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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: n216-021 
УДК 628.9 

Кубасов Ю. В., Прытков С. В. 
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ МЕТОДА ХАВЬЕРА ЭРНАНДЕСА ДЛЯ 

РАСЧЕТА КОРРЕЛИРОВАННОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  

Саранск, ул. Большевистская, д. 68,  430005  
Kubasov Y.V., Prytkov S.V. 

ERROR ESTIMATE OF THE METHOD OF JAVIER HERNANDEZ FOR 
THE CALCULATION OF CORRELATED COLOR TEMPERATURE 

Ogarev Mordovia State University,  
Saransk, 68 Bolshevistskaya Str., 430005 

 
Аннотация. В данной статье проводится оценка погрешности метода 

Хавьера Эрнандеса для расчета коррелированной цветовой температуры 
(КЦТ). Результаты проведенной оценки сопоставляются с другими методами 
расчета: Робертсона (1968), МакКами (1992), Йоши Оно (2013). Оценка 
проводится по оригинальной методике, разработанной автороми статьи. В 
статье приведен график распределения абсолютной погрешности по области 
определения КЦТ. 

Ключевые слова: коррелированная цветовая температура, изотерма, 
линия чёрного тела, координаты цветности, абсолютная погрешность.  

Abstract. This article assesses the error of the method of Javier Hernandez for 
the calculation of correlated color temperature (CCT). The results of the evaluation 
are compared with other methods of calculation: Robertson (1968), MacСamy 
(1992), Yoshi Ohno (2013). The assessment is based on the original method 
developed by autonomy article. The article presents a graph of the distribution of the 
absolute error by determining the CCT. 

Key words: correlated color temperature, isotherm, line black body 
chromaticity coordinates, absolute error 

Материал данной статьи по сути является дополнением к работе [1], в 
которой была проведена оценка абсолютной погрешностей следующих методов 
расчета КЦТ: Робертсона (1968) [2], МакКами (1992)[3], Йоши Оно (2013) [4]. 
Тестирование метода Хавьера Эрнандеса [3] проводилось по той же методике, 
что и у выше перечисленных методов. Её суть состоит в том, чтобы взять на 
изотерме точку, рассчитать для нее КЦТ с помощью тестируемого метода и 
далее сравнить температуру соответствующую данной изотерме с вычисленной 
температурой, а затем найти абсолютную погрешность. То есть при оценке 
погрешности в качестве действительного значения КЦТ следует брать 
температуру изотермы. Необходимо также сказать, что исходя из определения 
КЦТ [5]. Необходимо также сказать, что исходя из определения КЦТ 
погрешность стоит определять не в одной точки, а в полосе идущей вдоль 
линии черного тела (на равноконтрастном графике МКО 1964 г.), ширина 
которой 0,1. 

Метод Хавьера Эрнандеса также как и метод МакКами является 
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аналитическим решением задачи о нахождении КЦТ и представляет собой ряд  
следующего вида:  

ТКЦТ = –949.86315 + 6253.80338*e-n/0/92159 + 
                                      +28.70599*e-n/0.20039 + 0.00004*e-n/0.07125                                 (1) 
где  n = (х – 0.3366) / (y – 0.1735);  
      x, y – координаты цветности в колориметрической системе XYZ. 
Формула (1)  используется для расчета КЦТ до 50000 К. Для расчета более 

высоких температур используется следующий ряд: 
ТКЦТ = +36284.48953 + 0.00228*e-n/0.07861 + 5.4535*10-36*e-n/0.01543                      (2) 
где  n = (x – 0.3356) / (y – 0. 1691) 
      x, y – координаты цветности в колориметрической системе XYZ 
 
Метод тестировался в диапазоне температур от  2000 K до 10000 K. 
В результате чего было установлено, что максимальная абсолютная 

погрешность в данном интервале температур составляет 429.4 K. Ниже на 
рисунке 1 представлен график распределения абсолютной погрешности по 
области определения КЦТ. 

 

 
Рисунок 1 – График распределения абсолютной погрешности по 

области определения КЦТ 
 

Анализируя данные статьи [1] можно сделать вывод, что метод Хавьера 
Эрнандеса показал с точки зрения точности наихудшие результаты, а именно 
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429,4 K. В то время как метод Робертсона, к примеру, показал резльутат в 81 K; 
метод МакКами в 284.5 K и комбинированный метод Йоши Оно в 4.2 K. Таким 
образом, с точки зрения практики, хорошим выбором будет либо 
использование метода Робертсона, либо методов Йоши Оно. 

Численный эксперимент был осуществлен посредствoм языка Python  и его 
научных библиотек: NumPy, SciPy. 
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Скворцов М.С., Сломинская Е.Н. 
ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

ГОУ ВПО Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. 
Баумана Калужский филиал 

248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. 
Skvortsov M.S., Slominskaya E.N. 

LINEAR PERSPECTIVE 
Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University 

248000, Kaluga, st. Bazhenova, d. 2. 
 
Аннотация. В данном тексте описывается способ представления 

объёмных тел методом центрального проецирования. Рассмотрены условия и 
методы построения линейной перспективы. 

Ключевые слова: линейная перспектива, центральное проецирование, 
плоскость. 

Abstract. In this text describes a method of volumetric representation bodies by 
the central projection. Considering the conditions and methods of construction of 
linear perspective. 

Key words: linear perspective, the central projection, the plane. 
Одним из способов представления изображения объемных тел и плоских 
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фигур является перспектива. Данный способ основан на методе центрального 
проецирования, поэтому перспектива обладает хорошей наглядностью 
изображения. Перспектива – изображение предмета на плоскости, находящейся 
между наблюдателем и предметом. В зависимости от удаленности и близости 
наблюдателя к предмету, изменяется форма и величина изображения 
соответственно в меньшую и большую стороны. Для построения перспективы, 
выбирают точку зрения S , затем из точки зрения проводят лучи к точкам, 
изображающим предмет. После между предметом и точкой S  строят 
вертикальную плоскость картины Π′ , на которой вычерчивают перспективу 
данного предмета. В местах пересечения лучей с плоскостью Π′  появляются 
точки перспективной проекции A′ , B′  точек A , B . 

 
Рис. 1. Система плоскостей. 

 
Для построения линейных перспектив используется своя система 

плоскостей, состоящая из Π′ , 1Π , N , Г  (Рис. 1). Вертикальной плоскостью 
картины является Π′ , на этой плоскости строится перспективное изображение 
предмета. 1Π  – предметная плоскость, расположенная горизонтально, обычно 
на ней располагается изображаемый предмет. Π′  и 1Π , пересекаясь в 
пространстве под прямым углом, образуют линию 21 OO −  – основание картины. 
Плоскости N  (нейтральная) и Г  (горизонта) проходят через точку S  
соответственно параллельно плоскостям Π′  и 1Π . Пересекаясь, плоскости Г  и 
Π′  образуют линию горизонта h . Если на линию горизонта опустить 
перпендикуляр из точки зрения, то мы получаем главную точку картины. Если 
на плоскость 1Π  опустить перпендикуляр из точки зрения, то получившаяся 
точка 1S  будет называться точкой стояния. Точки D , расположенные на линии 
горизонта на расстоянии SPDP = , называются дистанционными точками или 
точками дальности. Пространство, помещенное между плоскостью 1Π  и 
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плоскостью N , называется промежуточным. Пространство за вертикальной 
плоскостью картины – предметное. Мнимым называется пространство, 
находящееся позади наблюдателя. Построение перспективы невозможно, если 
неизвестно расположение плоскостей Π′ , 1Π  и точки S . 

Если вторичная проекция точки находится на линии горизонта, то точка 
бесконечно удалена. Вторичные проекции точек, принадлежащие мнимому 
пространству, расположены выше линии горизонта, а принадлежащие 
промежуточному пространству оказываются ниже 21 OO − . 

 
Рис. 2. Перспективы двух прямых. 

 
Прямую в пространстве можно построить только в том случае, когда 

имеется перспективное изображение прямой и её вторичная проекция. 
Положение прямой в пространстве можно определить с помощью двух 
характерных точек F ′  (бесконечно удаленной) и N ′  (начала прямой). Так, когда 
F ′  находится над линией горизонта, прямая называется восходящей, а когда F ′  
находится под линией горизонта, прямая называется нисходящей. В том случае, 
когда точки F ′  и 1F ′  совпадают на линии горизонта, прямая считается 
горизонтально расположенной в пространстве. Если вторичная проекция 
прямой становится точкой, это означает, что прямая перпендикулярна 
предметной плоскости. Прямые, расположенные в пространстве параллельно, в 
перспективном изображении пересекаются. Когда прямые имеют одну или 
несколько общих точек, то перспективы этих точек лежат на общем 
перпендикуляре к h  (Рис. 2). 

Существуют три условия, необходимые для получения оптимального 
изображения перспективы: 
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1). Угол зрения ϕ  (между предметной плоскостью и проецирующими 
лучами) необходимо выбирать в пределах  5318 − . Наилучшим считается угол 
зрения 28=ϕ . 

2). Необходимо поместить главную точку в пределах средней трети угла 
зрения. Данное условие выполняется правильной ориентацией плоскости Π′ . 
Горизонтальный след Π′  должен составлять угол  3525 −  с одной из сторон 
плана. Чтобы одно из рёбер предмета на перспективном изображении 
отобразилось в истинную величину, необходимо плоскость Π′  разместить на 
этом ребре. 

3). Высоту горизонта H  необходимо принимать в пределах м7,15,1 − . Если 
строится перспектива большого района, H  принимают от м100  и более. 
Называют такую перспективу «с птичьего полета». 

Для построения перспективы используют три существующих метода: 
1). Радиальный метод. Данный метод является самым простейшим для 

построения перспективы. Сущность метода в определении точек пересечения 
лучей с предметной плоскостью. Простота этого метода является его главным 
достоинством, но большое количество повторяющихся построений, делают 
радиальный метод, затрачивающим большое количество времени. Перспектива, 
полученная этим методом, не обладает достаточной точностью. 

2). Метод архитекторов. Метод основан на использовании точек схода 
параллельных прямых. В методе архитекторов точки предмета определяются 
при пересечении прямых, принадлежащих двум пучкам параллельных линий. 
Характер этого пути построения заключается в том, что точка на прямой 
определяется в начале при построении перспективы прямой, а затем с помощью 
специального луча. Однако метод архитекторов, дающий значительную 
точность перспективного изображения, а также уменьшающий время на 
построение, не исключает применение радиального метода. 

3). Метод масштабов. Для построения перспективы точки её относят 
прямоугольной системе координат Oxyz . Систему координат располагают 
таким образом, что плоскость Oxz  совпадает с плоскостью картины Π′ , а ось Oy  
направлена в мнимое пространство перпендикулярно плоскости картины. 
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Анотація. В статті розглядається розв’язання задачі підвищеної 

складності для олімпіади з нарисної геометрії та її аналіз, що сприяє 
самостійному поглибленому вивченню предмета як студентами, так і 
молодими викладачами. 

Ключові слова: нарисна геометрія, геометричні місця, натуральна 
величина, заміна площин проекцій. 

Abstract. In the article the problem solving increased complexity for competition 
on descriptive geometry and its analysis that promotes self-depth study of both 
students and young teachers. 

Keywords: descriptive geometry, geometric space, full-size replacement planes 
projections. 

Вступ 
Розв’язання задач з нарисної геометрії сприяє розвитку просторового та 

логічного мислення. В комплексних задачах використовуються геометричні 
місця елементів простору.  

Основна частина 
Методика розв’язання полягає у необхідності проаналізувати умову, 

розробити план розв’язання задачі на просторовій моделі, записати символічно 
алгоритм її розв’язання і, нарешті, розв’язати задачу на комплексному 
кресленику відповідно до пунктів складеного алгоритму. 

