повітря не більше 70%; також наявна
інформація про, знак відповідності, № партії, пакувальника, наявний штрих код
та інструкція способу приготування.
Другим етапом контролю якості було дослідження органолептичних
показників.
За результатами проведених досліджень виявили що, найбільш високі
оцінки серед макаронних виробів отримали зразок Чумак. Саме вони мали
однорідний кремовий колір, гладку поверхню, без крапель і точок, властивий
смак і запах, а самі макарони після варіння зберегли свою форму, не злиплись
між собою і варильна вода була прозорою. Такі вироби відповідно до вимог
стандарту відповідають заявленому маркуванню – вищий сорт. Дещо
поступалися їм за органолептичними показниками зразок №2 – Королівський
смак, який мав світліший колір і було виявлено незначну каламуть у воді після
варіння виробів, яка є допустимою для вказаного на етикетці вищого сорту.
Найменш привабливим з точки зору органолептики виявився зразок №1 – Тая –
вироби мають правильну форму, м’які, еластичні, практично не втратили
форми, не злиплись, не розповзлись по швах, варильна вода каламутна. Згідно
із стандартом це характеристики виробів першого сорту.
Крім органолептичних показників у макаронних виробах не менш
важливими є фізико-хімічні показники. Проаналізувавши результати
досліджень, можна зробити висновок, що всі досліджувані зразки макаронних
виробів відповідають вимогам ДСТУ за показником масова частка вологи. Про
такий показник, як кислотність у стандарті сказано, що кислотність макаронних
виробів не повинна перевищувати для всіх виробів 4 градуси кислотності, а для
виробів з томатними продуктами – 10 градусів кислотності. Оскільки
досліджуваний зразок №1 не є томатним, то він перевищує норму на 0,2
градуси кислотності. Підвищена кислотність зумовлена застосуванням
недоброякісного борошна в процесі виробництва, а також порушенням режиму
сушки. У решти досліджуваних зразків цей показник знаходиться в межах
норми.
Отже, за результатами товарознавчої оцінки макаронних виробів «Спагеті»
встановлено, що відмінну якість має зразок макаронних виробів Чумак.
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Поширеність серцево-судинних захворювань у світі потребує лікарських
препаратів для застосування у кардіології, які відповідають вимогам
ефективності та безпеки. Інтерес викликають препарати метаболічної групи, які
ефективно використовуються при аритмії різних видів, а їх застосування у
комплексі з класичними протиаритмічними засобами дозволяє підвищити
ефективність лікування та зменшити побічні дії. Одним з таких препаратів є
цитохром С (СytС), широко відомий завдяки своїй антиоксидантній та
антигіпоксичній дії. Однак, його застосування обмежується низькою
біодоступністю, оскільки гідрофільний СytС не проникає через біологічні
мембрани та швидко виводиться з організму.
Метою роботи є розробка ліпосомальної (Ls) форми СytС для збільшення
ефективності СytС при лікуванні аритмії. Ls – нанобіотехнологічні системи
доставки лікарських засобів, що дозволяють підвищити біодоступність діючої
речовини, пролонгують її дію, та зменшують побічні ефекти на організм [1].
Для дослідження було отримано Ls-СytС на основі фосфатиділхоліну,
дипальмітоїлфосфатиділгліцерину із середнім розміром частинок 100-170 нм із
ступенем включення СytС не менше 95 %. На хлоридбарієвій моделі аритмії
кроликів Ls-СytС продемонстрував статистично достовірне (p<0,001)
зменшення часу нормалізації синусового серцевого ритму, у порівнянні з
вільною формою [2]. Таким чином, створення Ls-СytС є перспективним,
оскільки дозволяє препарату більш ефективно проникати в клітину і
вбудовуватися у пошкоджені ділянки мітохондрій серцевого м'яза,
реконструюючи пошкоджений дихальний ланцюг з посиленням процесів
окисного фосфорилювання, тим самим сприяє відновленню серцевого ритму.
Крім того, СytС має дуже низьку токсичність, а його включення у Ls дозволяє
додатково знизити ризик їх виникнення.
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Проблемою профілактики і своєчасної діагностики раку шийки матки
залишається актуальною в сучасній гінекології, оскільки від цієї хвороби в
Україні кожного року помирає близько 2500 жінок, 500 із них працездатного
віку. Останнє десятиріччя характеризується зміною структури захворювань на
рак шийки матки, у всьому світі визначена тенденція до збільшення кількості
випадків раку шийки матки серед жінок репродуктивного віку. Такий стан
проблеми показує, що рак шийки матки на сьогодні – друга по частоті
онкологічна причина смерті молодих жінок і вступає лише раку молочної
залози. Саме тому в боротьбі з поширенням такого тяжкого захворювання
перевага надається профілактиці папіломавірусній інфекції, вчасності шляхом
індукування імунної відповіді у людини при вакцинації.
На даний час на міжнародному ринку широко використовуються 2
вакцини проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Обидві виготовлені з очищених
структурних білків L1, які самостійно формують типоспецифічні для ВПЛ
порожні раковини або вірусоподібні частки (VLPs). Жодна з вакцин не містить
живих біологічних продуктів або вірусних ДНК і, отже, не є інфекційною.
Вакцини проти ВПЛ призначені тільки для профілактичних цілей, вони не
усувають існуючу інфекцію і не мають лікувальний ефект при захворюваннях,
викликаних вірусом папіломи людини.
Вакцина проти вірусу папіломи людини виробляють методом
рекомбінантних ДНК. Створена на основі VLP головного капсидного білка L1
HPV типів 16 та 18 отриманих шляхом культивування рекомбінантних клітин
дріжджів Hansenula Рolymorpha. На жаль, в ході отримання і культивування
штама виникали мутації, які змінювали властивості цільового білка. При цьому
контроль за виникненням мутацій в випадку високої копійності гену практично
неможливий. Більше того, при підвищенні певного рівня синтезу може
порушуватися процес укладки цільового білка, що приводить до пониження
його виходу, погіршенню біологічної активності та ускладнюється процес
очистки. Тому постає проблема в пошуку штама-продуцента, який буде
забезпечувати високий вихід продукції, не впливаючи на властивості цільового
білка. Таким штамом-продуцентом являється Pichia Pastoris. Штам забезпечує
високу мітотичну стабільність клітин, дає можливість оптимізувати умови
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культивування без урахування ризику накоплення клітин, які втратили
здатність синтезувати чужорідний білок [1]. При отриманні антигену,
здійснювали два пасажі рекомбінантних клітин P. Pastoris. Ферментацію
рекомбінантних клітин дріжджів P. Pastoris здійснювали в два етапи. На
першому етапі в режимі ФЕД-Бетча при температурі 30 °С нарощували біомасу
в культуральному середовищі, що містить 4% дріжджового екстракту, 2 %
бакто-пептону і 4 % гліцерину. Коли щільність сирої біомаси досягала 150 г/л
(приблизно через 28–32 години ферментації), додавали індуктор до
концентрації 0,5-0,8 % і підтримували на цьому рівні протягом 48–72 годин.
Після ферментації рекомбінантних клітин виділяємо білок HPV16-L1. Клітини з
культуральної рідини облягали центрифугуванням при 4000 g протягом 15
хвилин при 4 °С. Далі клітини руйнували в млині Dyno-МШ типу KDL,
використовуючи скляні кулі діаметром 0,5-0,7 мм. Для видалення основної
маси нецільових білків і виділення антигену отриманий екстракт насичували
сульфатом амонію до 45 % від насичення і обложені білки відокремлювали
центрифугуванням при 12000g протягом 30 хвилин. Осад розводили в
мінімальному обсязі буфера PBS (рН 7.2) + 0.01% Tween-80 і діалізували в цей
же буфер протягом 24 годин при кімнатній температурі для осадження частини
залишилися домішкових білків, які потім відокремлювали центрифугуванням
при 12000g протягом 30 хвилин. Отриманий супернатант діалізували в буфер
для зв'язування: PBS (рН 7.0), що містить 0.33М NaCl і 0.01 % Tween-80 з
подальшою адсорбцією на сорбент Heparin Sepharose CL-6B [2]. Після
промивання сорбенту тим же буфером для зв'язування білок HPV16-L1
елюювали лінійним градієнтом від 0,33 до 1,5 М NaCl. Об'єднані фракції, що
містять антиген, концентрували ультрафільтрацією в тангенціальному потоці на
мембрані
500 KDa
і
розділяли
за
допомогою
зонального
ультрацентрифугування в градієнті гліцерин/сахароза. Фракції, що містять
цільовий білок, об'єднували, а потім очищали гельфільтрацією на сорбенті
Toyopearl HW-65. Чистоту отриманого таким чином рекомбінантного білка
HPV-L1 визначали методом SDS-PAGE електрофорезу. Якщо чистота білка
була недостатня (менше 95 %), виробляли додаткове очищення за допомогою
катіонообмінної хроматографії на сорбенті Toyopearl SP-650M. Вихід цільового
білка становив не менше 75 мг з 1 л культуральної рідини.
Використання штам-продуцента P. Pastoris, приводить до підвищення
якості продукту за рахунок зниження мутацій, а також збільшується вихід
продукції, що зменшує термін окупності вакцини.
Список літератури:
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В нашем понимании, устойчивое развитие – это такое устройство
цивилизации, при котором научно-технические достижения используются для
создания изобилия в обществе и предоставления всех необходимых для
развития личности условий, а удовлетворение жизненных потребностей
нынешнего поколения людей достигается без лишения такой возможности
будущих поколений Земли.
Проект Венера (The Venus Project) – некоммерческая неправительственная
международная
организация
занимающаяся
реализацией
проекта,
направленного на достижение устойчивой, стабильно развивающейся
цивилизации, через переход ко всемирной ресурсоориентированной экономике,
всеобщей автоматизации, внедрению последних научных достижений во все
области жизни человека и применению научной методологии принятия
решений. Исследовательский центр находится в городе Венус, Флорида США.
Несмотря на строительство экологически чистых домов и попытки
внедрения возобновляемых источников энергии, эти усилия не в состоянии
преодолеть самое главное препятствие на пути устойчивого развития, которым
является денежная система. Сам механизм функционирования денежной
системы в корне противоречит идеям устойчивого развития, это выражается в
расточительстве ресурсов, культивировании лживых ценностей, коррупции и
создании искусственного дефицита, что неизбежно приводит к войнам,
бедности, голоду, массовому невежеству и разрушению окружающей среды, в
результате чего огромное количество людей вынуждено жить в жутких
условиях, в то время как остальные просто прожигают свою жизнь в суетливой
погоне за собственной выгодой.
Наглядным примером работы всего механизма служит деятельность
некоторых крупных корпораций. Когда основной целью является
максимализация прибыли, то общественное благо и сохранность окружающей
среды практически никогда не берутся в расчёт, а на первый план выходит
стремление обогатиться любой ценой, совершенно не думая о завтрашнем дне.
Сегодня практически никто не сомневается в целесообразности
использования денег как основы современной экономической системы, при
этом мало кто пытался проанализировать этот вопрос с точки зрения
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устойчивого развития и влияния этого механизма на поведение людей. Вот
список причин, из-за которых денежная система является основной помехой
для устойчивого развития:
1. Деньги – это барьер между тем, что нужно человеку и тем, что он
реально может получить. Людям нужны не деньги, а свободный доступ к
ресурсам и благам цивилизации.
2. Финансовое неравенство ведёт к расслоению общества.
3. Равенство между людьми невозможно без равенства покупательской
способности.
4. Большинство людей вынуждены работать не там, где им нравится.
5. Большинство законов принимаются в угоду политических партий,
корпораций и бизнес элиты, т. к. у них имеются огромные средства для
лоббирования собственных интересов или политического взяточничества.
6. Тот, кто имеет большую покупательскую способность, обладает и
большим влиянием.
7. Деньги служат эффективным средством контроля за поведением тех, чья
покупательская способность сильно ограничена.
8. Качество товаров намеренно занижено с целью продавать больше и
чаще, это называется запланированное устаревание.
9. Многие производимые товары, например продукты питания, зачастую
целенаправленно уничтожаются с целью поддержания высоких цен.
10. Огромное количество ресурсов и материалов тратится впустую на
бесконечный редизайн и постоянную смену моды, с целью поддержания
рынков сбыта продукции.
11. Из-за высокой стоимости очистительных систем и методов
эффективной утилизации отходов имеет место постоянное загрязнение
окружающей среды.
12. Погоня за прибылью приводит к разрушению экосистем планеты.
13. По настоящему воспользоваться всеми преимуществами научнотехнического прогресса могут лишь финансово обеспеченные люди.
Земля богата ресурсами, но наш метод использования и распределения
этих ресурсов посредством денежных отношений устарел и слишком дорого
обходится людям. На данном этапе развития цивилизации, обществу пора
сконцентрироваться на разумном управлении ресурсами планеты. Устойчивое
развитие возможно лишь в том случае, если оно станет самоцелью для всего
человечества. Мы предлагаем осуществить это с помощью глобальной
ресурсоориентированной экономики.
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1. Фреско, Жак. Проект Венера / Жак Фреско, Роксана Медоуз. – Пресс кит. – 2012.
2. Фреско, Жак. Морские города: Пер. с англ. / Жак Фреско. – «Дух времени». – 2011.
3. Фреско, Жак. Самовозводимые структуры: Пер. с англ. / Жак Фреско. – «Дух
времени». – 2011.
4. Фреско, Жак. Проектирование будущего: Пер. с англ. / Жак Фреско, Роксана Медоуз.
– «Zeitgeist». – 2007.
Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.

93

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 72
ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
Р.Ю. ПРОЗОРОВ1*, Т.Б. НОВОЖИЛОВА2
1

магістрант кафедри ХТПЕ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
доцент кафедри ХТПЕ, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: triple.hart134@gmail.com
2

На даний момент розвитку людської цивілізації, шумове забруднення
являється однією з самих масштабних проблем. Під терміном «шум» розуміють
одну з форм фізичного (хвильового) забруднення природного середовища.
Адаптація до якого практично неможлива. Для всіх живих організмів, і для
людини також, звук є однією з дій навколишнього природного середовища. У
природі гучні звуки рідкісні, шум відносно слабкий та нетривалий. Поєднання
звукових подразників дає тваринам і людині час, необхідний для оцінки їх
характеру і формування у відповідь реакції.
До найважливіших фізичних характеристик звуку належать: швидкість,
звуковий тиск, інтенсивність звуку та його спектральний склад. Звуковий
діапазон частоти, який сприймає вухо людини, становить 16 Гц – 20 кГц
(чутний звук). Звукові коливання з частотою, нижчою за 16 – 20 Гц, називають
інфразвуковими, вищою за 20 кГц – ультразвуковими. Рівень шуму в 20 – 30 дБ
практично нешкідливий для людини. Такий рівень має природний звуковий
фон без якого неможливе людське життя. Для гучних звуків допустима межа
становить приблизно 80 дБ.
Сучасний шумовий дискомфорт викликає у живих організмів хворобливі
реакції. Шум від реактивного літака, наприклад, гнітюче діє на бджолу, вона
втрачає здатність до орієнтування. Цей же шум вбиває личинки бджіл, розбиває
пташині яйця, які відкрито лежать у гнізді. Транспортний або виробничий шум
пригнічує людину – втомлює, дратує, не дає змоги зосередитись. Як тільки
такий шум зникає, людина відразу відчуває полегшення і спокій. Також шум
достатньої інтенсивності і тривалості може призвести до різкого зниження
чутливості слуху.
На послаблення слуху впливають характер і тривалість дії шуму, вік,
чутливість слуху, інші причини. Хвороба розвивається поступово, тому
особливо важливо заздалегідь вжити заходів захисту від шуму. Послідовність з
якою відбувається втрата слуху зараз добре вивчена. Інтенсивний шум спочатку
викликає тимчасову втрату слуху. За нормальних умов через день або два слух
відновлюється, але якщо дія (вплив) шуму продовжується на протязі багатьох
місяців, а то, як це спостерігається в промисловості, і років, відновлення не
відбувається, і тимчасове послаблення слуху переростає у постійне. Шум
згубно діє не тільки на слуховий апарат, але й на центральну нервову систему
людини, роботу серця, є причиною багатьох інших захворювань.
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Найпотужнішим джерелом шуму є гелікоптери та літаки, особливо
надзвукові. Значним джерелом шуму є залізничний транспорт, який створює
акустичний дискомфорт для великих груп населення (до 60 дБ на відстані
200 м і більше). Помітну роль у звуковому режимі міста відіграють промислові
підприємства. При цьому найбільш шкідливим в акустичному відношенні є
виробництва, розташовані в житловій зоні. Рівень шумів навколо таких
підприємств досягає 75 дБ.
Зараз існує багато заходів щодо боротьби із шумом, вони підрозділяються
на організаційні, медико-профілактичні, архітектурно-планувальні, технічні.
Останні в свою чергу передбачають використання трьох головних напрямків:
1) усунення причин виникнення шуму або зниження його рівня в джерелі;
2) ослаблення шуму на шляху його поширення;
3) індивідуальний захист працюючих.
Задля зменшення шуму в багатьох містах світу проїзд по території міста
платний. Якщо людина не має бажання платити за проїзд автомобілем, вона
може залишити свій транспортний засіб. Це запобігає появі заторів на дорогах,
тому транспорт швидше рухається і менше часу проводить в дорозі, а отже і
створює меншу кількість звуків.
Розроблені в ряді країн заходи контролю з використання повітряного
простору знижують вплив шуму, що генерується повітряними судами, шляхом
обмеження їх експлуатації в певний час доби. У міжнародному аеропорту
Женева (Швейцарія) з схвалення Федерального управління цивільної авіації
введено обмеження на злети і посадки в нічний час між (з 22.00 до 6.00) для
всіх видів повітряного сполучення.
У Японії, установлюються шумопоглинальні щити. Висаджуються захисні
смуги дерев і чагарників, удосконалюються конструкції дорожнього покриття,
прокладаються заглиблені в землю шляхопроводи, жилі будинки та офіси
споруджуються зі спеціальним захистом від шуму. Жилі будинки, розташовані
поблизу автошляхів, захищають від шуму, облицьовуючи шумопоглинальними
матеріалами, використовуючи вентиляційне обладнання та споруджуючи
шумопоглинальні фундаменти.
Останнім часом проблемі шуму надають великої ваги. В усіх розвинутих
країнах проблема шуму є дуже важливою, і вони створюють багато винаходів,
які можуть зберегти здоров'я жителів міст та працівників заводів та фабрик.
Українці також повинні серйозно віднестися до проблеми шуму та почати
впроваджувати іноземні пристрої, адже вони допомагають зберегти
найцінніший скарб людини – здоров'я.
Список літератури:
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Екологічну ситуацію, яка склалася в Україні, можна охарактеризувати як
кризову. Найбільшу тривогу викликає стан водних ресурсів України. Значна
доля водних запасів країни використовується для технічних потреб. Збільшення
водоспоживання у промисловості приводить до зростання обсягів стічних вод.
Замкнуті системи водозабезпечення, які мають стадії очищення, широко
застосовуються в технологічних циклах гальванічних підприємств і цехів. Міра
шкідливості стічних вод залежить від токсичності забруднюючих речовин.
Високу токсичність стічних вод гальванічних підприємств здебільше
обумовлюють солі важких металів і ціаніди.
Очищення стічних вод із застосуванням методів інтенсифікації і
раціональної організації технологічних процесів може дати стійку ефективність
і привести до практично повного усунення стічних вод. Для очищення стічних
вод гальванічних підприємств доцільно поєднувати хімічні і фізико-хімічні
методи із завершальним очищенням у разі потреби біологічними методами.
Стічні води, що містять важкі метали, ціаніди, сульфіди і ряд інших
домішок можуть піддаватися очищенню озонуванням. Під дією озону в стічних
водах відбувається окислення ціанід-іонів з виділенням кисню.
У зв'язку із складністю і зміною складу стічних вод гальванічних
виробництв, їх високою токсичністю, переважаючим вмістом розчинених, а не
зважених забруднень, вживання стандартних біологічних методів очищення не
завжди дає необхідний ефект.
До апаратів для видалення шкідливих, але досить коштовних компонентів
пред'являються певні вимоги: велика одинична потужність (в першу чергу не за
рахунок збільшення розмірів, а за рахунок інтенсифікації елементарних
процесів і операцій), а також підвищена пропускна спроможність, малий
гідравлічний опір і загальне енергоспоживання; відсутність осадів,
забезпечення для певних економічних і екологічних умов необхідної міри
очищення (висока міра адаптації технології); зниження металоємності, високий
рівень надійності в роботі. Такі апарати повинні без значного ускладнення
технології легко включатися в існуючі і доступні техногенні цикли [1].
Існуюче промислове устаткування для проведення подібних процесів
недосконале, має високий гідравлічний опір або порівняно низьку
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ефективність. Це вказує на необхідність зміни підходів до проведення
масообмінних процесів, що використовуються для вирішення екологічних
завдань.
Була розроблена високоефективна установка локального очищення стічних
вод гальванічних підприємств озоном, який отримують з повітря.
Для повнішого поглинання озону і зниження його викидів в атмосферу
можлива як одно- так і двоступенева схема, яка працює в режимі протитечії
стічної води і озоно-повітряної суміші. Устаткування є модульними,
компактними і змонтованими на єдиній рамі. Абсорбер, який використовується
в установці очищення стічних вод, є відцентровим масообмінним апаратом, в
якому взаємодія між фазами здійснюється в умовах високої турбулентності
потоків завдяки впливу ротора, що обертається [2].
В апараті створюються декілька зон масопереносу: активна зона –
контактний пристрій із розвиненою міжфазною поверхнею, що обертається, і
інжекційна зона – зона подачі стічної води в контактний пристрій, де струмені
стічної води з розподільного пристрою контактують з озоно-повітряною
сумішшю, яка виходить із контактного пристрою.
В установці використовується декілька інтенсифікуючих чинників, що веде
до значного зменшення габаритів устаткування. Запропонована установка для
озонування стічних вод перевершує відомі по інтенсивності масопередачі [3]. В
ній концентрація озону в рідині за декілька секунд досягає необхідних величин
для ефективного проведення процесу. Тоді як в барботажних колонах
відповідні процеси тривають набагато довше, а необхідну долю окислення
ціанідів можливо досягти лише в разі або малої вихідної їх концентрації в
стічній воді, або при тривалому проведенні процесу окислення. Запропонована
установка є компактнішою, гнучкішою в експлуатації, і ефективною порівняно
з традиційним устаткуванням для проведення процесу озонування.
Використання відцентрових апаратів для озонування і аерації дозволить значно
поліпшити техніко-економічні характеристики цих процесів і зменшити
габарити устаткування.
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Практика виробництва стекол, що мають специфічні властивості показує,
що не завжди можливо і доцільно змінювати властивості скла шляхом впливу
на його хімічний склад. В окремих випадках більш доцільне модифікувати
поверхневі властивості, шляхом відповідного синтезу на поверхні тонких шарів
з заданими властивостями.
Отримання стекол із заданими властивостями за рахунок нанесення на них
плівкових покриттів дозволяє в широких межах регулювати властивості
базового скла незалежно від його хімічного складу і товщини. Велику роль у
створенні таких стекол грають плівки оксидів металів. Оксидно-металеві плівки
мають велику механічну міцність і хімічну стійкість. Вони міцно
закріплюються на поверхні скла, збільшуючи міцність останнього на 20-30% і
більше, в залежності від умов нанесення. Підвищення міцності скла
обумовлено головним чином захистом його поверхні від корозійного впливу
навколишнього атмосфери і вологи, а також заліковуванням мікротріщин, які є
центрами руйнування незахищеного скла [1].
Актуальною задачею при виробництві високоякісних оптичних стекол є
застосування спеціальних покриттів, які дозволяють знизити коефіцієнт
відображення на кордоні скло-повітря від 4 – 12 % до 0,01 % на одній довжині
хвилі та до 0,5 % в широкому спектральному діапазоні. Це дозволяє збільшити
пропускання оптичної системи (на 40 – 50 %), що складається з 8 – 12 оптичних
елементів.
Унікальність діоксиду стануму, як матеріалу для одержання модифікуючих
покриттів викликана низкою його фундаментальних фізичних та хімічних
властивостей. Оскільки SnO2 є широкозонним напівпровідником, його
електропровідність виявляється надзвичайно чутливою до стану поверхні в
області температур 300 – 800 K. Поверхня діоксиду стануму володіє високими
адсорбційними властивостями і реакційною здатністю, які обумовлені
наявністю вільних електронів в зоні провідності, поверхневих і об'ємних
кисневих вакансій, а також активного хемосорбованого кисню.
Існує ряд фізичних методів отримання SnO2 у вигляді тонких плівок, але в
основному всі ці методи трудомісткі і енерговитратні, що значно підвищує
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вартість кінцевого продукту. Тому в даний час найбільш актуальними є хімічні
способи нанесення тонкоплівкових покриттів.
Хімічні методи отримання плівок з оксиду стануму можна поділити на
чотири основні групи: піроліз сполук стануму на нагріту підкладку, осадження
з газової фази, осадження з розчинів та золь - гель технологія.
"Тверде покриття" одержують на одній зі стадій виробництва скляної
деталі за рахунок хімічної реакції піролізу, розкладання речовини під дією
високих температур. Під час цієї реакції шар оксиду стануму осідає на поверхні
гарячого скла, стаючи невіддільною його частиною. При цьому утворюється
міцне оксидно-металеве покриття, що має хімічну, механічну і термічну
стійкість.
Газоструменевий метод  один з варіантів отримання плівок з газової фази,
що відрізняється особливою технологією:
+H2O

SnCl4
Sn(OH)4 + HCl
Sn(OH)4 SnO2 + HCl
Утворені плівки прозорі, однорідні, аморфні, міцно закріплюються на
поверхні скла і можуть бути отримані товщиною від кількох десятків ангстрем
до 1,5-2,0 мкм на поверхні виробів різних профілів і конфігурацій.
Золь-гель технологія, залежно від поставленого завдання дозволяє
створювати, як тонкі скловидні покриття (30 – 1000 нм), що отримуються з
чистих золів, так і "товсті" покриття (10 – 50 мкм), що отримуються з суспензій
(золь + наповнювач), які відрізняються від скловидних шарів тим, що вони
утворені частками високодисперсного наповнювача (порошки оксидів металів,
мінерали та ін.), поміщеного в скловидну матрицю [2].
В основі методу отримання плівок шляхом осадження з розчинів лежать
реакції осадження твердої нерозчинної фази гідроксиду або гідратованого
оксиду з істинного або колоїдного розчину. Подальша термообробка дозволяє
отримати необхідний оксид. Основними параметрами проведення процесу
осадження є величина рН розчину і температура. Осадження проводиться з
розчинів SnCl2, SnCl4, що містять добавки SbCl3 і NН4F.
Таким чином, видно, що широкий спектр технологічних методів реалізації
модифікуючої дії плівок на основі оксиду стануму обумовлює перспективність
його застосування при одержанні фотосенсебілізуючих, електропровідних та
інших оптично прозорих покриттів на оптичних стеклах. .
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У виробництві кальцинованої соди спостерігається велика кількість
відходів, що викидаються у навколишнє середовище [1], яка по розмірам
викидів у рік у багато разів перевищує розміри викидів багатьох хімічних
підприємств. Майже в усіх країнах світу проблема відходів розглядається як
пріоритетна з відповідною державною підтримкою. Виходячи з цього науководослідні роботи і дослідження по напрямках, які дозволяють зменшувати
кількість відходів і розробку методів їх утилізації є актуальною роботою не
тільки для України, а й усього світу.
У технології виробництва кальцинованої соди, окрім проблем екології,
великі капітальні витрати на обладнання. Висока матеріаломісткість
обладнання в теперішній час стримує подальші темпи інтенсифікації
виробництва кальцинованої соди.
Аміачний спосіб отримання соди залишається основним і на сьогоднішній
день. Основною сировиною для здобуття кальцинованої соди є хлорид натрію,
карбонатна сировина і аміак.
Аміак у виробництві кальцинованої соди здійснює замкнутий цикл. При
цьому втрати його в технології неминучі, тому ці втрати компенсуються
введенням в схему аміачної води, що поступає із заводів по виробництву
аміаку, або з коксохімічних заводів. Частина аміаку безповоротно втрачається в
результаті технологічних операцій і у вигляді газових викидів відходить в
атмосферу.
Для забезпечення працездатності виробничого циклу, а це головний
елемент маловідхідності технології, необхідно прагнути до високих ступіней
перетворення компонентів [2].
У комплексі абсорбції-десорбції содового виробництва проводиться
десорбція пари аміаку і двоокису вуглецю з бікарбонатного маткового розчину
з подальшим охолоджуванням, частковою конденсацією парогазового потоку і
поглинанням його розсолом на абсорбції. Переробка цих потоків хоча і не
відноситься до основних стадій процесу, проте істотно впливає на роботу
всього виробництва. Вибір способу переробки конденсатів і якість
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проходження цієї стадії процесу багато в чому визначає продуктивність,
екологічні і техніко-економічні показники комплексу абсорбції-десорбції та
виробництва соди в цілому [3].
Для регенерації конденсатів содового виробництва в установках десорбції
традиційно використовуються сітчасті тарілки які швидко виходять з ладу і
вимагають зупинки апаратури для очищення, або використовуються ковпачкові
тарілки, що мають значний гідравлічний опір. Перспективніше використання в
десорберах опорних грат із зваженою насадкою [4]. Використання зваженої
насадки і забезпечення роботи апарату в пінному режимі дозволить
інтенсифікувати протікання технологічного процесу, значно знизити капітальні
витрати і підвищити термін безперебійної роботи установок дистиляції.
Модернізовані установки десорбції для дистиляції конденсатів содового
виробництва повинні володіти високою продуктивністю, низьким гідравлічним
опором, а контактні пристрої повинні забезпечувати стійку роботу в
забруднених середовищах, що інкрустують апаратуру, в умовах різкої зміни
кількості і складу конденсатів, що переробляються.
Як зважена насадка рекомендована насадка, що відрізняється особливою
конфігурацією. На відміну від відомих видів зважених насадок вона забезпечує
рівномірний розподіл потоків газу і рідини по перетину апарату, гідравлічний
опір її нижче в 1,3 рази у порівнянні із ковпачковими та сітчастими насадками,
що знижує енерговитрати технологічного процесу. У всьому діапазоні
виробничих навантажень вказана насадка працює в режимі турбулентної піни
або при розвиненій вільній турбулентності. Коефіцієнти десорбції аміаку на
опорних гратах із зваженою насадкою в 5-6 разів вище, ніж на протитечійних
гратчастих тарілках, які також використовуються в установках десорбції.
Виявлені оптимальні режими роботи апаратів зі зваженою насадкою для
умов багатьох промислових процесів, створений уніфікований ряд типорозмірів
апаратів. Використання нових пінних апаратів дозволяє корінним чином з
мінімальними витратами реконструювати технологічні схеми очищення газів,
що відходять, в хімічній і інших галузях промисловості з метою збільшення
ефективності та екологічної безпеки.
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ИЗ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЮМОМАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Д.В. РЕШЕТНИК1*, Н.Н. ЗИПУННИКОВ2
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магистрант кафедры механики сплошных сред и сопротивления материалов,
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По мере истощения естественных запасов топлива (природный газ, нефть,
уголь) основным энергоносителем станет водород. В этой связи в большинстве
высокоразвитых стран проводятся интенсивные разработки технологии получения
водорода. На автономных объектах, в частности на метеостанциях и
аэрологических обсерваториях, применяют силиколевый способ получения
водорода из воды. Для этого используют широко выпускаемый промышленностью
сплав ферросилиция ФС 75 (Fe-4, Si-92, Al-3, Cr-0.5, P-0.05, S-0.03) [1].
Совершенствование процесса газогенерирования заключается в подборе сплавов,
более эффективно взаимодействующих с водой и водным раствором щелочи.
В настоящей работе изучен процесс взаимодействия с водой следующих
сплавов (масс. %): МПФ – Mg - 99.5, Fe - 0.35, Si - 0.15 (ГОСТ 6001-79); А85Л10 –
Al - 85 %, Li - 10 %, Fe - 5 %. Основные кинетические исследования проведены
в лабораторном металлическом реакторе (Vp = 1,13∙10–3 м3). Так как растворы
щелочей с магнием не взаимодействуют, опыты проводились с водным раствором
серной кислоты различной концентрации [2]. Сравнение опытных данных показывает,
что при увеличении концентрации серной кислоты от 2,5 до 10 % скорость реакции
возрастает в 4,5 раза и полнота реакции достигает своего максимума αт = 0,99.
Опыты со сплавом на основе алюминия с добавкой лития (А85Л10)
проводились с водой и водным раствором едкого натра (10 – 13,3 %) при различных
начальных температурах. Установлено, что увеличение начальной температуры
реакции для сплава А85Л10 от 90 до 130 °С приводит как к увеличению полноты
реакции, так и к значительному возрастанию скорости вытеснения водорода из
воды – примерно в два раза. Процесс взаимодействия лития с водой сопровождается
образованием щелочной среды, что позволяет интенсифицировать процесс
выделения водорода. Удешевление процесса образования водорода возможно за
счет получения необходимых сплавов из углеотходов, в составе которых присутствуют
примеси Mg (1-10 %) и Li (1-5 %). Поэтому перспективным направлением является
исследование реакционной способности магния и лития в составе различных сплавов.
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Нафто- та газовидобувна промисловість є потенційно небезпечною для
навколишнього середовища [1].
Нафтопродукти, які надходять у навколишнє природне середовище,
випадково або через антропогенну діяльність є однією з основних причин
забруднення води, ґрунту та атмосферного повітря [2].
Стічні води, що утворюються в процесі розвідки і розробки родовищ
нафти і газу за способом утворення поділяються на: баластні; бурові;
використовувані для охолодження; нафтоводнева суміш; пластові; виробничодощові; господарсько-побутові; господарсько-фекальні [3].
Бурові стічні води (БСВ) – води, які утворюються при промиванні бурової
площадки, охолодженні штоків бурових насосів, бурового обладнання та
інструменту. БСВ бувають з залишками бурового розчину і гірської породи, які
залишаються після відокремлення відпрацьованого бурового розчину та
гірської породи.
БСВ являють собою агрегативно – стійку колоїдно-дисперсну систему,
стабілізовану хімреагентами, використовуваними для обробки бурових
розчинів. У своєму складі вони містять різні мінеральні та органічні речовини,
представлені глиною, обважнювачами (баритом, гематитом), нафтопродуктами,
хімічними реагентами різної природи, розчинними солями, містять залишки
бурового розчину і інші сполуки [4].
Провідними забруднюючими атмосферного повітря в районах видобутку
нафти є сірководень (H2S), оксид вуглецю (СО), оксиди нітрогену (NO2).
Найбільш високі рівні забруднення атмосферного повітря спостерігаються в
районах зі зниженим рельєфом місць. Виявлена залежність захворюваності
населення, що проживає неподалік від місця видобутку з такими хімічними
сполуками бурових стічних вод як: сірководень – захворювання органів
дихання, хвороби нервової системи та органів чуття; оксиди нітрогену –
хвороби крові та кровотворних органів.
Згідно з результатами досліджень науковців, в нафтовидобувних районах,
в порівнянні з контрольними (сільськогосподарськими, лісовими),
відзначається висока загальна і дитяча смертність, висока захворюваність на
гіпертонічну хворобу, ревматизм, виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки,
хронічний гастрит, у дитячого населення – холециститом і нефритом. Вище
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рівень захворюваності на гострі інфекції верхніх дихальних шляхів і злоякісних
новоутворень. Підвищення рівня захворюваності відзначається як наслідок
несприятливого впливу нафтопромислових об'єктів.
Таблиця 1 – Фізико – хімічний склад бурових стічних вод
Найменування показника
Одиниця виміру
Кількість
рН
б/р
7-10
3
Густина
г/см
1,0-1,2
Механічні домішки
мг/л
180-13000
Нафтопродукти
мг/л
10-5300
Сухий залишок
мг/л
2880-12030
ХПК
мгО2/л
100-9300
БПК
мгО2/л
7-520
Загальна мінералізація
мг/л
1300-22600
Вибір методу очищення БСВ залежить в основному від ступеня
дисперсності частинок, фізико-хімічних властивостей і концентрації домішок, а
також вимог, обумовлених напрямком утилізації очищеної води
БСВ піддають очищенню з метою повторного використання для технічних
потреб, або для приготування бурових розчинів і розчинів реагентів [3].
Очищення
БСВ
здійснюється
різними
способами,
частіше
використовуються механічний і фізико-механічний методи. Механічні методи
застосовуються на початковому етапі очищення бурового розчину від
вибуреної породи. До фізико-хімічних методів очищення відносяться процеси
коагуляції, флокуляції та електрохімічної очистки.
Коагуляція – це процес укрупнення дисперсних частинок за рахунок їх
взаємодії і об'єднання в агрегати. Речовини, які викликають коагуляцію
частинок при водопідготовці, називаються коагулянтами.
З огляду на те, що БСВ за своїм генезисом є гетерогенними колоїднодисперсними системами з високою агрегативною стійкістю, що містять до того
ж і розчинні домішки, перевагу в будь-якому випадку слід віддавати
коагуляційним методам. Цей метод вважається найперспективнішим.
Список літератури:
1. Чернова, А. О. Оцінка впливу бурового шламу на навколишнє природне середовище /
А. О. Чернова, О. В. Шестопалов // Х Міжнародна науково-практична студентська
конференція магістрантів. – 2016. – С.66-67.
2. Holliger, C. “Contaminated environments in the subsurface and bioremediation: organic
contaminants”/ C. Holliger, S. Gaspard, G. Glod // FEMS Microbiology Reviews. – vol. 20. – no.
3-4. – 1997. – pp. 517–523.
3. ОСТ 51-01-03-84 «Охрана природы. Гидросфера. Очистка сточных вод в морской
нефтегазодобыче. Основные требования к качеству очистки» [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/245002/
4. Булатов, А. И. Охрана окружающей среды в нефтегазовой промышленности /
А. И. Булатов, П. П. Макаренко, В. Ю. Шеметов. – М.: Недра. – 1997. – 167 с.
104

Матеріали конференції, 2018. Ч.3.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 621.35
ЗАСТОСУВАННЯ ГАЗОДИФУЗІЙНОГО КАТОДУ В
ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ ГІПОХЛОРИТУ НАТРІЮ
К.С. РУТКОВСЬКА1*, Г.Г. ТУЛЬСЬКИЙ2
1

магістрант кафедри технічної електрохімії, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
завідувач кафедри технічної електрохімії, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
*
email: rutkovskaya9@gmail.com
2

Гіпохлорит натрію є сильним окислювачем і знаходить застосування при
очищенні стічних вод від примісей, а також як ефективний антисептичний
засіб. Заміна газоподібного хлору на гіпохлорит марки «А» на водоканалах
України дає можливість значно поліпшити якість питної води.
Для одержання розчинів гіпохлориту натрію застосовують два методи:
хімічний і електрохімічний [1]. Хімічний метод полягає в обробці лужних
розчинів (NaОН, Na2СО3 та ін.) хлором. Електрохімічний
метод
дозволяє
одержувати розчини гіпохлориту натрію на місці споживання з місцевої
доступної сировини: розчинів хлориду натрію, морської солі та ін.
При електролізі водних розчинів хлориду натрію на аноді відбувається
розряд іонів Сl– з виділенням хлору, а на катоді – відновлення води з
утворенням гідроксид-іону і водню:
2Cl– – 2e = Cl2,
2H2O + 2e = H2 + 2OH–.