Геометричним місцем (ГМ) елементів простору (точок, прямих, площин) 
називають сукупність усіх можливих положень цих елементів, які 
задовольняють певні умови. ГМ використовують для розв’язку задач, в яких 
шуканий геометричний образ (чи його складові частини), зв’язаний із заданими 
геометричними елементами такими вимогами, як відстань, кути, відношення 
відстані або кутів. Кожний такий зв’язок виділяє у просторі геометричне місце 
(множину) елементів, які задовольняють відповідну вимогу. Шуканий 
геометричний образ повинен задовольняти всі вимоги, а отже, знаходитись на 
перетині виділених геометричних місць. 

Розв’язуючи конкретні задачі залежно від характеру вимог, яким 
відповідає шуканий геометричний образ буває доцільно: 
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1. Будувати ГМ, яке задовольняє одночасно дві вимоги задачі. 
2. Будувати ГМ, що задовольняє одну з вимог задачі, накласти іншу 

вимогу і, таким чином, виділити з нього нове ГМ, яке задовольняє дві вимоги 
одночасно.   

Розглянемо на прикладі задачі використання цієї методики. 
Умова. Побудувати пряму, яка проходить через точку А, рівнонахилена до 

прямих а і b та віддалена від точки В на 20 мм (рис. 1). 
 

 
Рис. 1  Графічна умова 

 
Розв’язання. Шукана пряма зв’язана із заданими геометричними 

елементами такими вимогами:  
1. Пряма повинна проходити через точку А. 
2. Пряма повинна бути рівнонахилена до прямих а і b. 
3. Пряма повинна бути віддалена від точки В на 20 мм (рис. 2). 
Іншими словами, у цій задачі ми повинні знайти: 
1. Геометричні місця точок, віддалених від даної точки В на відстань 20 мм 

є сфера з центром у даній точці і радіусом, що дорівнює заданій відстані. 
2. Геометричні місця прямих, які віддалені від точки В на 20 мм і 

проходять через точку А буде сукупність твірних конуса обертання, описаного 
навколо сфери. 

3. Вісь конуса пройде наскрізь вершину А та центр сфери В. 
4.  Геометричні місця прямих рівнонахилених до заданих прямих а і b – 

бісекторна площина кута, утвореного прямими, які перетинаються і паралельні 
прямим а і b. Бісекторну площину можна розглядати як площину, що 
проходить через середину основи рівнобедреного трикутника СFD, 
перпендикулярного до основи СD. У цьому випадку визначником цієї площини 
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будуть прямі f і h (рис. 3). 

 
Рис. 2  Просторова модель 

 
Рис. 3  Побудова бісекторної площини 

 
5. Площина, яка паралельна проведеній бісекторній площині і проходить 
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через вершину конуса А, перетинає конус по двох твірних. 
Перетин двох геометричних місць і є розв’язком даної задачі (рис. 4). 

 
Рис. 4  Розв’язання задачі 

    
Алгоритм. 
1. F∈ ∑ (a` ∩ b`), a` || a,  b` || b. 
2. | FC | = | FD |, C ∈ a`, D ∈ b`. 
3. C ∪ D = CD. 
4. | CS | = | DS |, S ∈ CD. 
5. S∈ Г (h ∩ f ) ⊥ CD. 
6. A∈ Г` (h` ∩ f `) || Г (h ∩ f ). 
7. А ∪ B = АB. 
8. В ∈  ∅, R = 20 мм. 
9. A ∈  ∅ ` ( AB, li дотична до ∅).  
10. ∅ ` ∩  Г` = AM, AK.                Задача має два рішення. 
3. Висновки 
Запропонована метода розв’язання задачі містить аналіз умови, розробку 
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плану на просторовій моделі, запис символічного алгоритму і, нарешті, 
розв’язання задачі на комплексному кресленні відповідно алгоритму.  
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Анотація. В статті розглядається один з інноваційних методів контролю 
знань студентів – комп'ютерне тестування, яке дозволяє об'єктивно оцінити 
знання студентів, що надає їм мотивацію до подальшого поглиблення знань, 
привчає до систематичної праці. 

Ключові слова: тест, об'єктивність, контроль. 
Abstract. The article deals with one of the innovative method of monitoring the 

students` knowledge-computer testing ,which allows to evaluate objectively the 
students` knowledge .It gives then motivation to have deep knowledge and ensure the 
sustematical training. 

Key words: test, objectiveness control. 
Вступ. Одним з важливих аспектів сучасного навчання є інноваційна 

методика оцінювання, що обумовлено активним введенням у навчальний 
процес інноваційних методів навчання. Це спонукає викладачів до утворення 
інноваційного інструментарію оцінювання. Контроль знань є невід'ємним 
елементом управління навчальним процесом. Професійна спрямованість 
контролю обумовлюється цільовою підготовкою фахівця, тому підвищується 
мотивація пізнавальної діяльності студента, що позитивно позначається на 
підготовці висококваліфікованого фахівця. Контроль виконує також виховну 
функцію в процесі навчання. Він сприяє підвищенню відповідальності за 
роботу, що виконується як викладачем, так і студентом, привчає до 
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систематичної праці і акуратності у виконанні завдань. 
Контроль за навчальними досягненнями студентів забезпечує зворотній 

зв’язок між викладачем та студентами. Результати навчально-пізнавальної 
діяльності студентів виражаються в оцінках . Оцінка, як і контроль, має освітнє 
і виховне значення. Щоб оцінка могла виконувати усі ці функції, вона повинна 
бути об'єктивною, точною та  зрозумілою у студентові.  

Традиційні методи контролю знань і виставляння оцінок мають наступні 
недоліки: оцінка повністю суб'єктивна; оцінка є дуже неточною, як з 
об'єктивних, так і по суб'єктивних причин. 

В якості альтернативи пропонується тестовий контроль. Розглянемо один з 
інноваційних  способів: комп'ютерне тестування. Суть програмованого 
опитування полягає в пред'явленні  усім, студентам однакових  вимог, тобто в 
ході такого опитування застосовуються однакові по кількості і складності 
контрольні завдання або питання. Тестовий контроль служить  для швидкого 
виявлення рівня засвоєння знань у великої кількості студентів. Застосування 
тестового контролю дозволяє:   систематизувати і регулювати процес 
організації перевірки і оцінки знань; відстежувати глибину і міцність засвоєння 
знань, формування певних умінь і навичок; здійснювати об'єктивний контроль, 
створюючи рівні умови для усіх контрольованих студентів. 

Основний текст. Не можна видалити традиційних методів контролю, та і 
неможливо  в силу завантаженості комп'ютерних класів постійно проводити 
тестовий контроль знань. Але після проходження розділів, тем дисциплін 
необхідно проводити саме комп'ютерний тестовий контроль. Залежно від мети 
контролю, час проведення його може займати від 5 хвилин до однієї 
академічної години.  Вимоги до тестів: завдання повинне відповідати 
вивченому матеріалу; завдання повинне відповідати досягнутому рівню знань 
студентів; завдання повинне відповідати еталону відповіді.  

Для контролю знань  студентів після вивчення теми «Зображення на 
кресленнях» розроблено електронні тести. В процесі тестування студентові 
пропонується вибрати для кожного питання правильний варіант відповіді. 
Перевагою даного тесту є неможливість перестрибнути через питання. Система 
не змінює питання, доки немає відповіді на попереднє. Питання в тесті 
розташовані у порядку вивчення навчального матеріалу, що  допомагає 
сконцентруватися на відповіді. Для одного рисунка передбачено блок питань,  
що сприяє зменшенню часу на відповіді, тому що немає потреби 
ознайомлюватися з новим рисунком. 

Як видно з зображення ( рис. 1), тестові запитання охоплюють усі аспекти 
теми («Види на кресленнях», «Класифікація розрізів», «Класифікація 
перерізів»), що дає змогу студенту всебічно розкрити свої знання.  

Число питань в тесті  може досягати декількох десятків, в нашому тесті їх 
двадцять (всі тестові завдання – закриті). Після відповіді на запитання одразу ж 
нараховуються бали. Оцінка стає не лише об'єктивною, але і прозорою, тобто 
видно сам процес набору і втрати балів за вірні і невірні відповіді. Відмовитись 
від виконання тесту до його закінчення неможливо.   Після завершення тесту 
видається кількість правильних і неправильних відповідей, а також 
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виставляється оцінка за результатами тестування. 
 

  

  
 

Рис. 1.  Робочі вікна програми «Тест» із фрагментами тестування 
 
Програма прагне не до просто перевірки знань, а до науково-

обгрунтованого розвиваючого мислення. При існуючій нині тестовій або будь-
якій іншій формі контролю  не готовий до уроку  студент отримує незадовільну 
оцінку, а при використанні запропонованої програми тестування він має 
реальну можливість отримати більш високу оцінку. У цьому є присутнім 
елемент виховання.  

Після проходження всього тесту програма надає таблицю вірних та 
невірних відповідей, видає  правильні відповіді на запитання та пропонує 
вибрати варіант та пройти тест ще раз. 

Висновки.  Правильна методика проведення контролю спонукає студентів 
вивчати більшу кількість інформації і самоудосконалюватися. В той же час 
знання і творча реалізація в професійній педагогічній діяльності методів, 
прийомів і засобів управління навчально-пізнавальним процесом дозволяють 
успішно вирішувати навчальні  завдання і досягати поставлених освітніх цілей.  

У системі навчальної роботи повинні знаходити своє застосування усі  
методи перевірки і оцінки знань з тим, щоб забезпечити необхідну 
систематичність і глибину контролю за якістю успішності студентів. Необхідно 
звернути увагу на те, що в процесі контролю відбувається “коригування”, а не 
“доучування”. Отримані результати контролю використовуються з метою 
прогнозування шляхів удосконалення методики викладання дисципліни в 
цілому, передбачення засобів удосконалення результатів навчальних досягнень 
окремих студентів. 

Аналіз змісту вищої освіти визначив  його педагогічну і методичну 
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відповідність новим завданням коледжу і водночас потребу удосконалення 
результативного компоненту. Зокрема, посилення практичної спрямованості 
навчання, залучення особистого досвіду студентів, оволодіння уміннями 
застосовувати знання в нових ситуаціях. Розв’язання цих завдань потребує 
новий підхід до контролю   результатів навчання кожного студента, що 
підвищує його зацікавленість і відповідальність. 

На усіх етапах розвитку вищої освіти при посиленні демократичних начал 
в її організації на перше місце висувається питання пошуку ефективних шляхів 
реалізації оцінної функції викладача. 
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Аннотация. В работе рассматривается методика оценки 

неопределенности измерений при анализе цветности питьевой воды. 
Ключевые слова: оценка неопределенности измерений, анализ цветности, 

питьевая вода, результаты разбраковки.  
Abstract. The assessment of measurement uncertainty in the drinking water`s 

color analysis is observed in this article. 
Key words: evaluation of measurement uncertainty, color analysis, drinking 
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water, grading results. 
Для оценки цветности питьевой воды в настоящее время используются 

традиционные методики, которые предполагают определение погрешности, 
систематических и случайных составляющих. В этих подходах отсутствует 
оценка, основанная на неопределенности измерения. Переход от традиционного 
подхода к подходу на основе неопределенности измерения может быть 
осуществлен на основании [1]. Для сравнения двух методик были проведены 

исследования по определению цветности питьевой воды  на 
спектрофотомере ПЭ 5400УФ.  

По результатам многократных наблюдений среднее значение 
градусов цветности. 

Определено значение среднего квадратического отклонения S по формуле 
(1): 

                                                (1) 

 
        Оценка стандартной неопределенности типа А определяется 

формулой (2): 
                                                         (2) 

. 
Для  неисключенной систематической погрешности:  
− расчет  при отмеривании 500 см3 дистиллированной воды мерной колбой 

2 класса точности, с погрешностью измерения ±0,80 см3 по производится по 
формуле: 

. 
− расчет при отмеривании 1 см3 концентрированной серной кислоты 

пипеткой с одной отметкой 2 класса точности, с погрешностью измерения 
±0,015 см3 производится по формуле: 

. 
− расчет  при отмеривании 14 см3 объема аликвоты ГСО цветности водных 

растворов пипеткой градуированной на 25 см3 2 класса точности, с 
погрешностью измерения ±0,1 см3 производится по формуле: 

. 
− НСП государственных стандартных образцов цветности водных 

растворов, равна: 
. 

− НСП измерения спектрофотометра при длине волны 380 нм, равна: 
. 

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности 
результата измерения определяются формулой (3): 

,                                                  (3) 
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где, Θi – неисключенные составляющие систематической погрешности 
измерения. 

Тогда, 
. 

Расчет стандартной неопределенности UB по формуле (4): 
.                                                            (4) 

Тогда, 

 
Расчет суммарной стандартной неопределенности по формуле (5): 

                                                 (5) 
Тогда, 

 
Расчет эффективного числа степеней свободы по формуле (6): 

                                          (6) 

где  – оценка эффективного числа степеней свободы; где n – 
число измерений. 

Тогда, 

 
Расчет расширенной неопределенности измерения производим по 

формуле (7): 
,                                             (7) 

где tp(veff) – квантиль распределения Стьюдента с эффективным числом 
степеней свободы veff и доверительной вероятностью p (1),  

. 
Тогда, 

 
В нормативной документации на методы определения цветности питьевой 

воды  погрешность: 
                              ,                                                          (8) 

где ∆ - погрешность результата измерения с доверительной вероятностью  
p = 95%. 

Тогда, 
 

Результаты расчета погрешности и расширенной неопределенности были 
нанесены на поле допуска (рис.1).  Предельно допустимое значение цветности 
питьевой воды: T = 20 градусов цветности. 

Результаты измерений: 
X = (18,000 ± 3,475) градусов цветности, 
где 3,475 – расширенная неопределенность. 
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X = 18,000 ± 3,600 градусов цветности, 
где 3,600 – погрешность измерения. 
Рассмотрим влияние неопределенности измерения на оценку качества при 

допусковом контроле. Так как неопределенность по типу А численно равна 
среднему квадратическому отклонению, то(9):  

                                                       (9) 
где T – допуск контролируемого параметра, в данном случае, T = 20,000 

градусов цветности [2,3]. 
Тогда,  

. 
Таким образом, при проведении испытаний цветности питьевой воды, 

вероятность ошибки  при контроле и заключении о качестве может составить: 
1,70% неправильно принятых и 2,25% неправильно забракованных измерений. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние параметров 
термического цикла сварки на структуру и свойства металла зоны 
термического влияния феррито-аустенитной стали 08Х22Н6Т. Установлено, 
что увеличение скорости охлаждения после сварки приводит к повышению 
значений ударной вязкостии и влияет на фазовый состав феррито-
аустенитных сталей. 

Ключевые слова: феррито-аустенитная сталь, зона термического 
влияния, ударная вязкость, термический цикл сварки.  

Abstract. This paper examines the influence of parameters of thermal cycle of 
welding on the structure and properties of metal heat-affected zone ferritic-austenitic 
steel 08H22N6T. It is established that increasing the cooling rate after welding, leads 
to increase of values of impact strength and affects the phase composition of ferrite-
austenitic steels. 

Key words: ferrite-austenitic steel, the heat affected zone, impact strength, 
thermal welding cycle. 

На структуру и свойства зоны термического влияния (ЗТВ) сварных 
соединений сталей и сплавов существенное влияние оказывают параметры 
термического цикла сварки (ТЦС): максимальная температура нагрева, 
длительность пребывания в области высоких температур, скорость охлаждения. 
Область применения феррито-аустенитных сталей уже, чем хромоникелевых 
сталей аустенитного класса ввиду их охрупчивания при сварке и температурах 
эксплуатации. Под воздействием ТЦС в зоне перегрева наблюдается 
интенсивный рост ферритного зерна, изменяется соотношение фаз, происходит 
распад нестабильных структур [1-3]. 

Целью данной работы являлось исследование влияние скорости 
охлаждения при воздействии ТЦС на структуру и ударную вязкость феррито-
аустенитной стали 08Х22Н6Т. 

Исследования проводили на образцах, вырезанных из основного металла в 
состоянии поставки, с последующей имитацией ТЦС на установке скоростного 
электронагрева. Максимальная температура нагрева состовляла 1300 оС, 
скорость нагрева 100 оС/с, скрость охлаждения 2, 10, 40, 100 оС/с. В процессе 
нагрева имитировали высокотемпературный участок ЗТВ сварного соединения. 
Из образцов с имитированной ЗТВ изготавливали ударные образцы типа 11 
ГОСТ 9454-78. Для количественного анализа металла использовали 
дифрактометр ДРФ-2. Микротвердость структурных составляющих измеряли 
на приборе ПМТ-3. Микроструктуру образцов исследовали на микроскопе 
МИМ-8. Фрактографическое исследование проводили на изломах ударных 
образцов в просвечивающем микроскопе УЭМБ-100К. 

Результаты испытаний на ударную вязкость представлены в таблице 1. 
Скорость охлаждения оказывает существенное влияние на ударную вязкость 
исследуемой стали. С увеличением скорости охлаждения ударная вязкость 
возрастает. Минимальные значения ударной вязкости получены при скорости 
охлаждения 2 °С/с, характерной для электрошлакового способа сварки при 
всех температурах испытания. При этой скорости охлаждения ударная вязкость 
стали при температурах испытания минус 40 °С, минус 20 °С менее 0,20 

Научный взгляд в будущее 21 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

МДж/м2. Увеличение скорости охлаждения до 10 °С/с повышает значения 
ударной вязкости при температуре испытания минус 20 °С до значений ~0,50 
МДж/м2, значения ударной вязкости при температуре испытания минус 40 °С 
остаются низкими – менее 0,20 МДж/м2. При воздействии ТЦС со скоростью 
охлаждения 40 °С/с значения ударной вязкости несколько возрастают при всех 
температурах испытания. Наиболее высокая ударная вязкость для стали 
08Х22Н6Т получена при скорости охлаждения 100 °С/с. 

Таблица 1 
Ударная вязкость сталей 08Х22Н6Т после воздействия ТЦС 

Марка 
стали 

Скорость 
охлаждения при 
ТЦС, Wохл °С/с 

Ударная вязкость, КСV, МДж/м2  при  
температурах, °С 

- 40 - 20 20 
 
 
08Х22Н6Т 

основной металл 
2 
10 
40 
100 

0,84 
0,15 
0,18 
0,30 
0,32 

1,15 
0,18 
0,50 
0,61 
0,84 

1,35 
1,10 
1,20 
1,30 
1,40 

 
С уменьшением скорости охлаждения увеличивается длительность 

пребывания металла в высокотемпературной области, т.е. увеличивается время 
для протекания диффузионных процессов. Хром из феррита диффундирует, 
образуя карбиды хрома. В участках, обедненных хромом, происходит 
превращение δ-феррита в аустенит. Процентное содержание аустенита 
максимально и достигает 25 % в при скорости охлаждения 2 °С/с, что связано с 
большой длительностью пребывания в области высоких температур. С 
увеличением скорости охлаждения количество аустенита в исследуемой стали 
уменьшается, достигая минимального значения 20 % при скорости охлаждения 
100 °С/с. При скорости охлаждения 2, 10, 40 °С/с часть аустенита 
превращается в мартенсит, образование которого подтверждается возрастанием 
микротвердости γ′ - фазы (таблица 2). Количество мартенсита возрастает с 
увеличением скорости охлаждения. Металлографическое исследование 
микроструктуры показало, что при больших скоростях охлаждения ~100 °С/с в 
стали 08Х22Н6Т вторичный аустенит в виде игл образуется в основном по 
границам ферритных зерен. С уменьшением скорости охлаждения количество 
аустенита возрастает, и при скорости охлаждения 2 оС/с отдельные зерна 
феррита целиком превращаются в аустенит. Аустенит в виде прослойки 
располагается также по границам зерен. При измерении максимального 
диаметра ферритного зерна, который достигает при сварочном нагреве до того, 
как из него начинает выделяться вторичный аустенит выявлено, что с 
увеличением скорости охлаждения диаметр зерна δ-феррита в исследуемой 
стали уменьшается незначительно с 420 до 380 мкм. 

Фрактографическое исследование поверхности ударных образцов, 
испытанных при температуре минус 40 °С показало, что фрактограммы 
образцов, охлажденных со скоростью 2 °С/с, характеризуются 
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преимущественно вязким изломом. В изломе наблюдаются крупные пленочные 
выделения карбидов, скопления карбидов дендритной формы, крупные 
выделения карбонитридов. При скорости охлаждения 100 °С/с в изломах общее 
количество выделившихся карбидов и карбонитридов значительно меньше, они 
более мелкодисперсны, не наблюдается грубых выделений дендритного типа. 
Наряду с вязким изломом наблюдаются участки хрупкого разрушения. 

Таблица 2 
Результаты металлографических исследований поверхности 

разрушения образцов из стали 08Х22Н6Т, испытанных на ударный изгиб 
при минус 40 °С 

Скорость 
охлаждения 

при ТЦС, °С/с 

Диаметр 
ферритного 
зерна, мкм 

Соотношение фаз, % Микротвердость,  
Р = 20 г 

γ′-фаза α-фаза δ -феррит δ -феррит γ′-фаза 
2 
10 
40 
100 

420 
410 
400 
380 

25 
23 
22 
20 

10 
5 
5 

нет 

65 
72 
73 
80 

243 
241 
244 
238 

384 
320 
310 
274 

 
Таким образом установлено, что увеличение скорости охлаждения после 

сварки приводит к существенному повышению значений ударной вязкости 
феррито-аустенитных сталей. Выявлено, что скорость охлаждения при 
воздействии ТЦС влияет на фазовый состав феррито-аустенитных сталей. 
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Аннотация. В статье приведены причины необходимости разработки 

установки по обработке холодом, преимущества обработки холодом, её место 
в технологическом процессе, сама установка и принцип её работы.  

Ключевые слова: обработка холодом, жидкий азот, остаточный 
аустенит, мартенситное превращение, хрупкое разрушение, маложесткий вал. 

Annotation. The article presents the reasons for the need for installation on the 
cold processing, cold processing advantages, its place in the process, the very 
principle of the installation and its operation. 

Keywords: cold treatment, liquid nitrogen, residual austenite, martensite 
transformation, brittle fracture, malozhestkih shaft. 

В современном мире борьба за природные ресурсы выходит на новый 
уровень. В поисках дополнительных природных богатств человечество 
устремило свой взор на крайний север (в Арктику). На протяжении многих лет 
СССР, а теперь уже Российская Федерация, изучала данный регион с точки 
зрения природных ресурсов, снаряжались экспедиции, делались научные 
открытия.  Перед машиностроителями стала задача изучить влияния 
экстремальных холодов на материалы, обеспечить выпуск машин и 
технического оборудования, специально приспособленных для работ при 
низких температурах. Многие узлы современных агрегатов работают в 
условиях умеренного (до - 70°С) и глубокого (до - 190°С) холода. Различные 
элементы установок сжижения и разделения газов, некоторые узлы систем 
использования сжиженных газов, современных самолетов, детали и узлы  
горных и транспортных машин, космических ракет и др. Все используемые 
материалы должны обеспечивать возможность длительной работы деталей и 
узлов в заданных температурных условиях.  

В зависимости то назначения и условий работ к современным материалам 
могут быть предъявлены следующие требования: высокая прочность и 
пластичность, малый удельный вес, коррозионная стойкость, сопротивляемость 
износу и радиационному облучению, специальные электромагнитные свойства, 
хорошие свариваемость и обрабатываемость, а также низкая стоимость. 