(1)
(2)

Одночасно на аноді будуть перебігають побічні процеси розряду
гідроксильних іонів або води:
2ОН– – 2е = 0,5О2 + Н2О,
Н2О – 2е = 0,5О2 + 2Н+.

(3)
(4)

Основними перевагами електролізу у без діафрагмових електролізерах є
уникнення виділення газоподібного хлору та відсутність побічного продукту –
гідрооксиду натрію [2]. Але електрохімічний синтез розчинів гіпохлориту
натрію бездіафрагмовим методом, що поширений на сьогоднішній день, має
суттєві недоліки. Серед яких є вихід за струмом гіпохлориту. На нього
впливають побічні реакції, що проходить як в обсязі розчину, так і на
електродах. Це призводить до того, що гіпохлорит накопичується в розчині
тільки до концентрації 1014 гдм3. Подальшому збільшенню концентрації
гіпохлориту перешкоджає його відновлення на катоді.
Метою дослідження є застосування газодифузійного катода в
електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію для заміни механізму катодного
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процесу. При подачі кисню повітрям до поверхні поруватого катоду створяться
умови для перебігу катодного відновлення кисню:
O2 + 2H2O + 4e = 4OH–.

(5)

Стандартний потенціал реакції (5) складає 0,401 В. Що є значно менше за
стандартний потенціал водневої реакції. Зниження різниці потенціалів в
електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію позитивно скажеться на питомі
витрати електричної енергії та повинно привести до гальмування шкідливого
процесу катодного відновлення гіпохлорит іонів.
Методика експерименту. Циклічні вольт-амперні залежності отримували за
допомогою імпульсного потенціостата ПІ-50-1 з програматором ПР-8.
Швидкість розгортки потенціалу 10 мВ/с. Поляризаційні дослідження
проводили в електрохімічній комірці при кімнатній температурі. Катод –
графітовий газодифузійний, анод – титан с покриттям оксидів титану і рутенію
(ОРТА). Електрод порівняння – хлорид-срібний. Всі значення потенціалів
перераховані щодо водневого електрода.
Вольтамперні залежності перебігу катодного процесу на поруватому
графіті без подачі повітря (рис. крива 1), з подачею повітря без (рис. крива 2) та
з надлишком (рис. крива 3). Найбільший ефект деполяризації катодного
процесу спостерігається у випадку, коли повітря подається з надлишком.

Рис. 1 – Катодні поляризаційні залежності зняті в розчині NaCl – 3 мольдм3

Одержані результати вказують на перспективність застосування
газодифузійного катода в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію.
Деполяризація катодного процесу при 10 кАм2 склала 0,52 В.
Список літератури:
1. Горбачов, А.К. Технічна електрохімія. Ч. І. Електрохімічні ви- робництва хімічних
продуктів: Підручник / За ред. д-ра техн. наук, проф. Б.І. Байрачного. – Х.: ВАТ
«Видавництво «Прапор»». – 2002. – 254 с.
2. Pat. 6592727B2 United States, C 25 B 9/00. Production apparatus of hypochlorite solution /
Mikio Yamamoto; Claim 22.05.2001; Pub. 15.07.2003.
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Цинкові покриття отримали найбільше розповсюдження серед
гальванічних покриттів завдяки електрохімічному захисту сталевої основи
від корозійного руйнування.
Серед електролітів цинкування найкращими все ще залишаються ціанідні
розчини, які характеризуються високою якістю покриттів і придатні для
цинкування деталей складної конфігурації. Разом з тим, ціанідні електроліти є
дуже токсичними, і їх використання доцільне лише в обґрунтованих випадках
[1].
В сучасних технологіях цинкування головним чином застосовуються
комплексні електроліти, що містять аміачні або гідроксокомплекси цинку.
Електроліти на основі простих гідратованих іонів цинку використовуються
обмежено, так як значно поступаються комплексним щодо розсіювальної
здатності [2].
Враховуючи, що на даний час досить часто до цинкових покриттів
висуваються також вимоги декоративного зовнішнього вигляду, як об’єкт
досліджень в даній роботі вибрано електроліти на основі гідроксокомплексів
цинку (лужні електроліти), до яких розроблено значну кількість добавок, що
сприяють одержанню блискучих покриттів. До того ж, лужні електроліти
прості за складом, не містять токсичних або дефіцитних компонентів, мало
чутливі до шкідливих домішок, мають високу продуктивність та забезпечують
осадження дрібнокристалічних рівномірних за товщиною покриттів.
Отримані в результаті проведених досліджень дані щодо якості цинкових
покриттів, діапазону робочих густин струму, катодних виходів за струмом,
розсіювальної здатності лужних електролітів з різними композиціями
поверхнево-активних речовин дозволили рекомендувати найбільш ефективні
варіанти.
Список літератури:
1. Якименко, Г.Я. Технічна електрохімія. Ч. ІІІ: гальванічні виробництва: підручник /
Г.Я. Якименко, В.М. Артеменко. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – 272 с.
2. Артеменко, В.М.. Аспекты выбора электролитов и оборудования для нанесения
цинковых покрытий / В.М. Артеменко, А.А. Майзелис, Л.П. Шевченко // Современные
электрохимические технологии и оборудование: материалы докладов Международной
научно-технической конференции. – Минск: БГТУ. – 2016. – С.300 – 304.
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На даний момент декоративні властивості бетону вивчені не повністю и не
розкриті в повному обсязі, що не дозволяє розкрити потенціал бетону як
декоративного матеріалу у повній мірі.
Як в’яжучі речовини для отримання бетону обрано найбільш поширений у
будівництві портландцемент та глиноземистий цемент.
В процесі роботи виготовлено зразки на основі портландцементу,
глиноземистого цементу та досліджено їх фізико-механічні властивості.
Визначено
фізико-механічні
характеристики
портландцементу
та
глиноземистого цементу. Встановлено, що цементи відповідають ДСТУ на ці
види цементів.
За допомогою рентгенофазового аналізу визначено основні клінкерні фази:
для портландцементу є С3S (трьохкальцієвий силікат), C2S (двохкальцієвий
силікат), C3A (трьохкальцієвий алюмінат) та C4AF (чотирьохкальцієвий
алюмоферит), а для глиноземистого цементу – CaO*Al2O3 (моноалюмінат
кальцію), CaO*2Al2O3 (дикальцієвий алюмінат), 12CaO*7Al2O3 (майєнит), які
мають значні в’яжучі властивості та високі міцнісні характеристики.
Як заповнювач в роботі вперше обрано бій тарного скла, що дозволить
створити декоративний бетон зі спеціальними властивостями чітко заданого
фракційного складу.
Підготовлено фракційний склад заповнювача – бій тарного скла.
Виготовлено по три склади бетонів на основі портландцементу і
глиноземистого цементу з різним складом фракційного заповнювача і
визначено фізико-механічні властивості бетонів.
У роботі вирішена науково-прикладна задача створення декоративного
цементу будівельного призначення. Виготовлено зразки бетонів на основі
обраних цементів та заповнювача (бій скла), відношення цемент:заповнювач
1:3 та визначено їх фізико-механічні характеристики: водо-тверде відношення –
0,12; міцність на стиск у 28 діб твердіння складає понад 50 МПа.
Отримані результати дозволять більш різноманітно використовувати бетон
для декору, а також в подальшому розвивати зазначену тему.
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3
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Сметана – це кисломолочний продукт, отриманий із нормалізованих,
пастеризованих вершків шляхом сквашування їх закваскою, що приготовлена
на чистих культурах молочнокислих стрептококів, і дозрівання при низьких
температурах [1]. При оцінці харчової цінності сметани значне місце належить
молочному цукру, як джерелу енергії і продукту харчування молочнокислих
бактерій при сквашуванні продукту [2]. Розвиток ринку та розширення
асортименту молочних продуктів в Україні відбувається за рахунок
застосування різноманітних комбінованих добавок і заквасок для поліпшення
якості. Однією з актуальних сучасних проблем є розробка екологічно чистого
збалансованого харчування, яке забезпечує нормальну життєдіяльність
організму. Для вирішення цієї проблеми необхідно включати в раціон
харчування продукти, виготовлені з використанням харчових добавок.
Метою дослідження є оптимізація технології, яка включає нормалізацію,
пастеризацію, гомогенізацію та охолодження вершків до температури
заквашування, введення комбінованої бактеріальної закваски – суміш чистих
культур молочнокислих мікроорганізмів Streptococcus thermophilus ВКПМ
В-10089, Enterococcus durans ВКПМ В-8731 і Enterococcus hirae ВКПМ В-9069
в кількості 5 мас. % [3]. Після закінчення процесу сквашування вносять
біологічно активну харчову добавку «Александріна» в кількості 0,5–0,6 % від
маси готового продукту. Далі технологічний процес включає перемішування,
розфасовку і дозрівання. Запропонована оптимізація технології виготовлення
сметани є ефективним за критеріями доброякісності готового продукту та
тривалості процесу отримання.
Список літератури:
1. Сметана. Технічні умови: ISO 4418: 2006. – К. : Держспоживстандарт України. –
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Н.И. Дунченко. – СПб : ГИОРД. – 2008. – 248 с.
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Молоко і молочні продукти дуже широко використовуються в харчуванні
різних верств населення, залишаючись основним продуктом для більшості
споживачів у всьому світі. У країнах, які мають суттєві економіко-географічні
та соціальні відмінності, молоко розглядають як невід'ємну частину здорового
харчування для людей будь-якого віку. Навіть не дивлячись на економічну
кризу, споживання молока продовжує зростати [1]. Головною ж перевагою
кисломолочних продуктів є вміст в них лакто- і біфідобактерій, що сприяють
зниженню в кишечнику кількості хвороботворних і гнильних бактерій,
отруйних для організму людини.
На основі проведеного літературного пошуку нами запропоновано
оптимізацію технології виробництва ацидофільного молока насиченого
біологічно-активними речовинами, на основі нового штаму Lactobacillus
acidophilus. Штам Lactobacillus acidophilus № 9-ПС має біохімічну активність і
володіє високою кислотністю. Штам може знайти своє застосування для
профілактики і корекції порушень мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту.
Використання цього штаму збільшує зростання слизових культур
молочнокислих бактерій і прискорює процес заселення кишечника корисною
мікрофлорою. Представники L. асіdophilus використовуються також як
антиоксиданти й речовини, що стимулюють ріст і розвиток інших лактобацил
та біфідобактерій. Ці мікроорганізми також мають протипухлинну активність і
стимулюють імунітет. Основними стадіями виробництва ацидофільного молока
насиченого біологічно-активними речовинами є: очищення сирого молока,
сепарування та збагачення суміші ацидофільними бактеріями на основі вище
вказаного штаму. Таким чином, запропонована оптимізація в технології
виробництва ацидофільного молока на основі штаму Lactobacillus acidophilus
дозволить розширити асортимент профілактично-лікувальних кисломолочних
напоїв насичених біологічно-активними речовинами.
Список літератури:
1. Крючкова, В.В. Функциональный ацидофильный продукт на основе растительных
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Разложение нитратной кислоты является сложным и изменчивым
процессом, на эффективность которого влияет большое количество факторов. В
данной работе рассмотрены основные условия для полного разложения
нитратной кислоты, установлена возможность ее полного распада до оксидов
азота, а также определены условия интенсификации технологического
процесса.
Задачи и цель работы заключается в установке кинетики и механизма
разложения нитратной кислоты с помощью теоретических исследований и
термодинамических расчетов, возможность утилизации растворов нитратной
кислоты и оксидов азота. Изучению кинетики разложения HNO3 с
концентрацией менее 40 % не уделялось внимания, поскольку продукционная
слабая кислота содержит от 45 до 58 % HNO3, а концентрированная – от 98,2 до
98,8 % HNO3.
Процесс разложения нитратной кислоты описывается уравнением реакции
второго порядка [1]: - dCHNO3/dτ = k21 ∙ С2HNO3.
Механизм распада HNO3 является сложным и определяется условиями, в
которых протекает реакция. Конечными продуктами являются NO2, Н2O и O2. В
зависимости от компонента, по концентрации которого судят о скорости
реакции, кинетические уравнения могут быть выражены следующим образом
[1]: dCNO2 /dτ = k21∙С2HNO3 или dCO2/dτ = k21∙C2HNO3. Зависимость константы
скорости от температуры имеет вид: k21 = 1010 ∙ ехр(-17610/Т).
Существенное влияние на уменьшение скорости разложения HNO3, как
отмечают авторы в [1-2], оказывает образующаяся вода, которая связывает
нитратную кислоту в прочные гидраты.
Наиболее вероятен для разложения HNO3 механизм, включающий
равновесную
реакцию
с
последующим
либо
мономолекулярным
гомолитическим разрывом связи N–О в N2O5, либо переносом электрона. При
нахождении зависимости скорости разложения от глубины реакции
необходимо учитывать обратную сторону синтеза кислоты и ее ионизацию, что
приводит к сложной зависимости.
Важное место для создания и осуществления процесса утилизации систем
на основе концентрированной нитратной кислоты занимают данные по
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кинетике разложения нитратной кислоты, которая образуется после выделения
оксида азота (IV).
При разработке технологии термического разложения нитратной кислоты,
очень важным моментом является создание условий, обеспечивающих
образование оксидов азота. Кинетические данные свидетельствуют о том, что
интенсификация разложения HNO3 может быть достигнута при ее высоких
концентрациях, близких к 100 %. Для этого необходимо непрерывное удаление
образующихся в реакционной зоне оксидов азота и воды.
Таким образом, на основании кинетики и механизма разложения
нитратной кислоты установлена возможность ее полного распада до оксидов
азота, а также определены условия интенсификации технологического
процесса.
Теоретическими исследованиями и термодинамическими расчетами
показана возможность утилизации растворов нитратной кислоты и оксидов
азота, методом термического разложения нитратной кислоты и восстановления
оксидов азота карбамидом до диоксида углерода, азота и воды.
Рассчитаны константы равновесий химических реакций и показано, что
при температуре 523–573 К происходит полное разложение нитратной кислоты
до оксидов азота, степень диссоциации N2O4 составляет около 99,99 %, а
степень разложения NO2 достигает 6–12 %.
Теоретически обоснована и подтверждена термодинамическими расчетами
целесообразность практически полного извлечения фтористого водорода из
растворов HNO3-N2O4-H2O-HF-H3PO4 с помощью азотнокислых солей
алюминия и кальция. Показано, что процесс необходимо проводить при
массовом соотношении солей к HF не менее 10:1.
Теоретическими исследованиями показана возможность полного
восстановления оксидов азота карбамидом и углеаммонийными солями при
температурах 298–773 К до диоксида углерода, азота и воды.
Установлены кинетические закономерности термического разложения
нитратной кислоты и механизм ее полного распада до оксидов азота, кислорода
и воды. Определены условия интенсификации технологического процесса.
Список литературы:
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Проблема відповідності чистоти води до стандартів є актуальною, оскільки
потреба забезпечення населення у достатній кількості води необхідної якості
життєво важлива.
Якість питної води для населення України не завжди відповідає
необхідним санітарно-гігієнічним нормам. В Україні спостерігається неухильне
щорічне збільшення кількості понаднормово забруднених джерел питної води
[1]. Погіршення якості води в системах централізованого водопостачання
привело до пошуку додаткових джерел постачання населення питною водою. В
Харкові організовано постачання населення водою з артезіанських свердловин
глибиною 700 м. Наявність додаткового джерела водопостачання дозволяє
забезпечити надійність водопостачання, особливо у разі виникнення
екстраординарних ситуацій, пов'язаних з можливими техногенними
катастрофами та іншими форс-мажорними обставинами [1].
Існує ряд хімічних (відновлення залізом, алюмінієм, паладієм тощо)
фізико-хімічних (електродіаліз, йонний обмін, нанофільтрування, зворотний
осмос) та біологічних (гетеротрофна і автотрофна денітрифікація, застосування
мембранних біореакторів) методів звільнення води від нітратів, однак на
практиці використовується лише йонний обмін, зворотний осмос, електродіаліз
та гетеротрофна (біологічна) денітрифікація [2]. Останні роки проводилися
дослідження [2] очищення питної води від надлишку в ній нітратів за
допомогою пробіотичних бактерій, які, як відомо, не тільки нешкідливі, а й
вважаються корисними для здоров’я людей різних вікових груп. Використання
цієї методики приводило до стабільного зниження концентрації нітратів до
рівня менше 2,5 мг/дм3, при значенні ГДК 45 мг/дм3.
Таким чином, актуальними та невідкладними є питання, пов’язані зі
знаходженням можливості використання біотехнологічних процесів для
очищення природної води.
Список літератури:
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Інтенсифікація процесів скловаріння є однією з важливих та актуальних
проблем, від вирішення якої суттєво залежить можливість значного зниження
матеріальних та енергетичних витрат на виробництво скла.
Метою даної роботи є встановлення найбільш вагомих чинників, які
впливають на протікання процесів скловаріння та визначають науково-технічні
напрямки робіт з їх інтенсифікації. Робота виконувалась за завданням ТОВ
«Малинівський склозавод» та спрямована на пошук заходів, що дозволять
суттєво збільшити з’єм скломаси при виробництві склотари на вказаному
підприємстві.
Головний чинник, що обумовлює швидкість протікання процесів силікатота склоутворення й енерговитрати на варку при виготовленні найбільш
масштабних за обсягом скловиробів: листового та тарного стекол, – це значний
вміст у їх складі діоксиду кремнію (до 74 %) та, відповідно, у шихті –
кварцового скла. Цей компонент характеризується значною температурою
плавлення – 1726 оС. Вміст же так званих плавнів, до яких відносяться,
головним чином, лужні та лужноземельні оксиди у складі таких стекол (24-27
%) й сода, крейда, тощо, – у складі відповідних шихт, обмежується їх
негативним впливом на забезпечення високих значень хімічної, термічної та
механічної міцності скловиробів. Особливе значення такий фактор має при
розробці нових спеціальних тарних стекол.
Згідно з Ю.А. Гулояном [1], за впливом на процеси скловаріння способи їх
інтенсифікації поділяються на фізико-хімічні, термічні, гідродінамичні та такі,
що пов’язані з конструктивним вдосконаленням скловарної печі.
Фізико-хімічні способи інтенсифікації скловаріння базуються на:
– регулюванні складу стекол, зокрема тарних, шляхом зміни
співвідношення СаО та МgО в напрямку збільшення СаО, що сприяє
проварюванню шихти й формуванню скловиробів за рахунок збільшення
швидкості твердіння скла, використанні склобою, що дозволяє економити
сировинні матеріали та знизити використання енергії на варіння скломаси, та
уведенні таких активних компонентів, як NaOH, NaCl, фториди [2];
– використанні додаткової обробки шихти або нових технологій її
приготування, наприклад ущільнення, що збільшує контактну площу між
компонентами, сприяє зменшенню теплопровідності шихти й прискоренню
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реакції силікатоутворення завдяки цьому, також визначає можливість
застосування тонкодисперсного піску.
Але використання таких способів обмежено підвищеною корозійною дією
склорозплаву на вогнетривку футерівку [3], екологічними вимогами,
необхідністю використання додаткових операцій та обладнання.
Термічний спосіб інтенсифікації скловаріння полягає в удосконаленні
засобів спалювання палива та використанні нового покоління пальників при
заміні повітря на кисень з метою створення рівномірного за шириною печі
факелу, спрямованого на шихту та скломасу, збільшення його
випромінювальної здатності та температури і наближення до площі дзеркала.
Застосування цього способу, однак, пов’язане зі значними капіталовкладеннями
та конструкційними складностями.
Гідродинамічний засіб інтенсифікації скловаріння передбачений для
прискорення взаємодії компонентів склорозплаву та гомогенізації скломаси.
Примусове перемішування збільшує час її перебування в зоні варки, активує
теплообмін по всій глибині скломаси. Для цього використовують барботаж та
механічне перемішування за допомогою мішалок. Застосування барботажу
радикально змінює потоки скломаси. Для максимального використання цього
ефекту потрібно підібрати місце встановлення сопла та режиму бурління таким
чином, щоб поверхня скломаси при барботажі очищалась, а не покривалась
піною. Для цього необхідно враховувати тип конструкції басейну печі,
характеристики перегородок та вироботочних агрегатів, особливості поведінкі
скломаси в процесі варіння та освітлення, а також своєрідність її спектрального
пропускання та теплофізичних характеристик. В останній час барботаж
використовується безпосередньо у зоні завантажувальних карманів з метою
прискорення взаємодії компонентів при силікато- та склоутворенні.
Найбільш ефективним засобом збільшення температури скломаси під
шихтою та піною є електропідігрів, який дає можливість поєднувати
надходження додаткового тепла в скломасу зі збільшенням конвективного
теплообміну. В останній час електропідігрів використовується безпосередньо в
зоні варіння для інтенсифікації процесів силікатоутворення. При комбінуванні
способу варіння та підвищення температури можливо отримати збільшення
з'єму тарного скла до 3,5 т/м2. Таким чином, саме цей спосіб можна
рекомендувати для вирішення завдання ТОВ «МСЗ».
Список літератури:
1. Гулоян, Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий / Ю.А. Гулоян. – Владимир: Транзит
– Икс. – 2003. – 480 с.
2. Shelby, J. E. Introduction to Glass Science and Technology / J. E. Shelby. – New York: The
royal society of chemistry. – 2003. – 288 p.
3. Yaitskiy, S. Analysis of the Bacor Refractories after their Service in Glass Furnace /
S. Yaitskiy, L Bragin, Y. Sobol // Chemistry & Chemical Technology . – 2017. – Vol. 10. – No.3. –
P. 373 – 377. – doi: 10.23939/chcht10.03.373.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ХОЛОДНОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕМОНТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ЧЖАН СЯОБИНЬ1, В.Л. АВРАМЕНКО2*
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2
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Основными конструкционными материалами, используемыми для ремонта
сельскохозяйственной и другой техники являются полимерные композиции
химического
и
фотохимического
структурирования,
позволяющие
осуществлять ремонт как в стационарных, так и в полевых условиях.
При этом к полимерным материалам предъявляются ряд технологических
и эксплуатационных требований: высокая износостойкость, требуемый
комплекс прочностных свойств, устойчивость в рабочих средах при рабочих
температурах и др.
Для ремонта оборудования по-прежнему лидирующие позиции занимают
акриловые и эпоксидные смолы холодного отверждения. В последние годы для
ремонта стали применяться композиции фотохимического структурирования.
В
данной
работе
исследованы
акриловые,
эпоксиакриловые
композиционные материалы, имеющие высокую адгезию. Изучена их
устойчивость к действию атмосферных факторов, воды, нефтепродуктов,
кислот и щелочей.
Показана
возможность
применения
полимерных
композиций
фотохимического структурирования для заделки раковин литья, трещин, для
изготовления отдельных сменных деталей. При исследовании адгезионных
свойств в ряде случаев исследованы разделительные составы на основе
кремнийорганических и других синтетических каучуков.
Техническая эффективность применения указанных полимерных
материалов состоит в возможности быстрого восстановления на месте
эксплуатации машин, мелких повреждений – срыв резьбы, течь радиатора и др.
Исследованы физико-механические свойства композиций, степень
структурирования (отверждения), а также возможность применения
наполнителей отечественного производства.
Степень отверждения полимерных композиционных материалов
количественно оценивали методом экстракции кипящим растворителем с
использованием аппарата Сокслетта. В зависимости от состава композиции
степень структурирования составляла 82-96 %.
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УДК 665.584.22
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСЕЛЕНА В ТЕХНОЛОГИИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
К.А. ТКАЧЕНКО1*, С.В. ЖИРНОВА2**
1

магистрант кафедры органического синтеза и нанотехнологий, НТУ «ХПИ»,
Харьков, УКРАИНА
2
старший преподователь кафедры органического синтеза и нанотехнологий,
НТУ «ХПИ», Харьков, УКРАИНА
*email: karina-tkachenko@ukr.net,
**email: svitlanazirnova@gmail.com

В настоящее время на рынке косметических товаров один из наибольших
сегментов занимает рынок кремов. Современные кремы отличаются
разнообразием состава, технологиями производства и функциональной
направленностью.
При разработке рецептур кремов нужно учитывать то, что на стабильность
косметических средств влияет свет, воздух, упаковочный материал, побочные
продукты распада растительных и животных экстрактов под действием
микроорганизмов и энзимов [1].
В производстве кремов селен применяется как антиоксидант, который
компенсирует и нивелирует возрастные изменения кожи. Кроме того,
микроэлемент способен быстро улучшать состояние кожи после воздействия
УФ-лучей – подавлять воспалительную реакцию и предупреждает сосудистые
изменения. Существует несколько форм препаратов селена. Однако наиболее
перспективным является применение так называемого наноселена − форма
селена с размером частиц менее 36 нм. Основное преимущество наноселена по
сравнению с другими формами − гораздо более низкая токсичность, что
позволяет применять его в дозах, значительно превышающих суточную
потребность. А также за счет частиц меньших размеров, которые являются
более биологически активными и лучше накапливаются в тканях.
Противомикробные свойства селена практически не исследованы, однако в
литературе имеются данные о позитивном профилактическом применении
наночастиц селена в составе пленок для нанесения на медицинские катетеры и
включении его в материалы напольных покрытий в больницах или облицовки
стен. Наночастицы селена, в отличие от антибиотиков, способны оказывать
свое воздействие постоянно, поэтому потенциально могут превратиться в
альтернативу антибиотических лекарств.
Целью работы является изучение антибактериального действия наноселена
в составе эмульсионного косметического крема.
Список литературы:
1. Каспаров, Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики / Г.Н. Каспаров. – М.:
Агропромиздат. − 1988. − 287 с.
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УДК 669.292
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ
КАТАЛИЗАТОРОВ
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магистрант кафедры химической технологии неорганических веществ, катализа и
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2
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*
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Катализаторы, содержащие никель, находят широкое применение в таких
реакциях как: гидрирование, алкилирование, гидроалкилирование, в процессах
крекинга и др. Эти катализаторы обладают высокой активностью, которая в
процессе работы снижается.Через время активность катализатора снижается до
такой степени, что его дальнейшее использование в промышленном процессе
становится нецелесообразным.
Никель является дорогостоящим металлом, а отходы, содержащие его,
представляют опасность для окружающей среды, поэтому большое внимание
уделяется разработке методов регенерации отработанных катализаторов.
Процесс переработки отработанных катализаторов предусматривает обжиг
катализатора, загрязненного органическими соединениями или смеси такого
катализатора с флюсом, во вращающейся, качающейся или в градиентной печи.
В результате сырье спекается или переходит в полурасплавленное состояние
при 1000 – 1300 ºC. После этого смесь охлаждают и распыляют. Тяжелые
металлы выделяют путем гравитационного обогащения или магнитного
разделения.
Метод
переработки
отработанных
катализаторов:
100
частей
отработанного катализатора, содержащего 50 % масел и (или) жиров, 35 %
кизельгура и 15 % никеля, смешивают с 5 частями щелочи. Из смеси формуют
гранулы диаметром 30 мм и высотой 50 мм. Гранулы помещают в
предварительно нагретую вращающуюся печь и плавят при 1000 – 1300 ºC.
Смесь выгружают из печи, охлаждают и измельчают. Шлак перерабатывают в
мелкий порошок и выделяют порошкообразный никель с помощью магнитного
сепаратора. Степень выделения никеля 95 %. Полученный шлам имеет состав,
%: С – 0,3; P – 0,024; S – 0,502; SiO2 (свободная) – 8; Al2O3 – 0,5; Ni – 97.
Более экономичный метод переработки отработанных катализаторов,
включает окисление смеси отработанного катализатора и никелевой руды при
повышенных температурах, ее плавление и выделение из полученного расплава
никеля. Этот метод предназначен для увеличения содержания никеля,
получения ферроникеля из никельсодержащих руд с использованием отходов,
таких как отработанные никелевые катализаторы. По статистике за 2012 год в
мире было получено 2100 тыс. тонн никеля, а потребили 1750 тыс. тонн.
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Анализируя данные можно сделать вывод, что эта тема актуальна, так как
никель пользуется большим спросом у потребителей. Средняя цена на никель
за тонну в 2013 году составляла 17400 дол.
По оценкам экспертов, в мире ежегодно собирается и перерабатывается,
4,4-4,6 млн. тонн никельсодержащих отходов. Такой лом содержит около
350 тыс. тонн никеля, который, используется для производства нержавеющей
стали. В мире существует несколько крупных компаний по переработке
никельсодержащих отходов, которые работают на международном уровне.
Большинство отходов – это отходы нержавеющей стали, оставшиеся от
утилизации устаревших фабрик, оборудования и товаров народного
потребления.
В настоящее время, в Украине, слабо развита технология переработки
отработанных никелевых катализаторов. Но это вопрос времени, так как
перспективы развития есть, что можно увидеть на примере Побужского
ферроникелевого комбината (ПФК, Кировоградская область), так покупая 25 %
потребляемого никеля в Украине, в 2016 году по сравнению с 2015 годом,
комбинат сократил убыток в 1,6 раза, или на 84,5 млн. грн.
Таким образом видно, что существует широкий спектр методов
переработки отработанных никелевых катализаторов и они пользуются
успехом. Никель и его соединения находят широкое применение в химической,
металлургической и других промышленных отраслях.
Но из-за отсутствия достаточного количества действующих предприятий
по переработки рудного сырья, Украина вынуждена импортировать соединения
этого металла. Ежегодно в нефтехимической промышленности образуется до
15000 тонн отработанных никелевых катализаторов.
Такое количество «отходов» должно заставить задуматься о большем
открытие предприятий по переработке отработанных катализаторов, что
позволит полностью обеспечить потребности своей страны в этом продукте и,
возможно, получать прибыль от экспорта в другие страны.
Список литературы:
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Останнім часом в Україні дуже гостро постає проблема захворювань
шлунково-кишкового тракту (ШКТ) різної етіології. У результаті зниження
рівня пробіотичних штамів, зокрема біфідобактерій та лактобацил,
порушуються процеси травлення та перебіг багатьох основних біохімічних
процесів в організмі, внаслідок чого погіршується загальний стан організму та
знижується його стійкість до дії патогенних та умовно-патогенних
мікроорганізмів.
Основним засобом профілактики і лікування захворювань шлунковокишкового тракту, викликаних дисбактеріозом, є препарати, що належать до
групи пробіотиків, використання яких дозволяє покращити, а інколи й
відновити стан мікрофлори кишківника та слизових оболонок організму
людини, що приводить до загального покращення стану здоров’я та попереджає
розвиток цілої низки хронічних захворювань.
Пробіотики – біотехнологічні препарати, що містять живі мікроорганізми,
які відносяться до нормальної фізіологічно та еволюційно обґрунтованої флори
ШКТ.
Нами було запропоновано технологію одержання синбіотичного препарату
для лікування дисбіотичних порушень кишківника шляхом сумісного
культивування біфідобактерій та лактобацил глибинним методом на
розробленому поживному серодовищі.
Таким чином, було розроблено технологію отримання ліофілізованої
форми у флаконах та капсульної форми препарату, досліджено вплив різних
пребіотичних компонентів на основні показники росту бактерій.
Список літератури:
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Розвиток електрохімічних способів отримання водню потребує
використання катодних матеріалів з високою каталітичною активність в
реакціях відновлення молекул води, а також анодних матеріалів з
електронегативними потенціалами, які розчиняються під час електролізу води
замість виділення кисню.
В даній роботі досліджено осадження сплавів нікелю з ванадієм, які
виявляють каталітичну активність до реакції відновлення водню з води. Сплав
Ni-Vотримували з сульфатного електроліту нікелювання складу, г/дм 3:
NiSO4 ∙ 7H2O – 300, MgSO4 – 60, H3BO3 – 30, NaCl – 25, NH4VO3– 0,2.
Режим електролізу: густина струму jk = 1,5 А/дм2, вихід за струмом
95 - 97 %, температура 20 – 25 °С, товщина покрить сплавом 9 – 12 мкм. За
даними рентгеноструктурного аналізу вміст ванадію в сплаві 0,3 – 0,7 %.
Використання катодів с з покриттям Ni-V сплавом при електролізі розчину
NaOH забезпечує зменшення водневої перенапруги на 50 – 70 мВ, що має
важливе практичне значення.
Анодні матеріали зі сплавів алюмінію були досліджені і використані в
лужному бездіафрагмовому електролізері, особливістю якого є виділення на
аноді водню в наслідокхімічного розчинення алюмінію за механізмом водневої
деполяризації. При електролізі 1 – 5 молярних розчинів NaOH і анодній густині
струму 2 - 5 А/дм2 аноди розчиняються як електрохімічно з утворенням
алюмінатів, так і хімічно – з виділенням водню.
Запропонований технологічний процес забезпечує електросинтез водню з
меншими матеріальними та енергетичними витратами. Він має високий рівень
екологічної безпеки.
Список літератури:
1. Горбачов, А.К. Технічна електрохімія. Ч. І. Електрохімічні виробництва хімічних
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Неотъемлемой частью современной технологии печатных плат,
изготавливаемых под заказ на сторонних предприятиях, являются финишные
покрытия. Их назначение состоит в том, чтобы предотвратить окисление
медных монтажных площадок, на которые впоследствии распаивается
соответствующая элементная база, и обеспечить хорошую адгезию припоя.
Важную роль играет и хорошая адгезия такого покрытия к поверхности
медного проводящего рисунка. На практике используются различные виды
финишных покрытий, но наибольшее распространение получили: покрытия
припоем HASL (Hot Air Solder Leveling), покрытия никель-золото ENIG
(electroless nickel / immersion gold), органические покрытия OSP (Organic
Solderability Preservative), а также иммерсионные покрытия оловом, висмутом,
никелем и сплавами никеля с оловом. Из перечисленных вариантов
наилучшими защитными свойствами обладает так называемый ENIG-процесс.
Он заключается в нанесении двухслойного покрытия, состоящего из подслоя
химически осажденного никеля толщиной от 4 до 6 мкм и тонкого защитного
слоя золота (от 0,05 до 0,1 мкм). Такая комбинация надежно защищает медные
монтажные площадки печатной платы от окисления и обеспечивает отличную
паяемость как свинцовыми, так и бессвинцовыми припоями.
Классическая технология нанесения ENIG-покрытия предполагает
использование раствора химического осаждения золота с использованием
гидразин-сульфата. Такие растворы обеспечивают высокую скорость
восстановления золота на никелевой или медной поверхности, но они
недостаточно стабильны при хранении и токсичны.
В данной работе предложено контактное осаждение покрытий золотом на
никелевое покрытие или медь из растворов на основе тиомочевинного
комплекса золота [Au(Thio)2]+. В обоих случаях были получены плотные и
хорошо сцепленные с основой покрытия золотом толщиной порядка 0,07 мкм.
Скорость осаждения в зависимости от температуры составила от 0,03 до
0,030 мкм/мин. Такие покрытия обладают высокими защитными свойствами и
хорошо покрываются припоями, в том числе промышленно используемыми
бессвинцовыми составами.
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УДК 543.68
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ В СЫРЬЕ И
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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1

магистрант кафедры «Химические технологии», ГВУЗ «Донецкий национальный
технический университет», Покровск, УКРАИНА
*
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Достаточно продолжительное время в Украине и ближнем зарубежьи
одним из самых серьезных и явных загрязнений окружающей среды являются
выбросы
металлургических
предприятий.
Значительное
количество
металлургических предприятий, выбросы которых негативно действуют на
абсолютно всю окружающую среду, находятся в Донецкой области. Наиболее
опасными компонентами выбросов металлургических предприятий являются
высокотоксичные соединения ртути. Так как, в процессе обогащения углей Hg
практически полностью переходит в газовую фазу, то анализ содержания Hg в
углях является первичной задачей для охраны окружающей среды. Для
уменьшения вредного воздействия выбросов металлургических предприятий на
окружающую среду необходим тщательный контроль содержащихся токсинов
в исходном сырье и продукции этих предприятий, что доказывает актуальность
данной магистерской работы.
Объект магистерского исследования: сырье и продукция металлургических
и коксохимических производств, топливо, кокс, руды, флюсы и т.д.
Предмет магистерского научного исследования: ртуть и ее соединения
входящие в состав топлива, руд, флюсов и т.д.
В связи с этим цели магистерской работы можно сформулировать так:
1. Изучение и систематизация теоретических исследований по химическим
свойствам ртути, изучение процессов поступления соединений ртути в выбросы
металлургических предприятий.
2. Исследование возможности применения методики атомноабсорбционного определения ртути методом холодного пара для определения
содержания ртути в сырье и продукции доменного производства.
3. Сравнительный анализ экспериментальных данных по содержанию
ртути в сырье и продукции производств за 5 лет.
Список литературы:
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2. Симонова, Л.М. Концентрирование ртути при выделении ее в объектах окружающей
среды. Обзор / Л.М. Симонова, И.М. Брускина, В.М. Иванов // Журн. аналит. химии. – 1989. –
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Нині досить гостро стоїть проблема корекції стану здоров'я на тлі
антагоністичних і синергічних зв'язків між анатомічними особливостями і
факторами зовнішнього середовища. На сьогодні в Україні порушення зору у
населення посідають перше місце серед інших розладів. До цієї групи належать
сліпі (близько 10 %) та слабозорі (люди зі зниженим зором). Основною
причиною зниження гостроти зору є вроджені захворювання або аномалії очей
(70 % випадків). Фактори, що спричинюють аномалії очей надзвичайно
різноманітні. Серед ендогенних (внутрішніх) – спадковість, гормональні
порушення у матері та плоду, резус-несумісність, вік батьків, порушення
обміну речовин тощо. До екзогенних (зовнішніх) факторів можна віднести
різноманітні інтоксикації, інфекційні та вірусні захворювання та ін.
Зорові порушення заважають пізнавати світ, створюють труднощі в
спілкуванні з оточуючими, навчанні, обмежують діяльність і загрожують
розвитком сліпоти. Багатьох наслідків можна уникнути, якщо вчасно виявити
проблему і почати лікування. Важливе значення в покращенні та збереженні
зору має режим харчування. Воно повинне бути повноцінне, збалансоване,
бажано роздільне (окремий прийом білкової та вуглеводної їжі), включати в
себе достатню кількість вітамінів та мінеральних речовин. Саме макро- і
мікроелементи в харчуванні є визначальним фактором, що може впливати на
стан органів зору.
Для стабільного функціонування органів зору дуже важливий вітамін А,
який необхідний також для нормального обміну речовин і виведення шлаків.
Вітамін А утворюється з надходження з їжею каротину, який міститься в
моркві, помідорах, солодкій картоплі, салаті, в зелених частинах 72 рослин,
петрушці, зелені гірчиці, морських продуктах, риб’ячому жирі та ікрі, яєчному
жовтку, насінні соняшника, пивних дріжджах.
Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє загальному опору організму. Якщо
його надходить недостатньо, м’язи (в тому числі й очні), втрачають свій тонус.
Найбільш багаті вітаміном С плоди шипшини, чорної смородини, цитрусові,
цибуля, листкові овочі, капуста, помідори, солодкий перець (червоний і
зелений), всі ягоди, яблука, ананаси. Вітаміни групи В впливають на
харчування нервових тканин, в тому числі, і ока.
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Вітамін В1 сприяє згоранню крохмалів і цукру, забезпечуючи енергією
м’язи та активізує пізнавальну діяльність мозку. Джерелами вітаміну В1 є
арахіс, хлібні злаки (жито, пшениця, кукурудза), пивні дріжджі, темний рис,
мед.
Вітамін В2 необхідний для кисневого обміну, а також покращує стан
зорового аналізатора, знижує втомленість очей. При його нестачі розриваються
дрібні судини, очі наливаються кров’ю. Джерелами вітаміну В2 є зелене листя
овочів, яблука, пшениця, темний рис, пивні дріжджі.
Вітамін В6, мінімальна денна норма якого – 2 мг, є природним
заспокійливим. При його нестачі очі відчувають сильну напругу і часто
починають тіпатися. Джерелами вітаміну В6 є капуста, хлібні злаки, жовток
яйця, риба всіх видів.
Вітамін В12 сприяє повноцінному складу крові. Джерелами цього вітаміну
є виноград і виноградні соки, петрушка, яєчний жовток, чорнослив, абрикоси,
чорна смородина, чорниці та їх сік, фініки.
Вітамін D важливий для підтримання загального імунітету. Міститься у
риб’ячому жирі, ікрі, молочних продуктах. Синтезується під дією
ультрафіолетових променів в шкірі і надходить в організм людини з їжею.
Калій – дуже важливий мінерал для підтримки молодості і сили очей.
Калій міститься в яблуках, яблучному оцті і меду. Денний раціон калію може
складати 1 чайну ложку яблучного оцту на склянку води.
Аналіз джерел науково-технічної літератури продемонстрував відсутність
адаптованого під категорію людей (як дітей, так і дорослих) з вадами зору
раціон харчування. Нераціональне харчування посилює негативний вплив
інших факторів навколишнього середовища та погіршує загальний стан
здоров’я. Ефективним шляхом забезпечення організму необхідними
нутрієнтами є введення в раціон спеціалізованих продуктів харчування та
створення оптимізованого раціону для підтримки стану здоров’я на
відповідному рівні. Тому, розробка прогресивних технологій виробництва
спеціалізованих продуктів харчування; вивчення їх властивостей і показників
якості, які враховують специфіку харчування дорослих і дітей, необхідні для
захисту організму від несприятливих умов навколишнього середовища.
Список літератури:
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Актуальним питанням біотехнології на сьогоднішній день є пошук нових
препаратів та апробація їх біологічної активності. На ринку представлена група
препаратів, що посилюють роботу імунітету, але існує проблема оцінки їх
активності та біодоступності.
Основною ланкою первинного імунітету є фагоцитоз – процес поглинання
і переварювання клітиною різних агентів, що є чужорідними для організму.
Метою даної роботи є дослідження біологічного ефекту індуктору утворення
активних форм кисню на модельній тест-системі фагоцитозу.
Найбільший внесок у вивчення явища фагоцитозу вклав І.І. Мечников, та
саме йому належить фагоцитарна теорія запалення. Він розділив усі клітини,
що здатні до фагоцитозу, на мікро- та макрофагів, за активністю яких можна
оцінити протікання фагоцитозу. До таких клітин відносять нейтрофіли,
еозинофіли, базофіли, моноцити, гістіоцити і лімфоцити та інші. Першими до
місця запалення емігрують нейтрофіли.
Усього чотири процеси забезпечують фагоцитоз: наближення до об’єкту,
прилипання (адгезія), поглинання та перетравлення. Провідну роль грає
перетравлення об’єкту, яке забезпечується двома механізмами: киснезалежним
та кисненезалежним. Саме киснезалежні механізми грають провідну роль у
деструкції патогену. Вони пов'язані зі значним підвищенням інтенсивності
метаболізму за участю кисню – кисневим вибухом. У результаті утворюються
активні форми кисню, які мають деструктивну дію на патогени [1].
Сучасна медицина використовує багато синтетичних індукторів утворення
активних форм кисню у фагоцитах для нейтралізації чужорідних об’єктів, але
найбільш перспективними вважають препарати мурамілдіпетидного ряду.
У роботі був використан препарат Л1, що є лікарською формою
глюкозаменілмурамілдіпептиду. Його виробництво представляє конденсацію
дисахарида з дипептидом в глікопептид, що й є лікарською формою. Синтез
глікопептида здійснюють шляхом прямої конденсації незахищеного дисахарида
N-ацетилглюкозамін-N-ацетилмурамової кислоти з дипептидом L-аланіл-Dізоглутаміном за допомогою конденсуючих агентів. Діюча речовина препарату
є фрагментом пептидоглікану, який входить до складу клітинної стінки
бактерій [2].
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імунокомпетентних клітинах. У роботі було проведено дослідженні активності
нейтрофілів за допомогою тесту відновлення нітросинього тетразолію (НСТтест), а також була визначена перетравлююча акитвність методом
флюоресцентної мікроскопії. Усі дослідження проводились на базі
ГУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України».
Був проведений експеримент з вивчення ефекту препарату Л1 на
протікання киснезалежного фагоцитозу за допомогою визначення кількості
клітин, що відновлюють диформазан в спонтанному та стимульованому тесті,
визначення індексу стимуляції. Дослідження проводилось у системі in vitro при
використанні гепиризованої крові, та у системі in vivo – на лабораторних щурах.
Даний метод заснований на здатності нейтрофілів поглинати барвник
нітросиній тетразолій і відновлювати його гранули в нерозчинний діформазан.
Цей тест характеризує киснезалежні антиінфекційні системи фагоцитів.
У результаті, у системі in vitro та in vivo була виявлена індукція утворення
активних форм кисню, що супроводжується підвищенням показників
киснезалежного фагоцитозу, що говорить про прооксидантну дію препарату Л1.
Також, було проведено дослідження денатурації бактеріального антигена
in vitro з використанням барвника акридинового помаранчевого. Особливістю
методу є використання дріжджових клітин, що мають зелену люмінесценцію
постійної інтенсивності при їх обробкою барвником акридиновим
помаранчевим в низькій концентрації.
Нами був визначений фагоцитарний індекс – кількість клітин, що брали
участь у фагоцитозі, і фагоцитарне число – середня кількість клітин
S. cerevisiae, що були поглинені одним нейтрофілом. У результаті, при
додаванні препарату Л1 фагоцитарний індекс збільшився на 25%, а
фагоцитарне число – на 14%. Також визначали відсоток активних фагоцитів, та
було виявлено, що при використанні препарату, цей показник збільшується
майже на 30%. Таким чином, було виявлена денатурація мікробної ДНК під
дією препарату Л1 in vitro в порівнянні з контролем [3].
У роботі доведено, що препарат Л1 проявляє себе як сильний індуктор
прооксидантних реакцій та активуваує денатурацію ДНК мікроорганізмів
клітинах, що фагоцитують. Таким чином, даний препарат відповідає
лінгвістичній анотації.
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Спіруліна – це мікроскопічні водорості, що мешкають переважно в теплих
водоймах. Спіруліна є одним з найбільш стародавніх видів на Землі, тому
надзвичайно пристосована до різних природних умов. В процесі еволюції,
проходячи жорсткі умови конкуренції, клітини спіруліни придбали здібність до
поділу при сприятливих умовах з високою швидкістю (подвоєння біомаси за
5 год). Біомаса спіруліни придатна до вживання як найпростішим організмам,
так і рибам та тваринам.
Більш того, унікальність біохімічного складу біомаси спіруліни робить
привабливим можливість вживання спіруліни людьми як джерела
найважливіших компонентів, що беруть участь в обміні речовин. Зростаюча
нестача таких речовин в раціоні людини, особливо для жителів великих міст і
екологічно проблемних регіонів, призводить до різних порушень здоров'я
людей аж до летальних випадків. Щоб не допустити подібних проявів, лікарі
рекомендують споживання біомаси спіруліни як харчової добавки. Регулярне
вживання спіруліни (1–2 г в день) знижує ризик багатьох захворювань
практично до нуля [1]. Найбільш важливим є той факт, що спіруліна, як харчова
добавка, є таким же організмом як і вищі рослини (кріп і морквина), вживання
яких в їжу, на відміну від штучних препаратів, не тягне за собою ніяких
побічних ефектів.
Нами запропоновано удосконалення біотехнологічної схеми виробництва
спіруліни, яке полягало в наступному: після висіву спіруліни, вирощування
маточника, інокуляція проводиться при температурі 27–31°С. Така температура
живильного середовища скорочує час адаптації маточника до нового
середовища, отже, в цілому час росту скорочується і підвищується його
інтенсивність. В результаті досягається потрібна густота суспензії за більш
короткий час.
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Каротиноїди – це природні жовто-помаранчеві пігменти, джерелом яких
можуть бути рослини, бактерії, гриби та водорості. Найбільш відомим є бетакаротин, який використовується у харчовій промисловості, як барвник (харчова
добавка Е160а). Також він застосовується у косметичних засобах і медицині.
Бета-каротин є провітаміном вітаміну А. Але на відміну від нього, надлишок
каротину малотоксичний і характеризується лише пожовтінням шкіри
(каротинодермія). Цей пігмент має великий попит, тому є доцільним його
виробництво.
Метою дослідження є удосконалення технології виробництва бетакаротину. Бета-каротин – жовто-помаранчевий пігмент, ненасичений
вуглеводень із групи каротиноїдів, який має вигляд кристалічного порошку.
Його отримують шляхом виділення з одноклітинної водорості Dunaliella salina,
яка може накопичувати його у найбільшій кількості. Водорість D. salina має
високий ступінь пристосованості і не вимагає вирощування в строго
контрольованих умовах. Тому культивування відбувається у відкритих
басейнах при сонячному освітленні, у екстремальних умовах росту для
стимулювання інтенсивного накопичення каротину [1]. Далі клітини
дезінтегруються для вивільнення кристалів, які після промивання висушують
або додатково очищують.
Запропоновано використання квазібезперервного режиму культивування
мікроводорості Dunaliella salina, тобто з інтервалом у 24 години з
культиваторів відбирають 30 % обсягу культури, замінюючи його рівноцінним
об'ємом свіжого середовища [2]. Таким чином, запропонований спосіб
виробництва дозволяє регулярно вносити необхідні поживні речовини, що
значно збільшує вихід продукту.
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Cода кальцинована є безбарвним кристалічним порошком, розчинним у
воді з розігріванням, не розчиняється в більшості органічних розчинників. На
повітрі поглинає вологу і вуглекислоту з утворенням кислої солі NaHCO 3, при
зберіганні на відкритому повітрі злежується. Температура плавлення 852°C.
Залежно від призначення технічна виготовляється двох марок – А та Б. Марка
А використовується для виробництва електровакуумного скла та інших цілей,
марка Б – в хімічній, скляній та інших галузях промисловості.
До кінця XVIII століття вся сода добувалася виключно з природних
джерел. Такими джерелами були природні відкладення карбонату натрію, зола
морських водоростей і рослин, що виростають на солончаковому ґрунті, і
содові озера. Французький лікар Ніколя Леблан розробив сульфатний спосіб
отримання соди і в 1791 р. здійснив його у виробничому масштабі.
У 60-х роках XIX століття бельгійський хімік Ернест Сольве розробив
новий «аміачний» спосіб отримання соди з хлористого натрію. Цей процес
дійшов і до наших днів, причому збереглася в загальних рисах і послідовність
технологічних операцій. Процес починається у відділенні абсорбції, де соляний
розсіл обробляють аміаком. В наступному відділенні – відокремлюють солі
кальцію і магнію, які випадають у результаті амонізації з початкового розсолу.
У відділенні карбонізації через аміачний розсіл пропускають вуглекислий газ,
що надходить з вапняних печей. Потім слідують відділення фільтрації
(осадження гідрокарбонату натрію з маточної рідини); відділення кальцинації
(розкладання гідрокарбонату натрію, продуктом якого є кальцинована сода,
вуглекислий газ, повертається в процесі карбонізації); відділення дистиляції
(регенерація аміаку з маточної рідини парою і вапном). Використовувані в
аміачно-содовому виробництві вапно і вуглекислий газ одержують з вапняку,
обпалюючи його в спеціальних печах. У відходах залишається розчин
хлористого кальцію CaCl2. Виробництво хлору часто ґрунтується на
використанні відходів содової промисловості. Його сполуки застосовують у
виробництві мийних засобів та для знезаражування води.
В Україні існувало три заводи з виготовлення кальцинованої соди
«Кримський содовий завод», ВАТ «Лисичанська сода», Слов'янський содовий
комбінат (на сьогоднішній день останні два не працюють). «Кримський
содовий завод» (м. Красноперекопськ) – з 1973 року був провідним
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підприємством з виготовлення технічної кальцинованої соди. Підприємство
виготовляє легку (порошкоподібну) та важку (гранульовану) кальциновану
соду, що відрізняється насипною вагою. Проектна потужність 698тис. т/рік.
Завод забезпечував близько 80% потреб внутрішнього ринку України та 2.5% –
світового ринку кальцинованої соди (виготовлення за аміачним методом).
Якщо проаналізувати публічні дані звіту підприємства за 2009 рік – обсяг
виготовлення становив 638 тис. т, при цьому чистий прибуток склав 11 181тис.
доларів США; за 2010 рік – обсяг склав 717 тис. т, чистий прибуток при цьому
12 777 тис. доларів США (UAH/USD: 8,0055)
На теперішній час в нашій країні відсутнє виготовлення соди, тому ми
вимушені закупати ії на світовому ринку. В 2014 році до України сода
імпортувалася з Російської Федерації – близько 6 тис. т, Румунії – 12 тис. т,
США – 22 тис. т, Болгарії – 3 тис. т, Польщі – 2,7 тис. т. та Туреччини – 2,5
тис. т, що загалом склало близько 50 тис. т. Сьогодні в Україні ціна за 1 тону
кальцинованої соди становить 7900 грн. для населення. Враховуючи усі
податки, країна витрачає на закупівлю 1 тони приблизно 6000 грн. Легкі
математичні розрахунки вказують на те, що на імпорт п’ятидесяти тисяч тон
кальцинованої соди країна витрачає 300 000 тис. грн або 10 909 тис. доларів
США. Маючи власне виробництво, в 2010 році Україна мала прибуток від
продажу 12 777 тис. доларів США, а наразі вимушена витрачати 10 909тис. на
забезпечення потреб країни у цьому продукті. Враховуючи ці цифри, зрозуміло,
що наша країна може заробляти на соді, але для цього треба відкривати нові
заводи з переробки сировини і розвивати цей напрямок задля вилучення
прибутку. Цей проект звичайно потребує немалих інвестицій, але очевидно, що
він буде мати малий термін окупності і великі гроші.
Кальцинована сода – це важливий продукт, який використовується у
виробництві скла, включаючи склоблоки, керамічній плитці, піноскла,
кришталю, також у металургії, а саме процес виробництва вольфраму,
стронцію, цинку і деяких інших елементів. Застосовується для нейтралізації
середовищ і дефосфації чавуну. У хімічній промисловості з марки Б отримують
жирні кислоти і різні миючі засоби. Кальцинована сода нерідко застосовується
в лакофарбовій, нафтової і целюлозно-паперової промисловості. Рівень ії
споживання у розрахунку на душу населення коливається у світі у широких
межах: США – 34-35 кг/люд, в СНГ– 15-20 кг/люд, Пакистан – 1-1,7 кг/люд.
Отже, спираючись на аналіз прибутку-витрат України на кальцинованій
соді, можемо стверджувати, що цей продукт є одним із найважливіших у
багатьох виробництвах нашої країни, але на його закупівлю витрачається
багато коштів, тому треба відновляти виготовлення Na2CO3 на теренах нашої
країни.
Список літератури:
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Для исследования процессов, происходящих при заряде, разряде и
хранении химических источников тока, необходимо иметь математическое
описание явлений, имеющих место при функционировании электрохимических
систем.
В настоящее время получено множество эмпирических соотношений,
описывающих изменение ёмкости аккумуляторов при различных токах раз ряда
[1]. Однако, как правило, параметры, входящие в эти соотношения, зависят от
множества факторов: ёмкости аккумулятора, режима его разряда, типа
электродов и т. д.
Поэтому целью этой работы является получение соотношений, в которые
входили бы только параметры эмпирические параметры, зависящие от типа
аккумулятора, и от режима его разряда.
В данной работе исследовались свинцово-кислотные аккумуляторы типа
GT4B5(FM) рабочим напряжением 12,0 В и номинальной емкостью 2,3 В.
Разряд аккумуляторов выполнялся до напряжения 10,2 В, так как при
более низких напряжениях, отдаваемая ёмкость не имеет практического
значения. Заряд аккумуляторов выполнялся в соответствии с инструкцией по их
эксплуатации.
Разряд аккумуляторов проводился токами в диапазоне от 1 до 5 А.
В результате проведенных экспериментов были получены эмпирические
коэффициенты А, В и n обобщенного уравнения Пейкерта [2]:
C

A
1 B * I n ,

где С – разрядная емкость (Ач); I – ток разряда (А).
Полученные коэффициенты позволят оценить разрядную емкость
аккумулятора в зависимости от силы разрядного тока при ускоренном разряде.
Список литературы:
1. Коровин, Н. В. Химические источники тока: справочник / Н.В. Коровин,
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Надійність системи пожежогасіння істотно впливає на час відновлення
машини після її поразки. В області зіткнення снаряда з бронею утворюється
високотемпературна зона. Як результат, вимагає оцінки час зниження
температури броні в області пробоїни до значень, коли займання парів
паливоповітряної суміші і матеріалів, безпосередньо розташованих поблизу
пробоїни, не відбувається. Склад танкової броні відрізняється на різних
ділянках об'єкта, у багатьох місцях є неоднорідним, складним по просторовій
структурі. Відповідно, існує величезне різноманіття умов зіткнення снаряда з
бронею, викликане відмінністю типу снаряда, швидкістю і кутом зіткнення
снаряда з бронею, товщиною броні в області зіткнення і т.д [1,2].
При варіюванні швидкістю, діаметром і масою бронебійного снаряда,
товщиною броні, часткою енергії снаряда, затрачуваної на нагрівання
броньового листа, було отримано, що необхідний мінімальний час ізоляції
пробоїни від парів палива з метою уникнення займання суміші лежить в
діапазоні 0,5 ... 2,5 хвилин (рис. 1, а). Результати розрахунку для кумулятивної
пробоїни показують, що час зниження температури броні в області пробоїни до
температури самозаймання парів дизельного палива складає близько 30с, а час
до температури займання досягає 1 хвилини. (рис. 1, б).

Рис. 1. – Результати розрахунків розподілу температури по бронеплиті на різні моменти
часу: а – відносно центру бронебійної пробоїн: 1 – початковий розподіл, 2 – t = 60с, 3 – t
=120с, 4 – t = 180с. б – щодо центру кумулятивної пробоїни: 1 - початковий розподіл, 2 - t =
10с, 3 - t = 20с, 4 - t = 30с
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Час охолодження броні до температури, нижче температури займання
палива, можна вважати випадковою величиною. Для визначення оптимального
моменту прийняття рішення про запобігання пожежі - спрацювання
термодатчиків, датчиків вібрації, системи вентилювання повітря та
відкачування палива пропонуємо скористатися відомим апаратом теорії
імовірності та перевірки статистичних гіпотез за даними спостережень бойових
дій в районі проведення АТО.
Дана задача в математичній постановці формулюється як задача перевірки
однієї статистичної гіпотези проти однієї альтернати [3]. За критерієм
Неймана-Пірсона визначаються помилки першого та другого роду при
помилковому спрацюванні апаратури та пропуску пожежі відповідно, а також
потужність критерію (рис. 2)
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Рис. 2. – Задача перевірки статистичних гіпотез

У якості інструмента для перевірки статистичних гіпотез доцільно
використовувати континуальне лінійне програмування. У роботі надається
математичне формулювання задачі та розглядається метод її розв’язання. При
цьому шляхом дискретизації задача трансформується до задачі лінійного
програмування, і може бути розв’язана відомими методами, реалізованими за
допомогою обчислювальної техніки [4].
За результатами математичного моделювання можна зробити висновок, що
використання рандомізованого правила дозволяє приймати вірне рішення у
96% випадків при заданні рівня значущості 0,1. Запропонований підхід надасть
змогу підвищити ефективність роботи системи ППО без зниження рівня
надійності. Технічно це можливо досягнути шляхом організації вимірювальної
системи з регулюємим порогом спрацювання у складі ППО об’єктів БТОТ.
Список літератури:
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У наш час близько 80 % вантажопідйомних кранів відпрацювали
нормативний строк служби, внаслідок чого можуть траплятися аварії. Вивчення
причин аварій сталевих конструкцій дозволило усі причини, що викликали
аварійний стан, поділити на дві групи:
- виробничі причини організаційного характеру, які виникли внаслідок
помилок при проектуванні, недостатньому технічному нагляді та контролі
порушень правил експлуатації і недосконалості норм і технічних умов;
- технічні причини – це деформації або руйнування елементів конструкцій
та їх з’єднань у стиках і вузлах, які призвели до раптової відмови (аварії) або
поступової відмови (аварійного стану). Найчастішою технічною причиною
аварій є втрата місцевої або загальної стійкості елементів та окремих деталей
конструкцій. Руйнування від зусиль розтягування, що призводить до розриву
основного металу, зустрічаються значно рідше. Ще однією істотною технічною
причиною аварій зварних конструкцій є руйнування зварних з’єднань, що
викликає необхідність підвищення якості виконання заводських і монтажних
зварних швів, особливо у вузлах, від яких залежить надійність та довговічність
експлуатації конструкцій. Також аварії, які стаються з технічних причин, як
правило, є наслідком руйнування несучих елементів металоконструкцій, у тому
числі шарнірів, фланців, болтів, заклепок та сталевих канатів. Для мостових
кранів найбільш частіше зустрічаються наступні дефекти: тріщини у верхньому
поясі головних балок коробчастого перерізу с розташуванням рейки на
верхньому поясі. Тріщини спостерігаються в місцях зварки елементів, які
кріплять рейку. У нижньому поясі тріщини утворюються у зварному шві, у
вертикальних стінках головної балки (в місцях зварки кронштейнів,
установлених під механізмами переміщення), у кінцях косинок при стиковому
з’єднанні головної балки й кінцевої.Основними дефектами кінцевих балок є
тріщини в місцях кріплення кутових букс; після зварювання може
спостерігатися руйнування металоконструкцій кінцевої балки у місці установки
ходових коліс та буферів. Основними дефектами металоконструкцій козлових
кранів та кранів-перевантажувачів є тріщини у зварних швах, розриви й
тріщини окремих елементів, місцеві та загальні деформації елементів, вузлів і
конструкції у цілому, послаблення болтових з’єднань, знос шарнірів, корозія
несучих елементів та болтів.
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При шлифовании абразивные инструменты подвергаются периодическим и
перманентным силовым, тепловым и физико-химическим воздействиям, в
результате которых их рабочие поверхности изнашиваются и засаливаются, что
ведет к потере режущей способности абразивного инструмента.
Основным механизмом изнашивания кругов из сверхтвердых материалов
является хрупкое разрушение абразивных зерен и вырывание из связки целых
зерен. Значительную роль в этом играют адгезионные, диффузионные и
термоусталостные явления. Баланс между скалыванием и вырыванием зерен, а
также
их
истиранием
(затуплением)
определяется
теплосиловой
напряженностью процесса шлифования и прочностными свойствами самих
зерен и связки [1].
Как известно, эффективность процесса алмазного шлифования кругами на
различных связках в большой степени определяется стабильностью параметров
их рабочей поверхности. Обработка сверхтвердых поликристаллических
материалов сопровождается высокими значениями удельного расхода алмазных
зерен. Так коэффициент использования алмазных зерен в этих процессах не
превышает 510% [2]. Это вызвано образованием микротрещин на поверхности
зерен из СТМ.
Как показывает практика, после синтеза в алмазных зернах сохраняются
включения металла-катализатора. Наличие металлофазы в алмазных зернах,
коэффициент термического расширения которой больше чем у алмаза, приводит к
тому, что при нагреве металлофаза вызывает растрескивание алмазного зерна в
местах ее расположения.
Целью проведения теоретических исследований на данном этапе является
исследование качественного и количественного состава металлофазы на НДС
зоны шлифования и определение оптимального сочетания металлофазы зерна с
материалом связки. Расчет проводился методом конечных элементов в
программном пакете SolidWorks.
Сравнительный анализ результатов расчетов показал, что с увеличением
размеров включений металлофазы в два раза эквивалентные напряжения в
абразивных зернах увеличиваются от 5 до 7 %.
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Теоретический анализ системы, содержащей одновременно два включения
металлофазы разных размеров, показал, что в данном случае эквивалентные
возникающие напряжения достигают максимальных значений (по сравнению с
системой с единичным крупным включением металлофазы). Вышесказанные
положения наглядно подтверждаются сравнительными эпюрами исследуемых
моделей, что показано на рис.1.

а)

б)

Рис.1 – Результаты расчета НДС 3D модели системы «ОМ-зерно-металлофаза-связка» с
одним (а) и двумя (б) включениями металлофазы разного состава.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что увеличение
размеров и количества включений металлофазы (т.е. ее процентного
содержания) ведет к увеличению эквивалентных напряжений в абразивных
зернах из СТМ.
Расчеты показали, что для повышения эффективности процесса алмазного
шлифования целесообразно применять алмазные зерена с минимально
возможным содержанием металлофазы, преобладающим элементом в составе
которой должен быть металл с низким коэффициентом теплового расширения.
Это позволит значительно увеличить коэффициент использования алмазных
зерен и обеспечить работу абразивного инструмента в режиме
самозатачивания.
Список литературы:
1. Kalhori V. Modeling and simulation of mechanical cutting: Doctoral thesis. -Lulea: Lulea
university of technology, 2001. -103 c.;
2. Резников А. Н., Мовла-Заде В. З. Исследование устойчивости алмазных зерен в
связке алмазно-абразивного инструмента // Синтет. алмазы. –1972. – № 5. – С. 5–10.
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АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ
О.В. БАЗЕЛЮК1*, О.А. МАКОГОН2
1

магістрант кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ, НТУ
«ХПІ», Харків, УКРАЇНА
2
старший викладач кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ, канд.
техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email:oleg12innet@ukr.net

Застосування керованої активної підвіски замість звичайних систем
підресорювання є дієвим засобом підвищення ефективності експлуатації
озброєння та військової техніки. На швидкохідних гусеничних машинах
можливе застосовування систем підресорювання із змінними в залежності від
зовнішніх умов характеристиками, а також системи автоматичного
регулювання (САР) характеристик підвіски.
Основна проблема конструювання підвісок полягає в тому, що вимоги до
підвіски з боку стійкості, керованості й комфортності виявляються
суперечливими, що викликає необхідність розробки системи керування
характеристиками підвіски з використанням альтернативних технічних рішень
при забезпеченні мінімальних змін у конструкції підвіски та приводу коліс [1].
Функціональна схема системи керування підвіскою БТР-80 зображена на
рис.1.

Рис.1 ‒ Функціональна схема системи керування підвіскою БТР-80.

Вхідною інформацією для системи керування підвіскою БТР будемо
вважати такі параметри руху БТР-80 як швидкість руху, тиск в гальмовій
системі та в шинах, висота кузова, кут повороту руля, частота обертання коліс
та параметри рельєфу місцевості [2].
Вихідною інформацією для підмодуля системи підресорювання будемо
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вважати коефіцієнт демпфірування амортизатора та величину сигналу на
виконавчій механізми (шагові електродвигуни) для зміни параметрів руху
машини. За критерій оптимізації пропонується обрати функціонал якості, що
мінімізує амплітуду повздовжньо-кутових коливань підресореної частини
корпусу БТР [3].
За результатами розрахунків та імітаційного моделювання руху БТР-80 по
пересіченій
місцевості
знайдені
оптимальні
значення
коефіцієнта
демпфірування K  для регулювання жорсткості підвіски колісної машини
(рис. 2).
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Рис. 2. ‒ Моделювання руху БТР. а‒ випадковий профіль дороги; б ‒ коливання
корпусу при роботі автоматизованої системи керування підвіскою.

Регулювання коефіцієнта демпфірування амортизатора полягає у зміни за
допомогою виконавчих механізмів площ прохідних перетинів каліброваних
отворів і параметрів клапанів, що забезпечують характеристику, отриману при
роботі контролера. Для регулювання тиску повітря в шинах пропонується
обрати спосіб, заснованийй на непрямих вимірюваннях різниць тиску за
частотою обертання коліс [4]. В основі цього способу лежить лінійна
залежність статичного радіуса шини від тиску повітря в ній, щовизначається
законом Гука для пружних деформацій. За результатами досліджень для шин із
статичними радіусами від 250 до 320 мм зміна тиску на 100 кПа
супроводжується зміною статичних радіусів на 1 мм. Підмодуль автоматичного
регулювання тиску в шинах буде працювати у автоматизованому режимі з
метою безпосереднього керування клапанами коліс шляхом видачі команд
пневматичним пристроям та отримання від них сигналів зворотного зв’язку.
Він також може керувати коробкою швидкостей та міжосьовим диференціалом
через розподільчий клапан мембранного типу в разі необхідності.
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Выглаживание
представляет
собой
процесс
пластического
деформирования обрабатываемой поверхности. При определенной силе
поджатия алмаза к обрабатываемой поверхности достигается контактное
давление, равное по величине пределу текучести материала, что обусловливает
его пластическую деформацию в зоне контакта. Пластическое течение
материала приводит к сглаживанию гребешков неровностей поверхности и
заполнению впадин микропрофиля материалом гребешков [1].
В настоящее время для выглаживания изготовляются наконечники из
природного или синтетического алмаза с рабочей поверхностью сферической,
цилиндрической и конической формы.
Наибольшее применение (из-за универсальности) получили наконечники
со сферической формой. Они применяются для обработки наружных и
внутренних поверхностей. Цилиндрические и конические алмазные
наконечники обеспечивают бóльшую стабильность выполнения процесса и
увеличенный период стойкости, но для их изготовления требуются крупные
алмазы, кроме того, ими можно обрабатывать только наружные поверхности.
Поверхность, обработанная выглаживанием, обладает в 2–4 раза большей
опорной способностью по сравнению с поверхностью, обработанной до той же
шероховатости шлифованием, полированием или доводкой. Это объясняется
большим радиусом округления вершин неровностей выглаженной поверхности,
малым значением угла, образуемого сторонами профиля неровностей с общим
направлением поверхности, и более равномерным распределением вершин
неровностей
по
высоте[1].
С
целью
определения
напряженнодеформированного состояния при выглаживании применяется 3D
моделирование с использованием метода конечных элементов (МКЭ) в
программе SolidWorks. Создание методологии 3D компьютерного
моделирования позволяет существенно сократить объем экспериментальных
исследований для определения рациональных структурных параметров
выглаживателей, оптимальных условий их изготовления и использования. При
изучении процесса алмазного выглаживания использована комплексная
методология исследования единой 3D системы «ОМ – алмаз –металлофаза –
покрытие – припой – корпус выглаживателя», включающая 3D моделирование
и экспериментальное изучение 3D параметров взаимодействующих
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поверхностей, изучение 3D напряженно-деформированного состояния зоны
выглаживания.
На 3D модели системы «ОМ – алмаз – металлофаза – покрытие – припой –
корпус выглаживателя» изучалось влияние физико-механических свойств
используемых материалов, а так же влияние геометрии выглаживателя на
значение напряжений в зоне НДС.
Результаты проведенных экспериментов показали, что одним из важных
факторов в появлении критических напряжений является радиус округления
выглаживателя. Исследовались следующие радиусы выглаживателей: 1, 2 и
3мм (R1, R2, R3).
На рис. 1 показано распределение эквивалентных напряжений в
зависимости от радиуса округления выглаживателя.

Рис. 1 – Распределение эквивалентных напряжений в зависимости от радиуса
округления выглаживателя

Анализ результатов показал, что наибольшие напряжения в зоне обработки
возникали при радиусе R=1мм, однако при увеличении радиуса округления
выглаживателя наблюдается уменьшение шероховатости обработанной
поверхности.
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Рішення завдання організації ефективної діяльності машинобудівного
виробництва в умовах постійно зростаючих вимог споживачів до якості
продукції, її ціною і термінами поставки вимагає одночасного виконання
комплексу декількох взаємопов'язаних і багато в чому суперечливих умов
забезпечення конкурентоспроможності підприємства: підвищення якості;
зростання продуктивності; зниження витрат; скорочення термінів освоєння
продукції; скорочення тривалості виробничого циклу.
Деталі машин в переважній більшості випадків є тверді тіла. Виготовлення
деталей є процес надання твердому тілу (вихідного матеріалу) необхідної
форми, розмірів і фізико-хімічних властивостей. На здійснення таких процесів
витрачаються енергія і час. Найважливішими параметрами, котрі
характеризують процес виготовлення деталей, є вихідний матеріал, енергія і
час. Виконана спроба класифікації видів технологічних процесів на різних
енергетичних рівнях та швидкісних зонах, виявлена необхідність класифікації
різних видів технологічних процесів заснованої на об'єктивних критеріях, що
дозволяють оцінювати і перспективність процесу, і його відносну значимість в
загальній безлічі технологічних процесів [1].
Розроблено напрямок пошуку нових технологічних процесів, структури
парку металообробного устаткування на машинобудівному підприємстві.
Зроблена спроба розробки такої системи, де всі види технологічних процесів
обробки в машинобудуванні в залежності від найбільш істотних параметрів –
витрат енергії і швидкості протікання процесу – розподіляються по
енергетичним рівням і швидкісним зонам.
Система розподілу технологічних процесів по енергетичним рівням і
швидкісним зонам дозволяє об’єктивно оцінювати і порівнювати між собою
будь-які технологічні процеси обробки в машинобудуванні.
Таким чином методика виробу технологічних процесів обробки по заданим
класам точності і чистоти поверхні дозволяє продуктивно та об’єктивно
визначити варіант технологічного процесу, а також застосувати імітаційне
моделювання в задачах технологічного інжинірінга систем обробки металів
різанням.
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РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ
ЗУБЧАТИХ КОЛІС З АСИМЕТРИЧНИМ ПРОФІЛЕМ
М.В. ВОРОПАЄВ 1*, О.О.КЛОЧКО2
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Розглянуто технологічні питання виготовлення коліс з асиметричними
профілем. Виявлено, що в багатьох зубчастих передачах зубна навантаження на
один фланг значно вище і застосовується для більш тривалих періодів часу, ніж
для протилежної. Асиметрична форма зуба відображає цю функціональну
різницю.
Представлені дослідження про зубчасті передачі з асиметричними зубцями,
де геометрія зуба визначається попередньо вибраними параметрами зубчастої
рейки асиметричного генератора (оснащення). Подібний підхід зазвичай
використовується в традиційній конструкції шестерень звичайних шестерень з
симетричними зубами. У разі асиметричних передач стандартна симетрична
зубчаста рейка оснащення змінюється шляхом зміни кута тиску на одній з
бічних поверхонь. Однак такий спрощений підхід до конструкції асиметричною
передачі істотно обмежує можливість максимізувати продуктивність для
широкого спектра можливих застосувань цих передач.
У зв'язку з цим виконані конструкторсько-технологічні розробки по
виготовленню та реалізації альтернативного методу, який не обмежений
попередньо вибраними основними параметрами стійки і забезпечує
асиметричну геометрію зубів шестерні, оптимізовану для конкретних додатків з
зубчастої передачею.
У порівнянні з традиційним конструктивним підходом, заснованим на
заздалегідь обраних, зазвичай стандартних параметрах генеруючої стійки,
представлений альтернативний метод надає певні переваги для виробничих
високопродуктивних зубчастих передач.
Удосконалення включають: збільшену вантажопідйомність, ефективність і
термін служби; зменшений розмір і вага, шум і вібрацію, вартість і т.д. Однак
для виготовлення таких нестандартних механізмів потрібне спеціальне
обладнання і певні зміни в процесах виготовлення редуктора.
Список літератури:
1. Kapelevich, A.L. “Geometry and Design of Involute Spur Gears with Asymmetric Teeth,”
Mechanism and Machine Theory, 35 (2000), 117-130.
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Современное
производство
можно
охарактеризовать
как
высокоподвижную, изменяющуюся, непрерывно эволюционирующую систему,
в которой минимизация затрат времени определяет конкурентоспособность и
прибыль всего предприятия. Компьютеризированное планирование и
симулирование технологических процессов позволяют осуществлять
максимально быструю подготовку производства новой продукции и
оптимизацию производства уже существующей.
Для моделирования и симуляции процессов алмазного выглаживания в
работе используется ведущее программное обеспечение AdvantEdge компании
Third Wave Systems. AdvantEdge, основываясь на методе конечных элементов,
позволяет моделировать и симулировать процессы механической обработки в
динамике в 2D и 3D пространстве[1]. Основными моделируемыми
технологическими процессами являются процессы резания: фрезерование,
точение, сверление, развертывание, протягивание и др. Программой
рассчитываются температуры и силы действующие в системе инструментзаготовка, эквивалентные напряжения в процессе обработки, пластические
деформации, остаточные напряжения и др. Помимо стандартного инструмента
и заготовок у пользователя есть возможность загружать в программу
собственные CAD-модели, траектории и параметры их движения, выбирать их
материалы из обширного каталога программы или создавать пользовательские,
задавать начальные условия (начальная температура, внутренние напряжения и
др.), а также учитывать воздействие СОТС. Это позволяет расширить охват
технологических процессов и использовать AdvantEdge для моделирования и
симуляции процесса алмазного выглаживания.
Повышение качества, износостойкости, надежности, ресурса и
экономичности изготавливаемых продуктов входит в перечень важнейших
целей современного машиностроительного производства. Достижение этих
целей зависит как от использования современных высокотехнологичных
материалов, так и от технологических процессов их обработки. Значительное
влияние на показатели точности, качества, износостойкости имеют операции
отделочной обработки такие, как шлифование, обработка пластическим
деформированием и полирование. Одним из наиболее эффективных и
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экологически чистых процессов отделочной обработки является процесс
алмазного
выглаживания [2].
При
этом
значительно
повышаются
эксплуатационные свойства за счет упрочнения поверхностного слоя детали и
образования в нем остаточных напряжений сжатия. Эффективность и качество
алмазного выглаживания основываются на уникальных свойствах алмаза, а
именно: высочайшая твердость и износостойкость, высокая теплопроводность и
низкий коэффициент трения с металлической поверхностью.
Значительное влияние на протекание процесса имеет геометрия
инструмента, в частности радиус отполированной рабочей поверхности алмаза
выглаживателя. На рис.1 представлено влияние геометрии алмазного
выглаживателя на эквивалентные напряжения в процессе обработки. В
эксперименте изменялся радиус рабочей поверхности алмаза при скорости
резания – 200 м/мин и глубине – 6 мкм. Материал заготовки – Сталь 45 с
твердостью 200 HB.