Со снижением температуры большое количество материалов становятся 
более прочными и износостойкими, т.е. увеличиваются их временное 
сопротивление и твердость. При температуре -196°С (температура кипения 
жидкого азота) временное сопротивление разрыву многих металлов в 2-5 раз 
больше, чем при условиях комнатной температуры. При – 269°С предел 
прочности меди в 2 раза больше, чем при условиях комнатной температуры, а 
алюминия в 4 раза. 

Уменьшение пластичности и увеличение твердости при низких 
температурах повышает эффективность механической обработки некоторых 
материалов. При пониженных температурах улучшаются режущие свойства и 
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увеличивается стойкость режущего инструмента. Применение обработки 
холодом после термической обработки металлов позволяет стабилизировать 
размеры прецизионных деталей и получить определенную (необходимую) 
структуру. 

Однако при пониженных температурах в материале происходят 
внутренние превращения структуры, как результат увеличивается опасность 
внезапного хрупкого разрушения деталей. Поэтому в тех случаях, когда 
глубокое охлаждение носит временный характер, при работе в условиях 
нормальных температур учитывают особую опасность хрупкого разрушения 
материала. 

Причина хрупкого разрушения – аустенитно-мартенситные превращения, 
сопровождающиеся увеличением объема и понижением ударной вязкости. 
Таким образом целесообразно на заводах подвергать обработке холодом все 
детали и узлы машин, которые предназначаются для работы в условиях низких 
(критически низких) температур. После такой обработки в материалах деталей 
закончатся процессы перекристаллизации и можно будет отдать в брак детали, 
в которых возникнут дополнительные напряжения.  

Параллельно с изменением структуры материала происходят изменения 
таких физических параметров, как удельный вес, прочностные, электрические и 
магнитные характеристики. При направленном воздействии холода на стальные 
детали можно добиться необходимого изменения указанных характеристик. 

В современном мире все больше предъявляется требований к качеству 
обработки деталей и маложесткий вал не исключение. Данная деталь 
используется во многих машинах, в том числе и тех, которые используются в 
климатических условиях Сибири, Крайнего Север и Арктики. И как следствия 
все больше ученных выискивают разные методы повышения качества данных 
валов. Один из методов - это направленная обработка маложесткого вала 
холодом, в результате которого происходит мартенситное превращение,  что 
повышает качество обработки данного вала.   

В случае если аустенит охладить до точки Мн, то происходит процесс 
называемый мартенситное превращение. Он протикает при непрерывном 
охлаждении аустенита от точки Мн до точки Мк, которая лежит ниже 0 °С . 
Интервал температур Mн …Mк представлен на рис. 1, так же на нем 
представлена зависимость данного интервала от количества углерода, 
находящегося в аустените стали. 

Минимальная скорость охлаждения Vk, необходимая для переохлаждения 
аустенита до точки Мн и дальнейшего его превращения в мартенсит, 
называется критической скоростью закалки. Его суть состоит в том, что в этих 
условиях происходит процесс только без диффузионного аллотропического 
превращения γ-Fe в α-Fe.  

Самым главным условием для мартенситного превращения является 
непрерывное охлаждение аустенита в пределах от Мн до Мк. В случае 
остановки нераспавшийся аустенит неблагоприятно влияет на такие параметры 
как твердость и размеры, наблюдается их снижение и изменение 
соответственно. 
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Рис. 1.Влияние содержания углерода на положение мартенситных 

точек Мн и Мк. 
 
Таким образом механизм образования мартенсита сводится к тому, что в 

зернах аустенита наблюдается возникновение, растущих с огромной скоростью, 
кристаллов мартенсита. Скорость роста мартенситных кристаллов составляет 
свыше 1000 м/с, что способствует образованию наклепа в аустените. При этом 
процессе возникают дислокации переходящие затем мартенсит, что в свою 
очередь повышает твердость, снижая пластичность до нуля. 

В результате можно сделать вывод, что обработка холодом является одним 
из прогрессивных  видов обработки. Её преимущество в отношении других 
обработок, является то, что после данной обработки материал повышает свою 
твердость в среднем от 1…4 HRC и износостойкость, что влечет за собой 
повышение качества материала. Данный вид обработки используется после 
закалки (термосиловой обработки) для того, чтобы снизить количество 
остаточного аустенита, который в свою очередь влечет за собой снижение 
твердости материала. Также известно, что данный вид обработки позволяет в 
отношении некоторых материалов (латунь и алюминиевые сплавы) повышать 
эластичность, т.е. из таких материалов можно штамповать детали любой 
сложной формы. 

На рис. 2 изображена установка обработки маложестких валов холодом. 
Конструкция состоит из сосуда Дьюара (2) в котором находятся жидкий азот (1) 
и пары жидкого азота (15), к сосуду подведен механический манометр (4) и 
труба с вентилем (3), которые в свою очередь соединены с распределителем (6). 
Контроль давления подачи паров осуществляется автоматически через 
электрические манометры (5). Также в установке присутствуют раздельные 
секции (8), форсунки (9), ролики (10), упор (14) и отводящие форсунки. 

Принцип её работы заключается в следующем: крышка с метрической 
резьбой 13 устанавливается на заготовку 11, после чего вставляется 
металлический стержень 12 в отверстие крышки 13 и готовый узел помещается 
в установку.  
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Рис. 2. Установка по обработки маложестких валов холодом. 

 
Вентиль 3 открывает заслонку сосуда Дьюара 2. Жидкий азот 1 

устремляется в распределитель 6, который регулирует подачу жидкого азота в 
секции 8 на установке. Контроль подачи осуществляется по электрическим 
манометрам 5. После попаданий жидкого азота 1 в секции 8 при помощи 
форсунок 9 происходит подача паров жидкого азота 15 в зону обработки 
заготовки 11. 

После завершения обработки, отработанные пары жидкого азота 7 при 
помощи отводящих форсунок 16 откачиваются из зоны обработки и заготовка 
11 извлекается из установки. 

Таким образом, данная установка позволяет нам обработать маложесткий 
вал после термосиловой обработки и поддерживать мартенситное превращение, 
тем самым снизить количество остаточного аустенита, повысив качество 
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самого вала. А за счет раздельных секций обрабатывать маложесткие валы 
любой длины. 
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Аннотация. Встановлено високу стійкість вуглець-фторопластових 
композитів до дії кислот та луги. Визначено триботехнічні характеристики 
зазначених композитів, які зумовлюють їх використання як підшипників 
ковзання, торцевих ущільнень, сопел та трубопроводів для агресивних 
середовищ. 

Ключевые слова: вуглець-фторопластові композити, триботехнічні 
характеристики, хімічна стійкість, агресивне середовище. 

Abstract. High chemical durability of carbon-fluoroplastic composites to acids 
and alkalis action is revealed. The tribotechnical characteristics of the specified 
composites, which made for their application as rolling bearings, face seals, nozzles 
and pipelines for operation in corrosive medium are defined. 

Keywords: carbon-fluoroplastic composites, tribotechnical characteristics, 
chemical durability, corrosive medium. 

Одним з перспективних конструкційних матеріалів є вуглець-
фторопластові композити (ВФК) на основі вуглецевих волокон і 
фторопластової матриці. ВФК мають ряд властивостей, які зумовлюють їх 
використання у підшипниках ковзання, торцевих ущільненнях, транспортерних 
валках, хірургічних імплантантах тощо. 

Виконано комплекс експериментів, спрямованих на визначення 
специфічних властивостей вуглець-фторопластових композитів різного 
структурного складу (ВФК-1 і ВФК-2). 

Встановлено, що найбільш характерною особливістю таких матеріалів є 
висока хімічна стійкість. Оцінювання впливу кислих і лужних середовищ на 
ВФК виконано за змінюванням відносної маси (∆m/m0) цього матеріалу в 
концентрованих азотній, соляній та сірчаній кислотах, а також у 55 % лужному 
розчині за нормальної температури. Результати виконаних випробувань 
наведено на рис. 1. 

Дослідженням виявлено, що під час витримування у кислотах протягом 
1300 год. зростає маса ВФК, а під час подальшого витримування її величина 
частково знижується через поверхневе розчинення. Під час витримування у 
лужному розчині протягом 2200 год. спостерігають рівномірне збільшення 
маси ВФК. 
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ВФК-1:  1 - HNO3; 3 - HCl;  5 - H2SO4; 7 - NaOH; 
ВФК-2:  2 - HNO3; 4 - HCl; 6 - H2SO4; 8 - NaOH 

Рис.1. Змінення відносної маси ВФК під час витримування в 
агресивних середовищах 

 
До триботехнічних характеристик ВФК відносять щільність, коефіцієнт 

тертя, спрацювання та міцність за умови дії агресивних середовищ (табл. 1 і 2). 
 

Таблиця 1  
Триботехнічні характеристики ВФК 

Матеріал 
Щіль-
ність, 
г/см3 

Швидкість 
ковзання, 

м/с 

Питоме 
навантаження, 

МПа 

Коефіцієнт 
тертя 

Спрацювання, 
мкм/км 

ВФК-1 1,66 2,80 5,70 0,09 5,80 
8,40 3,20 0,06 4,60 

ВФК-2 1,65 2,80 5,20 0,09 4,90 
8,40 3,00 0,05 4,10 

 
Таблиця 2  

Характеристики міцності ВФК за умов дії кислот 

Матеріал 
Міцність на стискування, МПа, залежно віл часу 
вмитримування в агресивних середовищах, год. 

0 1300 2200 
ВФК-1 

68,49
09,17  

78,48
77,16  

30,48
58,16  

ВФК-2 
42,45
96,12  

54,44
72,12  

10,44
59,12  

Примітка: у чисельнику та знаменнику надано значення показника міцності  у 
поздовжньому і поперечному напрямах зразків відповідно 
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Як випливає з табл. 1, для матеріалів ВФК-1 і ВФК-2 зафіксовано 
практично однакові значення коефіцієнта тертя за однієї швидкості ковзання та 
незначну відмінність величини питомого навантаження. Під час збільшення 
швидкості ковзання та зниження питомого навантаження значення коефіцієнта 
тертя суттєво знижується. Значення спрацювання більшою мірою залежить від 
швидкості ковзання: під час зростання швидкості ковзання величина 
спрацювання дещо збільшується. 

Міцність матеріалів ВФК-1 і ВФК-2 зі збільшенням часу витримування в 
агресивних середовищах (табл. 2) зменшується, при цьому значення показника 
міцності на стискування у поперечному перерізі зразків у 2,5…2,9 рази вище, 
ніж у їх поздовжньому напрямі. 

Відомі вуглецьвмісні антифрикційні матеріали, що застосовують у вузлах 
сухого тертя, мають значення коефіцієнтів тертя в межах 0,12…0,32, а також 
величину спрацювання - від 0,20 до 0,90 мкм/м [1]. Як показують результати 
зіставлення триботехнічних характеристик зазначених матеріалів і матеріалів 
ВФК-1 і ВФК-2, для останніх характерними є прийнятніші характеристики 
(табл. 1), особливо в умовах дії агресивних середовищ (рис. 1). 

Сумісність компонентів ВФК (вуглецевих волокон і фторопласту) з 
біологічними тканинами та високі механічні властивості подають можливість 
для їх виготовлення як основі імплантантів для хірургічної медицини [2]. 

Висока хімічна стійкість і допустима (до 250 °С) робоча температура ВФК 
зумовлюють можливість їх використання у вузлах і пристроях хімічного та 
металургійного виробництва. Так, наприклад, труби, виготовлені з такого 
матеріалу, слід застосовувати як масопроводи для передавання гарячих 
агресивних середовищ, а форсунки - використовувати для барботажу сірчаної 
кислоти перегрітою парою у ваннах для поверхневої обробки листового 
прокату тощо. 
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Вступ. Президент України оголосив 2016 рік Роком англійської мови. 

Враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою 
сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових 
економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває 
знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до 
європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на 
підтримку програми GoGlobal, яка визначає вивчення англійської мови одним із 
пріоритетів стратегії розвитку. 