Рис. 1 – Влияние геометрии алмазного выглаживателя на эквивалентные напряжения в
процессе обработки. Радиус рабочей поверхности алмаза (r) 1 мм, 2 мм и 3 мм.

При меньшем радиусе рабочей поверхности выглаживателя возникают
значительно большие эквивалентные напряжения как в самом кристалле, так и
в материале заготовки, что приводит к увеличению износа инструмента,
увеличению сил и повышению температур в процессе обработки, а также
негативно сказывается на качестве обработанной поверхности.
С увеличением радиуса рабочей поверхности алмаза эквивалентные
напряжения в выглаживателе и обрабатываемой поверхности снижаются,
обеспечивая уменьшение износа алмаза и улучшение качества поверхности
изделия. Также снижаются температуры в процессе обработки, что приводит к
уменьшению термического воздействия на обрабатываемый материал.
Таким образом, оптимизация геометрии алмазного выглаживателя
приводит к улучшению экономических показателей технологического
процесса, а также повышению качества обработки изделий.
Список литературы:
1. Advantedge, Third Wave Systems [Электронный ресурс]. – Режим доступа://
www.thirdwavesys.com/advantedge – 06.02.2018 г. – Загл. с экрана;
2. Губанов В.Ф. Обеспечение заданных параметров шероховатости и микротвердости в
процессе выглаживания цилиндрических поверхностей / В.Ф. Губанов. – М.: РГБ, 2003. – 160 с.
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Швидкодіючі автоматичні вимикачі, вживані на тягових підстанціях, є
основними апаратами розподільних пристроїв постійного струму напругою 3,3
кВ. Вони призначені для захисту установок і ліній постійного струму при
короткому замиканні і неприпустимих перевантаженнях, а також комутації
електричної енергії в ланцюгах постійного струму тягових підстанцій і лінійних
пристроях тягового електропостачання.
Забезпечення надійності експлуатації установок, ліній постійного струму
та ін. залежить у великій мірі від швидкості дії захисної апаратури. Але
потрібна не тільки велика розривна здатність автоматичного вимикача, але і
його динамічна і термічна стійкість. Якщо вимикач володіє великою термічною
і динамічною стійкістю, але працює повільно, то він не може захистити
апаратуру чи лінії від надмірних перегрівів.
Руйнування може бути відвернене лише в тому випадку, коли вимикач не
тільки швидко обриває струм короткого замикання в ланцюгу, але і обмежує
його до порівняно невеликої величини в процесі зростання шляхом меншого
власного часу апарату.[1]
Під час реконструкції пропонується заміна вимикача ВАБ-28 на ВАБ-206,
який володіє підвищеним ресурсом по електричній зносостійкості. Він має
вбудоване реле струму з «сухими» контактами (замість диференціально
шунтового реле) і малогабаритну станцію управління, завдяки чому він легко
розміщується на елементі викочування вічка КРУ та використовується для
реконструкції вічок старого типа із стаціонарно встановленими автоматичними
швидкодіючими вимикачами.
Завдяки хорошій швидкодії вбудованого реле струму є можливість
змінювати чутливість до швидкості наростання струму.
Основні переваги вимикачів серії ВАБ-206 такі як високий комутаційний і
механічний ресурс, вбудоване реле струму, вироблений з екологічно безпечних
матеріалів, простота конструкції і обслуговування ШВ, а також здатність
працювати як в індуктивних, так і в безіндуктивних ланцюгах, дозволяють
швидкодіючим вимикачам серії ВАБ-206 повністю відповідати всім сучасним
вимогам і особливостям систем тягового електропостачання України, країн
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СНД і Балтії. Для більшої наочності переваг вимикача серії ВАБ-206 над
старими вимикачами серії ВАБ-28, порівняємо їх технічні характеристики у
табл. 1.
Таблиця 1 – Порівняння технічних характеристик замінюваного (ВАБ-28)
та нового (ВАБ-206) вимикачів.
Тип вимикача
Найменування параметрів
ВАБ-28
ВАБ-206
Номінальна напруга, кВ
Найбільша робоча напруга, кВ
Номінальний струм, А
Номінальний струм відключення, кА
Струм термічної стійкості, кА
Час протікання струму термічної
стійкості, с
7 Час відключення, с:
- власний час відключення
- повний час відключення
1
2
3
4
5
6

3,3
4,1
3000
15
18,4
1,6
0,006 – 0,008
0,04 – 0,048
0,5 – 0,6

8 Власний час включення, с
0,7 – 0,8
9 Мінімальна безструмова пауза при Електромагніт
АПВ, с

3,3
4,1
5000
25
30
2
0,006
0,02
0,062
0,3
Електромагніт

Із цієї таблиці бачимо, що автоматичний швидкодіючий вимикач ВАБ-206
у всьому має перевагу над вимикачем ВАБ-28. Це означає, що вимикач ВАБ206 набагато надійніший і має більш довгий строк служби.
Вимикач має наступні показники надійності та довговічності:
- ресурс по механічній стійкості до першого ремонту - 10000 циклів
(включення - пауза - відключення);
- термін служби до першого ремонту - не менш 6 років, якщо до цього
строку не вичерпані ресурси по механічній або комутаційній стійкості;
- термін служби - не менш 18 років.
Всі ці переваги дають зрозуміти доцільність заміни автоматичного
вимикача ВАБ-28 на більш надійний і довговічний вимикач ВАБ-206.
Список літератури:
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Метою даної роботи є дослідження та вдосконалення гідродинамічних
процесів заливки та кристалізації виливки блок-картера циліндрів
автомобільного дизеля 4ДТНА1 з використанням інженерного моделювання.
Удосконалення показників сучасних двигунів внутрішнього згоряння
(ДВЗ), є пріоритетним завданням сучасного двигунобудування. Цю задачу
неможливо вирішити без оптимізації конструкції ДВЗ, будь-то двигун як
готовий виріб, його вузли або окремі деталі. Однак сама конструкція, якою б
досконалою вона не була, не спроможна досягти оптимальних показників ДВЗ,
якщо в основу її проектування не закладені технологічні аспекти виготовлення
деталей, з яких складаються вузли двигуна. Раніше, на впровадження нових
технологічних рішень були потрібні чималі витрати і виконання поставлених
завдань займало досить велику кількість часу. Але за умови використання в
ливарному виробництві таких комп'ютерно-інтегрованих систем як LVM Flow
можна досягти достатньої економічної доцільності, високої якості і
експлуатаційних властивостей литих деталей, а також вкластися в строгі
тимчасові рамки виготовлення двигунів. Для рішення багатьох проблем на
підприємстві створена сучасна комп’ютерна база, що дозволяє створювати 3D
моделі в програмі Solіd Works і використовувати їх для моделювання в
програмі LWM Flow, що дозволило науково обґрунтувати технологію
виготовленню виливків, спроектувати 3D модель, обрати технологічні
параметри лиття і провести в лабораторних і промислових умовах
експериментальні дослідження. Завдяки проведеній нами роботі, вдалося
значно покращити якість виливки блок-картеру, що у свою чергу дало змогу
дизелю 4ДТНА1 пройти випробування та європейські нормативи «Євро 3»
Порівняльна оцінка блок-картера базового і виготовленого по
модернізованій конструкції показує, що в останньому випадку не
спостерігається зона залишкових напружень. На можемо стверджувати, що
нерівномірний розподіл напружень і їх величина в литому картері є
потенційним джерелом зниження функціональної надійності корпусу в процесі
експлуатації двигуна.
Список літератури:
1. Акимов О. В. Экспериментальные исследования и компьютерное моделирование
материалов для блок-картера ДВС [Текст] / О. В. Акимов,А. П. Марченко // СхідноЄвропейський журнал передових технологій. —2008. — № 5/1(35).
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Гідродинамічні муфти беруть свій початок з 1903 року, коли німецький
учений Г. Фіттинтер створив для привода гребного гвинта судна
гідротрансформатор.
Гідродинамічні муфти відносяться до класу машин, у яких передача енергії
здійснюється в результаті дії сил інерції і сил в’язкості. Найважливішою
відмітною рисою гідромуфти є те, що вона не перетворює крутний момент.
Однією з основних цілей застосування гідромуфти у вантажопідйомних,
будівельних і дорожніх машинах є очікуване зниження динамічного
навантаження елементів трансмісії і металоконструкції.
Випробування показали, що гідродинамічний привод працездатний і
відповідає всім вимогам, що пред'являються до кранових механізмів. Він
обумовлює більш плавні пуско-гальмівні процеси. Імпульсне керування
приводом забезпечує наводочну швидкість на рівні 0,1–0,2 номінальної.
Застосування гідродинамічного привода знижує динамічні навантаження в
стрілі й башті на 15–20 %, а на вихідному валу редуктора – 10–15 %. Це
підвищує довговічність трансмісії й крана в цілому. Досвід тривалої
експлуатації кранів КБ із гідродинамічним приводом на Харківському ДБК-1
підтвердив їх позитивні якості.
Температурні режими роботи приводного електродвигуна і гідромуфти
найчастіше є визначальними при оцінці працездатності гідродинамічного
привода.
Припускаючи установку гідродинамічного привода на тому чи іншому
механізмі, варто чітко уявити: характер роботи, яка виконується краном; число
включень механізму в годину; тривалість включення механізму; температуру
навколишнього середовища; тахограму перевантажувального циклу.
Список літератури:
1. Григоров О.В. Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та
логістичних комплексів : монографія / О.В. Григоров, В.В. Стрижак, Н.О. Петренко та ін.; за
ред. Григорова О.В. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. – 352 с.
2. Григоров О.В. Гідравлічний привід підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх
машин / О.В.Григоров. – Х.: НТУ «ХПІ», 2005. – 264 с.
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При дослідженні стану балок підйомного крана використовуються
найрізноманітніші засоби. У цій статті буде описаний тензометричний
неруйнівний метод контролю з використанням технології тензодатчиків.
Базується цей метод на зчитуванні показань опору, який змінюється в
залежності від деформації тензорезистора – основного робочого елемента
датчика. Таким чином, маємо можливість вимірювати механічну деформацію в
металоконструкції підйомного крану.
Принцип роботи тензорезистора гранично простий. При розтягуванні
провідних елементів тензорезистора збільшується їх довжина і зменшується
поперечний переріз, що збільшує опір тензорезистора (а при стисненні –
зменшує). Варто відзначити, що зміни опору при деформації дуже малі, тому
фахівцям не обійтися без точних визначальних приладів. Підійдуть або просто
чутливі вольтметри, або – що вже складніше – прецизійні підсилювачі з
аналогово-цифровим перетворювачем. Все залежить від необхідної точності
вимірювань в досліджуваному підйомному крані.
Крім тензорезистивного, можуть бути використані наступні методи:
п'єзоелектричний, оптико-поляризаційний, п'єзорезистивний, волоконнооптичний, а також просте зчитування показань з лінійки механічного
тензодатчика. Але для контролю балок та механізмів підйомних кранів вони не
використовуються.
Зазвичай тензорезистор виглядає як тонкий провід або шматок металевої
фольги, викладений у вигляді «змійки» і надійно прикріплений до носія. Носій,
в свою чергу, приклеюється до випробувального об'єкта. У вигляді «змійки»
фольгу наклеюють для того, щоб обмежити вектор розтягувань тільки по одній
вісі. Наклеювати датчик потрібно саме в тому напрямку, який цікавить в рамках
процедури зняття конкретних вимірів з балки підйомного крана. Одним з
мінусів даної системи є простий вплив різних температур, оскільки і чутливий
елемент, і підложка змінюються в залежності від температури навколишнього
середовища, змінюючи свою чутливість. Температурна чутливість залежить від
омічного спротиву матеріалу, який змінюється в залежності від температури
датчика, а також від паразитного ефекту, що виникає за умов істотної різниці
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температур датчика і кранової конструкції, при прикріпленні першого до
другої.
Найчастіше тензорезистори підключають до збалансованого мосту, або ж
мосту Уїтстона. А для перевірки роботи та калібровки моста використовують
резистор із змінним значенням опору, щоб початкова напруга дорівнювала
нулю і відповідно змінювалася при деформації в одному з напрямків
конструкції, що підлягає спостереженню. Також це допоможе вирішити
температурну проблему – оскільки елементи датчика розташовані
перпендикулярно один одному, то і розтягнення від деформації буде різним при
однаковому температурному розтягуванні.
Існує також проблема з опором з'єднувальних проводів, але вона
вирішується просто: менше проводів – менший їхній опір. Тому датчик
розміщується настільки близько до мосту, наскільки це можливо.
Усі тензорезистори поділяють на декілька категорій: за типом чутливого
елемента, за матеріалом підложки, за величиною бази вимірювання, за
кількістю чутливих елементів та їх геометричною конфігурацією, за величиною
електричного опору. Багатий вибір конфігурацій допомагає підібрати
параметри сенсора для будь-якого випадку при вимірюванні кранової
конструкції.
Існують різноманітні прилади з використанням цієї технології, наприклад,
у підйомних кранах використовують тензометричну вісь. Цей винахід
застосовується, щоб вимірювати напруження на гаку підйомного крану. Він
являє собою один з елементів системи обмежувача вантажопідйомності крану.
Прилад складається з вісі, виконаної з дуже міцного матеріалу, та тензодатчика.
Найчастіше прилад виглядає як циліндр з двома отворами, розташованими на
невеликій відстані один від одного. В одному з отворів знаходиться
тензодатчик. Отвори виконані таким чином, щоб утворити зону великих
механічних напружень для точності вимірювання. Це є проблемою, тому що
сама вісь має бути дуже міцною, а це йде в розріз з умовою установки
тензорезистора в одному з двох отворів. Вирішується така проблема завдяки
використанню високоміцних матеріалів та локалізацією зони високих
напружень в вісі.
Сам прилад працює наступним чином. За навантаженням вісі в зоні
встановлення тензодатчика за рахунок тонкої перекладини між двома отворами
з’являються високі напруження, значення яких і вимірює тензодатчик. При
цьому загальне напруження решти вісі залишається низьким. Таким чином,
вимога до забезпечення великих запасів міцності виконується повністю. І це
одна з багатьох можливостей використання тензодатчиків в промисловості.
На сьогоднішній день тензодатчики – простий і ефективний спосіб зняття
результатів механічних впливів на ряд різних конструкцій і механізмів в різних
підйомних кранах. А можливість віддаленого контролю завдяки системам
бездротової передачі даних, що розвиваються, робить їх зручними для
цілодобового нагляду за станом техніки.
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В 2017 году зафиксирован рост спроса на покупку башенных кранов в
Украине. Однако на сегодняшний день практически все специалисты считают,
что ситуация на строительном рынке, в целом, негативная. В течение долгого
времени для строительства зданий используется старое оборудование, которое
требует замены.
Задача состоит в рассмотрении устройства и монтажа отечественных
башенных кранов с целью изучения передового опыта, обоснованного выбора
типов башенных кранов и назначения их технических параметров, повышения
безопасности при эксплуатации кранов, а также с целью ознакомления будущих
молодых специалистов с достижениями передовых краностроительных фирм.
Также необходимо разобраться в причинах текущего состояния башенных
кранов в Украине.
Согласно официальной статистике, из 5036 используемых на Украине
башенных кранов (данные 2017 года) около 90% уже отработали срок службы.
Основу этого парка составляют краны, изготовленные еще в 80-х годах.
Причина состоит в недостаточном объеме производства кранов в настоящее
время.
Поэтому наиболее подходящим вариантом для застройщика является
аренда кранов, чаще всего устаревших.
В заключении можно подчеркнуть исключительно большой потенциал
строительного рынка Украины, его потребность в самых разнообразных
моделях башенных кранов. Изучение передового зарубежного опыта будет
способствовать адаптации отечественного оборудования к современным
рыночным условиям.
Список литературы:
1.Невзоров Л.А. Краны башенные и автомобильные: учебник / Л. А. Невзоров, М. Д.
Полосин. – М. : Академия, 2005. – 416 с
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На сьогоднішній день, при проектуванні нових зразків військових
гусеничних і колісних машин (ВГКМ) та модернізації застарілої техніки, багато
уваги приділяється розробці і удосконаленню сучасних комплексів озброєння,
силових установок і трансмісій. Однак, в силу тих чи інших причин, цей процес
майже не торкнувся систем підресорювання (СП). Як показали теоретичні
дослідження та полігонні і військові випробування, застаріла СП багатьох типів
ВГКМ не дозволяє повною мірою реалізовувати їхні можливості, що зросли,
завдяки удосконаленню інших систем. Немаловажливими причинами такого
стану справ є те, що теоретичні методи, методології і підходи, які
застосовувалися при розробці і удосконаленні вузлів СП ВГКМ до останнього
часу, застаріли та малоефективні, а технічні рішення (ТР) і фізичні принципи дії
(ФПД) вузлів підвіски, що використовуються, вичерпали свій „венчурний”
потенціал. Таким чином, актуальною проблемою є обґрунтування, розробка та
застосування нових методів, методологій і підходів при створенні
перспективних зразків вузлів СП, прогнозування їх розвитку та пошук нових
ТР і ФПД. Це забезпечить якісний стрибок у розвитку СП ВГКМ, що, у свою
чергу, дозволить ефективно реалізувувати зростаючі можливості нових систем
озброєння, силових установок і трансмісії. Для визначення нових
перспективних напрямків подальшого розвитку СП було проведено
функціонально- фізичний аналіз роботи їхніх складових частин, з'ясовано
взаємозв'язки зазначених частин між собою та з об'єктами навколишнього
середовища. На основі цього, було побудовано конструктивну та потокову
функціональні структури СП ВГКМ і отримано цільне представлення про
розглянуту технічну систему на рівні фізичних операцій перетворення вхідних і
вихідних потоків енергії.
Список літератури:
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Замковая коническая резьба применяется в соединениях элементов
бурильной колонны: замков (для бурильных труб), ведущих бурильных труб,
переводников различного назначения, утяжеленных бурильных труб (УБТ),
погружных забойных двигателях, шарошечных и лопастных долот, алмазных
долот и коронок.
Данное соединение представляет собой группу поверхностей, которые
обеспечивают уплотнение между элементами бурильной колонны и
передающими усилия между элементами бурильной колонны. Уплотнение
обеспечивается за счет сопряжения между торцевыми поверхностями муфты и
ниппеля, а также за счет взаимного натяга между резьбовыми поверхностями
муфты и нипеля.
Учитывая особенности изучаемого типа соединений, были определены
основные требования, выдвигаемые к точности и качеству обработки
ответственных поверхностей, а также к физическим характеристикам материала
изделия.
Формирование резьбовой поверхности является весьма ответственной
операцией при отделке труб и муфт. Данная операция производится методом
многопроходного нарезания на станках с ЧПУ либо на обычных токарновинторезных станках.
Особенность обработки муфт, заключающаяся в большом вылете
инструмента и, следовательно, повышении опасности зарождения вибраций
технологической системы, часто заставляет отказаться от использования
многозубого инструмента. Особенно это касается обработки муфт малого
диаметра. В некоторых случаях применению многозубого инструмента
препятствуют конструктивные особенности муфт, в частности отсутствие
пространства для свободного выхода предварительных режущих зубьев.
Стратегия резьбонарезания играет немаловажную роль для достижения
требуемого качества соединений. Установлено, что схема резьбонарезания при
постоянной площади съема является наиболее производительной и
обеспечивает достаточное качество резьбовой поверхности. Однако мы
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определили, что резьбонарезание с постоянной глубиной резания с разбиением
ее на некоторые диапазоны по всей глубине профиля позволяет получить
показатели качества обработанной поверхности близкие, к полученным при
постоянной площади резания. Стоит отметить, что применение технологии
резьбонарезания с постоянной площадью резания имеет ряд сложностей из-за
затруднений в назначении адекватных параметров резания на проход, что не
всегда является возможным выполнить теоретически. Решение задачи выбора
оптимальной стратегии обработки поверхностей замковых соединений
зачастую находится опытным путем, что является экономически не выгодным.
Следовательно,
появляется
необходимость
в
поиске
новых
технологических решений в вопросе обеспечения качества изготовления
замковых соединений за счет управления параметрами резания и
аргументированного выбора стратегии обработки.
Известно, что при неправильном выборе глубины резания за проход,
скорости резания и стратегии обработки наблюдается значительная вибрация
режущего инструмента и, как следствие, нарушение формы профиля,
недопустимые значения шероховатости резьбовой поверхности, непостоянство
профиля резьбы и т.д. На рис. 1 приведены примеры отклонения резьбовых
поверхностей муфт замковых соединений

а
б
Рис.1 – Отклонения резьбовых поверхностей муфт замковых соединений:
а – неудолитворительное качество поверхности из-за завышенного количества
проходов; б – нарушение профиля резьбы из-за упругих деформаций режущего инструмента
в следствии увеличенных сил резания.

Исходя из изложенного материала, можно сделать вывод, что определение
рациональных режимов обработки, стратегии резьбонарезания и параметров
технологической системы является обязательным условиям разработки
адекватной технологии создания качественных замковых соединений.
Необходимой базой для решения поставленной задачи является создание
теоретической базы, основанной на симбиозе опыта производства и
возможностей современных интегрированных технологий, что позволит быстро
и обосновано устанавливать параметры обработки для каждого конкретного
случая обработки замковых соединений.
Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.
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На даний час перед фахівцями підйомно-транспортної техніки поставлено
завдання економії енергії. Одним з рішень цієї проблеми є перехід з
електромеханічного привода на регульований об'ємно гідростатичний.
Порівняльний аналіз, виконаний за результатами промислових
випробувань механізмів пересування мостових кранів вантажопідйомністю 30т
і стендових випробувань показує, що чим вище завантаження приводів крутним
моментом, тим більший енергетичний ефект дає використання гідроприводу.
Отже, при розгоні гідропривід має значно менші енергетичні витрати, ніж
електромеханічний привод.
При гальмуванні в широкому діапазоні швидкостей і навантажень
спостерігається рекуперація енергії в мережу приводним двигуном.
Гальмування електромеханічного приводу здійснюється за допомогою
механічних гальм (приводний двигун енергію з мережі не споживає) або проти
включенням (споживається значна кількість енергії з мережі). Отже, при
гальмуванні гідропривід має незаперечну перевагу, щодо енергетичних витрат.
Тепловий режим приводного електродвигуна гідроприводу менш
напружений, що дозволяє повисити потужність електродвигунів при
однаковому часі пуско-гальмівних режимів. В експерименті зафіксована
можливість переходу з 37 до 32 кВт.
Найбільша перевага щодо витрат енергії можлива в разі експлуатації
регульованого гідроприводу при великій тривалості включення механізму в
постійних перехідних режимах при широкому використанні установочних
швидкостей і незначному часі у сталих режимах на номінальній швидкості. Такі
режими роботи є вкрай важкими для звичайних електромеханічних приводів і
легко реалізуються на регульованих гідростатичних приводах.
Список літератури:
1.
Григоров О.В. Гідравлічний привід підйомно-транспортних, будівельних та
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156

Матеріали конференції, 2018. Ч.3.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 623.453
РОЗШИРЕННЯ БОЙОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БРОНЕТАНКОВИХ ТА
МЕХАНІЗОВАНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА РАХУНОК ОБЛАДНАННЯ
БОЙОВИХ МАШИН ГАЗОДЕТОНАЦІЙНИМ МІНОМЕТОМ
С.В. ЗАВ`ЯЗКІН , В.Я. ФРОЛОВ2
1

магістрант кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ, НТУ«ХПІ»,
Харків, УКРАЇНА
2
старший викладач кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ,
НТУ«ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*еmail: sergiobest21@gmail.com

В теперішній час не створено пристроїв для кидання боєприпасів, які б
могли замінити артилерію і в яких застосовуються порохові кидальні заряди.
Недоліком артилерійських систем у яких використовуються боєприпаси на
основі порохових зарядів є наявність помітного спалаху на зрізі стволу при
пострілі і виділення у внутрішній простір бронемашини і танків значної
кількості порохових газів при перезарядці боєприпасу після пострілу.
Спеціалістами університету повітряних сил ім.Кожедуба розроблений
принципово новий вид міномету – газодетонаційний міномет з автоматичною
подачою мін. В цьому виді міномету підриваються не порохові заряди, а суміш
газів пропану.
Вивчення досвіду бойових дій на сході України, коли широко
застосовується бронетанкова техніка, показало специфіку ведення бойових дій
в умовах міста або на ближній відстані що визиває необхідність установки на
бронетехніку сучасних засобів ближнього бою. При газодетонаційному пострілі
повний цикл включає наступні операції: розміщення снаряду у стволі,
заповнення метальної камери горючою газовою сумішшю, пряме ініціювання
детонації і прискорення снаряду.
Подібні системи можуть використовуватися для оснащення основних
бойових танків і знищувати живу силу на полі бою як на лінію вогню, так і в
закритих позиціях. В якості елементів ураження можливо використовувати
цілий ряд боєприпасів різного призначення, в тому числі об’ємно-детонуючі і
осколково-фугасні снаряди.
Таким чином розглянуті принцип дії газодетонаційного міномету і
розміщення газодетонаційного міномету на танку.
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Значна кількість вантажопідйомної техніки на сьогоднішній день морально
та технічно застаріла, ресурс більшості вантажопідйомних кранів вичерпаний.
Інтенсивна експлуатація підйомно-транспортних машин в такому технічному
стані призводить до виходу їх з ладу, що викликає припинення вантажних
потоків, які ними обслуговуються. Однією з важливих проблем, які необхідно
враховувати при проектуванні та експлуатації механізму підйому вантажу, є
енергоефективність його роботи.
Для підвищення енергоефективності роботи кранових механізмів їх
електроприводи можуть обладнуватись рекуперативними блоками, які
дозволяють передавати згенеровану електроприводом енергію у електричну
мережу.
Альтернативою використанню рекуперативних блоків може бути
гальванічне з’єднання шин постійного струму декількох частотних
перетворювачів, наприклад, електроприводів механізмів підйому вантажу,
переміщення кранового візка та крана.
– зменшення втрат електроенергії зумовлює зниження нагріву обмоток та
електричної ізоляції приводних електродвигунів, що підвищує їх довговічність.
Це у свою чергу дозволяє зменшити витрати на виконання ремонтних робіт
кранового електрообладнання;
– зниження енерговитрат призводить до того, що з’являється можливість
використовувати для приводу крана електродвигуни меншої потужності і,
відповідно, меншої вартості. Використання цієї можливості повинно бути
обов’язково обґрунтовано, за допомогою перевірочного розрахунку кранових
двигунів;
– перехід на повністю керований електропривод дозволяє знизити
напруженість роботи кранівника.
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Использование накопителей энергии на подвижном составе железных
дорог в перспективе является одним из эффективных средств экономии
энергетических ресурсов и защиты окружающей среды. Предлагается
использовать гибридную электрическую систему тягового привода поездов,
состоящую из дизель-генераторного блока и накопителя энергии, которые
обеспечивают мощность тяги для подвижного состава. Из известных на
сегодняшний день четырех типов накопителей, пригодных для этих целей
(двухслойные конденсаторы, литиево-ионные аккумуляторы, маховики и
сверхпроводящие магниты), нами применен накопитель инерционного типа,
представляющий собой агрегат, который состоит из маховика цилиндрической
формы, сочлененного на одном валу с электромеханическим преобразователем
энергии – машиной постоянного тока с тиристорным коммутатором.
Представлена модель системы, включающая динамику поезда в сочетании
с электромеханическими моделями для маховика и тяговых двигателей. В
предлагаемом подходе тяговые двигатели приводятся в действие частично за
счет мощности рекуперативного торможения, запасаемой в маховиках.
Математическое и цифрового моделирования процессов обмена энергией в
системе тягового привода с асинхронным двигателем дизель-электрического
подвижного состава показало эффект применения бортового накопителя при
работе в цикле «торможение – стоянка – разгон» для современного скоростного
подвижного состава. Использование портативного накопителя энергии и
применение дизеля меньшей мощности дало возможность снизить вредные
выбросы приблизительно на 30%.
Список литературы:
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Тверді частинки (ТЧ) є одним з основних екологічних показників
дизельних двигунів. Масовий викид ТЧ з відпрацьованими газами (ВГ) дизелів
є нормативним показником, для визначення якого використовують розбавляючі
тунелі, найбільш ефективними з яких є міні- та мікротунелі. Сьогодні при
проектуванні тунелів також вирішується задача підвищення їх універсальності
для можливості використання тунелів при випробуваннях дизелів різного
призначення та габаритів. Метою роботи є створення науково-практичної бази
для створення на базі міні- та мікротунелів універсальних недорогих систем
екологічного діагностування дизелів за показником масового викиду ТЧ з ВГ.
Основні принципи концепції створення на базі міні- та мікротунелів
універсальних систем екологічного діагностування дизелів:
1) підвищення компактності обладнання за рахунок мінімізації
масогабаритних показників тунелів, що дозволить підвищити їх мобільність та
зручність у експлуатації, зменшити продуктивність газодувок, енергетичні і
економічні витрати на їх функціонування;
2) підвищення динамічності систем пробопідготовки та відбору проб ТЧ за
рахунок використання малоінерційних методів контролю робочих процесів цих
систем, що забезпечить можливість використання МТ і МКТ при виконанні
високодинамічних випробувальних циклів – European Transient Cycle (ETC),
Worldwide Transient Vehicle Cycle (WTVC), Worldwide heavy-duty transient cycle
(WHTC) та ін. [5–8];
3) підвищення точності гравіметричного методу вимірювань за рахунок
зменшення його інструментальної та методичної похибок, що дозволить
забезпечити потрібну точність МТ і МКТ в умовах зменшення норм на викиди
ТЧ від дизелів;
4) модернізація алгоритму роботи та програмного забезпечення тунелів
шляхом врахування в них існуючих та перспективних процедур випробувань
різних дизелів та методик обробки даних; це дозволить розширити галузь
застосування МТ і МКТ на всі типи транспортних дизелів.
На базі проведених досліджень з використанням приведеної концепції
може бути створено сучасну вітчизняну вимірювальну систему екологічного
діагностування і сертифікації транспортних дизелів різного призначення за
нормованим показником масового викиду ТЧ.
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В роботі розглянуті питання створення математичної моделі, що
застосована як задача аналізу при синтезі асинхронного тягового двигуна для
електропоїзду за критеріями ефективності [1].
Сучасний синтез основної складової тягового приводу – тягового двигуна
проводиться за критерієм ефективності його роботи, що враховує не тільки
робочі характеристики двигун, його номінальні енергетичні параметри, а і
роботу двигуна в складі електропоїзду при русі на заданій ділянці колії, за
встановленою швидкістю.
Для вирішення задачі синтезу режимів асинхронного тягового двигуна
нами запропоновано наступна задача аналізу, що складається з таких основних
частин. 1. Завдання параметрів моделі. 2.Визначення основних параметрів
тягового редуктору. 3. Визначення основних геометричних параметрів тягового
двигуна. 4.Розрахунок характеристики магнітного кола двигуна та його
апроксимація поліноміальними функціями. 5.Розрахунок тягових, струмових та
гальмівних характеристик електропоїзду за допомогою теорії проектування
електропоїздів. Характеристики визначаються шляхом вирішення нелінійного
рівняння силового кола для сталого режиму роботи з урахуванням втрат від
вищих гармонік та режимів роботи напівпровідникового перетворювача в
залежності від типу широтно-імпульсної модуляції. 6. Визначення обмежень
щодо характеристик електропоїзду за зчепленням та потужністю. 7. Вирішення
тягової задачі руху поїзду з синтезованим тяговим двигуном, визначення його
миттєвого ККД. Цей етап найбільш затратний за часом тому, що потребує
розрахунок значної кількості ділянок шляху. 8. Визначення критерію
ефективності електропоїзду за результатами рішення тягової задачі.
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1. Любарский Б.Г. Теоретичні основи для вибору та оцінки перспективних систем
електромеханічного перетворення енергії електрорухомого складу : дис. … доктора техн.
наук : 05.22.09 / Б.Г. Любарський // – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – 368с.
2. Петренко О.М. Програмно-орієнтована математична модель руху транспортного
засобу/ О.М. Петренко, Б.Г. Любарський// Системи обробки інформації. — 2016. — №
5(142). — С. 76-79.

Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.

161

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 621.86
ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ГІДРОПРИВОДА БУРОВОЇ
УСТАНОВКИ
В.Г. КЛІМОВ1*, О.Б. ПАНАМАРЬОВА2, Г.С. ВАСИЛЕЦЬ3
1

магістрант кафедри «Гідравлічні машини», НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
доцент кафедри «Гідравлічні машини», канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків,
Україна
3
студент Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ», Харків,
УКРАЇНА
*
email: v.klimovhn@gmail.com
2

Однією з основних вимог, які пред’являються гідросистем і до їх елементів
є надійність. Зазвичай параметри надійності (ймовірність безвідмовної роботи,
середнє напрацювання до відмови та ін.) вказані в технічній документації на
гідроагрегат і впливають на його конкурентоспроможність та ціну.
Проведений огляд літературних джерел дозволив встановити, що в них
розглядається надійність окремих елементів гідравлічних систем (ГС). В [1, 2]
розглядаються показники надійності насосів, гідроапаратів, інших елементів
ГС. Розглянуті методи їхнього розрахунку та визначення.
Для розрахунку надійності ГС бурової установки використовувався
методом структурних схем. Цей метод застосовується для розрахунку
надійності як ймовірності безвідмовної роботи за умови, що всі елементи
системи є одновідмовними (тобто в елементах неможливі різні відмови
одночасно) і відмови елементів незалежні. При цьому основою структурної
схеми є умовне зображення послідовних і паралельних з'єднань елементів, що
виражають події безвідмовності їхньої роботи [1].
Структурні схеми для розрахунку надійності ГС бурової установки, що
розглядається наведено на рис 1.

Рис. 1 – Структурна схема ГС бурової установки: 1 – бак; 2 – насос; 3, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20
– трубопровід; 4 – запобіжний клапан; 5, 14 – гідророзподільники ГР1 і ГР2; 7, 19 – зворотні
клапани; 9 – гідроциліндр; 11 – редуційний клапан; 13 – гідрозамок; 18 – фільтр

При розрахунку надійності ГС приймали, що всі елементи одновідмовні і
відмови елементів незалежні. Вважали, що строк служби окремих елементів
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визначається експоненціальним законом розподілу. Розрахунки проведено для
10000 годин роботи окремих елементів ГС, а значення інтенсивність їхніх
відмов взято з роботи [2].
За результатами розрахунку проведено оцінку надійності ГС, що
розглядається. Також було проведено дослідження впливу на надійність ГС
бурової установки в залежності від типу нерегульованого насоса, результати
якого наведено на рис.2.