Основний текст. На сьогодні рівень володіння іноземною мовою як 
засобу особистісного розвитку майбутнього фахівця  безпосередньо пов’язаний 
з рівнем самооцінки людини. Володіння іноземною мовою, здатність до 
правильної вимови є одним з елементів престижу. Добра  вимова асоціюється з 
соціально-економічною успішністю, професійною компетентністю, 
соціальними привілеями. Саме прямий метод навчання іноземної мови дозволяє 
студентам і викладачам сфокусуватись на вимові й цим підняти рівень 
самооцінки студента, відчувати себе на рівних з носіями мови; посилити 
мотивацію студента вчити іноземну мову та загалом опановувати майбутній 
фах у навчальному закладі, де надається можливість навчитися вільно 
спілкуватися не лише на побутові теми, але й залучатися до розв’язання питань 
професійного характеру з іноземними партнерами. 

Тому підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузях суспільної 
діяльності, здатних використовувати здобутки науково-технічного прогресу, 
вимагає від сучасного фахівця не тільки професійних знань, а й володіння 
іноземною мовою як засобом професійної комунікації для повноцінного обміну 
науковою інформацією, ознайомлення з новими технологіями та формами 
ділового спілкування. Варто відмітити, що удосконалення підготовки 
майбутніх фахівців потребує впровадження новітніх освітніх й інформаційних 
технологій та інтерактивних методик у процес профільного вивчення іноземної 
мови, шляхом застосування у навчальному процесі інноваційних форм та 
методів навчання.Оскільки Україна взяла курс на євроінтеграцію, то 
пріоритетними напрямками стратегічного, політичного, соціального та 
економічного партнерства є країни Євросоюзу. Відповідно,розвиток та 
конкурентоспроможність української економіки повинні бути на рівні найбільш 
розвинутих країн світу. Світовий досвід показує, що життєвий рівень усіх 
верств населення, соціально-економічна ситуація в країні визначаються 

Научный взгляд в будущее 32 

http://www.president.gov.ua/news/prezident-ogolosiv-2016-rik-rokom-anglijskoyi-movi-36317


 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

ступенем освіченості суспільства. Одним із основних критеріїв розвитку 
економіки країни є рівень технологій, що використовуються у всіх сферах 
суспільства. В свою чергу, розвиток технології залежить від розвитку 
виробництва, як безпосередньо так і опосередковано, оскільки технології є 
основою виробництва.Розвиток науки і техніки є основним чинником прогресу 
і розвитку суспільства,підвищення добробуту, духовного та інтелектуального 
зростання. Обов'язковою складовою успішних реформ у всіх країнах є 
випереджаючий розвиток інтелектуального потенціалу. Інтелектуальний 
потенціал нації включає: систему освіти та науки, комп'ютерне забезпечення, 
бази даних і електроніку, системи зв'язку, інтелектуальну власність. Курс на 
євроінтеграцію також означає більш високий рівень відкритості та глобалізації 
у всіх сферах життя країни. 

Головну роль у розвитку економіки країни  відіграють інформаційні 
технології, комп’ютерні системи, «високі» технології та інноваційні системина 
їхоснові, інноваційна організація діяльності. Саме тому особливе значення 
набуває добре організована система міжнародної інформації, нормальне 
функціонування якої не можливе без спеціалістів, що володіють іноземними 
мовами, здатними швидко сприймати та аналізувати інформацію із іноземних 
джерел без перекладача, викладати її рідною мовою та використовувати у 
науковій роботі. Вивчення англійської мови є соціально необхідною умовою 
ефективної роботи сучасного, конкурентоздатного на ринку праці спеціаліста. 
Наприклад, для фахівця в галузі інформатики та програмування знання 
англійської мови є дуже важливим. Різні програми стандартно створюються 
англійською мовою, так як фірми часто укладають договори з іноземними 
інвесторами. І щоб працювати з програмою, треба знати англійську. Вивчення 
англійської – це перший щабель до більшого професіоналізму в технічній 
галузі. Створення програмного продукту для САПР систем автоматичного 
проектування (CAD - ComputerAidsDesign), автоматичного виробництва (CAM 
- ComputerAidsManufacturing) автоматичного інженерного аналізу (CAE - 
ComputerAidsEngineering) – складний і довготривалий процес, який потребує 
залучення великої кількості спеціалістів не тільки у галузі програмування, а й 
інженерів, фізиків, хіміків та ін. Наприклад, у  фінансуванні та розробці 
великогоадронногоколайдера(англ. LargeHadronCollider, LHC) – найбільшого у 
світіприскорювача елементарних частинок, приймалиучасть понад 10 тисяч 
науковців та інженерів, представників різних університетів і лабораторій з 
понад 100 країн світу, що постійно спілкувались між собою.  

Вся галузь машинобудування розосереджена по всьому світі. Так, для 
українських літаків комплектуючі поставляють більш ніж з чотирьох країн. 
Значну частину комплектуючих для європейських та американських 
автомобілів виготовляють у Китаї та Кореї. Це потребує адаптації та перекладу 
креслень, програм, документації. Отже, світ не стоїть на місці, він постійно 
вдосконалюється, з'являються нові відкриття, розробляються новітні технології 
– постає проблема наявності світової мови, якою могли б спілкуватися діячі 
різних країн і національностей. На сьогоднішній день такою мовою є 
англійська. Тому в сучасних умовах глобалізації світу, курсу України на 
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євроінтеграцію, фахівець у кожній галузі, щоб бути конкурентоздатним, мати 
перспективи професійного та кар‘єрного росту повинен володіти хоча б однією 
іноземною мовою. 

Вивчення курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» має 
забезпечити студенту доступ до зарубіжних джерел інформації, навчивши його 
читати іншомовну оригінальну літературу з фаху. Основною метою вивчення 
курсу навчальної дисципліни студентами технічного напрямку є досягнення 
практичного володіння іноземною мовою на базі професійно-орієнтованого 
навчання, в обсязі тематики, яка визначена навчальною програмою. 

Висновки. Виходячи з вищесказаного, констатуємо, що особливо 
важливого значення набуває формування у студентів іноземної мовної 
компетенції. На сьогодні вивчення курсу «Англійська мова за професійним 
спрямуванням» є особливо актуальним, так як це одна з сучасних дисциплін, 
що є обов’язковим для вивчення при фаховій підготовці спеціалістів. Настали 
часи, коли дуже важко уявити кваліфікованого фахівця без знання 
англійськоїмови, без вміння спілкуватися нею як на побутовому, так і на 
професійному рівні. 
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Аннотация. Статья посвящена одному из современных направлений в 
машиностроении – высокоскоростной обработке. Автор раскрывает 
основные преимущества использования данной обработки, основной принцип 
ВСО, эффект ВСО. Особое внимание обращается на случай, где единственным 
возможным способом обработки деталей является использование ВСО. 

Ключевые слова: современное направление, основной принцип, эффект  
Abstract. The article is devoted to one of the modern trends in mechanical 

engineering - high-speed machining . The author reveals the main advantages of IP - 
Use this processing, the basic principle of the WZO , the effect of the WZO . 
Particular attention is drawn to the case where the only possible way is to use 
machining parts GUS. 

Key words: modern direction , the basic principle , the effect  
Одним из современных направлений в машиностроении является 

осуществление высокоскоростной обработки (ВСО) - Hight speed cutting (HSС). 
В настоящее время интерес ведущих предприятий России к данной обработке 
стремительно увеличивается. Ключевым фактором в достижении успеха 
современного предприятия является внедрение ВСО. Основная выгода 
обеспечивается тем, что высокие режимы резания ВСО позволяют сократить 
время резания и стоимость конечного изделия. Время производственного цикла 
сокращается более чем на 50%. С помощью ВСО достигается максимальная 
производительность. Нельзя не отметить, что в некоторых случаях 
использование ВСО является единственным возможным способом обработки 
деталей. 

Основной принцип ВСО: малое сечение среза, снимаемое с высокой 
скоростью резания и высокой минутной подачей. Скорость резания и подача в 
5-10 раз выше, чем при обычной обработке. Рекомендуемая глубина резания не 
должна превышать 10% диаметра фрезы. 

При ВСО наиболее важным фактором является перераспределение тепла в 
зоне резания. В данной обработке скорость подачи превышает скорость 
теплопроводности обрабатываемого материала, поэтому основная масса тепла 
концентрируется в стружке, не успевая переходить в заготовку и инструмент. 
Таким образом, с помощью ВСО можно фрезеровать закаленные стали, не 
опасаясь отпуска поверхностного слоя. Исследования показали, что 75% тепла 
отводится со стружкой, 20% - через инструмент и 5% - через обрабатываемую 
деталь. Ввиду этого ВСО базируется на сокращении тепла, которое обычно и 
является причиной износа инструмента. 

Основной эффект ВСО заключается в сокращение и упрощение 
технологических процессов, в которых исключается эрозионная обработка и 
ручная доводка. 

ВСО применяется там, где необходимо быстро снять металл, а также при 
обработке сложных деталей: Обработка длинных тонкостенных алюминиевых 
деталей (например, деталей фюзеляжа самолетов). К данным деталям обычно 
предъявляются высокие требования по качеству обработки. Учитывая большие 
объемы срезаемого металла, высокое качество данных деталей возможно 
добиться только путем применения ВСО (скорость резания 1500…3000 м/мин, 
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обороты шпинделя 15000…50000 об/мин, а также высокие подачи).  
Раньше данную обработку сдерживали: режущий инструмент, 

оборудование, системы ЧПУ. На сегодняшний день эти проблемы вполне 
решены, и поэтому ВСО быстро развивается и уже довольно широко 
применяется. 

Особые требования также налагаются и на систему ЧПУ, она должна 
позволять высокую скорость просмотра кадров вперед (100-200 кадров/с), 
чтобы успевать сделать расчеты для торможения на подходе к углу и разгона 
после поворота. Кроме того обладать множеством других возможностей для 
отработки ВСО. 

Современное отечественное станкостроение поддерживает данную 
обработку, придавая станкам особые характеристики, однако, существуют ряд 
причин низкого использования ВСО российскими машиностроительными 
предприятиями: высокая стоимость и значительные затраты на покупку 
режущего и вспомогательного инструмента производимого зарубежными 
компаниями (именно затраты на эксплуатацию такого оборудования являются 
причиной низкой доли ВСФ в российском машиностроительном производстве); 
отсутствие подготовленных кадров, способных разрабатывать технологии 
обработки на высокоскоростных станках; проблема в выборе САМ - системы, 
способной разрабатывать оптимальную траекторию обработки сложной в 
обработке детали, чтобы не подвергнуть поломке высокоскоростной станок. 
Технолог должен в совершенстве владеть САМ - системой и быть готовым к 
нетрадиционным решениям и приемам. 

Не смотря на это, машиностроительные предприятия России, строящие 
планы модернизации своего производства, делают выбор на станки и 
инструмент для использования ВСО, несмотря, что стоимость станков и 
инструментов для ВСО в несколько раз дороже стандартных их аналогов, 
следует учитывать все преимущества ВСО перед силовой (традиционной) 
обработкой. При грамотной настройке и большой загрузке станков (порядка 
120 ч в неделю) стратегия ВСО способна довольно быстро окупить все затраты. 
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DRILLING WELLS USING CAVITATION-PULSATING WASHING THEIR 

BOOTTEM HOLE 
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Анотація. Розглядається технологія буріння свердловини з використанням 
інструменту, який забезпечує застосування прохідного направленого потоку 
гідродинамічних частотно-пульсаційних імпульсів, створених в кавітаційній 
камері. Це дозволяє забезпечити одночасно зростання швидкості буріння та 
якість промивання вибою свердловини,і в підсумку призводить до скорочення 
часу, відведеного на спорудження свердловин. 