а)

б)

в)
Рис. 2 – Імовірність безвідмовної роботи ГС бурової установки в залежності від типу
насоса: 1 – з шестерним насосом; 2 – з аксіально-поршневим насосом

Результати проведених досліджень показників надійності ефективності ГС
бурової установки свідчать, що більш доцільними у використанні є шестерні
насоси.
Збільшення рівня надійності ГАЖ і ГС в цілому, зменшує простої агрегатів
і машин, а також непродуктивні втрати матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.
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Польові парки організуються під час тимчасового розташування військ у
польових умовах. В сучасних умовах великого значення набуває підтримка
боєготовності Збройних Сил на належному рівні, достатньому для відбиття
агресії противника. Одним із основних факторів, що впливають на технічний
стан бронетанкового озброєння і техніки,є своєчасне і якісне проведення
технічного обслуговування в визначені терміни, встановленому об´ємі, та з
мінімальними затратами часу. Ефективність технічного забезпечення
обумовлюється рядом факторів, серед яких першочергове значення при
обслуговуванні машин в складі підрозділу має організація обслуговування [1].
Успішному вирішенню цієї задачі сприяє наявність в складі батальйонів
(частин) рухомих засобів технічного обслуговування (РЗТО), безпосередньо
майстерень технічного обслуговування (МТО), обладнаних в достатній кількості
всім необхідним обладнанням, яке дозволяє ефективно виконувати всі роботи
технічного обслуговування (ТО), на зразках бронетанкового озброєння і техніки
(БТОТ) в польових умовах.
У роботі проведено дослідження структури польового парку з метою
обґрунтування пропозицій з організації обслуговування БТОТ у польових
умовах, технічного забезпечення та визначення найбільш доцільних
управлінських рішень під час бойової діяльності підрозділів в зоні проведення
бойових дій (АТО)[2].
Подана модель польового парка як марковський процес з кінцевим числом
станів. Після проведення оптимізації графу станів отримана схема парку в
польових умовах, яка забезпечує раціональне розташування техніки, засобів
технічного обслуговування та ремонту з забезпеченням бойової готовності [3].
Розроблена операційну карту ремонту головного фрикціону БМП-2, а також
операційні карти по об’єктам агрегатів, які забезпечують якісне виконання
ремонту.
Список літератури:
1. Танко-техническое обеспечение танковых (мотострелковых) подразделений в боевых
условиях. – М.: Воениздат, 1989. – 222с.
2. Парковое оборудование для эксплуатации и обслуживания объектов ьронетанковой
техники М Воениздат., 1974 – 384с.
3. Дынкин Е.Б. Марковские процессы. – М.: Физматгиз, 1963 –862с.
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В більшості екологічних автомобілів, таких як електромобілі, гібриди і
автомобілі на паливних елементах, головною силовою установкою є
електричні двигуни. Завдяки розвитку технології електродвигуни знайшли
застосування в різних галузях, наприклад, автомобілебудуванні. Вони здатні
використовуватися або окремо, або спільно з двигуном внутрішнього згоряння
(ДВЗ).
У конструкціях електромобілів часто виробники використовують одно -,
двох, трифазні асинхронні електродвигуни. Використання силового агрегату
такого типу, ставить перед виробником завдання розробки відповідної системи
керування, що забезпечує високі показники якості керування двигуном.
Розвиток сучасної силової електроніки та мікропроцесорної техніки
дозволяє будувати ефективні системи керування асинхронними приводами з
використанням перетворювачів частоти та новітніми алгоритмами керування.
Нове покоління систем автоматичного керування має не просто
автоматизувати технологічний процес, але і замінити людину при вирішенні
технічних завдань, що вимагають прийняття інтелектуальних рішень. Для цього
системи керування повинні набути властивостей гнучкості, адаптивності і
інтелектуальності. Рішення даного завдання можна покласти на штучні
нейронні мережі (ШНМ) як найбільш потужний інструмент створення
інтелектуальних систем і генетичні алгоритми як інструмент синтезу і
оптимізації ШНМ [1].
Таким чином, метою досліджень є синтез нейромережевої системи
керування асинхронним двигуном з реактивним навантаженням.
У процесі роботи проведено синтез розімкнутої системи перетворювач
частоти-асинхронний двигун, а також синтезовані нейромережеві системи
керування з різними законами частотного регулювання з урахуванням
реактивного навантаження і виконано моделювання цих систем. В результаті
проведених експериментів на ЕОМ, були отримані перехідні процеси і
механічні характеристики об'єкта досліджень.
Список літератури:
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Сергеев С.А. //. — Х.: ОСНОВА, 1997. —112 с.
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В доповіді представлено метод розрахунку, алгоритми та програмне
забезпечення для чисельного моделювання процесів повзучості, яка
супроводжується накопиченням прихованої пошкоджуваності до моменту
виникнення зародку макротріщини, та її подальшого розвитку до повного
руйнування. Розглядається випадок плоского напруженого стану. В основу
підходу покладено застосування методу скінченних елементів для розв’язання
крайових задач та різницевий метод прогнозу-корекції – для початкових. Для
розрахунків використовується модернізований програмний комплекс FEM
Creep. За допомогою розробленого алгоритму перебудови сітки з видаленням
зруйнованих елементів виконується аналіз поточного стану процесів
деформування та руйнування. Враховується рівень пошкоджуваності, що
зростає при русі тріщини. Отримані чисельні дані використовуються для
визначення констант у диференційному рівнянні розповсюдженні тріщини
повзучості.Надано опис розв’язаних задач руйнування плоских пластин з
надрізами, виготовлених з нікелевого сплаву. Пластини навантажені у їхній
площині. Для різних моментів часу визначені конфігурації поточного стану
руйнування пластини (рис. 1) та побудовано графіки залежності довжини
тріщини від часу. Порівняння чисельних та розрахункових даних, отриманих за
допомогою рівняння руху тріщини, продемонструвало їхню задовільну
збіжність. Описано методику, в якій на основі розглянутого підходу
реалізовано обчислення значень констант у рівнянні руху тріщини.

Рис. 1 – Скінченноелементна модель. Повне руйнування пластини
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На сьогоднішній день танки зберігають своє значення головного ударного
засобу Сухопутних військ. Кінцевий результат бою танкового підрозділу
залежить від способу ведення бою та від бойової ефективності зразка
бронетанкової техніки.
Рівень бойової ефективності танку як складної системи визначається
значеннями його тактико-технічних характеристик. Танки в процесі серійного
виробництва постійно вдосконалюються з метою підвищення їх бойової
ефективності. Для підвищення рівня бойової ефективності танків необхідно
визначити які саме ТТХ і в якому обсязі слід вдосконалювати [1-3].
Вартість проведення натурних експериментів внаслідок їх руйнівного
характеру надто висока. У зв’язку з цим використання існуючих технологій для
визначення напрямків вдосконалення зразків бронетанкової техніки утруднено.
Фізичне моделювання також не є придатним методом аналізу ефективності
бойових дій у зв’язку зі складністю відшукання адекватного фізичного аналогу
процесам, які мають місце під час бойових дій [4,5].
Таким чином, актуальною є задача розробки нових методів оцінки бойової
ефективності зразків бронетанкової техніки. Складність даної задачі визначає
необхідність пошуку якоїсь функції, що характеризує досконалість танків. Для
аналізу залежності рівня бойової ефективності танку від набору його тактикотехнічних характеристик пропонується використати апарат математичної
статистики, а саме регресійний аналіз.
Отримання достатньої, незміщеної та достовірної статистичної виборки
для побудування рівняння регресії можливо отримати шляхом використання
імітаційної моделі танкового бою двох груп бойових одиниць..
Імітаційне моделювання як засіб для виробки рекомендацій щодо
напрямків вдосконалення ТТХ танку розглядається в даній роботі.
Рівняння регресії, що описує залежність рівня бойової ефективності
машини y від значень компонентів вектора F={F1,F2,...,Fm} як множинну
лінійну регресію побудоване в такий спосіб:
y = a1F1 + a2F2 + ...+ amFm.
Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.
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де F= {Fi} – значення тактико-технических характеристик танка,
{ai}- коефіцієнти регресії, що підлягають визначенню [6].
На основі даного рівняння пропонується методика визначення вагових
коефіцієнтів у рівнянні, що зв'язує рівень бойової ефективності танку та його
тактико-технічні характеристики за результатами боїв з використанням
імітаційної моделі бою.
Імітаційне моделювання боїв танкових підрозділів різних типів з різними
ТТХ створює достатню інформаційну базу, обробка даних за методом
найменших квадратів забезпечує відновлення параметрів рівняння регресії.
Модель може використовуватися для якісного і навіть кількісного
порівняння одержуваного від тих чи інших альтернативних конструкторських
рішень виграшу, для вибору найбільш ефективного напряму докладання зусиль
в подальшій роботі над вдосконаленням існуючих і розробкою нових зразків
бронетанкової техніки [7].
У роботі запропоновані конструктивні рішення усунення основних
недоліків сучасних танків. Оптимізацію
ТТХ з урахуванням вартості
модернізації по кожній з характеристик пропонується здійснювати за рахунок
перенесення бойового відділення в кормову частину корпусу танка що дасть
змогу скоротити загальну довжину танка та дасть йому змогу долати більш
круті підйоми та спуски.
Перенесення силової установки та трансмісії в передню частину танка, що
дасть змогу суттєво спростити конструкцію приводів та значно зменшити їх
довжину, що дасть змогу полегшити їх регулювання та заміну.
Розташування екіпажу в середній частині корпусу в броньованій капсулі та
перенесення двигуна з кормової частини в лобову частину корпусу, що
забезпечить захист екіпажу в фронтальній проекції товщиною приблизно
3000мм та дасть досить надійний захист для екіпажу.
За визначеною методикою визначено рівень бойової ефективності
існуючих та перспективного танків.
Список літератури:
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Целью данной работы является разработка микропроцессорной системы
управления и контроля ультразвукового излучателя и проверка возможности ее
реализации на базе микроконтроллера STM32.
Общая схема замещения УЗ излучателя и его основные характеристики
приведены на рис. 1. Исходя из схемы замещения и частотных характеристик
УЗ И видно, что излучатель имеет рабочую резонансную частоту,
определяемую эквивалентными параметрами резонатора (последовательная
ветвь на схеме). С учетом собственной емкости УЗ излучателя, потребляемый
на резонансной частоте ток не будет совпадать по фазе с питающим
напряжением. Для маломощных излучателей, состоящих из одной, двух
пъезокерамических шайб, фазным сдвигом можно пренебречь, но для мощных
систем с использованием более восьми шайб его необходимо учитывать.

Рис.1 – Схема замещения УЗ излучателя

Типовым решением измерения активной мощности излучателя является
неприрывное измерение тока и напряжения с последующим их перемножением,
сложением результатов перемножения в каждой точке и интегрированием за
период.

Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.

169

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

Недостатком данного решения является то, что с ростом частоты
излучателя потребуется увеличивать частоту дескритизации соответсвенно. Для
этого понадобится быстрый двухканальный АЦП. При использовании
микроконтроллера STM32 мы имеем встроенный двухканальный АЦП, но
относительно медленный. Вероятней всего процесс дискретизации будет
занимать практически все процессорное время и дискретизация будет низкой,
что повлияет на точность выходных данных.
Так как в УЗИ форма тока и напряжения близка к синусоиде (рис. 2)
можно измерять только амплитудные значения тока и напряжения, и угол
сдвига между ними, что даст нам активную мощность.

Рис. 2 – Сдвиг фаз тока и напряжения
В этом случае нет необходимости измерения сигнала на всем периоде, а
только на половине.
Во втором случае алгоритм программы будет следующим:
1.
Запуск АЦП;
2.
АЦП производит измерение тока и напряжения;
3.
по достижению максимального значения одной из величин
запускается таймер;
4.
по достижению максимального значения второй измеряемой
величины таймер останавливается. Время работы таймера и будет сдвигом фаз
между током и напряжением;
5.
вычисление максимальной мощности;
6.
сброс таймера.
Как видно этот способ позволяет более точно и более быстро измерить
активную мощность, не занимая все процессорное время.
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The problems of mechanical processing of drilling polymeric composite
materials (PCM) are considered that the questions connected with the construction of
the general theory of drilling composites and predicting the choice of rational
processing parameters for new PCMs remain unresolved.
The method of artificial neural networks (ANN) is the most suitable for creating
a system for predicting the results of processing and selecting drilling parameters.
The main advantage of ANN is the high accuracy of the generalization and the
possibility of learning when using.
Artificial neural networks are highly structured information processing modules.
Neural networks can study the previous experience, generalize from previous
examples abstract basic characteristics from the input data. Using the ANN, during
the machining of the PCM, the tool wear issues were considered. The control of tool
wear was considered, in which the actual wear of the tool can be compared with the
predicted one to signal the beginning of wear, which, in turn, prevents damage to the
tool and work piece.
The predicted ANN model for the height of burrs and the thickness of burrs was
developed using a multilayer direct neural network, trained using the back
propagation algorithm. The performance of the ANN model was compared with the
mathematical model of the second order PCM, and the accuracy of the ANN
prediction was clearly demonstrated. The purpose of this work is to study the
influence of different sizes of drills and parameters of the drilling process on the
bundle of carbon fiber composites. ANN is used to predict the delamination factor,
and the results show good agreement with the experimental results obtained. So, the
neural network helps in determining the optimal values of processing parameters, so
that the delamination is minimized.
Reference:
1. Zalaga , V.A.. The current state of the question of diagnosing the condition of the cutting
tool during milling/ VA Zaloga, RN Zinchenko, Yu. V. Shapoval. // ISSN 2078-7405. – 2013. – №83
– P. 124-125.
2. Amin, T. J. Fuzzy clustering of wavelet features for instrument condition monitoring in a
high speed milling process / T. J. Amin, E. M. Joo, L. Xiang. // Annual Conference of Prognostics
and Management Society. – 2007. – №1 – P. 1-5.
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Для монтажа каркасных высотных, компактных в плане гражданских
зданий широко применяют приставные башенные краны. К сожалению, на
сегодня исследования по выполнению креплений кранов к зданиям в
литературе рассмотрены явно недостаточно и не позволяют выяснить
коэффициенты запаса, предложить мероприятия по предупреждению
разрушения зданий и аварий приставных башенных кранов.
В работах [1-4] указано, что крепление приставных башенных кранов к
зданиям выполняется шпильками с резьбой М36. В них не указана методика
расчёта и поэтому невозможно оценить ветровую нагрузку, предельную массу
поднимаемого груза и другие вопросы эксплуатации этих подъёмных
механизмов.
Основной задачей работы является определение коэффициентов запаса
шпилек, которыми приставные башенные краны крепятся к зданиям.
Известно, что при эксплуатации приставных башенных кранов, например,
КБ-573, ограничивается масса поднимаемого груза в зависимости от вылета
стрелы. В передвижном исполнении эти краны работают как свободностоящие
до определённой высоты (30...50 м). При большей высоте приставные краны
крепят к возводимому зданию с помощью специальных связей по одной на
девять секций крана [3].
При рабочей длине стрелы в 53,3 м ограничения на массу груза следующие
[1]:
20,5 м – 8 т; 30 м – 4,8 т; 35 м – 3,8 т; 40 м – 3,1 т; 45 м – 2,5 т; 50 т – 2 т.
Очевидно, что максимальный момент будет 164 Н*м. Не учитывая массу
стрелы и сообщаемый ею момент, можем рассчитать минимально необходимый
диаметр шпильки по известным формулам:
М мах
WX

(1)

М мах
[ мах ]

(2)

 мах 
WX 

[ мах ] 

T

(3)

nT

Шпильки выполняют из стали 245 [2], σТ = 245 МПа [4]. При
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коэффициенте запаса 1,5, получим:
[ мах ] 

245
 163,3 МПа
1,5

164*103
 0, 001 м
163,3*106
 *d3
 0,1d 3
С другой стороны, для круглого сечения, WX 
32
W
Соответственно, диаметр шпильки d  3 X
0,1
WX 

d

3

0, 001
= 0,215 м = 21,5 мм
0,1

Таким образом, диаметр шпильки в 36 мм, обеспечивает коэффициент
запаса:
nT 

36
 1, 67
21,5

Несмотря на то, что шпильки не устанавливают перпендикулярно к стене
здания, коэффициент запаса будет выше, так как количество шпилек, крепящих
приставные башенные краны в каждой из секций к стене здания, минимум три
единицы. Поворот шпилек в плоскости установки относительно
перпендикуляра к стене здания, приводит к тому, что даже при недостаточной
или ослабленной затяжке, шпилька будет работать на срез, а не на разрыв. В
случае если крепление крана попадет на не несущие части здания (например,
стеновые панели), где отсутствует возможность его установки, выполняется
объёмное крепление [1].
Возможность крепления приставных кранов к конструкциям здания
должна быть согласована с проектной организацией, разрабатывающей рабочие
чертежи здания. При необходимости проектным институтом разрабатываются
технические решения по обеспечению устойчивости здания от воздействия
крановых нагрузок.
Таким образом, доказано, что использование трёх наклонённых шпилек
диаметром 36 мм позволяет предупредить неустойчивость приставных кранов,
обеспечить их надёжную работу.
Список литературы:
1. Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов,
строительных подъёмников, грузоподъёмных кранов – манипуляторов и подъёмников
(вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ.
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Башенные краны получили широкое применение при строительстве зданий
и сооружений, на различных промышленных объектах. Но они являются
источниками повышенной опасности, в первую очередь, вследствие отказов их
узлов и механизмов. К сожалению, на сегодня исследования по причинам
отказов проводятся явно недостаточно и не позволяют предложить
мероприятия по их предупреждению и минимизации их влияния на
работоспособность механизмов.
Основной задачей работы является выявление и систематизация отказов
узлов и механизмов башенных кранов. Причиной поломок и отказов кранового
оборудования существует немало. Наиболее распространёнными причинами
являются неисправность узлов и механизмов башенных кранов. Такие отказы
достигают 32% от общего числа отказов и поломок. В их число входят отказы и
поломки механизмов подъема груза и стрелы, их передвижения и поворотов.
Эти механизмы подвергаются значительным динамическим, вибрационным,
ударным и другим разрушающим нагрузкам. Другая группа отказов повреждения металлоконструкций кранов и канатно-блочных систем. Такие
отказы достигают 21,5% от общего числа отказов и поломок. Причем, замечено,
что такие отказы наиболее часто проявляются при работе крана. Отдельная группа
отказов – связанные с неисправностью электрооборудования. Такие отказы
достигают 16%. Группа отказов, вызванные нарушением техники безопасности –
перегрузка кранов, неисправность крановых путей, нарушение правил подъемно –
разгрузочных работ. Такие отказы достигают 11,5%.
Прочие отказы и поломки узлов и механизмов вызываются и другими
причинами. Основными причинами отказов и поломок узлов и механизмов
подъема груза часто являются нарушения технологии производства сварочных
работ: непровары сварного шва, непровары и пережоги металла, не
соответствующее чертежам фактическое расположение посадочных мест для
крепления лебедки на поворотной платформе, а также нарушение монтажа
лебедки. Такие нарушения приводят к срезанию штифтов обоймы зубчатых
муфт, к разрушению соединения диска с тихоходным валом грузовой лебедки,
к сходу с оси и падению подвижного блока системы запасовки стрелового
каната, заеданию грузового каната, поломке реборды отводного блока датчика
усилий ограничителя грузоподъемности, к другим поломкам.
Основными причинами отказов и поломок узлов и механизмов
перемещения кранов являются повышенный износ ходовых колес, что связано
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с применением неоднородных колес и дефектами укладки рельсового пути.
Срез и изгиб валов в процессе эксплуатации, вследствие больших
знакопеременных нагрузок и динамических толчков, возникающие при резком
торможении и реверсировании крана. В результате действия этих нагрузок
происходит разрушение металла валов и колес.
Имеют место отказы и поломки, вызванные температурным изменением
условий эксплуатации крана. В зимнее время в ручьях грузовых блоков
намерзает лед и загустевает смазка, особенно после запасовки нового каната.
Это часто приводит к выходу каната из ручья блока и попаданию его между
ребордой блока и ограждением, в результате чего происходят заклинивание,
смятие и повышенный износ каната. Причиной такого отказа может быть также
заедание ролика скобы ограждения отводного блока датчика усилий, которое
происходит при несвоевременной смазке ролика. Действие динамических
нагрузок на кран в продолжение 6,5—8 тысяч часов способны вызывать
трещины или отрывы консольной части в местах соединения с концевой балкой
по сварным швам или по телу металла в околошовной зоне.
Одной из причин возникновения трещин также является концентрация
напряжений по границам отверстий под винты в местах крепления втулок и у
отверстий для смазки оси. К наиболее часто встречающимся неисправностям в
узлах и механизмах кранов относятся: износ и другие дефекты валов, втулок и
осей зубчатых передач, подшипников; неудовлетворительная балансировка
тормозного шкива; неправильная сборка и износ зубчатых передач; ослабление
крепежных узлов; разработка втулочно-пальцевых муфт; течь масла.
Причинами выхода из строя валов редукторов, лебедок и других
механизмов являются следующие дефекты: трещины или изломы, скручивание
или изгиб вала, износ шеек или цапф, износ или смятие шпоночных канавок,
шлицев и резьбы. Трещины, изломы, изгибы и скручивание вала являются
следствием воздействия на вал нагрузок, превышающих расчетные.
Характерными повреждениями шеек и цапф валов являются их износ или
появление рисок и задиров, что происходит вследствие недостаточной смазки
или применения масла, загрязненного твердыми механическими примесями.
Износ шеек или цапф обычно сопровождается изменением их формы,
появляется конусность или эллипсность. Причинами появления в редукторе
периодических стуков, постоянного равномерного шума, нагрева подшипников
являются износ или неправильная сборка зубчатых колес редуктора.
Таким образом, диагностика и контроль состояния узлов и механизмов
крана позволяет устранить отказы и разрушение крана, снизить время
нахождения его в ремонте и обслуживании.
Список литературы:
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У сучасному машинобудуванні великою проблемою є швидкий знос
зубчастих коліс при експлуатації. Дана робота призначена для дослідження і
вирішення зменшення навантаження на зуби ведучого колеса.
Мета дослідження – забезпечення необхідних вимог міцності і
зносостійкості зубчастих коліс шляхом додавання на зуби гідрокармана.
При виконанні роботи були розглянуті технологічні особливості
забезпечення контактно-гідродинамічного зачеплення високошвидкісних
зубчастих коліс для важких токарних верстатів з ЧПУ. Був проведений аналіз
сучасного стану контактуючих поверхонь з урахуванням контактногідродинамічної теорії мастила і можливості її застосування, технологічне
рішення змішаної задачі теорії пружності для пружного шару на жорсткій
основі при сполученні зубчастих коліс.
Далі були розроблені технологічні методи вирішення контактногідродинамічних задач зубчастих циліндричних коліс.
Для перевірки вищевказаних методів була створена математична модель
технологічних методів забезпечення точності і якості високошвидкісних важко
навантажених зубчастих коліс при контактно-гідродинамічного розрахунку
товщини мастильного шару з гідродинамічними карманами.
Також були проведені наступні експериментальні дослідження: оцінка
граничної похибки приладу для вимірювання товщини мастильного шару в
зубчастих передачах, дослідження товщини мастильного шару в зубчастому
зачепленні в залежності від стану параметрів поверхневого шару зубчастих
передач, експериментальні дослідження властивостей неньютонівської стану
рідини зубчастих передач технологічними методами.
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тринадцятої Мiжнар. наук.-техн. конф., 2–4 червня 2015 р. / за загал. ред. В. Д. Ковальова. –
Краматорськ : ДДМА, 2015. – С. 47–48.
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Выглаживание является одним из методов отделочно-упрочняющей
обработки поверхности пластическим деформированием и заключается в
пластическом деформировании обрабатываемой поверхности скользящим по
ней инструментом – выглаживателем – закрепленным в оправке алмазным
кристаллом.
Особенностью алмазного выглаживания в отличие от других методов
обработки поверхностным пластическим деформированием является
применение в качестве деформирующего элемента алмаза, который обладает
следующими свойствами: высокой твердостью, низким коэффициентом трения
по металлу, высокой степенью чистоты, с которой может быть отполирован
алмаз, высокой теплопроводностью[1].
При выглаживании алмаз практически не деформируется. Вследствие
этого, а также ввиду небольшого радиуса сферы его рабочей части (в практике
применяются выглаживатели с радиусом сферы алмаза 0,5–3,5 мм),
поверхность контакта инструмента с деталью отказывается незначительной.
Это обусловливает создание высоких контактных давлений, необходимых для
свершения пластической деформации при небольших нормальных силах,
передаваемых со стороны деформирующего инструмента на обрабатываемую
поверхность детали. Применение природных алмазов для обработки методом
пластического деформирования качественно изменяет этот процесс. Создается
возможность получить высокий класс чистоты поверхности почти на всех
пластичных металлах и сплавах любой твердости. Усилие, с которым
осуществляется процесс выглаживания алмазом, позволяют обрабатывать
тонкостенные и маложесткие изделия, при этом упрочняется поверхностный
слой и в нем образуются остаточные сжимающие напряжения.
Для расчета напряженно-деформированного состояния спекания алмаза в
корпусе выглаживателя было выполнено построение 3D модели выглаживателя
с помощью программного пакета SolidWorks.
На рис. 1 и 2 показано влияние марки алмаза на изменение эквивалентных
напряжений, возникающих в зоне спекания алмазного карандаша. Были
выбраны следующие параметры изготовления: температура спекания: t = 8001160°С; сила прижима – 165Н; припой – латунь.
На рис. 1 представлены результаты при t = 800°С.
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Рис. 1 – Влияние марки алмаза на изменение эквивалентных напряжений, возникающих
в зоне спекания алмазного выглаживателя при t=800°C: а) Природный алмаз; б) CVD алмаз;
в) АСПК; г) СКМ-Р

На рис. 2 представлены результаты при t = 1160°С.

а) Природный алмаз;
б) CVD алмаз;
в) АСПК;
г) СКМ-Р;
σэкв = 3,75 ГПа
σэкв = 3,48 ГПа
σэкв = 4,06 ГПа
σэкв = 5,25 ГПа
Рис. 2 – Влияние марки алмаза на изменение эквивалентных напряжений, возникающих
в зоне спекания алмазного выглаживателя при t=1160°C: а) Природный алмаз; б) CVD алмаз;
в) АСПК; г) СКМ-Р

Результаты исследований показали, что CVD алмаз, имеющий свойства,
сходные с природным, можно спекать при высоких температурах, т.к.
напряжения, возникающие при спекании CVD алмаза меньше напряжений,
возникающих при спекании природного алмаза. Это с большой долей
вероятности обусловлено отсутствием металлофазы в CVD алмазе, а так же его
изотропией. При использовании в карандаше синтетических алмазов с
включениями металлофазы (АСПК и СКМ-Р) при увеличении температуры
спекания происходит увеличение напряжений.
Список литературы:
1. Торбило В.М. Алмазное выглаживание. М., «Машиностроение», – 1972. – 105с.
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В процессе эксплуатации алмазно-абразивных инструментов происходит
снижение их режущей способности вследствие образования площадок износа
на абразивных зернах (явление приспосабливаемости), а также налипания
частиц материала заготовки на абразивные зерна (явление засаливания).
Поэтому необходима разработка рациональных методов воздействия на
рабочую поверхность шлифовальных кругов с целью
повышения
эффективности шлифования.
Разработка теоретико-экспериментальной модели на этапе определения
фактической площади контакта РПК и обрабатываемой СТМ базировалась на
исследовании топографии поверхностей путем лазерного сканирования и
компьютерной обработки. При изучении напряженно-деформированного
состояния системы «СТМ–зерно–связка» применено 3Dмоделирование. Таким
образом, все подсистемы, описывающие процесс приспосабливаемости,
структурно и логически с помощью компьютерных технологий взаимосвязаны
прямой и обратной связью и работают как единая теоретико-экспериментальная
экспертная система.
Работоспособность алмазно-абразивных инструментов обусловлена рядом
причин, в число которых входит дефектность структуры, связанная с
разрушением части зерен в процессе изготовления инструмента.
Исследования процесса спекания алмазно-абразивных композиций на
различных связках показали, что температурный фактор может быть
определяющим в процессе разрушения алмазных зерен [1]. Наличие
металлофазы в алмазных зернах, коэффициент термического расширения
которой больше чем у алмаза, предположительно приводит к тому, что при
нагреве металлофаза вызывает растрескивание зерна в местах ее концентрации.
В связи с этим логично предположить, что и в процессе шлифования
температура будет оказывать существенное влияние на разрушение алмазных
зерен. Для нас же важна та температура, при которой не наблюдается износ.
Наиболее рациональными условиями алмазного шлифования кругами на
керамических связках является режим их самозатачивания в процессе
обработки. Этот режим обеспечивается оптимальным сочетанием прочности
алмазных зерен, прочности связки и термосиловыми условиями нагружения
зоны шлифования, т.е. режимами обработки.
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Анализ полей напряжений и шкала измерений представлены на рис. 1.

Рис. 3.8 – Влияние марки металлофазы и марки связки на 3D НДС системы
«ОМ  зерно металлофаза связка»
Проведенные расчеты показали, что при нагрузке в 10 МПа и температуре
500 С наименее напряженной является модель, в которой используется связка
марки М6-14, а металлофаза представлена железом (Е = 1,9Е·1011, Па, КТР
α = 1,1·10-5, 1/К); в этом случае напряжения не превышают 2,39ГПа. Напротив,
наиболее напряженной является модель со связкой М1-05 и металлофазой с
преобладающим содержанием кобальта (модуль упругостиЕ = 2,11Е·1011, КТР
α = 2,9·10-5, 1/К)  здесь напряжения достигают 4,21 ГПа. Такая же тенденция
сохраняется при росте нормального давления до 100 МПа и повышении
температуры до 800оС.
Анализируя результаты расчетов, можно сделать вывод, что
оптимальными являются такие сочетания зерен и связки, когда металлофаза
зерна имеет низкий КТР и низкий модуль упругости, а связка в свою очередь
является достаточно прочной.
Причем значение КТР оказывает большее влияние на состояние НДС зоны
шлифования, нежели значение модуля упругости, что находит объяснение в
физическом смысле указанных величин.
о

Список литературы:
1. Бакуль В.Н., Никитин Ю.И., Верник Е.Б., Селех В.Ф. Основы проектирования и
технология изготовления абразивного и алмазного инструмента. Учеб. пособие для
техникумов. М., «Машиностроение», 1975. – 295с.;
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Тривалий час політика в сфері ремонту озброєння та військової техніки
була переважно направлена на розвиток заводського ремонту, а військовому
відводилась другорядна роль. Недостатня потужність військових ремонтновідновлюваних органів компенсувалась широким залученням підприємств виробників до виконання невластивих їм задач.
Подібний підхід був обумовлений, в першу чергу, тим, що значна частина
виробів, які входять в склад зразка ОВТ, не має обмежень щодо міжремонтних
ресурсів, тому ремонтні підприємства, по суті, виконували роботи в обсязі
поточного ремонту, а також залучались до технічного обслуговування. Дії,
проведенні у зоні АТО, чітко показали неприпустимість існуючої практики,
позначивши гостру потребу в реформі вітчизняної воєнно-технічної політики.
У роботі пропонується дослідити ефективність використання обладнання
БРЕМ-4РМ на базі БТР-4Е та розробити технічну пропозицію з обладнання та
доукомплектування
машини для подальшого використання в районі
проведення АТО [1,2].
Магістрантам розглянуто переваги та недоліки використання БРЕМ-4РМ
на базі БТР-4Е у зоні проведення АТО, ефективність використання обладнання
при проведенні технічного обслуговування та ремонті бронетанкового
озброєння та техніки [3].
Запропоновано доукомплектувати БРЕМ-4РМ на базі БТР-4Е обладнанням
для проведення технічного обслуговування та ремонту БМП-1,2.
Реалізація цієї технічної пропозиції надасть змогу проводити технічне
обслуговування та ремонт не тільки БТР-4Е, а й бойової машини піхоти БМП1,2 у зоні проведення АТО.
Список літератури:
1. БРЭМ-4РМ // офіційний сайт ДК "Укрспецекспорт" [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до ресурсу: http://catalog.use.kiev.ua /index.php?page=catalog&view=product&id
=362&cat_id=36.
2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации БТР-4Е. – X.: ХКБМ, 2002. –
450с.
3. Подвижные технические средства ремонта вооружения и техники. – М.: ВАБТВ,
1993, –80 с.
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Накопители энергии на железных дорогах могут стать эффективным
средством энергосбережения и защиты окружающей среды [1]. Накопитель
инерционного типа представляет собой агрегат, который состоит из маховика
цилиндрической формы, сочлененного на одном валу с электромеханическим
преобразователем энергии.
Работа подобного рода устройств на подвижном составе характеризуется
особыми условиями протекания процесса обмена энергией между накопителем
и нагрузкой – тяговыми двигателями. Здесь в режиме торможения и разгона
электроподвижного состава имеют место существенные изменения характера и
уровня напряжений на тяговых двигателях и накопителе.
Поэтому исследование рабочих свойств такого рода накопителей в
условиях их функционирования на подвижном составе на сегодняшний день
является перспективным направлением.
В процессе выполнения работы предложен инерционный накопитель как
совокупность
аккумулятора
в
виде
кольцевого
маховика
и
электромеханического преобразователя энергии – обращенной машины
постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов и
полупроводниковым коммутатором. Созданы математические модели
процессов электромеханического преобразования энергии, адекватно
отражающие связь параметров накопителя с уровнем запасенной им энергии, а
также с величиной мощности системы. Исследованы зависимости энергии и
мощности накопителя от нагрузки и получены для режима разгона и
торможения подвижного состава рабочие характеристики системы
электромеханического преобразования энергии.
Список литературы:
1. Накопители энергии – перспективная технология для железных дорог / В.И.
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Мостові крани – це найпоширеніші вантажопідйомні пристрої виробничих
цехів. Надійна та довговічна робота мостових крані має велике значення для
будь-якого технологічного процесу. Великою перешкодою для підвищення
працездатності є проблема перекосу ходових коліс. Стосовно мостових кранів
можна виділити декілька її аспектів: знос ходових коліс і підкранових колій;
робота металоконструкції при перекосах; бічні навантаження на підкранові
спорудження; додаткові опори руху;навантаження на металоконструкцію
крана.
Основними причинами перекосу ходових коліс є: недостатня жорсткість
ферми моста; кількість, вантажопідйомність і режими роботи кранів, що
працюють
на
одній
колії;
незадовільний
стан
підкранової
колії; низька якість слюсарно-складальних і будівельно-монтажних робіт при
спорудженні підкранової колії і монтажу крана; проковзування блокованого
ходового колеса на менш навантаженій стороні крана при центральному
приводі механізму пересування через занадто інтенсивне гальмування;
відхилення від перпендикулярного напрямку осі одного або декількох ходових
коліс до підкранової колії;напруги, що викликаються навантаженнями в
елементах підкранової колії, вище, ніж допускають вибрані матеріали.
Аналіз результатів роботи механізмів пересування кранів свідчить про
недостатню довговічність ходових коліс, термін служби яких коливається від
декількох місяців до декількох років. А тривале функціонування й
економічність крана у великій мері залежить від правильної виставки його
ходових коліс і рейок підкранової колії, а також раціональний вибір матеріалу
для іх виготовлення,твердості і виду термічної обробки. Занадто великий знос
цих конструктивних елементів спричиняє безпосереднє підвищення наступних
витрат: а). виробничі витрати; б). витрати на технічний догляд і обслуговування
крана; в). витрати, зв’язані з простоєм крана. Отже, забезпечення
безперекісного руху мостових кранів є дуже актуальною проблемою.
Список літератури:
1. Григоров О.В. Вантажопідйомні машини. / О.В. Григоров, Н.О. Петренко Навч.
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Аналіз експертних висновків за результатами технічного діагностування
типових пошкоджень і відмов, конструктивних недоліків, та незадовільного
виготовлення кранів мостового типу доводить, що однією з головних причин є
перекіс крану під час його руху.
Перекоси кранів мостового типу легко діагностується, в першу чергу по
зносу реборд ходових коліс, деформації і зносу голівки рейки підкранового
шляху.
Факторів зносу реборд ходових коліс досить багато, розглянемо ті, які
найчастіше можна зустріти:
- власний перекіс ходових коліс у вертикальній і горизонтальній
площинах.
- різниця у гальмівних моментах на сторонах крана, особливо помітно при
великих прольотах.
- невідповідність механізмів пересування крана, різні діаметри ходових
коліс, а також їх прослизання в результаті встановлення двигунів
невідповідної потужності.
- перекіс коліс після ремонту кінцевих балок внаслідок тріщин в навколо
буксових зонах;
- порушення норм укладки підкранового шляху.
- застосування ходових коліс, виготовлених з невідповідних марок сталей
та тих, які не пройшли термічну обробку (твердість поверхонь катання й
реборд менше 320-390НВ).
- нерівномірний розподіл навантаження на сторони крана в залежності
від положення вантажного візка.
- недостатня жорсткість безпосередньо самої металоконструкції.
Всі випадки перекосів коліс призводять до виникнення згинальних,
розтягуючи та стискаючих напружень у металоконструкції моста та
пропорційним деформаціям металоконструкцій крана в залежності від
сполучення цих напружень. В кінцевому рахунку всі деформації проявляють
свою дію в місцях контакту коліс з рейкою, в результаті чого всі колеса крана
працюють під різними навантаженнями й у різних умовах.
На рис. 1 ми можемо бачити знос реборди та поверхні кочення ходового
колеса, на рис. 2 зображення явного зносу та деформації підкранової рейки:
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Рис. 1 – Знос реборди та поверхні кочення
ходового колеса

Рис. 2 – Знос та деформації підкранової
рейки

Існує безліч технічних рішень, патентів і рекомендацій, наприклад:
- збільшення зазору між колесом і рейкою на 60…80 мм, забезпечивши
цим встановлення граничного кута перекосу.
-з метою зменшення динамічних навантажень пружного перекосу мосту,
для робочого гальмування доцільно використовувати електричне гальмування
замість гальмування нормально замкнутими механічними гальмами.
- прилад для направлення руху мостового крана, який складається з
безконтактних датчиків положення коліс відносно рейки, які вводять
резистори в роторні ланцюги асинхронних електродвигунів.
- обмежувач перекосу опор крана мостового типу, який складається з
датчиків положення коліс відносно рейки, кожний з яких виконаний з
підпружиненим важелем, на одному кінці якого змонтований ролик,
розташований в горизонтальній площині, пов’язаний з вимикачем, вихід якого
увімкнений в схему управління двигунами механізму переміщення крана,
датчики розташовані з однієї сторони рейки, на рівні котрого встановлені
ролики, виходи вимикачів датчиків, розташованих по діагоналі, з’єднані
паралельно один відносно іншого й включені в схему управління двигуном
відповідного механізму пересування крана.
В незалежності від всього, головним чинником, який впливає на роботу
системи «ходове колесо - рейка», є забезпечення нормативних показників
установки ходових й укладання підкранової колії.
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В работе рассматривается задача о колебаниях балки с одной и двумя
трещинами при различных типах возбуждения. Для описания движения
конструкции применяются две математические модели. Первая модель
учитывает локальное изменение жесткости стержня в области трещины, а
вторая модель учитывает интегральные характеристики трехмерного
напряженного состояния в области трещины приведенного к срединной линии.
Дифференциальное уравнение для первой математической модели
представлено ниже:
//

2


   mw
  p( x, t ) ,
E0 I 0 1   k i  i  x  xci  wXX

 i 1
 XX

(1)

где w  поперечное перемещение стержня; m  масса единицы длины; E0 I 0 
изгибная жесткость балки без трещин; p( x, t )  внешняя поперечная нагрузка,
действующая на конструкцию;  x  xci   дельта функция Дирака; xci 
продольная координата расположения трещин;  i  параметр интенсивности
повреждения [4]; ki  параметр контакта.
Дифференциальное уравнение для второй математической модели можно
представить в виде:


  p( x, t ) ,
E0 I 0 Q1 w  Aw

(2)

где Е0,  – модуль упругости и плотность материала, I0, А – момент инерции и
площадь поперечного сечения балки соответственно.
Для получения динамической системы с конечным числом степеней
свободы также применяется метод Бубнова – Галеркина. В качестве базисных
функций используются собственные формы колебаний стержня. Отметим, что
для первой математической модели собственные формы находятся как решения
в замкнутом виде для уравнения (1), а для второй была разработана методика на
основании метода взвешенных невязок. Было установлено, что кубические Bсплайны лучше всего приближают краевую задачу.
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Метод продолжения по параметру в сочетании с методом пристрелки для
ОДУ применяется для исследования динамического поведения систем с
конечным числом степеней свободы. При проведении сравнительного анализа
двух математических моделей было установлено, что они дают достаточно
близкие результаты, поэтому для расчетов выбрана первая модель, так как она
обладает вычислительными преимуществами.
На рисунке 1 представлены графики амплитудно-частотных
характеристик для изучаемых моделей.

(а)

(б)

Рис. 1. – Амплитудно – частотная характеристика 1й обобщенной координаты.
а – АЧХ для модели 1, б – АЧХ модели 2.

Отметим, что обе модели качественно дают одинаковые результаты, в каждой
из них присутствует бифуркация удвоения периода. Это явление будет
изучаться нами в дальнейшем.

Рис. 4. – Амплитудно – частотная характеристика 1й обобщенной координаты в области
субгармонического резонанса.
--- АЧХ для модели А, - АЧХ модели Б.
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Тонкі оболонки, виготовлені з полімерних армованих композиційних
матеріалів (ПАКМ), завдяки їх високим міцнісним властивостям та порівняно
низьким масовим характеристикам [1] знаходять поширення у якості елементів
високонавантажених машин (наприклад, лопаті та корпуси вітрогенераторів,
лопаті робочого колеса та спрямляючого апарату вентиляторної ступені
турбореактивних двигунів General Electric, обшивка планерів новітніх літаків та
космічних апаратів, щогли та корпуси великих яхт, тощо).
Через спрямованість армування ПАКМ та полімерну природу матриці при
підвищених температурах вони проявляють ортотропні в’язкопружні
властивості [2]. При цьому в’язкопружні переміщення та деформації можуть
бути порівняними із пружними значеннями та навіть в рази перевищувати їх
[3]. Внаслідок цього виникає потреба точного моделювання анізотропної
в’язкопружної поведінки тонкостінних композиційних елементів машин.
Сучасні програмні комплекси скінченно-елементного аналізу надають
інженеру можливість моделювання в’язкопружності, в якій ступінь анізотропії
в’язкопружних властивостей повністю визначається ступенем анізотропії
пружних властивостей, тобто коли компоненти в’язкопружного тензору
релаксації є пропорційними компонентам пружного тензору жорсткості
матеріалу. Таким чином для моделювання анізотропних в’язкопружних
властивостей ПАКМ інженеру необхідно або писати власний скінченноелементний код, або імплементувати власні модулі у програмні комплекси
скінченно-елементного аналізу. Очевидно, що кожен з цих підходів потребує
поглиблених знань математичного апарату механіки твердого деформованого
тіла та програмування. Запропонований метод накладених сіток (МНС) [4] є
методом моделювання анізотропних в’язкопружних властивостей тонкостінних
композиційних елементів конструкцій і машин у програмних комплексах
скінченно-елементного аналізу та скінченно-елементних кодах, що не потребує
прямого завдання фізичних співвідношень анізотропної в’язкопружності і
полягає у послідовному накладенні ідентичних скінченно-елементних сіток та
подальшому зрощенні співпадаючих вузлів (рис. 1). При цьому кожен з
скінченно-елементних шарів моделює механічні властивості лише в одному з
можливих просторових напрямків.
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Рис. 1 – Процедура зрощення вузлів ідентичних накладених скінченно-елементних сіток у
відповідності до МНС

Таке моделювання механічних властивостей досягається шляхом штучного
занулення компонент тензора релаксації в’язкопружного матеріалу кожного із
скінченно-елементних шарів із залишенням ненульової компоненти, що
відповідає просторовому напрямку, у якому моделює властивості певний шар.
Проведена серія чисельних експериментів для одномірних, двомірних та
оболонкових скінченно-елементних моделей демонструє, що відносна похибка
запропонованого методу не перевищує 1% для оптимального розміру
скінченного елемента, що є допустимою інженерною похибкою.
Таким чином запропонований метод накладених сіток є застосовним до
використання у інженерній практиці скінченного аналізу анізотропної
в’язкопружної поведінки тонкостінних композиційних елементів конструкцій
та машин і з допустимою похибкою є еквівалентним прямому завданню
фізичних співвідношень анізотропної в’язкопружності.
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4. Martynenko V. G. An original technique for modeling of anisotropic viscoelasticity of
orthotropic materials in finite element codes applied to the mechanics of plates and shells /
V. G. Martynenko // Mechanics and Mechanical Engineering. – 2017. – Vol. 21. – P. 389–413.
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Будівництво високошвидкісних магістралей, метою якого є підвищення
пропускної здатності пасажирських перевезень, є досить витратним. Менш
витратною є використання рухомого складу з технологією нахилу кузова.
Використання вагонів з нахилом кузова дозволяє реалізувати при існуючому
плані більш високі швидкості руху та скоротити обсяги перебудови траси.
Поїзди з кузовами, що нахиляються, експлуатуються в багатьох країнах
світу. Таки поїзді створюються багатьма найбільшими компаніями –
постачальниками рухомого складу. При цьому вони використовують різні
технічні рішення при будівництві швидкісних поїздів.
Незалежно від типу приводу нахилу, вибір параметрів та режимів роботи
його багато в чому визначається величиною необхідного кута нахилу θ.
Знаходження цього кута пов'язано з необхідністю забезпечити максимальну
швидкість Vmax проходження кривої в межах існуючих залізниць України.
У роботі визначаються параметри плану шляху і обмеження з безпеки
експлуатації та комфорту для необхідних кутів нахилу кузова рухомого складу,
а також оптимальні кути нахилу кузова за умови максимуму швидкості
проходження цих кривих.
Максимальная скорость в кривой Vmax описывается следующим образом

Vmax


   
h 
  arcsin  
R   aнеп  g  
 S  
 180 


.
0,0772

(1)

З виразу 1 очевидно, що на значення максимальної швидкості
проходження рухомим складом з кузовами, що нахиляються, впливають такі
параметри, як радіус кривої R, підвищення зовнішньої рейки h, кут нахилу
кузова θ, а також відстань між колесами S. Величина допустимого
непогашеного бічного прискорення aнеп приймається 0,7 м/с2 у відповідність до
вимог комфорту умов їзди пасажирів при швидкостях руху поїздів до
200 км/год.
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У зв'язку з цим визначення необхідного кута нахилу кузова при
проходженні кривої з максимальною швидкістю слід розглядати як рішення
задачі умовної однокритеріальної оптимізації в такій постановці.
Знайти

MAX VP ( x ), a

неп

 ,

(2)

при обмеженнях кута нахилу у вигляді нерівностей g i    ki ,
де
VP ( x ), a   – цільова функція,
неп

P (x ) – векторна функція параметрів плану шляху, що визначається
положенням рухомого складу на участе х.
 – варійовуваний параметр – кут нахилу,
gi   – функція обмежень;
k – вектор допустимих значень обмежень.
В якості цільової функції приймається вираз 2.
План шляху характеризується значенням векторної функції

P( x)  h ( x), R ( x)T ,

де h(х) – підвищення зовнішньої рейки на ділянці х,
R(х) – радіус кругової кривої на ділянці х.
Компоненти векторної функції gi та вектора k визначаються з обмежень з:
– ступеня розвантаження внутрішнього колеса;
– умов стійкості екіпажу;
– умов вписування екіпажу;
– впливу екіпажу на рейки.
Як приклад розглянуто ймовірності кута нахилу для ділянок шляху
Полтава-Південна-Лозова, Полтава-Гребінка та Полтава-Київська-ХарківПівденний, які є перспективними для введення швидкісного руху з
застосуванням поїздів з кузовами, що нахиляються.
При прийнятті рішення в процесі формування вихідних даних на
проектування систем приводу нахилу кузовів пропонується орієнтуватися на
показник ймовірності оптимального кута нахилу, розрахованого для рухомого
складу, що рухається в індивідуальній кривої на конкретній ділянці шляху.
Список літератури:
1. Єріцян Б.Х. Визначення оптимальних значень кута нахилу кузова швидкісного
електрорухомого складу / Б.Х. Єріцян, Б.Г. Любарський // Вісник НТУ «ХПІ». – 2017. – №14
(1236) – С. 122–128.
2. Єріцян Б.Х. Моделювання комбінованої системи нахилу кузову швидкісного
рухомого складу залізничного транспорту / Б.Х. Єріцян, Б.Г. Любарський, Д.І. Якунін //
Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – Випуск № 9(80) / том 2/ – С.
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Питання розробки програми, для автоматичного вибору різального
інструмента є актуальним у наш час. Комп'ютерізація відбувається у всіх
системах і мережах і також не проходить повз машинобудування. Розробка
таких програм значно спрощує задачу вибору різального інструмента, та
скорочує час, який витрачається на цю операцію.
Звертаючи увагу на те, що світ наближається до четвертої промислової
революції, потреба у таких програмах ще більш загострюється. Перехід до
Промисловості 4.0 дасть змогу збирати та аналізувати дані з різних машин,
забезпечуючи більш швидкі, більш ефективні та більш гнучкі процеси
виробництва товарів вищої якості за зниженими цінами. [1]
Основною метою розробки таких програм є: спрощення процесів вибору
різального інструмента; зменшення часу, необхідного на вибір різального
інструмента; усунення людського фактору у процесі вибору різального
інструмента; створення баз, для переходу від звичайної промисловості до
розумних заводів.
В Україні не існує відомих, власних програм які дозволяли би вирішити
такі питання. На виробництві користуються закордонними CAMсистемами, або
користуються допоміжною літературою.
Розробка та розвиток таких програм необхідний для реалізації технології
Інтернет речей − концепція обчислювальної мережі фізичних предметів
(«речей») які оснащені вбудованими технологіями для взаємодії один з одним
або з зовнішнім середовищем. [2]
Можливість виконання рутинних рішень дозволяє виключити людину з
взаємодії речей, тим самим зробивши цю взаємодію більш автономну, надійну,
швидку, системну і контрольовану. Будучи впровадженою в індустрії (т. зв.
Промисловість 4.0). Інтернет речей дає виробництву відразу кілька переваг:
− гнучкість виробництва досягається відмовою від жорстких «конвеєрних»
рішень, що в кінцевому рахунку дозволяє масово приймати і виконувати
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індивідуальні замовлення, вільніше впроваджувати у виробництво нові
рішення, вільно використовувати аутсорсинг;
− настроюваність виробництва досягається за рахунок її контролю на всіх
рівнях і завдяки його функціонуванню на єдиній технологічній платформі;
− ефективність виробництва, пов'язана зі зниженням витрат, пов'язаних з
людським фактором: помилок, простоїв, високої вартості людської праці.
Сучасні виробничі системи, що забезпечують гнучкість при
автоматизованому виробництві, включають:
– верстати з ЧПУ, що вперше з'явилися на ринку ще в 1955 році.;
– промислові роботи, що вперше з'явилися в 1962 році.
– роботизований технологічний комплекс (РТК), що вперше з'явилися на
ринку ще в 1970-80 роки;
– гнучкі виробничі системи, що характеризуються поєднанням
технологічних одиниць і роботів, керованих ЕОМ, що мають обладнання для
переміщення оброблюваних деталей і зміни інструменту;
– системи контролю якості на базі ЕОМ (англ. ComputeraidedQualityControl, CAQ) – технічне додаток комп'ютерів і керованих
комп'ютерами машин для перевірки якості продуктів;
Є шість ключових принципів проектування Промисловості 4.0.
– взаємодія – спільна діяльність різних виробничих систем;
– віртуалізація – можливість кіберфізичної системи спостерігати за
фізичними процесами;
– децентралізація – планування і керування виробничим процесом без
втручання центру;
– режим реального часу – збір та аналіз виробничих даних у режимі
реального часу;
– орієнтація на поточне обслуговування – створення продукту, виходячи із
побажань кожного окремого клієнта;
– модульність – пристосування до зміни вимог через забирання чи
додавання окремих виробничих модулів. [3]
В результаті можливо розробити та реалізувати програми, для
автоматичного вибору різального інструмента,необхідні для кожного із цих
шістьох ключових принципів проектування Промисловості 4.0.
Список літератури:
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the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or
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Висока продуктивність та гнучкість є визначальними факторами високої
економічної ефективності технологічних систем механічної обробки, яка
забезпечує високоприбуткове використання дороговартісного обладнання і
технологічного оснащення. Принципово можливими шляхами підвищення
продуктивності технологічних систем є зменшення тривалості робочого циклу
та скорочення позациклових витрат часу. Шляхами збільшення гнучкості
технологічного обладнання та оснащення є зменшення часу на їх
переналагодження.
Ефективним напрямком вдосконалення засобів автоматизованої
технологічної підготовки виробництва, що гарантує випереджувальне
зростання продуктивності обробки порівняно зі збільшенням економічних
витрат на автоматизацію, є підвищення ступеня концентрації технологічних
переходів та використання уніфікованих багатофункціональних автоматично
переналагоджуваних транспортно-накопичувальних пристроїв.
Інтенсифікація процесів механічної обробки на верстатах з ЧПК та
підвищення їх продуктивності в умовах багатономенклатурного виробництва
можлива також шляхом удосконалення конструкцій транспортнонакопичувальних вузлів, бо найбільші витрати допоміжного часу при обробці
на верстатах з ЧПК пов’язані з транспортуванням і установленням-зняттям
деталей, а також в зв’язку з переходом на обробку деталей іншого типорозміру.
Цим вимогам в повній мірі може задовольняти система пристроїв, що
складається з універсальних та спеціалізованих складових і характеризується
широким ступенем гнучкості, рівнем уніфікації та забезпечує задану точність і
продуктивність.
З метою розширення функціональних можливостей та підвищення
продуктивності технологічних систем токарної обробки запропоновано
декілька спеціальних конструкцій транспортно-накопичувальних пристроїв, які
оснащені сучасними приводами та засобами автоматизації і можуть виконувати
різні функції в залежності від технологічних умов виробництва.

194

Матеріали конференції, 2018. Ч.3.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 531.7
ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
БРОНЕТЕХНІКИ ДЛЯ СПРОЩЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА
РЕМОНТУ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЧАСУ
О.С. НАЗАРЧЕНКО 1*, В.М. БАЗЕЛЮК2
1

магістрант кафедри БТО та ВТ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
старший викладач кафедри БТО та ВТ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: oleg.nazarchenko1994@gmail.com
2

Одним із головних напрямків розвитку бронетанкової техніки є все більша
насиченість автоматизованими й автоматичними системами (комплексами)
різноманітного призначення. Ці системи (комплекси) являють собою складні
поєднання електромашинних, механічних, електрогідравлічних, оптико- та
радіо-електронних пристроїв. Вихід із ладу одного із вузлів чи агрегатів
виводить із ладу і всю систему. Тому в технологічному процесі військового
ремонту є обов’язковий етап виявлення несправного агрегату, приладу чи
електричного вузла.
Аналіз існуючих методів діагностування показує, що в залежності від
кваліфікації ремонтників, знань роботи функціональної і принципової схеми
електрообладнання та оснащення їх спеціальними контрольними приладами
тривалість пошуку несправності маже досягати 50-80 % від всього часу по
усунення несправності.
Традиційною формою викладу правил та послідовності дій
обслуговуючого персоналу під час пошуку несправностей
є переліки
можливих несправностей чи маршрутні карти їх пошуку. В результаті
дослідження встановлено, що основними недоліками маршрутної карти є
великий об’єм текстового матеріалу, його низька наочність та надлишкова
інформативність. При цьому слабко використовуються різні комбінації методів
діагностування електрообладнання танка, які необхідні для отримання повної
інформації про його стан із максимальною швидкістю.
Запропоновані
алгоритми
пошуку
несправностей
в
системах
електрообладнання танка Т-64Б шляхом симптоматичного діагностування
скорочує час пошуку несправності до 25-30%.
Таким чином, створення спеціальних алгоритмів для визначення
неполадок у електрообладнанні БТТ безпосередньо екіпажем у польових
умовах, а також складних та детальніших схем і алгоритмів для ремонтновідновлювальних підрозділів та широко використовуватись в зоні АТО.
Список літератури:
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В японському механізмі забезпечення якості важливим інструментом є
всезагальне керування якістю (TQM – Total Quality Management), яке виключає
традиційне протиставлення якості продукції її кількості, так у випадку
необхідності різкого нарощування випуску виробів (що може диктуватися
кон'юнктурою ринку) свідомо передбачається вибір будь-яких заходів, крім
тих, які можуть негативно позначитися на якості виробів . Саме завдяки
філософії кайдзен, яка реалізується застосуванням різноманітних практик та
методик, японська система менеджменту якості визнана найбільш ефективною
в усьому світі, і головна причина її успіху – вміння використовувати людський
фактор [1].
Передові японські інструменти потребують аналізу задля визначення
засад, які забезпечують їх успіх, адже без адаптування японських інструментів
до сучасних умов вітчизняних машинобудівних підприємств існує ризик їх
неефективного впровадження та ігнорування зі сторони персоналу.
Японська система забезпечення якості орієнтована на споживача, так
кожний наступний етап життєвого циклу продукту (ЖЦП) – споживач
попереднього, діє на рівні споживачів двох типів: внутрішніх (в межах
підприємства) і зовнішніх (на ринку). Більшість відділів підприємства мають
справу з внутрішніми споживачами. Реалізація аксіоми повинна привести до
зобов'язання: ніколи не передавати дефектні деталі або неточну інформацію в
подальший процес. За умови, що кожен співробітник дотримується таких
правил, зовнішній або кінцевий споживач на ринку завжди отримує
високоякісну продукцію або послугу, що передбачає, те що всі співробітники
прихильні цій аксіомі і застосовують її на практиці [2].
Повний цикл вітчизняного виробництва потребує впровадження
комплексного керування якістю, метою якого буде запобігання появі браку,
передумовою чого слугуватиме моніторинг втрат якості та усунення причин
дефектів шляхом зосередження на контролі вхідних параметрів, які
виявляються критично важливими [3]. Виробництво потребує постійного
вдосконалення технологічних процесів та застосування нових технічних
рішень, а також здешевлення раніше розробленої продукції з метою випуску її
оновленої, більш привабливої версії, покликаної задовільнити поточні запити
споживача.
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Розглядаючи цикл життя продукції в двох аспектах, як цикл життя
товарної продукції та цикл життя конкретного виробу з’являється можливість
проведення моніторингу втрат якості та забезпечення або підвищення якості
продукції з мінімальними втратами на кожному етапі двох ЖЦП, а саме на тих
які передують процесу виробництва.
Формування якості продукту починається з виявлення потреб споживача,
від повноти та точності отриманих технічних параметрів, втілення необхідних
характеристик якості і їх значень у виробі залежить задоволеність споживача.
Що спричинює необхідність впровадження моніторингу втрат якості після
обробки даних маркетингового дослідження або отримання індивідуальних
вимог до технічних характеристик продукції.
Потреба в організації процесів розробки та постановки на виробництво
нової продукції, або продукції, яка раніше виготовлялася з новими технічними
характеристиками з’являється в результаті:
- проведення маркетингових досліджень та виявлення латентного попиту
групи споживачів, який підприємство має технічні можливості задовільнити;
- висунення споживачем індивідуальних вимог до технічних характеристик
продукції.
Проведення діагностики на етапі узгодження технічного завдання на
промислову продукцію передбачає порівняння вхідних параметрів виробу зі
сторони споживача з поточними показниками техніко-виробничого потенціалу
підприємства. В разі невідповідності поточних показників якості – показникам,
які утворюють для споживача цінність, відбувається виявлення "вузьких місць"
в рамках процесів підприємства, які супроводжують вироблення продукції.
Тобто, у фахівців з якості з’являється можливість зафіксувати факт
невідповідності, на основі якого необхідно визначити причини існування
незадовільних параметрів. За допомогою діаграм Ісікави можуть бути визначені
першочергові причини, які призводять до невідповідностей і підлягають
усуненню.
Після
визначення
причин
утворення
невідповідностей
розроблюються коригувальні та попереджувальних заходи, після проведення
котрих повторюється процедура моніторингу втрат якості у «вузькому місці».
Застосування японських інструментів має забезпечити задоволеність
споживача та головне сприяють підняттю конкурентоспроможності
підприємства, адже є можливість визначити «вузькі місця», які перешкоджають
ефективному розвитку та з’являється аргументована потреба у вдосконаленні
всіх існуючих на підприємстві процесів.
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Сучасна промисловість і конкурентоспроможне виробництво повинно
забезпечувати якість своєї продукції і продуктивність її виробництва. Аналіз
стану вітчизняного технологічного парку провідних заводів України дає
підставу стверджувати, що виготовлення деталей типу «Вал», як правило,
забезпечується на універсальних верстатах токарної групи із ЧПК та із
залученням людини на операціях встановлення-переустановлення деталі
представника. Такий спосіб виготовлення відповідальних деталей машин не
завжди дозволяє отримати сталі шукомі показники якості та точності кінцевої
продукції. Це обумовлене наявністю людського фактору, та, як результату
похибки встановлення-переустановлення деталі та її базування. Таким чином
робимо висновок, що головним недоліком стану вітчизняного технологічного
парку провідних заводів України є складність в отриманні сталих показників
якості
із
одночасним
підвищенням
продуктивності
виготовлення
машинобудівної продукції. У зв’язку із цим виникає необхідність у пошуку
нових технічних рішень щодо технологічного переозброєння верстатних парків
підприємств. Із налізу найбільш перспективних та сучасних тенденцій
технологічного оснащення сучасних конкурентоспроможних підприємств
встановлено, що одночасного підвищення продуктивності, якості, точності та
зменшення собівартості продукції можна очікувати від введення в якості
обладнання для виконання технологічного процесу сучасних верстатів, у тому
числі і обробних центрів, та роботів-маніпуляторів.
Застосування сучасного робота-маніпулятора потребує додаткового
оснащення захватними пристроями. Конструкції таких пристроїв багато, але
здебільшого такі пристрої є цільовими та виготовлюють і розробляють їх
відповідальні організації.
Таким чином, задача, що направлена на розробку та обґрунтування
конструкції оптимального захватного пристрою для маніпулювання деталлю
«вал» в умовах конкурентоспроможного виробництва є актуальною.
Мета представленої роботи – розробка та обґрунтування доцільності нової
конструкції захватного пристрою промислового робота-маніпулятора для
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рішення технологічної задачі– транспортування об’єкту маніпулювання типу
«вал» в умовах конкурентоспроможного вітчизняного виробництва.
Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані наступні задачі:
- обґрунтувати доцільності використання гнучких виробничих систем на
вітчизняних виробництвах при виготовленні деталі «вал» для забезпечення
його конкурентоспроможності;
- розробити
кінематичне
рішення
промислового
роботу
для
транспортування і маніпулювання об'єкта «вал». Включаючи розробку
кінематики маніпулятора, розрахунок маневреності і ступеню рухливості,
визначення зворотної задачі кінематики;
- визначити ймовірні схеми переміщення маніпулятора;
- спроектувати захватний пристрій маніпулятора, що забезпечить надійний
захват і переміщення об’єкту маніпулювання типу «вал»;
- перевірити та обґрунтувати конструкції захватного пристрою
за
допомогою інтегрованого CAE модулю Simulation у середовище SolidWorks.
Послідовне вирішення визначених задач передбачало в тому числі аналіз
відомих конструкцій захватних пристроїв для маніпулювання об’єктом «вал».
Встановлено, що більшість існуючих схем мають недолік у використані при
забезпечені технологічного процесу виготовлення деталей типу тіл обертання.
Це пов’язано із тим, що об'єкт маніпулювання зазвичай змінює свої
геометричні розміри в процесі проходження технологічних операцій. Таким
чином схеми із обертальним та поступовим рухом пальців призведуть до
зміщення центру захватного пристрою відносно попередньо запрограмованого
положення, що у свою чергу ускладнить програму контролю та управління
промисловим роботом. Тому нами зроблено висновок, що для забезпечення
контрольованого процесу маніпулювання об’єктом типу «вал» достатнім та
обґрунтованим є застосування схеми з прямолінійним плоско-паралельним
рухом пальців. Однак більшість відомих виконань такої схеми є занадто
складними та мають велику кількість рухомих елементів, які важко виготовити
(зубчаті рейки, та зубчаті колеса). Тому нами запропонована альтернативна
схема із простим принципом дії (рис. 1).

а
б
Рис. 1  Схема ЗП: а – кінематична схема: 1 – клин; 2 – поводок; 3 – кулачок; с – підвід до
приводу; б – тривимірна модель пристрою

Перевагами цієї схемі є мала кількість елементів і незалежність позиції
центру захватного пристрою від розміру деталі.
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В настоящее время одной из основных проблем литейного производства
является получение дефектных отливок. Наиболее распространённым дефектом
является неслитина, которая представляет собой дефект отливки в виде
произвольной формы отверстия или сквозной щели в стенке отливки,
образовавшихся вследствие не слияния потоков металла пониженной
жидкотекучести при заливке и относится к группе дефектов "Несоответствие по
геометрии".
Неслитина характерна для сплавов с широким интервалом кристаллизации
и наблюдается обычно в тонких стенках отливок. Эти дефекты легко
обнаруживаются при визуальном осмотре отливок.
Целью данной работы является изучение причин возникновения и методов
ликвидации неслитины.
Установлено, что основными причинами возникновения неслитины
является: низкая температура заливаемого металла; низкая скорость заполнения
формы металлом; низкая жидкотекучесть металла, связаны, как правило, с
использованием загрязненной шихты; искажение контура формы или смещение
стержней при установке их в форму или заливке формы сталью; случайные
утонения тела отливки.
Рассмотрено, что основными методами ликвидации неслитины является:
сокращение путя движения металла; необходимо при заливке, набирать в ковш
металл, который имеет температуру на 50-70 °С больше, чем надо для заливки;
требуется повышенные температура и скорость заливки, в среднем на 10-15 %
от расчетной; рекомендовано, чтобы температура расплава в процессе заливки
должна быть выше температуры нулевой жидкотекучести, при которой поток
металла может остановиться; следует располагать тонкостенные части
крупногабаритных отливок в нижней части полуформы.
Изучение данного вопроса позволяет сделать вывод, что в настоящее
время, неслитина является одним из главных и наиболее распространенных
дефектов. Самым актуальным методом ее ликвидации считается повышение
температуры и скорости заливки.
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СРЕДСТВА СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ СКОРОСТНОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
А.И. ПАЛАМАРЧУК1*, Е.С. АФАНАСЬЕВА2
1

магистрант кафедри Електрический транспорт и тепловозостроение , НТУ «ХПи»,
Харков, УКРАИНА
2
старший преподователь кафедри Електрический транспорт и тепловозостроение ,
канд. техн. наук, НТУ «ХПИ», Харков, УКРАИНА
*
email: afanasjeva.elena@ukr.net

Ежегодно услугами железнодорожного транспорта в Украине пользуются
более 400 млн. пассажиров. Для повышения скоростей движения пассажирских
поездов на первом этапе целесообразно закупать импортные скоростные поезда
с принудительным наклоном кузова в кривых [1]. Одним из главных рисков,
связанных с покупкой и сертификацией скоростного подвижного состава,
является неготовность инфраструктуры пути, контактной сети, устройств
сигнализации и связи, а также нормативной базы в области безопасности
движения к эксплуатации таких поездов.
В этом отношении полезен опыт ряда стран, которые активно приобретают
современные транспортные технологии и адаптируют их к имеющимся
условиям эксплуатации. Так, например, первый электропоезд А250
построенный компанией Alstomдля железных дорог Китая сначала был
направлен на стендовые испытания, затем проводились ходовые испытания в
экспериментальном центре Академии железнодорожных наук в Пекине, после
чего поезд был передан в опытную эксплуатацию [2].
Разработка и сертификация подвижного состава связана с необходимостью
воспроизведения широкого спектра условий и режимов эксплуатации
подвижного состава в процессе испытаний, что требует значительных затрат
времени и средств. Понимание этого привело ведущие предприятия и
исследовательские учреждения отрасли, к вложению обширных финансовых и
технических ресурсов в разработку и создание специальных испытательных
установок – катковых стендов.
Список литературы:
1. Омельяненко В.И., Кривякин Г.В., Якунин Д.И., Редченко Е.С. Поезда с
наклоняемыми кузовами для скоростного пассажирского движения. // Локомотив-информ. –
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ВИКОРИСТАННЯ КРАНОВОГО МАНІПУЛЯТОРА ПРИ
ВІЙСЬКОВОМУ РЕМОНТІ БТОТ
А.О. ПАСТУШИН1*, В.М. ЩОКІН2
1

магістрант кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ, НТУ
«ХПІ», Харків, УКРАЇНА
2
старший викладач кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ, НТУ
«ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: kapeeses96@gmail.com

Для підтримання боєготовності техніки а також для проведення технічного
обслуговування та військового ремонту використовують
рухомі засоби
технічної допомоги. Проте наявні ремонтні засоби, які застосовуються на
сьогодні не забезпечують необхідні вимоги, а саме [1,2]:
- плавність проведення вантажопідйомних робіт, що в свою чергу тягне за
собою підвищення небезпеки для особового складу;
- збільшення моторесурсу двигуна;
- недостатня вантажопідйомність;
складність маневру з вантажем.
Для вирішення проблеми пропонується на машинах технічної допомоги
використання кранового маніпулятора МКС-4032-01.
Дана кранова установка має такі характеристики:
- тип – електор-гідравлічний з виносним пультом;
- тип живлення – від акумуляторних батарей або від генератора;
- вантажопідємність при вильоті стріли на 5 м – 1650 кг, при вильоті на 2 м
– 4т;
- максимальна висота підйому гака –7 м;
- час підготовки маніпулятора до роботи – не більше 15 хвилин.
Запропонована система керування маніпулятором спрямована на
вдосконалення певних аспектів, таких як стійкість до роботи в різних умовах,
точність виконуваних рухів.
Особливу увагу слід приділити
багатофункціональності кранового
маніпулятора. Застосування систему керування значно підвищить ефективність
оброблення, різання, свердління тощо, надасть здатність до адаптації у різних
робочих середовищах, і незалежність їх функціонування [3,4].
На основі аналізу сучасних мікропроцесорних платформ в роботі
використовується система Arduino Mega 2560 на основі мікроконтролера
ATmega2560, яка забезпечує бездротові команди, використовуючи модуль
WiFi. [5].
Також для того щоб привести маніпулятор в рух, використовуються
сервоприводи типу Tower Pro MG996R.
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Для програмного забезпечення взято інтегроване середовище розробки
Arduino, тобто багатоплатформовий додаток на Java, що включає в себе
редактор коду, компілятор і модуль передачі прошивки в плату.
Середовище розробки пропонуэться розробити на мові програмування
Processing. Мова програмування аналогічна мові Wiring, є дружньою до С++.
Програми обробляються за допомогою процесора, а потім компілюються за
допомогою AVR-GCC [6, 7].
Для кожної ступені свободи підключений до сервомотору на структуру
жорсткою, що дає кращу керованість і стійкість.
Таким чином, запропонована кранова установка дає можливість значно
зменшити витрату моторесурсу і паливно-мастильних матеріалів за рахунок
роботи від АКБ часом до 15 хв.
Для виконання більш трудоємких робіт кранова установка живиться від
генератора. Крім того вона забезпечує плавний підйом вантажів з можливістю
регулювання швидкості підйому та опускання вантажу. Це знижує рівень
небезпеки для особового складу та ймовірність пошкодження вантажу.
Використання виносного пульта керування дозволяє оператору кранової
установки здійснювати безпосередній контроль за її роботою. З цієї метою
авторами пропонується використання рухомої платформи.
За рахунок рухомої платформи, на якій встановлена кранова установка,
переміщення вантажу можливе без руху шасі.
Кранова установка розкладається автоматично в робоче положення, а в
похідному положенні розташовується між кабіною та кунгом машини та не
виходить за її габарити.
За рахунок автоматизації кранової установки не має необхідності у великій
кількості особового складу для її розгортання і роботи.
Такі кранові установки буде доцільно використовувати на нових зразках
машин технічної допомоги.
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Точность
изготовления
изделий
аддитивными
(генеративными)
технологиями послойного выращивания зависит от аналитических и
технологических
погрешностей
моделирования
и
материализации.
Аналитические погрешности складываются из погрешностей послойного
формообразования и погрешностей триангуляционной CAD модели [1].
Составляющая аналитической погрешности возникающей на этапе
перехода от CAD модели изделия к триангуляционной модели является
первичной, влияющей на формирование последующих составляющих
погрешности, в том числе и технологических, поэтому требует особенного
внимания при изучении.
Целью работы является рассмотрение возможностей CAD систем по
созданию триангуляционных моделей.
Переход от CAD модели изделия к триангуляционной модели
осуществляется в современных CAD/CAM-системах экспортом в STL-формат.
STL-файлы являются исходными данными для систем материализации
трехмерных моделей аддитивными технологиями [2].
Были рассмотрены возможности следующих CAD систем по экспорту
моделей в STL-формат:
• PowerSHAPE. Экспорт в STL-формат: текстовый (ASCII) или двоичный
(Binary) для деталей и сборок (в один STL-файл или по деталям). Параметры
триангуляции: точность триангуляции и максимальная длина ребер
треугольников.
• SolidWorks. Формат вывода модели: ASCII или двоичный формат для
деталей и сборок (в один STL-файл или по деталям). Триангуляция
определяется тремя предварительными установками: «грубо», «точно» и
«настройка». В режиме «настройка» предусмотрено задание двух параметров:
точность триангуляции и минимально допустимое значение угла между
ребрами треугольников.
• Rhino. В отличие от рассмотренных систем (PowerSHAPE, SolidWorks)
Rhino имеет существенно большее количество параметров триангуляции:
точность, максимально допустимый угол между смежными ребрами,
максимально допустимое соотношение длин ребер, интервал допустимых
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значений длин ребер и др.
Необходимо отметить необходимость дополнительных исследований по
оценке влияния параметров триангуляции на результирующие модели.
Для этого на кафедре «Интегрированные технологии машиностроения»
им. М.Ф. Семко НТУ «ХПИ» разработаны следующие системы:
– система морфологического анализа триангуляционных моделей
(топологический, морфометрический, регрессионный, оптимизационный и др.
анализы);
– система создания триангуляционных моделей (рис. 1), предназначенная
для генерирования элементов сложных изделий и отработки технологии
триангуляции.

Рис. 1 – Главная экранная форма системы создания триангуляционных моделей

Результаты работы могут быть использованы
триангуляционных моделей в CAD-системах.

при

создании
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У переважній більшості верстатів в якості приводів використовуються
передавальні механізми, що містять зубчасті передачі, ступінь досконалості
яких значною мірою визначає вартість і експлуатаційні характеристики
промислового обладнання. Підвищення технічного рівня робочих машин і його
збереження протягом певного періоду експлуатації є вкрай актуальними
завданнями сучасного машинобудування.
Недостатня надійність розрахункових оцінок зносостійкості, а, отже, і
довговічності зубів зубчастих передач крім складності процесів зношування і
заїдання може бути наслідком ще двох причин – зміною геометричних,
кінематичних і навантажувальних параметрів контакту в процесі зносу, а також
взаємного впливу різних пошкоджень зубів [1, с.106].
Метою дисертаційної роботи є розробка наукових основ прогнозування
геометричних, кінематичних і динамічних параметрів зачеплення зубів
важконавантажених зубчастих передач.
Для виконання даної мети: встановлено вплив некратного передавального
відношення зубчастих коліс на зносостійкість, високу плавність і довговічність
зачеплення; розроблена динамічна модель зачеплення зубів, яка, крім
динамічних характеристик зубчастої передачі і приводу, враховує змінність
передавального числа u через зміну форми профілів зубів внаслідок їх зносу ω;
встановлено вплив швидкостей переміщення зони контакту по профілям
шестерні і колеса νtyn і питомого ковзання зубів шестерні і колеса υn на критерій
зносу K.В основу розрахунку критерія зносу було покладено припущення, що
критерію зносу пропорційний сумарний знос контактуючих тіл, так як фактори,
що впливають на знос, є загальними для цих тіл. Але оскільки при однаковій
швидкості ковзання vск відстані, проходимі точкою контакту по профілям, які
зачепляються, різні, отже, різним буде і знос контактуючих в даній точці зубів
зубчастих коліс. Прийнято, що критерій зносу Kn для зубів, що контактують,
буде прямо пропорційний питомому ковзанню vn, вказаного в рівнянні (1):
vty1  vty 2

v

 1
v ty1

,

(1)
vty1  vty 2
v 
2

v ty 2
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де υ𝑡𝑦1, υ𝑡𝑦2 – швидкість переміщення зони контакту за профілем зуба шестерні.
Критерії зносу зубів шестерні та колеса K1, K2 дорівнюватимуть:
K 1  K 2  K
 K
v
,
1

 1
 K 2 v 2

(2)

де v1,v2 – питомі ковзання зубів шестерні і колеса,
Введення в рівняння (3) передавального числа u враховує, в першому
наближенні, факт більшої частоти фрикційного навантаження поверхні зуба
шестерні в порівнянні з поверхнею зуба колеса.
Після перетворень значення критеріїв зносу для шестерні і колеса будуть
мати вигляд:

fHvск

K

 1
vty1

1
uvty1 ,


vty1
 K 2  K1
uvty 2


(3)

де f - коефіцієнт тертя. σH - контактне напруження в даній точці лінії
зачеплення [МПа], vск - швидкість ковзання [м/с], u - передавальне число
зубчастої передачі.
Факт зміни форми контактуючих поверхонь в результаті їх зносу
очевидний. Для зубчастих передач зміни форми поверхонь, що труться,
призводять до суттєвих змін режимів тертя - в результаті зносу змінюються
радіуси кривизни контактних поверхонь, а, отже, і нормальні контактні напруги
і коефіцієнт тертя [2, с.141]. Змінюються, відповідно, і кінематичні параметри
контакту - швидкості кочення і ковзання.
Результати проведеної роботи показали широкі можливості зміни
технологічних параметрів зубчатих зачеплень і застосування нових
високопродуктивних технологічних способів їх обробки.
Список літератури:
1. Суслов, А.Г. Общие принципы моделирования оптимального управления
параметрами точности, качества и производительности зубообработки закаленных
крупномодульных зубчатых колес / А.Г. Суслов, А.А. Клочко //Проблемы проектирования и
автоматизации в машиностроении – 2016: сборник научных трудов / Научнопроизводственный кооператив «ОНИКС». – Ирбит: НПК «ОНИКС», 2016. – С. 105–119
2. Шелковой, А.Н. Некоторые аспекты имитационного математического моделирования
геометрических параметров процесса зубофрезерования / А.Н. Шелковой, А.А. Клочко, Е.В.
Набока, Е.В. Мироненко, А.Н. Кравцов // Надежность инструмента и оптимизация
технологических систем : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2015. – Вып. 36. – С. 136–149.
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УДК 62-82
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ГІДРОЦИЛІНДРА ПРИВОДУ ПРЕСА
О.В. ПЕТРУНЯК 1*, П.М. ГЛАДКИЙ 2
1

магістрант кафедри ДМ і МС, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
професор кафедри ДМ і МС, канд. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*email: gpm@kpi.kharkov.ua
2

Розглянуто процес побудови структурно-функціональної схеми і наступної
побудови перехідних процесів при переході від режиму зупинки при реверсі до
виходу на сталу швидкість, при врахуванні таких припущень: перемикання з
режиму на режим відбувається за 0,03 с; об’ємний модуль пружності Е
вважаємо постійним; сила опору в процесі сталого переміщення не змінюється;
зневажаємо витоками робочої рідини (РР) в елементах і з’єднаннях; не
враховуються хвильові процеси; не враховуються втрати на тертя в
трубопроводах.
З урахуванням цих припущень математична модель аналізованого приводу
приймає вигляд:
2
dx W20  f п x  dp2
; Q2  Qдр ;
Qдр  f др
p2 ; Q2  f п


dt
E
dt
d 2x

dx
,
dt
dt 2
– витрати в порожнині гідроциліндру (ГЦ) і через дросель
m

  p1  p2  f п  R  

де Q2 і Qдр
відповідно; μ – коефіцієнт витрати; f др – площа прохідного перерізу дроселя,

що забезпечує швидкість заданого переміщення столу; ρ – густина РР; р1 і
відповідно тиск в порожнині нагнітання та зливу; f п – площа площа поршня;
W20 – початковий об’єм РР; т – маса поршня та приєднаних робочих органів; β
– коефіцієнт в’язкого тертя; R – навантаження.
Фізично сила R виникає не миттєво, це пасивна сила, що робить тільки
опір руху. У першому наближенні приймаємо її зміну за лінійним законом:
dx
Rk .
dt
Для розв’язання системи рівнянь необхідно задати початкові умови (ПУ).
Перша ПУ х(0) = 0, тобто при t = 0 розмір ходу приймається рівним нулю.
dx
Друга ПУ
(0) = 0, тобто при t = 0 швидкість штока ГЦ дорівнює нулю. Третя
dt
ПУ з визначеним припущенням приймаємо, як р2(0) = 0, р2 в сталому режимі, р2
ст =20 МПа. Тиск початку руху р10 = рн.
Моделювання проводилось при наступних данних: р2 = 3,2 МПа;
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f п = 0,003 м3;

1
1
=
; μ = 0,65; f др = 3,5 . 10-6 м2;
m 350 кг

3
м
Н с
.
-4 м
Qдр ст = f п 10
= 5 10
; k – β = (6000+2000)
;
с
хв
м
2
кг
W20 = 900 cм3; Е = 1500 МПа; ρ = 900 3 ; f др
= 10-7.