Ключові слова: кавітація, пульсаційний потік, бурове долото. 
Abstract. We consider drilling technology using a tool that provides the use of 

directional flow-through hydrodynamic pulsation frequency pulses generated in the 
cavitation chamber. This allows both increase drilling speed and quality of washing 
the bottem hole well, and eventually leads to a reduction in the time allocated for the 
construction of wells. 

Key words: cavitation, pulsating flow, drill bit. 
Постановка проблеми. Енерговитрати на буріння свердловин в Україні є 

значно вищими, ніж аналогічні витрати західних міжнародних компаній, а 
темпи будівництва свердловин нашими буровими підприємствами різняться в 
три-чотири рази в порівнянні із західними компаніями, причому не нашу 
користь [1]. Тому актуальним завданням, поставленим перед вітчизняними 
науковцями і буровими підприємствами, є пошук нових методів поглиблення 
свердловин з використанням сучасної техніки і технологій, які забезпечать 
швидкі темпи і якість буріння свердловин.   

Вплив потужного гідродинамічного потоку на зруйновану і 
передзруйновану породу сприяє збільшенню швидкості буріння. Однак його 
ефективність на даний час досягла свого максимуму і досягнути подальшого 
зростання швидкості буріння і пониження енерговитрат з використанням 
гідромоніторних потоків в долоті вже не призводить до бажаних результатів 
буріння.  

Аналіз останніх досліджень. На наш погляд, понизити енерговитрати при 
бурінні шарошковими долотами з одночасним збільшенням швидкості буріння 
можна при реалізації кавітаційної пульсації потоку промивальної рідини в 
долоті безпосередньо в процесі руйнування породи. [2, 3, 4]. 

Відомо, що надлишковий тиск (гідростатичний і гідродинамічний) стовпа 
промивальної рідини впливає на ступінь видалення породи з вибою 
свердловини. Нами досліджено процеси, які відбуваються на вибої свердловини 
в процесі буріння при встановленні в промивальних каналах долота 
гідродинамічного пульсатора-кавітатора [3].  

Вивчення факторів, які знижують міцність рідин і допомагають 
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інтенсифікації процесів пароутворення, дозволяють направлено конструювати 
кавітатори-пульсатори, будову і взаємодію їх основних робочих вузлів з метою 
вибору раціональних характеристик для регулювання інтенсивності і частоти 
ударних імпульсів і коливань тиску при використання в якості робочих рідин 
газорідинних сумішей різного складу. 

Основна частина. Задачею наших досліджень є створення інструменту з 
застосуванням прохідного направленого потоку гідродинамічних частотно-
пульсаційних імпульсів, створених в кавітаційній камері, який забезпечує 
підвищення швидкості буріння за рахунок імпульсного руйнування породи на 
вибої свердловини при збереженні стійкості робочих елементів долота [5]. 

Даний технічний результат досягається тим, що кавітаційно-пульсаційна 
камера розміщується в корпусі-перехіднику (рис.1) на вході в долото, а на 
виході камери установлено направляючий захисний екран.  

 
1 – корпус перехідника; 2 – кавітаційно-пульсаційна камера;  

3 – ущільнювач; 4 – кріплення; 5 – конфузор; 6 – посадочне гніздо;  
7 – ущільнююча манжета; 8 - дифузор 

Рис.1. Наддолотний перехідник з кавітаційним пульсатором 
 
Камера має в своєму складі має конфузор, на осі якого виділяється 

розчинений в промивній рідині газ. Рідина, проходячи з великою швидкістю 
через сопло камери, попадає в зону, де під дією великого тиску кавітаційні 
пухирці руйнуються і формуються імпульси тиску значної частоти. Екран, 
виконаний із спеціального матеріалу і установлений на виході з камери, 
захищає внутрішні поверхні долота від руйнування, а також направляє потік 
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рідини, вільний від пухирців, до отворів долота. 
На рис. 2 наведено інструмент, що складається з корпусу-перехідника 1, в 

якому розміщена камера завихрення 2, корпус камери 3 з конфузором 4, соплом 
5, захисним фланцем 6, і направляючим захисним екраном 7. Екран розміщений 
у внутрішній порожнині долота 8. 

 
1 – корпус перехідника; 2 – камера завихрення; 3 – корпус камери 

завихрення; 4 – конфузор; 5 – сопло; 6 – захисний фланець; 7 – направляючий 
захисний екран; 8 – бурове долото 

Рис. 2. Інструмент для буріння свердловин  
 
Потік рідини через корпус-перехідник під тиском подається у камеру 

завихрення 2 по дотичній, чим досягається його закручування та створення 
обертового потоку, який має різну швидкість обертання від поверхні циліндра 
до його осі. Конфузор 4 має кут звуження від 7 до 15° в залежності від тиску 
рідини. По лінії мінімального тиску, а саме по осі камери завихрення 2 і 
конфузора 4 виділяється розчинений в промивній рідині газ. Рідина, проходячи 
з великою швидкістю (70 – 100 м/с) через сопло 5 попадає в зону, де на розчин 
діє великий зовнішній тиск. Під дією такого тиску кавітаційні пухирці миттєво 
руйнуються, відбувається їх схлопування та раптове зменшення тиску з 
частотою, яка формується вмістом розчиненого в рідині газу. Екран 7, 
виконаний із спеціального матеріалу, і установлений на виході з камери, 
захищає внутрішні поверхні каналу долота від руйнування, а також направляє 
потік рідини, вільний від пухирців, до промивних отворів долота. Фланець 6 
захищає торцеву поверхню корпусу камери 3 від руйнування. 

Запропоноване технічне рішення використано для бурового інструменту і 
вперше випробувано в промислових умовах в свердловині №52-Розсільна в 
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Прикарпатському УБР ВАТ “Укрнафта”. Випробування наддолотного 
перехідника з пульсатором проводилися в поєднанні з тришарошковим 
буровим долотом діаметром 295,3 мм.                

Висновки і перспективи подальших досліджень. Нашими промисловими 
дослідженнями встановлено, що проходка на долото та механічна швидкість 
буріння з використанням даного інструменту була вищою, ніж при 
використанні серійних гідромоніторних доліт. Відпрацювання доліт при 
бурінні показало, що проходка на долото у співставних гірничо-геологічних 
умовах зросла в 1,5 – 2 рази, а механічна швидкість буріння в 1,7 рази. 
Очевидно, що в даному буровому процесі відбувається поєднання двох явищ – 
відрив передзруйнованих частинок породи та виривання їх з масиву. 

На наш погляд, використання кавітаційної пульсації сприятиме 
зменшенню енерговитрат, скерованих на руйнування масиву порід, майже у 2 
рази. Це забезпечить одночасно зростання швидкості буріння та проходки на 
долото, що в підсумку призведе до скорочення часу, відведеного на 
спорудження свердловин. 
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HYDRATE DISSOCIATION BY APPLYING MANAGED UNBALANCED 

THERMOBARIC CONDITIONS 
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Анотація. Розглядається технологія видобутку метану з твердих 

газогідратних покладів шляхом застосування  керованих  незрівноважених 
термобаричних умов з можливістю їх поширення в напрямку простягання 
газогідратного пласта на значну віддаль за рахунок буріння горизонтального 
стовбура свердловини, що значно підвищує ефективність використання 
технології через більш повне залучення в розробку продуктивних покладів 
газових гідратів. 

Ключові слова: газові гідрати метану, свердловина, продуктивний пласт. 
Abstract. We consider the technology of extraction of methane from solid gas 

hydrate deposits by applying controlled unbalanced temperature and pressure 
conditions, with the possibility of spreading in the direction of the strike hydrate 
formation at a considerable distance by drilling a horizontal borehole, which greatly 
improves the efficiency of the technology across a full involvement in the 
development of productive deposits of gas hydrates.  

Key words: methane gas hydrates, well, reservoir. 
Постановка проблеми. На даний час природні газові гідрати 

заслуговують особливої уваги як можливе джерело викопного палива кількість 
якого оцінюється у великих обсягах. Чорне море теж багате на поклади 
газогідратів метану. У деяких районах пошуково-розвідувальними 
організаціями виявлено на глибинах 300-1000 м під дном моря метаногідратні 
поклади. За попередніми даними, у Чорному морі зосереджено не менше 25 
трлн. м³ газогідратів. Метан газогідратних шарів Чорного моря в майбутньому 
може служити перспективним джерелом газу для України. Розробка родовищ 
газогідратів може бути не менш рентабельною, ніж розробка великих родовищ 
вільного газу. Собівартість видобутку метану з газогідратів у Чорному морі 
може становити не більше 54 доларів за 1 тисячу кубометрів палива. 

Основна частина. Задачею наших досліджень є удосконалення способу 
видобутку метану з твердих газогідратних покладів шляхом застосування  
керованих  незрівноважених термобаричних умов з можливістю їх поширення в 
напрямку простягання газогідратного пласта на значну віддаль від уявної 

Научный взгляд в будущее 41 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

вертикальної осі стовбура свердловини, що значно підвищує ефективність 
використання способу шляхом більш повного залучення в розробку 
продуктивних покладів газових гідратів. 

Поставлена задача вирішується тим, що в способі видобутку метану з 
твердих газових гідратів, який здійснюється шляхом створення 
незрівноважених термобаричних умов при зниженні тиску і підводом тепла, 
згідно із запропонованою нами технологією, термобаричні умови змінюють в 
розрахунковому діапазоні вибійного тиску, який обмежують нижньою межею 
тиску насичення води газом, і температурою теплоносія. Причому температура 
регулюється  до розрахункової величини в точці виходу теплоносія у відкритий 
стовбур свердловини. Зміна вибійного тиску буде здійснюватися за допомогою 
ежекторного насосу і пакера, які монтуються на колоні насосно-компресорних 
труб, а температура теплоносія буде регулюватися за допомогою тиску, що 
виникатиме в кавітаційній камері, розміщеній на нижньому кінці колтюбінгової 
гнучкої труби (КГТ). 

Зміна термобаричних умов в розрахунковому діапазоні тиску, який 
обмежують нижньою межею тиску насичення води газом, дозволяє по-перше 
змінювати агрегатний стан газового гідрату, по-друге утримувати газ в 
розчиненому стані, тобто не давати йому виділятися з води і як наслідок 
забезпечувати ефективну теплопередачу від теплоносія до поверхні газового 
гідрату. Регулюючи температуру теплоносія в точці виходу його у відкритий 
стовбур свердловини можна, по-перше впливати на агрегатний стан газового 
гідрату, по-друге ефективно використовувати енергію, яка витрачається на 
підігрів теплоносія в кавітаційному пристрої, так як підігрів рідини-теплоносія 
відбувається безпосередньо в ньому. Необхідно зазначити, що для роботи 
ежекторного насосу застосовується робоча рідина, наприклад морська вода. У 
якості рідини-теплоносія, що подаватиметься в камеру кавітаційного пристрою, 
також можна використовувати ту ж морську воду. Кавітаційний пристрій 
монтують на нижньому кінці колтюбінгової гнучкої труби, що дає змогу 
просувати її за допомогою цієї труби вздовж газогідратного пласта і таким 
чином впливати на  агрегатний стан газового гідрату, а також охоплювати своїм 
впливом віддалені ділянки пласта. 