м
Результати моделювання представлені на рис. 1 та рис. 2.
.
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Рис. 1 - Графік переміщення при перехідному процесі
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Рис. 2 - Графік швидкості при перехідному процесі
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1. Гладкий П.М. Оптимальне проектування гідропневмосистем і їх елементів: Навч.
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УДК 621.86
ПЕРСПЕКТИВНІ ПРИВОДИ КРАНОВИХ МЕХАНІЗМІВ
В.В. ПІДГОРНА1*, Н.О. ПЕТРЕНКО2
1

магістрант кафедри „Підйомно-транспортні машини і обладнання”, НТУ „ХПІ”,
Харків, УКРАЇНА
2
професор кафедри „Підйомно-транспортні машини і обладнання”, канд. техн. наук
НТУ „ХПІ”, Харків, УКРАЇНА
*
email: nadezhdapetrenko53@gmail.com

Перед фахівцями підйомно-транспортної техніки поставлено завдання
значного підвищення продуктивності вантажно-розвантажувальних операцій,
поліпшення експлуатаційних характеристик, збільшення довговічності і
надійності машин.
Причиною простоїв кранів нерідко є вихід з строю кранових механізмів.
На більшості мостових, козлових і баштових кранів в наш час використовується
електромеханічний привод, який складається з електродвигуна з фазовим
ротором, редуктора, гальма, з’єднувальних муфт. Перемикання швидкості у
даних приводах здійснюється ступінчасто і супроводжується виникненням
динамічних навантажень, які негативно впливають як на приводи,
металоконструкцію крана, так і на самопочуття кранівника.
Є позитивний досвід впровадження гідродинамічного та об’ємного
регульованого гідростатичного приводів на різних кранових механізмах.
У гідродинамічному приводі замість електродвигуна з фазовим ротором
використовується електродвигун з короткозамкненим ротором загально
промислової серії і гідромуфта. Такий привід забезпечує автоматичний плавний
пуск і гальмування, що сприяє зменшенню динамічних навантажень і
зменшенню розкачування вантажу. Крім того, шляхом імпульсивного
керування електродвигуном, можливо отримати малу наводочну швидкість для
точної посадки вантажу, що сприяє збільшенню продуктивності монтажних
робіт. Складність широкого впровадження цих приводів є відсутність
гідромуфт, що серійно випускаються, потрібних типорозмірів.
Об'ємний регульований гідропривід забезпечує діапазон регулювання
швидкості у десятки разів більше ніж система генератор-двигун. Терміну
служби усього крана в цілому збільшується за рахунок значного зменшення
динамічних навантажень, що діють на кран у пуско-гальмівних режимах (на
40-50 %) в порівнянні з електромеханічним приводом. Експлуатаційні витрати
об'ємного привода можуть бути знижені, якщо врахувати значно менші витрати
електроенергії з урахуванням її рекуперації при гальмуванні, зниженні витрат
на обслуговування гальм, у застосуванні яких немає необхідності в ряді
випадків.
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УДК 665.9
ПОЛІПШЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ БАРАБАНУ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ
УСТАНОВКИ ЦР-6Х3,4-0,6
О.В. ПІСКУН1*, Н.М. ФІДРОВСЬКА2
1

магістрант кафедри ПТМіО, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
професор кафедри ПТМіО, д-р. техн. наук, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
*
email: wqwq21@mail.ru
2

Канатний барабан – елемент вантажопідйомних і тягових механізмів.
Типова конструкція включає барабан з двома маточинами 1 і 2, отвори яких,
спираючись на посадочні поверхні осі 3, утворюють дві пари «втулка-вісь».
Крутний момент прикладається безпосередньо до барабана.
На даний час актуальною є проблема вирішення конструктивних питань
проектування канатних барабанів. Конструкції канатоведучих органів наведені
рис. 1:

Рис. 1 – Конструкції канатоведучих органів: 1а – одинарний простий барабан (Ц); б –
одинарний розрізний барабан (ЦР); в – біциліндроконічний барабан (БЦР); г – подвійний
циліндричний барабан (2Ц)

Підйомні машини з діаметрами барабанів 1,2, 1,6 і 2 м відносять до малих,
машини з діаметром 2,5; 3 і 3,5 м – до середніх. Великими називаються одно- і
двубарабанні машини з діаметрами барабанів 4,5 і 6 м.
Малі підйомні машини застосовують головним чином для підземних
установок. Середні машини використовують для підземних установок і
установок на поверхні, великі – тільки для установок на поверхні.
Управління машинами здійснюється кнопками з пульта управління, на
якому встановлюється контрольно-вимірювальна і захисна апаратура, а також
за допомогою рукояті управління. З підйомною машиною пульт управління має
тільки електричну зв'язок і встановлюється, як правило, в машинному залі.
Дистанційне або автоматичне керування підйомною машиною проводиться
апаратом АЗК.
Для управління асинхронним електродвигуном в ланцюг ротора
включається реостат з металевими або рідинними опорами. При пуску двигуна
опір виводиться з ланцюга ротора в першому випадку поступово, у другому –
Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.
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плавно. Двигун при пуску переходить з однієї механічної характеристики,
відповідної більшого опору, на іншу, відповідну меншому опору.
На барабанах передбачаються реборди для запобігання сходу каната з
барабана. За одне ціле з барабанами виконують гальмівні шківи, які можуть
бути частиною оболонки або барабанів.
Обертання від двигуна редуктора і від редуктора (або тихохідного двигуна)
на головний вал передається за допомогою муфт, що допускають деякий
перекіс з'єднуючих валів.
Усередині органів навивки можуть розташовуватися спеціальні барабани
(бобіни) для регулювання довжини канатів і намотування їх запасної частини.
Бобіни вільно сидять на валу і забезпечуються самостійним електроприводом з
черв'ячним редуктором.
Кінці канатів для закріплення пропускаються через отвори всередину
барабанних органів навивки і кріпляться там на барабанах, дисках або спицях
барабанів болтами.
Основні експлуатаційні параметри підйомних установок.
Повна висота (м) підйому визначається за формулою (1):
H  H ГП  ho  hп ,
(1)
де Hгп – глибина розташування відкатувального горизонту, м; hо – глибина
опускання підйомної установки нижче відкатувального горизонту (для
клітьового підйому hо = 0), м; hп – висота підйому судини над поверхнею з
метою розвантаження, м.
Вантажопідйомність установки Q являє собою масу вантажу, що
піднімається за один робочий цикл.
Продуктивність і вантажопідйомність пов'язані між собою в такий спосіб
за формулою (2):
Q  QГР nц  3600QГР / Tц ,
(2)
де nц – число підйомів за 1 год; Тц – тривалість одного циклу підйому, с.
Середня корисна потужність, що розвивається підйомною установкою в
процесі руху, називається ідеальною потужністю, кВт.
Так як корисна робота підйомної установки за цикл чисельно дорівнює
добутку маси вантажу, що піднімається на повну висоту підйому, то і
визначається за формулою (3):
N и  gQгр H /(103 TД ) ,
(3)
де H – прискорення вільного падіння, м/с2; Tц – тривалість руху підйомної
установки за цикл, с.
Список літератури:
1. Гришко А.П., Шелоганов В.І. Стаціонарні машини і установки/ Л. И. Автор // «Горная
книга». – 2007. – №7 – С. 44.

212

Матеріали конференції, 2018. Ч.3.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 621
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Вихід з ладу бойової машини може відбуватися внаслідок відмов з
технічних причин (несправності, поломки, аварії) або в результаті бойових
ушкоджень. У першому випадку говоримо про експлуатаційні якості
(надійності), у другому - про пристосованості машини опиратися впливу
противника. Нижче викладені наші погляди тільки з питання оцінки
експлуатаційної надійності бронетанкової техніки. Перш ніж робити оцінку
надійності машин, необхідно викласти основні положення, що визначають
методику дослідження і обробки статистичних даних по надійності. До таких
питань відносяться визначення предмета дослідження, поняття надійності, її
місця і ролі в процесі створення і експлуатації бронетанкової техніки, а також
конкретні критерії її оцінки. Тривалість відновлення машини залежить не
тільки від характеру відмови, але і від інших факторів, вплив яких не
визначається властивістю конструкції (умови місцевості, кваліфікація
особового складу і т. п.). Тому при оцінці надійності машин враховувати ці
фактори не слід. Таким чином, в якості критеріїв оцінки надійності
бронетанкової техніки ми приймаємо такі величини: 1. Середня кількість
відмов за одиницю пробігу. 2. Середній час необхідний для усунення однієї
відмови. 3. Коефіцієнт складності усунення відмов. 4. Коефіцієнт терміновості
усунення відмов. 5. Залежності основних критеріїв оцінки надійності від
пробігу машин з початку експлуатації до ремонту. Таким чином: 1. В результаті
аналізу статистичних даних та порівняльної оцінки трьох марок танків за
допомогою відповідних критеріїв оцінки і коефіцієнта надійності встановлено,
що зміна надійності кожної марки машини в залежності від їх пробігу
підпорядковується певним законом протягом всього терміну служби машин. Не
виключено, що така закономірність існує для будь-якої марки машини. 2.
Методика оцінки надійності машин в умовах гарантійного пробігу повинна
бути розроблена з урахуванням кількісних показників надійності і їх зміни в
перебігу міжремонтного строку служби танків.
Список літератури:
1. Изделие 2Э36-1 ТО и ИЭ, 1986.
2. Тарасенко А.У. Кос И.И.,СидоренкоР.В.. Исследование эксплуатационной
надежности танков. «Вестник бронетанковой техники», 1994, № 6.
3. Кос И.И., Сидоренко Р.В.. Методика обработки статистических данных о надежности
танков. Труды Академии БТВ, № 201, 1994 г .
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Було розглянуто механізм взаємодії інструмента і матеріалу при свердленні
багатошарових композиційних матеріалів (БКМ), що армовано вуглецевими
або скловолокнами. Механічна обробка свердленням БКМ складається з
послідовності руйнувань, які утворюють стружку, що не має великих
пластичних деформацій. Експериментально доведено, що найбільший вплив на
появу дефектів розшарування оказує геометрія інструменту і осьова подача.
Для ефективної роботи необхідно, щоб поперечна ріжуча кромка інструмента
була як можна менша, і для нейтралізації ефекту впливу поперечної ріжучої
кромки рекомендується використовувати попереднє свердлення. Зниження
швидкості подачі зменшує розшарування, але можна рекомендувати
впровадження комплексу заходів по зміні подачі протягом усього процесу
обробки отвору. Схема керування зміною подачі може мінімізувати
розшарування шляхом управління осьовою силою.
Фізичні процеси на вході свердла, тобто при навантажені, пов’язані з
силовою дією інструменту, місцевою контактною взаємодією і контактним
руйнуванням, зносом і частковим розігрівом інструменту. Для крихких
матеріалів це зародження і зростання радіальних та кільцевих тріщин, їх
взаємодія і вихід на вільну поверхню. При подальшому навантаженні матеріал
шарів спірально закручується, що викликає розшарування, розділ шарів та їх
руйнування. Інтенсивність цього явища найбільш сильно залежить від подачі та
зношування свердла.
Для одержання якісної поверхні деталі на вході та виході необхідно
впровадити управління величиною осьової сили і крутного моменту протягом
часу свердлення. Експериментальні дослідження різних авторів показують, що
процес свердлення багатошарових композитів має дві характерні особливості.
Це, по-перше, жорстка залежність осьової сили і крутного моменту від
положення свердла у отворі. По-друге, це не лінійність співвідношення між
осьовою силою та крутним моментом і параметрами свердлення такими, як
діаметр свердла та подача на оберт шпинделя. Визначення цих залежностей
можливо тільки шляхом обробки експериментальних даних. Якщо цей
емпіричний закон визначено, тоді є можливість розробки законів керування
(регулювання) силовим навантаженням у автоматизованому виробництві.
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Застосування високоточної зброї в сучасних бойових конфліктах суттєво
змінює тактику бойових дій, пред’являє вимоги до маскування бойової техніки
в оптичному та інфрачервоному діапазонах. Додатково пред’являються вимоги
до броньового захисту танків.
Розробка високоточної зброї займає переважне положення серед озброєння
сучасних армій. У війні у В’єтнамі кількість авіабомб і ракет, які управляються
в 1972 році лише 2% від загальної кількості скинутих авіації боєприпасів, у
війні з Іраком (1991) воно досягли 8%, а в ході агресії НАТО проти Югославії
(1999) вже 90%.[1]:
Основним напрямками розвитку високоточної зброї у «гібридній війні» є
-збільшення дальності та підвищення точності ураження, масовий перехід
на високоточні засоби ураження;
- підвищення захованості та захищеності ОВТ;
- використання повітряно-космічних систем для рішення задач розвідки,
управління, навігації і безпосереднього ураження цілей;
- підвищення вогневої ефективності ударних засобів та бойової потужності
боєприпасів.
Одним із різновидів високоточної зброї є розвідувально-ударні і
розвідувально-вогневі комплекси.[1]. Прикладом високоточної зброї є
розвідувальний ударний комплекс «Джисак» який призначений для виявлення і
знищення групових броньованих цілей (типу «танкова рота»), які знаходяться у
другому ешелоні з’єднань і оперативних об’єднань на відстані 30 км від лінії
фронту.
Розвідувально-ударний комплекс «Джисак» включає в себе наступні
елементи: авіаційну систему виявлення цілей і наведення зброї, наземний центр
управління,засоби ураження броньованих цілей «Атакмс», містять бойові
елементи, які самі наводяться. Дальность розвідки розвідувального ударного
комплексу "Джиссак".200 км, дальність засобів ураження 190 км, відхилення
бойового елемента не більше 1 м.
Основою авіаційної системи виявлення і наведення зброї є радіолокаційна
система дальнього виявлення цілей, яка монтується на літаку розвідки і
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наведення. Система призначена для виявлення рухомих і нерухомих
броньованих цілей, слідкування за ними і ефективного наведення зброї, яка
наводиться на ціль. У війні в Персидському заливі точність виявлення
місцезнаходження цілей в реальному масштабі часу складала до 80 м (при
дальності цілей 100 км) и 150 м (при віддаленні цілей до 250 км).
В якості засобів уражения броньованних цілей застосовується ракетний
комплекс "Атамакс".. Продуктивність комплекса по ураженню броньованих
цілей противника за 1 годину 71 одиниці.
Крім того, оснащення системами високоточної зброї, включаючи потужні
засоби розвідки, в значній мірі затрудняє противнику досягнення раптовості дій
військ в операції.
Розвиток комплексів високоточних засобів ураження буде здійснюється в
напрямках: підвищення дальності вогневої дії, підвищення точності (реалізація
концепції «ураження з першого пострілу». [2]:
Реалізація програми створення систем високоточної зброї підвищить
бойовий потенціал збройних сил майже в 4 рази без збільшення їх кількості.
Масове впровадження у війська систем високоточної зброї суттєво змінює
характер військової операції. Відмінною рисою майбутніх бойових дій є
масовані вогневі удари, одночасне ураження цілі противника на всю
оперативну глибину. [1]
В умовах застосування високоточної зброї вирішення бойової задачі
підрозділом залежить від ступені живучості підрозділу. Основна задача
захисту підрозділу від удару високоточної зброї залежить від інженернотехнічного забезпечення. Захист танків від
удару високоточної зброї
забезпечується посиленням бронювання, застосуванням динамічного і
активного захисту, обладнанням броне об’єктів
захисними решітками,
вбудованими землерийними, протимінними, димо- і аерозольно-утворюючими
пристроями. [3]:
Для захисту екіпажу необхідно застосовувати швидкодіючу систему
протипожежного захисту.
В тактичному плані необхідно забезпечення інтенсивної розвідки з метою
виявлення об’єктів високоточної зброї і попереднього її ураження.
Список літератури:
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Видобуток корисних копалин відкритим способом на Україні
забезпечується сучасним комплексом машин головними серед яких являються
екскаватори. Від їх працездатності залежить продуктивність цілих комплексів
машин і підприємств. Тому розробка всіх механічних систем повинна
забезпечити однаковий ресурс складових елементів екскаватора. Тому
актуальним є вивчення характеру навантаження на робоче обладнання
землерийних машини, та їх вплив на опорні елементи гусеничних механізмів
пересування в процесі копання, в залежності від умов експлуатації. Метою
даної роботи є розробка моделі екскаватора, як засобу підтримки розробки на
етапі технічного проекту машини, дослідження та аналіз діючих силових
факторів на опорні елементи машини при взаємодії робочого органа з ґрунтом,
[1]. В якості об’єкту дослідження навантажень на опорні елементи обрано
екскаватор кар’єрний гусеничний з ємністю ковша 10 . Гусеничний візок
екскаватора за типом є жорстким малоопорним, гусеничні ланки в такому
випадку легко прогинаються між катками, згинаючись в шарнірах, утворюючи
хвилясту лінію, при цьому створюється значна різниці між тиском під
опорними катками та між ними. Тому такий тип гусеничного рушія може
застосовуватися для переміщення по породах с великою несучою здатністю (по
міцнім ґрунтам)

Рис. 1 – Гусеничний візок ЕКГ-10

Дослідження
напружено-деформованого
стану
проводиться
використовуючи метод кінцевих елементів та з використанням законів і
залежностей теорії пружності Ландау. Перевірка результуючих напруг
проводиться по критерію руйнування, а саме по критерію: максимальних
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напруг по Мізесу. Критерій максимального напруження по Мізесу ґрунтується
на теорії Мізез-Хенкі Mises-Hencky, також відомої як теорія енергії
формозміни, [2]. В обчисленні головних напружень
, напруга по Мизесу
виражена як:
(1)
Теорія стверджує, що пластичний матеріал починає пошкоджуватися в
місцях, де напруга по Мизесу стає рівною граничній напрузі. У більшості
випадків, межа плинності використовується в якості граничного напруження.
(2)
Межа плинності – властивість, яка залежить від температури. Справжня
задана величина межі текучості повинна враховувати температуру компонента.
Коефіцієнт запасу міцності:
(3)
Для дослідження використовується найбільш гірший розрахунковий
випадок, коли трак представляється у вигляді балки, яка опирається в двох
точках рівновіддалених від точки прикладення напруги.

Рис. 2 – Параметри гусеничної ланки ЕКГ-10
В результаті моделювання траків можна зробити висновки, що розподіл
навантажень вздовж поперечного перетину нерівномірний, що веде до
руйнуванню траків в процесі експлуатації. З точки зору технологічності
конструкція є мало технологічною, складною у виготовлені, майже не
піддається ремонту, так як ресурс деталі після можливого ремонту
зварюванням та наплавленням не значний, при цьому потребує великих
капіталовкладень та трудових витрат.
Список літератури:
1. Проць В. В. Розробка та дослідження засобів комплексного моделювання
навантажень на механічні системи землерийних машин [Електронний ресурс] / В. В. Проць,
В. Г. Крупко, В. О. Койнаш // Підйомно-транспортна техніка. - 2014. - № 1. - С. 48-58.
2. Койнаш В.А., Крупко В.Г. Моделирование работы гусеничного ходового
оборудования землеройных машин – Харків: Механіка та машинобудування - Науковий
журнал, 2012 р. ISSN: 2078-7766.
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НАКЛОНА КУЗОВОВ СКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ
Н.А. РАДЧЕНКО1*, Е.С. АФАНАСЬЕВА2
1

магистрант кафедры электрический транспорт и тепловозостроение , НТУ
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Применение скоростных поездов с наклоняемыми кузовами позволяет
повысить скорость движения на существующей сети железных дорог за счет
увеличения скорости прохождения кривых участков пути, что является
альтернативой создания новой инфраструктуры для высокоскоростного
движения [1].
Устранить недостатки существующих силовых приводов, наклона кузовов
по нашему мнению, представляется возможным, путем использования в
качестве силового привода системы наклона, линейного двигателя
электромагнитного типа.
Проведенные ранее исследования возможностей применения линейных
двигателей электромагнитного типа в качестве силового привода системы
наклона кузова показали [2], что их применение связано с такими проблемами
как:
– значительный уровень усилия, необходимого для поворота наклоняемой
балки на заданный угол;
– гиперболический закон изменения силы от линейного перемещения
якоря электродвигателя, обуславливающий несоответствие тяговой и
нагрузочной характеристики;
– однонаправленность рабочего усилия линейным двигателем, что делает
необходимым для наклона в обе стороны использование двух двигателей.
Исходя
из
вышесказанного,
данная
работа
посвящена
усовершенствованию кинематической схемы системы наклона, которая
позволит достигать требуемых углов наклона при минимально возможных
усилиях со стороны силового привода, а также выбору типа линейного
двигателя и его параметров, с точки зрения обеспечения наилучшего
соответствия его тяговой характеристики нагрузочной характеристике
механизма наклона.
Список литературы:
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1

магістрант кафедри гідромашин, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА
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*
email: margo.rozumenko@gmail.com
2

Сучасний підхід до проектування проточної частини гідротурбіни
базується на спільному рішенні прямої й зворотної завдань теорії робочого
процесу. У прямому завданню по заданих геометричних параметрах проточної
частини визначаємо кінематичні й енергетичні характеристики потоку.
Рішення як прямій, так і зворотної завдань теорії робочого процесу
припускає знання закономірностей формування енергетичних характеристик у
зв'язку з геометрією їхніх робочих органів. Особливий інтерес представляє
виявлення умов формування оптимального режиму.
Метою даної роботи є вдосконалювання проточної частини на основі
аналізу енергетичних характеристик і чисельного дослідження впливу
геометричних параметрів на енергетичні показники.
Методика розрахунку містить у собі наступні етапи [1,2]:
1) завдання вихідних даних; визначення гідродинамічних параметрів
елементарної решітки робочого колеса, для прийнятих поверхонь течії;
2) визначення гідродинамічних параметрів просторової решітки робочого
колеса; 3) визначення коефіцієнтів втрат у підвідної частині; визначення
коефіцієнтів втрат у робочому колесі й у відсмоктуючий трубі; 4) розрахунок
параметрів оптимального режиму й завдання діапазону зміни режимних
параметрів n`I Q`I ;
Завдання вихідних геометричних параметрів елементів проточної частини,
а також коефіцієнтів, необхідних для розрахунку енергетичних характеристик.
Для аналізу енергетичних характеристик необхідно застосовувати загальні
закономірності робочого процесу, використовуючи для їхнього подання
безрозмірні кінематичні й енергетичні комплекси, структура яких випливає з
теорії розмірності. Зі зміною вихідного елементу лопаті робочого колеса
міняються гідродинамічні параметри його решітки [1,2].
Нижче наведені результати чисельного дослідження впливу ряду варіантів
робочого колеса, на енергетичні показники гідротурбіни типу РО 230,
розглядалося різне розташування вихідної крайки лопаті (рис. 1) й законом
розподілу вихідних геометричних кутів уздовж неї (рис. 2). Чисельне
дослідження виконано по програмі розробленої в пакеті Mathcad на кафедрі
гідромашин НТУ “ХПІ”. Результати зведені в таблиці.
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Рис. 1. - Варіанти розташуванням
вихідної крайки

Рис. - 2. Варіанти законів розподілу
вихідних геометричних кутів

Таблиця. Результати розрахунку гідравлічних втрат та параметрів
оптимального режиму
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Проведене чисельне дослідження показало можливість деякого
поліпшення ККД у порівнянні з вихідним спроектованим варіантом. Однак слід
зазначити що при цьому відбувається зменшення наведеної витрати.
Список літератури:
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ТОЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗУБЧАСТИХ РЕЙОК ВАЖКИХ ВЕРСТАТІВ З
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*
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У сучасних машинах відповідальні деталі і вузли визначають службове
призначення пристроїв і сприймають або передають навантаження
безпосередньо контактуванням поверхонь. Внаслідок відхилень форми, значної
шорсткості і хвилястості контакт поверхонь відбувається на малих ділянках з
нерівномірною концентрацією тиску і викликає підвищений знос робочих
поверхонь. Всі ці фактори визначаються попередньою технологією обробки і
впливають на працездатність і довговічність машин.
Мета дослідження - забезпечення вимог точності і якості поверхневого
шару зубчастих рейок технологічними методами при максимальній
продуктивності обробки і виключення негативного впливу технологічної
спадковості в умовах експлуатації.
Актуальність теми полягає в тому, що вона спрямована на комплексне
вирішення наукових основ високопродуктивної технології виготовлення
зубчастих рейок, що дозволяє надійно забезпечити необхідні точність
виготовлення і якість поверхневого шару з виключенням негативного впливу
технологічної спадковості при виготовленні і експлуатації.
Для прогнозування показників якості поверхневого шару розроблена
математична модель з урахуванням технологічних [1], геометричних параметрів
і фізико-механічних властивостей за умови переходу пластичного відтискування
матеріалу оброблюваної поверхні рейок у взаємозв'язку з комплексним
параметром стану поверхневого шару, вираженому через параметр шорсткості
Rz.
Результати проведеної роботи показали широкі можливості зміни
технологічних параметрів обробки шляхом глибокого вивчення процесу
формоутворення поверхневого шару зубчастих рейок і застосування нових
високопродуктивних технологічних способів обробки.
Список літератури:
1. Пермяков О.А. Синтез технологічних параметрів високопродуктивної обробки
зубчастих рейок спареними фрезами / О.А. Пермяков, О.О. Клочко, Ю.О. Синица // Вісник
НТУ «ХПІ». Серія: Технології в машинобудуванні. – Х.: НТУ «ХПІ», 2017. – № 17 (1239). –
С. 71–77. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2079-004Х.
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Механические свойства сварного соединения тесно связанные с его
химическим составом, микроструктурой. Как известно [1], структура бейнита в
сварных соединениях по комплексу механических свойств как в основном
(литом, катаном) металле, так и в зоне термического влияния (ЗТВ) является
наиболее предпочтительной по сравнению с другими неравновесными
структурами (мартенсит, и др.).
Цель настоящей работы - изучение процессов структурообразования в
сварных соединениях мартенситной стали 15Х5М, выполненной сваркой
«коротким циклом» без подогрева и термической обработки.
Последовательность полиморфных превращений аустенита зависит от
скорости охлаждения металла. При наименьшей скорости охлаждения аустенит
превращается в полигональный феррит с участками перлита. При средней
скорости охлаждения по границам аустенитных зерен выделяется феррит, а
затем происходит другие полиморфные превращения аустенита. При
наивысшей скорости охлаждения аустенит превращается в бейнит без феррита
по границам зерен [1].
Сварка на жестких режимах «коротким циклом» хромистой мартенситной
стали 15Х5М характеризующихся высокими скоростями нагрева (Vн ≥ 2000 ºС/с)
и охлаждения (ωох ≥ 650 ºС/с), а также незначительным временем пребывания
металла выше Ас3 (0,3…0,4 секунды), не обеспечивает полноту гомогенизации
аустенита по углероду в околошовной зоне, свидетельством чего является
отсутствие роста зерна. Не обеспечивается полнота растворения карбидов Cr и
Mo, содержащихся в стали. Это приводит к смещению температурного
интервала превращений аустенита в бейнитную область.
Таким образом, сварка «коротким циклом» хромистой мартенситной
стали 15Х5М, выполненной без подогрева, обеспечивает образование в зоне
термического влияния структуры верхнего бейнита, обладающей более
высокой стойкостью к хрупким разрушениям, чем мартенсит.
Список литературы:
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Теплоустойчивые стали (15Х1МФ, 15Х5М, 12Х1МФ и др.), работающие в
условиях постоянного роста высоких температур (300…400 °С), а также
характерного увеличения рабочего давления (≥ 16 МПа), должны обладать
стабильностью структуры и механических свойств, которые определяет их
надежность в процессе длительной эксплуатации.
Цель настоящей работы – изучение влияния основных легирующих
элементов теплоустойчивых низколегированных сталей.
Как известно, основными элементами легирования теплоустойчивых
низколегированных сталей являются хром, молибден и ванадий [1]. Хром (Cr) –
является обязательным элементом, повышающим сопротивление стали к
коррозии от воздействия рабочей среды (перегретого пара, газа и других
агрессивных сред). Наличие Сr в твердом растворе повышает прокаливаемость
стали и уменьшает ее склонность к рекристаллизации.
Молибден (Mo) – элемент, упрочняющий твердый раствор и повышающий
прокаливаемость стали. Увеличение его долевого содержания способствует
наличию бейнитной составляющей. Согласно данных дифференциального
фазового анализа, примерно 50 % Mo может находиться в твердом растворе и
50 % - в карбидной фазе. Молибден, входя в карбиды (М3С, М23С) способствует
повышению их термической устойчивости, а также характерно уменьшает их
размеры. Ванадий (V) – элемент вызывающий эффект дисперсного отвердения.
В результате отпуска из перенасыщенного твердого раствора выделяются
высокодисперсные частицы карбида VC, вызывающие значительное
упрочнение. Содержание указанных элементов в стали должно быть строго
определено химическим составом стали, входящими в нее легирующими
элементами, процентным содержанием углерода.
Таким
образом,
эффективным
направлением
создания
более
экономнолегированных сталей может быть применение комплексного
микролегирования с введением редкоземельных металлов.
Список литературы:
2. Ланская К. А. Стали для работы при высоких температурах и давлениях, основы
легирования и механизмы упрочнения / К. А. Ланская, А. М. Корешкова // Материалы I
Всесоюз. конф. Ред. кол.: Б. Е. Патон (отв. ред.) и др. – Киев: Наук. думка, 1984. – 392 с.
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Основним призначенням системи запалювання автомобіля є подача
іскрового розряду на свічки запалювання в певний такт роботи двигуна
внутрішнього згоряння що забезпечує знаходження в нормі всіх
найважливіших характеристик: витрата палива, потужність, обороти холостого
ходу, прийомистість і т.д. Завданням мікропроцесорної системи керування
запалюванням є регулювання часу накопичення енергії іскри та розряд у
певний момент, який називають кут випередження запалювання [1].
Невідповідність дійсного кута випередження з оптимальним значенням
призводить до втрати потужності (раннє запалювання) чи до розвинення
детонаційного згоряння (пізне запалювання), яке механічно руйнує деталі
двигуна. Для того, щоб розрахувати кут випередження та простежити за
відповідністю оптимального згоряння, двигун оснащений певною кількістю
датчиків. Кількість та тип таких датчиків розрізняється у різних виробників та
різних системах керування. Сучасна номенклатура як первинних
перетворювачів так і електронних компонентів досить велика [2]. Тому
актуальним завданням є розробка алгоритму керування запалюванням з
можливістю перерахунку параметрів керування в залежності від наявних в
системі типів датчиків. До того ж слід враховувати обов’язкові процедури
діагностування системи, яка виконує цей алгоритм, на основі прийнятих
стандартів бортової діагностики (OBD II, EOBD). Тому до алгоритму керування
слід додати обов’язкові процедури самодіагностування.
Обґрунтування алгоритму керування системою запалювання легкового
автомобіля має ціль на основі аналізу відомих алгоритмів обрати схему та
виробити загальний підхід у визначенні параметрів кута випередження та часу
накопичення енергії іскри незалежно від типу використаних датчиків, що
дозволить перенастроювати систему під певний перелік перетворювачів та
реалізовувати роботу системи запалювання під керуванням доступної сучасної
елементної бази.
Список літератури:
1. Bosch. Системы управления бензиновыми двигателями // Перевод с немецкого.
Первое русское издание // – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2005. – 432 c.
2. Литвиненко В.В., Майструк А.П. Автомобильные датчики, реле и переключатели.
Краткий справочник // – М.: «За рулем», 2004. – 176 С.
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Дозуючим пристроєм в системах розподіленого впорскування бензину є
електромагнітна форсунка, яка працює за принципом соленоїда. Для керування
паливоподачею у впускний колектор двигуна використовується принцип
вмикання живлення форсунки на певний час, що визначає кількість поданого
палива. Час вмикання записаний у внутрішню пам'ять мікропроцесорної
системи, та залежить від багатьох факторів та параметрів роботи двигуна [1].
Для визначення часу впорскування двигун оснащений багатьма датчиками,
основні з яких це датчик положення та частоти обертання колінчастого валу та
датчик, за показниками якого непрямим методом визначають потужність
двигуна.
В якості датчика частоти використовують індукційні датчики з аналоговим
чи дискретним сигналом на виході, або датчики Холу з дискретним сигналом
на виході. Всі вони потребують збудження та працюють поблизу диску, який
модулює магнітний потік. Визначення потужності здійснюється за витратою
повітря, яка вимірюється за масою датчиком масової витрати чи за об’ємом
датчиком тиску (розрідження) у впускному колекторі. Для коригування часу
паливоподачі отриманий результат коригується за допомогою чисельних
датчиків теплового стану, параметрів навколишнього середовища, показчиків
режиму роботи двигуна, складу відпрацьованих газів, тощо [2]. Кількість та тип
таких датчиків відрізняється в залежності від класу автомобіля та виробника
системи керування.
Обґрунтування алгоритму керування системою впорскування бензину у
впускний колектор легкового автомобіля має ціль на основі аналізу відомих
алгоритмів виробити загальний підхід у визначенні параметрів паливоподачі
незалежно від типу використаних датчиків, що дозволить перенастроювати
систему під певний перелік перетворювачів та реалізовувати роботу системи
постачання палива під керуванням доступної сучасної елементної бази.
Список літератури:
1. Bosch. Системы управления бензиновыми двигателями // Перевод с немецкого.
Первое русское издание // – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2005. – 432 c.
2. Литвиненко В.В., Майструк А.П. Автомобильные датчики, реле и переключатели.
Краткий справочник // – М.: «За рулем», 2004. – 176 С.
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Є позитивний досвід впровадження об’ємного гідростатичного приводу в
підйомно-транспортному машинобудуванні, він успішно застосовується в
гірських і будівельно-дорожніх машинах, в приводах кранів.
Діапазон регулювання швидкості, що забезпечує гідропривід з об'ємним
регулюванням у десятки разів перевершує навіть систему генератор-двигун, він
може забезпечувати глибину регулювання до 1:1000.
Численні експерименти, проведені на шахтних піднімальних машинах,
показали, що машини, що працюють на змінному струмі, споживають
електроенергії на 30 50 % більше, ніж в об'ємному приводі.
Закордонний багаторічний досвід експлуатації вантажопідйомних машин
показує, що в кранів з об'ємною гідропередачею споживання електроенергії на
тонну вантажу, що переробляється, є меншим, а кількість піднятого вантажу є
більшою, ніж у кранів зі звичайним електромеханічним приводом.
У стаціонарних умовах агрегати гідрооб'ємних передач працюють без
ремонту від 5 до 20 тис. годин, тобто вони мають значно більшу довговічність,
чим електричні машини.
Закордонний досвід експлуатації гідравлічних кранів важкого режиму
роботи вантажопідйомністю до 5 тон показує, що гідрооб'ємний привод (фірма
Виккерс) істотно підвищує експлуатаційну надійність кранів.
Економічність
застосування
об'ємних
гідропередач
підйомнотранспортних машин обґрунтовується в ряді робіт НДІПТМАШ, ІГД ім. А.А.
Скочинського. При цьому робиться висновок, що застосування гідроприводу
знижує капітальні витрати в мостових ливарних кранах на 30-40 %,
експлуатаційні витрати знижуються на 15-25 %. Економічний ефект можна
одержати в мостових кранах загального призначення, якщо врахувати
збільшення терміну служби усього крана в цілому за рахунок значного
зменшення динамічних навантажень, що діють на кран у пуско-гальмівних
режимах при однаковому часі проходження перехідних процесів (майже в 1,5
рази).
Кафедра ПТМ і О НТУ „ХПІ” протягом багатьох років проводить науководослідну роботу по створенню, дослідженню та впровадженню об’ємного
гідростатичного регульованого приводу на різних кранових механізмах.
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У сучасну епоху розвитку світової спільноти, коли зростання економіки
окремої країни або регіону багато в чому визначається транспортною
політикою держави, дуже важливими критеріями ефективності роботи
міжміського пасажирського транспорту є швидкість і пропускна спроможність.
На залізницях передових в технічному відношенні країн їх вдалося істотно
підвищити, впровадивши високошвидкісний електричний транспорт.
Якщо врахувати, що вартість рухомого складу такого транспорту
відповідна вартості одного кілометра високошвидкісного шляху, то наочною
стає актуальність розв'язати проблему за рахунок вдосконалення тільки
рухомого складу, адаптованого до існуючої інфраструктури.
Широко вживаним у світовій практиці є технологія нахилу кузовів потягів
задля швидкісного проходження кривих. На нашу думку, така технологія
дозволила б скоротити час у дорозі і для пасажирів Укрзалізниці. На теперішній
час у жодному швидкісному поїзді, що експлуатується на Україні, технологію
нахилу кузова не застосовано. Тому робота, спрямована на розробку механізму
нахилу кузова для Українського дизель-поїзду є актуальною.
Порівняння існуючих систем нахилу показало найбільшу перспективність
електромеханічного приводу. Існуючи системи використовують ротативні
електродвигуни з парою «гайка-гвинт», що виключає можливість
самоповернення системи до початкового стану у разі відмови силової мережі.
Позбавитися вказаного недоліку можливо шляхом безпосереднього
перетворення електричної енергії в механічну. Таке перетворення забезпечує
лінійний електромагнітний двигун.
У роботі буде створено імітаційні моделі лінійного двигуна та виконавчого
механізму, а також обґрунтовано їх достовірність. Шляхом вирішення тестової
задачі будуть визначені граничні параметри кінематики та електродинаміки.
Задля зменшення навантаження лінійного двигуна пропонується активне
пневматичне ресорне підвішування, яке забезпечує додатковий нахил кузову на
кут до 2°.
За допомогою цифрового моделювання буде показана працездатність
пропонованої системи та знайдені необхідні значення параметрів двигуна, що
дозволить сформувати рекомендації щодо обрання елементної бази для
проектування перспективного рухомого складу.
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Дуже важливими показниками ефективної роботи транспортного засобу, в
тому числі і залізничного, є швидкість і пропускна здатність. Багато розвинених
в технічному відношенні країн вирішують поставлене завдання за допомогою
введення високошвидкісного транспорту. Однак цей напрямок досить дорогий.
Набагато доцільніше застосування транспортних засобів з кузовами, що
нахиляються, на існуючих ділянках залізниць України. Це підтверджується і
тим, що в даний час такі приводи застосовуються на поїздах, які
експлуатуються в багатьох розвинених країнах світу.
Швидкість руху на існуючих дорогах можна збільшити двома основними
шляхами. Один із напрямків – це відмова від використання кривих порівняно
малого радіусу. Інший напрямок, коли залишається в експлуатації існуюча
мережа залізниць, однак змінюється конструкція рухомого складу, що дозволяє
збільшити швидкість проходження кривих за рахунок впровадження систем
нахилу кузовів. Другий шлях менш витратний.
В роботі розглядається актуальна проблема створення залізничного
транспортного засобу з гібридним пневматичним та електромеханічним
приводом. Система, що дозволяє істотно підвищити швидкість руху в кривих
ділянках, складається з лінійного двигуна і активних пневморесор другого
ступеня для нахилу кузова. Математична модель складається з трьох основних
блоків, що описують механічну частину системи нахилу кузова, систему
електромеханічного перетворення енергії, а також пневматичне підвішування,
що працює в режимі нахилу кузова. Блок математичної моделі, що описує
роботу пневмопідвішування, складається з диференційних рівнянь зміни тиску
у пневморесорі та руху верхньої її частини для пневматичних ресор
діафрагмового типу. Визначено також функцію масової витрати повітря для
нахилу кузова, що базується на обчисленні термодинамічних функцій розходу.
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Для получения качественных поверхностей деталей используется
шлифование. Этот процесс связан со значительной силовой и тепловой
нагрузкой. Для охлаждения детали и смазки зоны контакта используются
различные СОЖ. Для повышения их эффективности охлаждения применяются
различные виды активации СОЖ.
Возможность получения гомогенных мелкодисперсных эмульсий нужного
состава с минимальной трудоемкостью и малыми энергозатратами
обуславливается эффективной схемой их приготовления и рациональными
аппаратными средствами.
Для повышения качества СОЖ, используются различные системы
энергетического воздействие с целью изменения её физико-химического
состояния и повышение эффективности использования в технологическом
процессе механической обработки (активация). [1].
В приводах роторных гидродинамических активаторах (РГДА), как и в
насосах, электроэнергия преобразуется во вращательное движение вала, через
который передается исполнительным органам машины.

Рису. 1- Распределение энергии в роторном активаторе.
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Однако в связи с другим назначением РГДА при оценке эффективности этих
установок рассматривается количество энергии, затрачиваемое на
гидродинамическое и кавитационное воздействие на продукт. На наш взгляд,
при анализе энергетических характеристик РГДА следует отдельно учитывать
потери в самом электродвигателе(Nпэ) и механические потери в установке (Nмп).
В РГДА внутренние потери Nвн включают в себя затраты мощности на
преодоление сопротивления вращению ротора на торцах Nтор, периферии Nпер и
потери мощности на возвратные потоки в рабочей зоне Nвп.
Такая гидродинамическая (кавитационная) обработка позволяет повысить
гомогенность СОЖ, сделать ее мелкодисперсной, обеспечить высокую
стойкость, в том числе и бактериологическую [3].
Предлагается использовать двухкамерный роторный диспергатор. В двух
последовательных модулях, обеспечивается смешение, гомогенизация и
кавитационная обработка эмульсии. Дан анализ работы каждой камеры и их
влияние на основные показатели СОЖ.
В таких устройствах интенсификация химико-технологических процессов
обусловлена многофакторным воздействием на обрабатываемую СОЖ,
заключающемся в пульсациях давления и скорости потока жидкости, развитой
турбулентности, интенсивной кавитации, пульсациях давления в локальных
объемах жидкости при пульсациях и схлопывании кавитационных пузырьков,
жестком кумулятивном воздействии, высоких сдвиговых и срезывающих
усилиях, активации жидкости [2].
Основным модулем, является роторный диспергатор центробежного типа.
Он имеет две рабочие камеры. В зависимости от вида эмульсии и
технологических требований к ее получению в рабочих камерах могут
устанавливаться различные элементы. В первой камере установлен роторный
блок с лепестками и отверстиями, обеспечивающий получение гомогенной
эмульсии. Вторая рабочая камера предназначена для выполнения
кавитационной обработки в специальных каналах ротора и на периферийном
прерывателе.
В результате такой обработки удается получать гомогенные
мелкодисперсные коллоидные смеси с размерами частиц не более 1-3 км.
Применение таких СОЖ приводит к повышению стойкости шлифовальных
кругов на 11%, уменьшению фактической концентрации эмульсола в эмульсии
на 15-40% при одновременном повышении стабильности и срока службы
эмульсии, увеличению производительности станков на 25-30% [3].
В результате проведенного исследования нами предложена методика,
использование которой позволяет получить мелкодисперсную, гомогенную
СОЖ, и сохранить ее качество в течении длинного периода эксплуатации.
Список литературы:
1. Федоткин И.М., Гулый И.С. Кавитация, Кавитационная техника и технология, их
использование в промышленности. Ч.1. – К.: Полиграфкнига, 1997. – С. 149.
2. Промтов М.А. Пульсационные аппараты роторного типа: теория и практика. –
Москва: издательство ''Машиностроение''. 2001. – С. 4.
Матеріали конференції, 2018. Ч. 3.

231

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів

УДК 623.02:658.2
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ МОДЕЛЬНОГО
РЯДУ БТТ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЖИВУЧОСТІ В БОЙОВИХ
УМОВАХ
М.О. ТЕРЕЛЕЦЬКИЙ1*, Ю.Д. АКУЛОВ2
1

магістрант кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ, НТУ
«ХПІ», Харків, УКРАЇНА
2
викладач кафедри БТО та ВТ Військового інституту танкових військ, НТУ «ХПІ»,
Харків, УКРАЇНА
*
email:ankudinovoleksandr@gmail.com

Танковий парк України, створений у 1990-х роках і який дістався у спадок
від СРСР, мав колосальний запас міцності як за кількістю танків, так і за
сумарним військово-технічним потенціалом (ВТП) в цілому. Однак, в період
скорочення і безсистемного реформування Збройних Сил цей запас до 20052014 рр. фактично був витрачений і практично не поповнювався [4].
Наявні опрацювання з модернізації серійного парку танків типу Т-64, Т-72,
Т-80БВ, Т-80УД, виливалися лише в дослідні зразки, які суттєвої зміни в ВТП
танкового парку не вносили. Необхідність прискорення процесу виведення
старої техніки з бойового складу в силу витрачення ресурсу зростала, а
боєздатність парку зменшувалася.
Таким чином, в теперішній час актуалізувалася задача створення єдиного
методичного підходу до визначення тенденцій підвищення живучості
бронетанкової техніки в бойових умовах.
Багатовекторність даного завдання пропонується скоротити шляхом
визначення аналітичної залежності між показником військово-технічного рівня
зразка БТТ і ступенем уніфікації та ремонтопридатності окремих вузлів і
агрегатів.
При проведенні порівняльного аналізу модельного ряду вітчизняних і
закордонних танків, а також при обґрунтуванні програм розвитку (модернізації)
має значення сенс поняття «сучасний танк» [2].
Як сучасний можна визначити танк з розвинутим високоавтоматизованим
комплексом управліннія вогнем, який розширює його бойові можливості
(наявність тепловізора другого покоління). Такий танк має рівні можливості по
ефективності ведення вогню навідника і командира, динамічно врівноважену
тармату з підвищеною жорсткісттю ствола, комплексний захист (броньовий,
динамічний, оптико-електронний, протимінний, від ЗМУ).
Показник військово-технічного рівня (Квтр) такого танка повинен
становити не менш 1,8 ... 1,9. Зазначимо, що Квтр пропонується визначати
відносно танка Т-64Б з ТТХ 1985 p., прийнятого за 1,0) [3].
Основні тенденції модернізації танкового парку сьогодні пропонується
направити на скорочення витрат на на його утримання, підвищення
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ефективності використання виділених засобів і ресурсів, передові країни
виводять зі складу морально застарілі машини. У той же час проводяться значні
роботи за програмами модернізації танків, перш за все в ході капітального
ремонту.
За результатами досліджень, прийняття на озброєння нових зразків танків
в найближчі роки буде рідкісним явищем. Тому пропонується впроваджування
модернізації наявних систем озброєння і танків в цілому з тим, щоб вони
відповідали сучасним вимогам.
Крім того, слід зазначити, що модернізація танків Т-64Б до стандарту БМ
«Булат» або Т-64БМ2, яка може здійснюватися на підприємствах МО України
за значно менші кошти, це відзначають як директор ДП "Харківський
бронетанковий ремонтний завод" В. Федосов так і директор концерну
"Техвоєнсервіс" Леонід Шоломицький. Принаймі, розумним було б розділити
ці завдання між ними і заводом ім. Малишева в пропорційному порядку [5].
З цією метою сформульовані вимоги на розробку і модернізацію,
відповідно до яких фірма-розробник зразка озброєння зобов'язана передбачити
можливість проведення трьох його модернізацій в ході життєвого циклу.
Вироблені рекомендації дозволять в умовах зниження обсягів серійного
виробництва здійснити модернізацію існуючого танкового парку з найменшими
економічними витратами а також підвищення живучості в бойових умовах.
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Для зменшення опору пересування кранів розглянемо функціональну
схему керування гідроприводу механізму пересування (рис 1.). Вона
забезпечує:
– безперекосний рух крана при розгоні, гальмування і рівномірного ходу;
– заданий рівень максимальних навантажень в елементах трансмісії та
металоконструкції за рахунок стабілізації робочого тиску в гідросистемі при
перехідних процесах;
– зменшення динамічних навантажень на елементи приводу та
металоконструкції за рахунок обмеження кута відхилення вантажного каната,
обмеження розгойдування вантажу під час роботи крана і гасіння коливань
вантажного каната після його зупинки.

Рис. 1 – Функціональна схема керування гідроприводами механізму пересування
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Для забезпечення безперекосного руху крана система керування оснащена
датчиками положення моста в плані ДПМ, важелі яких пов’язані з
диференційними сельсинами DС. Якщо кран починає перекошуватися в плані,
то через диференціальні сельсини DС на електронні підсилювачі ЭУ1 і ЭУ2
(через фазові дискрименатори ФD1 ФD2, підсилювачі керування УУ1 і УУ2 і
модулятори М1 і М2) і серводвигуни D1 і D2, що керують продуктивністю
насосів, надходить додатковий сигнал. Частота обертання приводних коліс
забігаючої сторони зменшується, а сторони, що відстає – збільшується. Для
забезпечення швидкодії в схему введені тахогенератори зворотного зв’язку ТГ1
і ТГ2. Для забезпечення заданого рівня максимальних навантажень на елементи
приводу та металоконструкції система керування має датчики тиску ДДМ,
попарно включеними в робочі трубопроводи правого і лівого об’ємного
приводу механізму пересування мостового крана. Рівень максимального тиску
визначається задавачем за бажанням машиніста крана. Задавач електрично
пов’язаний з датчиками тиску. Рівень заданого тиску визначає максимальні
(бажані) навантаження в трансмісії та металоконструкції крана.
Будь-яка зміна тиску у гідросистемі призводить до появи сигнала, який,
алгебраїчно сумуючись в підсилювачах ЭУ1 і ЭУ2 з сигналом від рукоятки
керування В–Н (вперед-назад), забезпечує за рахунок зміни швидкості і
напряму обертання виконавчих серводвигунів такий темп зміни кута нахилу
шайби насоса, при якому тиск в гідросистемі буде утримуватися під час
розгону, рівномірного ходу або гальмування на заданому рівні. Це призводить
до раціонального використання ресурсу гідромашини, істотно подовжує термін
служби металоконструкції крана, знижує до необхідного допустимого рівня
динамічні навантаження в елементах трансмісії та металоконструкції.
Система керування обладнана датчиком кута відхилення вантажного
каната ДУ, який за допомогою важеля передачі повертає ротор сельсинадатчика СD. При цьому в системі сельсин-датчик СD – сельсин-приймач СП
виникає сигнал неузгодження, який пройшовши через фазовий дискримінатор
ФДЗ, посилюється в підсилювачах приводів і подається на обмотку
серводвигунів, змінюючи тим самим кут нахилу люльки насоса, і, отже, частоту
обертання вихідних валів гідромоторів. Таким чином здійснюється зв’язок між
відхиленням вантажного каната і швидкістю пересування крана, забезпечується
не тільки заданий допустимий кут відхилення вантажного каната, а отже, і
зменшення динамічних навантажень від розгойдування вантажу на елементи
привода та металоконструкції, але і затухання коливань вантажу після зупинки
крана.
Список літератури:
1. Григоров, О. В.Раціональні приводи підйомно-транспортних, дорожніх машин та
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Известно,
что
шлифование
поликристаллических
сверхтвердых
материалов (ПСТМ) на основе синтетических поликристаллических алмазов и
плотных модификаций нитрида бора является одним из самых трудоемких и
дорогостоящих процессов абразивной обработки [1]. Он сопровождается
высокими значениями таких важных показателей как удельный расход алмазов
круга и удельная энергоемкость процесса. В связи с этим исследования,
направленные на повышение эффективности обработки ПСТМ представляют
собой актуальную народнохозяйственную задачу. Цель настоящих
исследований являлось установление возможности повышения эффективности
процесса шлифования ПСТМ путем управления величиной поперечной подачи.
В качестве критериев обработки были приняты удельный расход алмазов круга,
производительность и удельная энергоемкость обработки.
Формула для определения удельного расхода алмазов торцового круга
имеет вид [2]:
h 200  K
,
q

h
V
где q - удельный расход алмазов круга, мГ/мм3; h - линейный износ круга по
толщине алмазоносного слоя, мм; h - толщина алмазоносного слоя, мм; K масса алмазов в круге, карат.
Значения удельной энергоемкости определялось по зависимости:
60  Pz  Vk
B
,
Q
где В - удельная энергоемкость, Дж/мм3; Vk - скорость вращения круга, м/с; Q –
производительность шлифования, мм3/мин.
В свою очередь производительность (объем ПСТМ, снятого в единицу
времени) рассчитывалась по формуле:
V
Q ,

где V - объем, снятый c поликристалла, мм3;  - продолжительность
шлифования, мин;
Предыдущими исследованиями была установлена особая роль величины
поперечной подачи при шлифовании ПСТМ по «жесткой» схеме в режиме
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самозатачивания алмазных кругов на органических связках [3]. Она состоит в
том, что для каждого набора постоянных условий обработки существует
оптимальное значение подачи, при которой самозатачивание алмазоносного
слоя круга, а, следовательно, и съема припуска с ПСТМ происходит стабильно
во времени.
Экспериментально установлено, что оптимальная величина поперечной
подачи приближенно может быть рассчитана по эмпирической зависимости
(справедлива для следующих условий обработки: Vk =20-40 м/с; Z=125/100200/160; К=50-100%.):
30
Sпоп. опт.  3
,
Н ПСТМ  Sk  HRB
где Sпоп. опт. – оптимальное значение поперечной подачи, мм/дв. ход; HПСТМ микротвердость ПСТМ, ГПа; Sk - площадь контакта ПСТМ с кругом, м2; HRB условная твердость связки круга.
Для проверки эффективности такого подхода нами были проведены
экспериментальные исследования по установлению влияния Sпоп. на удельный
расход алмазов и удельную энергоемкость. Эти данные приведены на рисунке 1
(условия обработки: круг 12А2-45 150х20х3х32 АС6 125/100 100% ТО2;
Vk=20 м/с, Sпр.=1 м/мин, СОТС-3% Са2СО3, остальное вода. Обрабатываемый
материал – синтетический алмаз марки СКМ-Р). Для принятых условий
обработки Sпоп. опт.=0,05 мм/дв. ход).
Анализ
полученных
данных
показал, что с увеличением Sпоп. в
диапазоне 0,01-0,05 мм/дв. ход
значение q снизилось практически в
1,5 раза, а удельной энергоемкости в
шесть раз.
На основании представленных
экспериментальных данных и с
учетом того, что производительность
шлифования
ПСТМ
в
данном
диапазоне подач выросла практически
в пять раз, можно сделать вывод о
высокой эффективности способа
Рис. 1–Влияние Sпоп. на q и B
шлифования,
основанного
на
1 - q=f(Sпоп.); 2 - B=f(Sпоп.)
управлении величиной Sпоп..
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В работе рассмотрена тема повышения точности и качества сборки узла с
высокими требованиями к точности. Использование традиционных методов не
обеспечивает должного качества сборки, так как сложно управлять
погрешностью размера в изделии. Используется основная задача комплектовки
– из большого разнообразия одноименных деталей, имеющих отклонения
действительных размеров от номинальных, выбрать необходимые детали,
скомплектовать их по чертежу и подать на участок сборки. В связи с этим
детали комплектуют по размерам для обеспечения в сопряжениях требуемого
зазора или натяга. В процессе комплектования выполняют необходимые
слесарно-притирочные работы. В процессе комплектования для достижения
необходимой точности сопряжения в отдельных случаях применяют
сортировку деталей на размерные группы, используя метод групповой
взаимозаменяемости. В ряде случаев при комплектовании деталей
необходимый зазор в сопряжении определить трудно. Тогда применяют
практические способы подбора комплектующей пары. Например, в
рассматриваемом узле насосного блока в процессе комплектовки производятся
замеры, на высокоточных измерительных устройствах, посадочных мест
фланца и движущихся частей узла для составления в дальнейшем заявки на
доводочные работы для обеспечения необходимых зазоров и натягов.
Имитационная модель механосборочного производства – метод
исследования, при котором узел и его комплектующие заменяются моделью, с
проработанными заранее размерными цепями достаточной точности,
описывающей реальную систему, то есть изготовленные составляющие узла
полностью соответствуют необходимой точности для того, чтобы, минуя
комплектовочные работы, сразу попасть на линию сборки.
Как следствие, после разработки имитационной модели точность
производства узла должна стать выше, что позволит производить
составляющие детали уже с заданной точностью и в дальнейшем при его
сборке позволит избежать дополнительных работ по подгонке компонентов.
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Определение механических свойств композиционных материалов попрежнему остаётся актуальной задачей. Использование численных методов,
имеющих ряд преимуществ над аналитическими и экспериментальными,
позволяет значительно продвинуться в изучении не только упругих
характеристик композитов, но и в исследовании пластичности данных
материалов для анализа характеристических поверхностей, подбора
соответствующих критериев начала пластичности или оценки условий для
применения существующих.
Цель данной работы – определение матрицы упругих констант для
однонаправленно армированного композита с известными механическими
свойствами компонентов и построение на основе полученных результатов
характеристических кривых начала пластичности для различных напряженных
состояний. Требуется провести 4 численных эксперимента с помощью ПК
ANSYS: растяжение вдоль оси X, вдоль оси Z, продольный и поперечный
сдвиг. Учитывая математическую аналогию между задачей продольного сдвига,
для реализации которого необходимо построение 3D модели, и задачей
распределения тепла в плоскости, можно ограничиться построением 2D-модели
представительной ячейки. Из закона Гука для ортотропного тела
последовательно определяются компоненты матрицы жесткости, затем
вычисляются по известным формулам технические постоянные. Весь алгоритм
решения был реализован с помощью языка APDL, что обеспечивает
вариативность размеров волокна и свойств компонентов. При исходных
данных, приведенных в табл.1, были получены следующие результаты (табл.2).
Таблица 1 – Исходные данные
Параметр
E, МПа
Матрица
4200
(эпоксидная смола)
Волокно
74800
(стеклопластик)
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ν
0.4

G, МПа
1500

σT, МПа
80

0.2

31000

170
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Таблица 2 – Эффективные упругие постоянные
Модуль упругости, МПа Коэффициент Пуассона
νxy

νxz

νzx

14989.8 14989.8 39745.3 0.402

0.109

0.291

Ex

Ey

Ez

Модуль сдвига, МПа
Gxy

Gyz

3123.2 4094.6

Gzx
4094.6

Реализация второй части работы предполагает моделирование конкретных
напряженных состояний и определение пределов текучести для каждого из них.
Для этого с помощью полученных в результате каждого эксперимента
максимальных эквивалентных напряжений находятся коэффициенты запаса
матрицы и волокна
. Характеристическая кривая была получена в
результате аппроксимации значений трёх численных экспериментов критерием
начала пластичности Мизеса для анизотропных материалов. Затем в цикле с
помощью APDL было реализовано большое количество экспериментов с
разными комбинациями напряжений. Полученные результаты представлены на
рисунке 1.

Рис. 1 - Пределы текучести - значения численных экспериментов, аппроксимация критерием
Мизеса - при различных комбинациях напряжений а) σx, σy ,б) σx, σz

Выводы. Использованный численный метод определения эффективных
упругих постоянных позволяет проводить большое количество экспериментов
для построения кривых и поверхностей начала пластичности для принятой
модели материала. Результаты показали, что не для всех траекторий
нагружения критерий Мизеса хорошо аппроксимирует значения численных
экспериментов.
Список литературы:
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Кантувачі використовують зокрема в металургійній промисловості під час
технічного контролю якості слябів.
З урахуванням того, що вага слябів сягає декількох тон доцільним є
застосування гідравлічного приводу з виконавчим механізмом у вигляді
гідроциліндра.
Проектований гідропривод кантувача понад усе повинен бути динамічно
стійким. З інших вимог які пред’являють до гідроприводів вантажопідйомних
машин можна виділити такі:
- максимальне скорочення часу робочих операцій;
- обмеження допустимих перевантажень.
Ці вимоги є суперечливими, тому що скорочення часу операцій неодмінно
передбачає підвищення швидкості руху і, отже, гірші умови для забезпечення
плавного підйому чи опускання вантажу. Тому при виборі швидкості руху
вантажу необхідно враховувати динаміку приводу й робити це краще ще на
стадії проектування щоб наближено визначити параметри перехідних процесів.
Окрім того необхідно визначити стійкість приводу, а також вплив окремих
конструктивних параметрів на динамічну якість системи в цілому. Усі ці
питання можуть бути розв’язані шляхом динамічного розрахунку системи
гідроприводу.
До розрахункової схеми приводу кантувача входить: джерело енергії,
розподільник, регулятор витрат для автоматичної стабілізації перепаду тиску на
регульованому дроселі, незалежно від зміни тиску до регулятора і після нього,
та зміни швидкості робочого органу а також регульованого дроселя зі
зворотним клапаном.
Шток гідроциліндра навантажений силою інерції і силою статичного
опору.
Побудова математичної моделі кантувача ґрунтується на двох
фундаментальних рівняннях: рівнянні збереження кількості робочої рідини у
формі рівняння динамічного балансу витрат і рівнянні динамічного балансу сил
на рухомих елементах. Ці рівняння необхідно привести до форми Коші, до
тогож кількість цих рівнянь повинна відповідати кількості інтегрованих
параметрів.
Для даної розрахункової схеми математична модель матиме вигляд:
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де p1 – тиск на вході регульованого дроселя регулятора потоку; Е – модуль
пружності робочої рідини; Wо – об’єм порожнини між дроселюючим
золотником і дроселем регулятору потоку; μ – коефіцієнт витрати золотника;
d – діаметр золотника; х – переміщення золотника; ρ – густина робочої рідини;
рн – тиск на вході в регулятор потоку; μ1 – коефіцієнт витрат регульованого
дроселя регулятора потоку; fдр – площа прохідного перерізу регулятора;
р2 – тиск на виході регулятора; V1 – швидкість золотника; m1 – маса золотника;
D – діаметр грибка золотника; N0 – зусилля попереднього стиснення пружини;
с – жорсткість пружини; Wо1 і Wо2 – початкові об’єми порожнин гідроциліндра;
у – переміщення поршня; р3 – тиск в штоковій порожнині гідроциліндра; F1 і
F2 – площа безштокової і штокової порожнин.
Наведена система диференціальних рівнянь, складена відносно семи
інтегрованих параметрів p1, p2, p3, x, V1, y та V є замкненою.
Розв’язавши дану систему рівнянь з залученням ЕОМ і пакету прикладних
програм отримали графіки перехідних процесів, аналіз яких свідчить про те, що
спроектована система гідроприводу кантувача слябів є динамічно стійкою.
Список літератури:
1. Крутіков Г.А. Системи гідроприводів: навч. посіб. / Г.А. Крутіков, М.Г. Стрижак; за
ред.. Г.А. Крутікова.-Х.:НТУ «ХПІ», 2014.-220 с.
2. Гидропривод тяжелых грузоподъёмных машин и самоходных агрегатов. / МеликГайпазов и др.; М.: «Машиностроение», 1968.-264 с.
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Важными факторами при исследовании процессов резания являются
определение взаимосвязей между параметрами обработки и показателями
процесса. При определении силовых зависимостей от режимов, определяющих
интенсивность шлифования, нами использовалась методика многофакторного
планирования эксперимента. Это позволило охватить широкий диапазон
изменяемых параметров при меньшем количестве опытов.
Этот метод использован нами для получения зависимости усилий резания
от скорости круга, врезной подачи, диаметра и ширины обработки. Зависимость
P = f (Sm, Vkp, dн, b) аппроксимировалась полиномом второй степени, что дало
возможность при оценке коэффициентов уравнения учесть квадратичные
эффекты и эффекты взаимодействия. Уравнение регрессии имеет вид

где х1, х2,х3,х4 – кодированные значения переменных параметров.
Интервалы изменения переменных параметров: Vкр = 35 – 60,7м/сек; S =
1,4–14 мм/мин, dн = 31 – 92,4 мм, b=7,8 – 23 мм.
Для определения коэффициентов уравнения была проведена серия
экспериментов по схеме центрального композитного планирования.
Кодирование выполнялось по формулам (например, для скорости круга)

Аналогичным образом выполнялась обработка при использовании
активации и подачи СОЖ в зону обработки. Использование кавитационной
обработки при подготовки СОЖ и при введении в зону контакта позволило
снизить силовую и тепловую напряженность процесса шлифования.
На основании проведенных экспериментальных исследований в
конструкцию круглошлифовального станка были внесены изменения.
Добавлена гидродинамическая установка по активации СОЖ, что наряду с
показателями процесса шлифования позволило значительно повысить
стойкость эмульсии и гомогенность.
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Важливим
аспектом
визначення
технічного
стану
складних
електротехнічних систем є їх діагностування. Традиційні методи діагностики
зазвичай містять в собі методики використання принципових і монтажних схем
та зведених в певну систему можливих несправностей і неполадок
(діагностичних таблиць). Внаслідок достатнього ускладнення схемних і
конструктивних рішень складних електротехнічних систем озброєння і систем
електрообладнання ці методи діагностування є малоефективними. [1].
Головний недолік принципових (монтажних) схем є те, що в них
відображаються не логічні зв’язки між елементами діагностування, а
функціональні зв’язки і склад комплектуючих елементів. При значній кількості
елементів в системі та виникненні в ній несправностей важко виділити логічні
зв’язки між елементами схеми та безпосередні причини, що їх викликають.
Аналіз існуючих функціональних та принципових схем систем
електропостачання показує, що деякі з них не відповідають сучасним вимогам
державних стандартів, а керівництва по усуненню в системах неполадок дають
надлишкову інформацію. Алгоритм діагностування ̶
це кількість,
послідовність проведення перевірок і правила аналізу їх результатів.
Оптимізація алгоритму діагностування полягає в тому, щоб обрати мінімальну
або близьку до мінімальної кількість перевірок, послідовність здійснення
вимагає найменших витрат праці на їх реалізацію [2]. Із використанням апарату
теорії дослідження операцій, теорії масового обслуговування здійснено
вибування мережевого графіку пропонується алгоритм пошуку несправностей у
системі електричного пуску двигуна танка Т-64БВ та БМ «Булат».
За результатами обрахунків параметрів мережевого графіку час
відновлення працездатності систем електропуску танка можливо скоротити на
12-15%.
Список літератури:
1. Электрооборудование танков. ‒ М., 1972. — 555 с.
2. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее инженерные приложения — М.:
Академия, 2003. — 464 с.
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Производство электрооборудования в Украине занимает одно из ведущих
мест. Особое внимание уделяется изготовлению двигателей серии АД
поскольку они являются наиболее распространенными электрическими
машинами. Такое широкое применение они получили благодаря своей
конструктивной простоте, сравнительно низкой стоимости и эксплуатационной
надежности.
В последнее время к эксплуатационным характеристикам асинхронных
двигателей предъявляются более высокие требования, которые заставляют
работать над усовершенствованием, модернизацией и повышения качества
выпускаемой продукции.
Основным показателем работы любого электродвигателя является
электропроводность. В современных асинхронных короткозамкнутых
электродвигателях мощностью до 400 кВт главным способом изготовления
обмотки ротора является ее заливка алюминием. В ходе работы установлено,
что единственной причиной способной влиять на электропроводность является
некачественная заливка «беличьей клетки», которая значительно ухудшает
эксплуатационные характеристики и снижает надежность роторной обмотки.
В результате заливки могут возникать такие литейные дефекты как
недоливы, спаи, газовые раковины в стержнях и короткозамкнутых кольцах,
пористость, утонение и обрыв стержней «беличьей клетки» и т.д. Проблема
такого большого количества брака связана со сложными условиями
кристаллизации алюминия «беличьей клетки», которые приводят к
образованию внутренних дефектов и удовлетворительному заполнению пазов
ротора.
Оценивая основные факторы, воздействующие на процесс заливки
«беличьей клетки» установлено, что на качество заполнения оказывают
влияние следующие причины: способ заливки, температура нагрева кокилей,
сечение паза, температура металла, скорость заливки, высота ротора, качество
шихтовки пакета, конструкция литейной формы.
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У сучасних умовах виробництва, коли виникає необхідність ремонту
великогабаритних деталей, стикаються з технічною неможливістю або
недоцільністю їх демонтажу. Це робить їх поточний ремонт в умовах заводу
неможливим. У цьому випадку ефективним і часто єдино можливим є
застосування портативного обладнання для виконання механічної обробки
недемонтованих великогабаритних деталей, яке дозволяє проводити їх ремонт
безпосередньо на місці експлуатації техніки.
Мобільні верстати можуть виконувати ті ж роботи, що й стаціонарні. Їх
особливістю є те, що верстат доставляється до оброблюваного виробу і
монтується безпосередньо на ньому. Їх очевидна сфера застосування: ремонт
турбоагрегатів, важкого устаткування, габаритних виробів і т.д. Сфера ремонту
передбачає досить широке коло можливих ремонтно-відновлювальних робіт,
отже, необхідно щоб мобільні верстати проектувалися з урахуванням
можливості їх різної компоновки, конструкції, складу вузлів і механізмів з
метою отримання потрібних замовником технічних і технологічних
характеристик цих верстатів. Застосування агрегатно-модульного принципу
побудови обладнання для мобільних верстатів є логічним згідно з вище
перерахованими вимогами до них.
Агрегатно-модульний принцип побудови портативного обладнання
передбачає поділ конструкції на уніфіковані вузли (модулі), зібрані разом в
єдину конструкцію. Це дозволяє досягти необхідної гнучкості і значно
скоротити терміни і вартість проектування даного обладнання.
Так як передбачувана варіація компоновок мобільних верстатів досить
широка, виникає необхідність певним чином їх класифікувати. Величезний
внесок у розвиток теорії компоновок металорізальних верстатів зробив Ю.Д.
Врагов з його роботою [1]. Для короткого запису компоновок він запропонував
використання структурних формул, які розкривають їх структуру і дозволяють
судити про розташування вузлів в просторі. Компонування верстата згідно з
Ю.Д. Враговим представляється як структура блоків з можливістю їх різного
способу сполучення, і завдяки цьому дозволяє записати її у вигляді структурної
формули.
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Структурна формула компонування - це певна послідовність символів, що
позначають блоки компонування, яка розкриває координатну приналежність і
спосіб сполучення блоків.
Нижче наведено приклад реалізованого компонування мобільного
портативного верстата, призначеного для обробки осьових отворів у
фланцевому з'єднанні валу генератора і валу турбіни гідроагрегату
Середньодніпровської ГЕС.

Рис. 1 –– Компонування ОZCv портативного верстата для обробки отворів

Структурна формула компонування верстата представленого на рис. 1 має
наступний вигляд:
0ZCv
(1)
де 0  станина, якою в даному випадку є оброблювана деталь; Z  піноль; Cv
 вертикальний шпиндель.
Таким чином з вищесказаного видно, що застосування мобільних верстатів
агрегатно-модульної конструкції є ефективним в сфері ремонту, і в порівнянні з
традиційними видами ремонту верстати мають високу мобільність. Відсутня
необхідність в повному демонтажі устаткування, що ремонтується, та
необхідність транспортування ремонтованих деталей.
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Основним фактором при свердлінні полімерних композитів на основі
вуглецевих і скляних волокон є зношування інструменту. Наслідком високої
абразивної здатності полімерних матеріалів є швидке зношування різальних
крайок інструменту і зміна його спочатку обраної геометрії. Остання обставина
стає причиною погіршення якості просвердлених отворів, появи прижогів і
відколів. Вибір оптимальної геометрії інструменту в кожному конкретному
випадку повинен включати в себе урахування закономірностей зносу
інструменту. Істотно, при використанні тих чи інших модифікацій інструменту
шляхом характерного заточування або підточки, враховувати також його
майбутнє зношування в процесі свердління.
Знос свердла в процесі обробки отворів призводить не тільки до
погіршення якості отворів за рахунок появи відколів, розшарувань і
разлохмачувань, але і до зростання температури в осередку деформацій, що, в
свою чергу, призводить до деструкції сполучного, його налипання і навіть
вигоряння.
Вартість операції свердління безпосередньо визначається зношуванням
свердел в процесі обробки композитів. Гарантована якість обробки вимагає
раціонального (краще оптимального) вибору геометрії взятого типу
інструменту і багато в чому визначає вибір режимних параметрів обробки. По
закінченню гарантованої стійкості роботи інструмент слід переточувати.
Вартість операції заточування багато в чому залежить від типу інструменту.
Операція заточування спеціальних інструментів є дорогою і виконується на
спеціально розроблених для цього верстатах.
Визначення втрати ваги інструментом до і після роботи є наслідком
більшості проведених експериментів по визначенню закономірностей
зношування під час свердління ПКМ. При цьому зміна форми інструменту не
визначається. Незважаючи на численні дані про те, що в більшості випадків
найбільш інтенсивний знос спостерігається по задній поверхні інструменту,
значні зміни форми спостерігаються по передній грані, в тому числі і
закруглення ріжучої кромки. Складання математичної моделі розподілу втрати
ваги по ріжучих гранях інструменту і зменшення інтенсивності процесів, що
протікають, є актуальним завданням і метою цього дослідження.
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В роботі розглянуті питання створення загальних підходів, що застосовані
при синтезі тягових приводів перспективних трамвайних вагонів на основі
асинхронного тягового двигуна за критеріями ефективності [1].
Оптимізація тягового приводу проводиться за критерієм ефективності його
роботи, що враховує не тільки робочі характеристики двигун, його номінальні
енергетичні параметри, а і роботу асинхронного двигуна в складі трамвайного
вагону при русі на заданому маршруті, за встановленою швидкістю та графіком
руху.
Для постанови та вирішення задачі оптимізації режимів тягового приводу
запропоновано наступна задача аналізу, що складається з таких основних
частин [1,2]. 1. Завдання параметрів тягового приводу. 2.Визначення основних
параметрів механічної частини тягової передачі. 3. Визначення основних
геометричних та електромагнітних параметрів асинхронного тягового двигуна.
4.Розрахунок електромагнітних та теплових характеристик двигуна та його
апроксимація поліноміальними функціями. 5.Розрахунок тягових, струмових та
гальмівних характеристик трамваю. Характеристики визначаються шляхом
вирішення нелінійного рівняння силового кола для основної та вищих
гармонійних струмів у сталому режимі роботи та витрат у елементах
напівпровідникового перетворювача в залежності від режиму його роботи.
6. Визначення обмежень щодо тягових характеристик трамваю. 7. Вирішення
тягової задачі руху вагону з асинхронним тяговим двигуном, визначення його
миттєвого ККД. 8. Визначення критерію ефективності електропоїзду за
результатами рішення тягової задачі для встановлених маршрутів та графіку
руху.
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