Суть даної технології пояснюється схемою, яка наведена на рис. 1. 
В свердловину 1, яка пробурена з морської платформи 2 і ізольована від 

оточуючої морської води водовіддільною колоною (морським стояком) 3, 
спущено експлуатаційну колону 4, яка містить перфоровані отвори 5 і входить 
горизонтальною ділянкою в газогідратний пласт 6. Свердловина 1 від вибою 7 
до гирла 8 на платформі 2 заповнена морською водою. Ежекторний насос 9 з 
пакером 10 монтують на насосно-компресорних трубах 11 і опускають в 
свердловину 1 на розрахункову глибину. За допомогою пакера 10 герметизують 
міжколонний простір 12 (між експлуатаційною колоною 4 і насосно-
компресорними трубами 11). Далі в порожнину насосно-компресорних труб 11 
на розрахункову заздалегідь глибину спускають колтюбінгову гнучку трубу 13, 
до нижнього кінця якої приєднано кавітаційну камеру 14, яку розміщують в 
зоні залягання покладу з газовим гідратом. Технологічний процес з видобутку 
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метану починають з нагнітання під розрахунковим тиском в кільцевий простір 
15 робочої рідини (морської води). Термобаричні умови в покладі з газовим 
гідратом 6 починають змінюватися. При цьому газогідрат починає переходити з 
твердого стану в рідкий, тобто у водний розчин. Робочий тиск на ежекторному 
насосі 9 слід підтримувати таким, щоб вибійний тиск в газогідратному пласті 6 
був не нижчим тиску насичення води газом, тобто щоб не проходило виділення 
газу з води. Вода, з розчиненим в ній газом, починає поступати в кільцевий 
простір 16 і рухається в напрямку ежекторного насосу. 

 
1 – свердловина; 2 – напівзанурена плавуча бурова платформа;  3 – водовіддільна 

колона; 4 – експлуатаційна колона; 5 – перфораційні отвори; 6 – газогідратний пласт; 7 – 
вибій свердловини; 8 – гирло свердловини;              9 – ежекторний насос; 10 – пакер; 11 – 

колона насосно-компресорних труб (НКТ); 12 – міжколонний простір; 13 – колона 
колтюбінгових гнучких труб (КГТ); 14 – кавітаційний пристрій; 15 – кільцевий простір (між 

колоною НКТ і колоною КГТ) 
Рис.1. Схема розташування технологічного обладнання для реалізації 

видобування метану з твердих газових гідратів 
 
Руйнування газового гідрату відбувається з ендотермічною реакцією, 

тобто з поглинанням енергії. При цьому температура в пласті з газовим 
гідратом 6 почне знижуватися, що в свою чергу може призвести до утворення 
газогідрату з рідкої фази. Щоб цього не відбулося в гнучку колтюбінгову трубу 
13 нагнітають теплоносій у вигляді морської води. Нагнітання теплоносія 
здійснюється під розрахунковим тиском. Пройшовши через камеру 
кавітаційного пристрою 14 теплоносій під дією кавітаційного процесу 
нагрівається до розрахункової величини. Причому, ступінь нагріву теплоносія 
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регулюють тиском нагнітання теплоносія в колтюбінгову гнучку трубу. Таким 
чином здійснюють компенсацію тепла, яке поглинається при ендотермічній 
реакції при розкладанні газогідрату. Теплоносій, виконавши свою функцію, 
змішується  з рідкою фазою газогідрату і поступає в кільцевий простір 16,  
рухаючись в напрямку ежекторного насосу 9. В ежекторному насосі продукція 
свердловини разом з теплоносієм змішуються з робочою рідиною ежекторного 
насосу і поступає далі в кільцевий простір 12, по якому вся ця суміш 
піднімається на поверхню до напівзануреної плавучої бурової платформи. 
Піднявшись на поверхню, суміш води і газу   розділяють. Надлишок води 
скидають в море, а газ надходить в систему первинної обробки і підготовку до 
транспортування на берег. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.  Застосування даної 
технології значно підвищить ефективність видобутку метану з твердих 
газогідратних покладів,  забезпечить шлях доступу до більш повного залучення 
в промислову розробку продуктивних пластів за рахунок буріння 
горизонтальних ділянок свердловин. 

Контролюючи термобаричні умови ми зможемо змінювати агрегатний стан 
газового гідрату, тобто утримувати газ в розчиненому стані, не даючи йому 
виділятися з води і як наслідок забезпечувати ефективну теплопередачу від 
теплоносія до поверхні газового гідрату. Регулюючи температуру теплоносія в 
точці виходу його у відкритий стовбур свердловини можна впливати на 
агрегатний стан газового гідрату, ефективно використовувати енергію, яка 
витрачається на підігрів теплоносія в камері кавітаційного пристрою. Слід 
зазначити, що для роботи ежекторного насосу у якості робочої рідини  і рідини- 
теплоносія, що подається в камеру кавітаційного пристрою,  використовується  
морська вода, що значно здешевлює технологію видобутку метану. 
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У статі наведено схему дослідної установки, описано порядок проведення 

експерименту, проаналізовано отримані результати, які свідчать про зміну 
реологічних показників нафти, що піддавалась впливу кавітаційно-пульсаційних 
коливань. Виявлено, що зниження в’язкості високов’язкої нафти відбувається 
при роботі гідродинамічного кавітатора, який, створюючи знакозмінні 
коливання тиску, руйнує механічну структуру високов’язкої нафти, що сприяє 
збільшенню швидкості її відкачування із свердловин. 

  Ключові слова: нафта, кавітатор, коливання, тиск, амплітуда, в’язкість. 
The article shows a diagram of the experimental setup described in the 

procedure of the experiment, an analysis of the results was made, showing the change 
of rheological parameters of oil exposed to the cavitation-pulsating vibrations.  

It was found that the decrease in the viscosity of highly viscous oil takes place as 
a result of work of the hydrodynamic cavitator that creats alternating pressure 
fluctuations and destroys the mechanical structure of the high-viscosity oil helping to 
increase its rate of pumping from wells. 

Keywords: oil, cavitator, vibrations, pressure, amplitude, viscosity. 
Вступ. Проблема пошуку ефективних технологій видобування 

високов’язкої нафти із свердловин сьогодні є актуальною у всіх 
нафтовидобувних країнах світу, у тому числі і в Україні. Для удосконалення 
цих технологій і технічних засобів використовують нові  фізичні явищах та 
ефекти. До таких фізичних явищ відноситься і кавітація. Використання 
кавітаційно-пульсаційної технології для зниження в’язкості  важких нафт в 
свердловинних умовах на родовищах з високов’язкими вуглеводнями може 
забезпечити істотне збільшення дебіту свердловин та зниження витрат на їх 
експлуатацію [1]. Тому проблема більш ефективної експлуатації свердловин, 
що продукують високов’язкі нафти, за умов існування дефіциту енергоносіїв є 
актуальною і потребує подальшого вивчення.  

Кавітаційно-пульсаційні коливання можуть відчутно змінювати параметри 
високов’язкої нафти і природно, що  є їх використовують для інтенсифікації 
видобування нафти [2]. Вони є ефективними лише тоді, коли інтенсивність 
коливань достатня і основним в цьому є розробка, випробування і 
впровадження потужних і довговічних генераторів імпульсного поля. 
Перспективними в цьому напрямі є гідродинамічні випромінювачі.  

Ефективність цих пристроїв часто залежить від комплексу одночасної дії 
не одного, а декількох факторів, які поодинці не дають бажаного ефекту [3-5]. 
Так, ефективність акустичних коливань суттєво підвищується за одночасного 
температурного впливу і циклічної зміни тиску. 

Висвітлення матеріалів дослідження. Гідродинамічний кавітатор 
встановлюється на вході у всмоктувальну лінію струминного насоса і, 
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створюючи штучну кавітацію, руйнує механічну структуру високов’язкої 
нафти, яка всмоктується насосом.  Для реалізації цієї технології в Івано-
Франківському національному університеті нафти і газу була удосконалена 
конструкція гідродинамічного кавітатора [6,7] і проведено дослідження 
пульсаційно-кавітаційних процесів, що виникають під час роботи такого 
пристрою [8, 9].  

Виходячи з поставленої мети експериментальних досліджень щодо 
створення пульсацій тиску в робочій рідині за допомогою гідродинамічного 
кавітатора,  було розроблено і виготовлено стендову експериментальну 
установку. Дослідження проводилися згідно з нижче наведеною схемою (рис. 
1).  

 
1 – гідродинамічний кавітатор; 2 – шток; 3 - корпус експериментальної 

установки;  4 – контргайка;   5 – нагнітальна лінія; 6 – насосний агрегат;              
7 – станція контролю і керування  ЕC-22-ACD; 8 – викидна лінія; 9 – ємність 
для нафти; 10 – горловина ємності; 11 – нафта; 12 – контрольний  датчик 

тиску на виході з установки;  13 - контрольний  датчик тиску на вході в 
установку 

Рис. 1  Схема обв’язки стендової експериментальної установки при 
проведенні  досліджень роботи  гідродинамічного  кавітатора   

 
Нафта 11 подається через шток 2 від насосного агрегату 6 типу 4АН-700,  

проходить  через  гідродинамічний пристрій-кавітатор 1 і спрямовується у 
ємність 9. Із ємності нафта прямує у викидну лінію 8 і знову повертається у 
насос. Тиск на вході і на виході в установку фіксується в автономному режимі 
через датчики тисків 13, 12 із записом їх показників на комп’ютері станції 
контролю і керування ЕC-22-ACD 7.  

Послідовність проведення операцій була такою: 
1. Напомпували в сталеву ємність  1 м3 підготовленої товарної нафти 

(ПТН). 
2. Провели вимірювання вихідних показників товарної нафти: 

температури, в’язкості, густини. 
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3. Обв’язали дослідну установку з насосним агрегатом, ємністю з 
нафтою і станцією контролю і керування ЕC-22-ACD.  

4. Провели прокачування ПТН з тиском 7 МПа на насосному агрегаті 
упродовж 10 хвилин через дослідну установку і ємність  без встановлення у 
шток установки гідродинамічного пристрою- кавітатора.  

5. Зупинили роботу насоса. Провели вимірювання показників нафти: 
температури, густини і в’язкості. 

6. Встановили у дослідній установці гідродинамічний  кавітатор з 
діаметром комбінованого сопла спочатку 8 мм, а пізніше 6 мм та почали 
прокачування ПТН   упродовж 10 хвилин і фіксували тиск на вході і на виході з 
установки.  

7. Зупинили роботу насоса, відібрали із сталевої ємності пробу ПТН і 
провели вимірювання показників нафти: температуру, в’язкість, густину. 

Прокачування нафти  через дослідну установку з гідродинамічним  
кавітатором тривало близько однієї години. Через кожні 10 хв. зупиняли роботу 
насоса, відбирали проби нафти і проводили вимірювання  її показників: 
температури, густини і в’язкості.  

Усього було відібрано сім проб. Вихідні параметри нафти: температура - 
14 °С; густина ρ=849 кг/м3; кінематична в’язкість ν =18,52  мм2/с, статична 
напруга зсуву через одну і десять хвилин становила СНЗ = 2,0/2,5 дПа. 

Необхідно відзначити, що під час прокачування нафти упродовж  10 
хвилин без встановлення у шток дослідної установки гідродинамічного 
кавітатора температура нафти знизилась на 2 °С, а густина, кінематична 
в’язкість і СНЗ (1/10) відповідно збільшились і становили ρ=854 кг/м3 і 
ν =28,946∙10-6 м2/с і  СНЗ = 2,5/3,5  дПа.  

Результати проведених експериментальних досліджень зведені до табл. 1.  
Для порівняння наводимо  результати досліджень показників нафти 

(в’язкість, статична напруга зсуву) після її нагрівання до відповідних 
температур, які проводилися разом з фахівцями НДПІ ПАТ «Укрнафта» (табл. 
2). 

Пульсацій на виході з установки не спостерігалося. Після встановлення 
гідродинамічного кавітатора у шток установки і відновлення прокачування 
нафти згідно з наведеною схемою температура нафти почала зростати на 4 – 5 
°С через кожні 10 хвилин, а густина знижуватися відповідно на 4-8 одиниць і 2-
3%. Необхідно зауважити, що після першого прокачування через 
гідродинамічний кавітатор кінематична в’язкість знизилась більше ніж на 20 
одиниць (в кінцевому результаті кінематична в’язкість зменшилась в 4,16 рази). 
Статична напруга зсуву через 1 хв. зменшилась на 1,5 дПа, а через 10 хв. – на 
2,5 дПа і становила 1,0 дПа і залишалася стабільною до кінця проведення 
експерименту.  

Частота коливань під час роботи гідродинамічного кавітатора становила    
10-12 Гц. Амплітуда коливань при роботі з комбінованим соплом діаметром      
8 мм складала на вході в установку 4,6-7,0 МПа, а на виході - 0,21-0,24 МПа, а з 
комбінованим соплом діаметром 6 мм відповідно  2,1-8,3 МПа і 0,21-0,28 МПа.   
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Таблиця 1 
 Результати досліджень впливу роботи гідродинамічного кавітатора  

на параметри нафти 
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Висновки. Внаслідок проведення експериментальних досліджень були 

отримані такі результати:  
- встановлено можливість виникнення пульсацій і кавітаційних процесів у 

потоці робочої рідини при її проходженні через гідродинамічний  кавітатор; 
- встановлено характер пульсації потоку, який полягає у зменшенні 

величин тиску на виході з пульсаційної камери з частотою 10-12 Гц. Амплітуда 
коливань при роботі з комбінованим соплом діаметром 8 мм складала на вході в 
установку 4,6-7,0 МПа, на виході - 0,21-0,24 МПа, а з комбінованим соплом  
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Таблиця 2  
Результати   дослідження нафти зі свердловин  Долинського родовища 

№ 
з/п Показник 

Одиниці 
вимірюван

ня 

№ свердловини  

833 751 825 

1. Температура застигання °С 21 27 20 
2. Густина товарної нафти кг/м3 848 863 849 
3. В’язкість кінематична  

при 25 °С 
при 29 °С 
при 34 °С 
при 40 °С 

м2/с х10-6 

 
27,996 
15,026 
8, 193 
7,934 

 
- 

36,874 
16,229 
11,562 

 
17,88 
10,448 
7,224 
5,914 

4. Статична напруга зсуву 
через 1/10 хв. 

при 25 °С 
при 29 °С 
при 34 °С 
при 40 °С 

дПа 

 
1,0/1,0 
2,0/2,0 
1,0/1,0 
1,0/1,0 

 

 
2,0/2,0 
2,5/1,0 
1,0/1,5 
1,0/1,0 

 
1,0/1,0 
2,0/2,0 
1,0/1,5 
1,0/1,0 

  
діаметром 6 мм відповідно 2,1-8,3 МПа і 0,21-0,28 МПа;   

Проведені дослідження вказують на суттєвий вплив гідродинамічного 
кавітатора на параметри нафти і на доцільність застосування цього пристрою у 
технологічній схемі для видобування із свердловин високов’язких нафт. Роботи 
у цьому напрямку тривають.  
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THE ENHANCEMENT OF DRILLING HOLE JET UNIT FOR HIGH-
VISCOSITY OIL EXTRACTION  
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У статті описано удосконалену конструкцію струминної насосної 

установки з розділеними робочими потоками, яка використовує для зниження 
в’язкості нафти енергію пульсуючих потоків. Завдяки поєднанню одночасної 
роботи струминного насоса з розділеними робочими потоками і 
гідродинамічного кавітатора продуктивність свердловини з високов’язкими 
нафтами збільшується у 2-4 рази. 

Ключові слова: конструкція, пульсація, кавітатор, нафта, видобуток, 
продуктивність 

The article describes the improved construction of jet pump installation with 
separated work-streams, the following installation uses pulsating steam energy for oil 
viscosity reduction. As a result of simultaneous performance of a jet pump with 
separated work-streams and hydrodynamic cavitator, the productive capacity of well 
increases  2-4 times. 

 Keywords: construction, pump surge, cavitator, oil, extraction, productive 
capacity. 

Вступ. На сьогоднішній день відома низка свердловинних насосних 
установок  і пристроїв для відкачування рідини із свердловини із 
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використанням струминних насосів із застосуванням аерування робочої рідини 
[1]. Деякі з них мають на меті піднімання на поверхню рідин, які володіють 
високов’язкими властивостями. Заслуговує на увагу пристрій для видобування 
високов’язкої і парафінистої нафти [2].  

Недоліком цього пристрою є те, що реагент, який використовується для 
ініціювання хімічної реакції з виділенням тепла є недешевим і через деякий час 
його необхідно буде поновлювати. А для цього необхідно буде зупиняти 
видобування і зворотним промиванням або за допомогою канатної техніки 
піднімати реакційну камеру на поверхню. Все це незадовільно відобразиться на 
ефективності видобування високов’язкої нафти, погіршить економічні 
показники роботи свердловини.  

Для зменшення впливу цих недоліків нами пропонується удосконалити 
конструкцію струминної установки шляхом використання насосів з 
розділеними робочими потоками і використанням енергії пульсуючих потоків. 

Удосконалення роботи свердловинної струминної установки для 
видобування високов’язкої нафти.  При проектуванні комплекту обладнання 
для видобування високов’язких нафт нами була взята за основу уже відома і 
випробувана конструкція струминного апарату типу ПЕОС. Нами 
запропоновано струминний апарат, схему якого зображено на рис. 1. 

 
1 – корпус пристрою; 2 – дифузор; 3 – камера змішування; 4 – сопло;  

5 – сідло;   6 -  струминний насос;  7 – фільтраційні отвори; 
8 – ущільнюючі кільця;   9 - тангенціальні вхідні отвори кавітатора;  

10 – камера завихрення; 11 – корпус гідродинамічного кавітатора 
Рис. 1 Струминний апарат для видобування високов’язких нафт 
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Корпус пристрою має осьовий канал з мінімальним діаметром 48 мм, який 
для заданого технологічного процесу перекривається відповідною вставкою 
(клапаном для опресування пакера, насосом ежекторним з гідродинамічним 
кавітатором). В корпусі пристрою є також радіальні канали для подачі робочої 
рідини і бокові канали вздовж осі для всмоктування пластової рідини з 
підпакерної зони. У верхній і нижній частинах корпус пристрою має різьбу 
НКТ 73 ГОСТ 633-80 для з’єднання з насосно-компресорними трубами. В 
струминних апаратах типу ПЕОС робоча рідина подається по трубах НКТ, а за 
технологією видобування високов’язких нафт робоча рідина подається по 
затрубному просторі, тому насос ежекторний нами конструктивно змінений. 
Він складається з корпусу, в якому вгвинчені сопло і змішувач. В корпусі 
насосу передбачені радіальні отвори діаметром не більше 2,5 мм для фільтрації 
як робочої суміші, так і для фільтрації пластової рідини. Цим забезпечується 
більш надійніша і довговічніша робота струминного апарату. 

Сопло (6 і 8 мм) і змішувач виконані двох типорозмірів, що дає можливість 
підбирати різні режими роботи. Тому діаметр сопла кавітатора виготовляється 
також двох типорозмірів 6 і 8 мм для забезпечення стабільної роботи 
гідравлічної пари струминний насос – кавітатор. Під час стендових досліджень 
кращі результати показав кавітатор з діаметром сопла 6 мм. В загальному чим 
менший діаметр – тим інтенсивнішою буде кавітація, але ця величини 
обмежується розміром вічок поверхневого фільтра, який становить 2,5 мм. В 
конструкції кавітатора передбачено центральний пружинний стержень, торець 
якого межує з соплом. Діаметр стержня   становить 1 мм. Отже, якщо сопло 
кавітатора має 6 мм, а в центрі його знаходиться пружинний стержень 
діаметром 1 мм, то тоді прохідний канал між стержнем і соплом становитиме з 
кожного боку 2,5 мм. Звідси випливає, що використовувати сопло кавітатора з 
діаметром, який менший 6 мм не можна. 

У верхній частині струминного насосу знаходиться хвостовик з 
проточкою, за яку при допомозі цангового вловлювача на канатній техніці 
можна підняти його на поверхню. В нижній частині – є різьбова частина, до 
якої можна приєднувати клапан гідродинамічних досліджень або 
гідродинамічний кавітатор.  

Клапан для гідродинамічних досліджень складається з корпусу, в якому 
знаходиться сідло, з’єднане з обмежуючою втулкою, кулька діаметром 25 мм 
притиснена пружиною до сідла і обмежуючий гвинт. Сідло в нижній частині 
з’єднане з наконечником, який підтримує ущільнюючі манжети. В наконечнику 
передбачена різьба для приєднання глибинного манометра або термометра.  

В комплект обладнання входить також клапан для опресування пакера. Він 
складається з корпуса послідовно з’єднаного з вставкою, муфтою 
наконечником і хвостовиком. Між ними знаходяться ущільнюючі манжети. 
Корпус, вставка, муфта, наконечник і хвостовик мають осьовий канал, тому цей 
клапан можна використовувати для заливання кислоти, лугу або ПАР у 
підпакерну зону.  

Для проведення технологічних операцій на свердловині (заміна вставок) в 
комплект обладнання включено перехідник для з’єднання з геофізичним 
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кабелем; обважнювач і вловлювач цанговий.   
 Спосіб роботи насосно-ежекторної свердловинної струминної установки з 

гідродинамічним кавітатором для видобування високов’язких нафт захищений 
патентом України 57331 [3]. В основу роботи обладнання поставлено задачу 
вдосконалити спосіб роботи насосно-ежекторної установки для видобування 
високов'язких нафт таким чином, щоб збільшити продуктивність свердловини і 
при цьому зменшити енерговитрати за рахунок зменшення в'язкості нафти, яка 
видобувається.  

Поставлена задача вирішується тим, що у способі роботи ежекторної 
свердловинної установки для видобування високов'язких нафт, згідно з яким 
здійснюється подача  активного рідкого керованого середовища по затрубному 
простору в радіальні отвори корпуса струминного насосу і до каналу вставки 
високонапірного струминного насосу, де відбувається розділення на два 
потоки: перший подається на сопло ежектора струминного насосу, а другий на 
гідродинамічний кавітатор, з допомогою якого відбувається обробка пасивного 
середовища (високов'язкої нафти), а відкачування обробленого пасивного 
середовища відбувається за допомогою струминного насоса по колоні насосно-
компресорних труб. 

Висновки. Завдяки поєднанню одночасної роботи струминного насоса з 
розділеними робочими потоками і гідродинамічного кавітатора продуктивність 
свердловини з високов’язкими нафтами збільшується у 2-4 рази. Це було 
підтверджено приймальними промисловими випробуваннями на 
Бугруватівському родовищі, на основі яких був складений акт. 
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Анотація. Суть роботи стосується формування стійкості обертово-
поступального руху промивальної рідини в кільцевому каналі горизонтальної 
свердловини безпосередньо енергією потоку, а також обґрунтування методів 
регулювання гідродинамічних параметрів і структури потоку з врахуванням 
конкретних геолого-технічних умов. 

Ключові слова: коливання, вібрація, промивна рідина, буріння, свердловина. 
Abstract. The matter of the article is related to the process of formation of 

stability of rotary-forward motion of washing fluid in the annulus of horizontal well 
directly by the energy of the flow, and also substantiation of methods of regulation of 
hydrodynamic parameters and flow structure with consideration of concrete 
geological and technical conditions. 

Key words: vibrational processes, oscillations, rotary motion, washing fluid, 
flow, drilling, well, generator. 

Коливна гідродинаміка гетерогенних систем є самостійним розділом 
механіки коливань, яка досить інтенсивно розвивається завдяки зусиллям як 
вітчизняних так і зарубіжних науковців [1, 2, 3, 4]. 

Цікавими є роботи з дослідження вібраційної теплової конвекції, які 
характеризують вплив віброколивних процесів на динаміку неоднорідної за 
густиною нестискуваної рідини [5, 7]. Поведінка різних фазових домішок 
(твердих, краплинних, газових) у рідині, що зазнає впливу вимушених 
коливань, характеризується своєрідними особливостями. Серед цих 
особливостей можна виділити дві суттєві – процеси вібропереміщень та ефекти 
локалізації, тобто спрямоване переміщення домішок (вибуреної породи) за 
рахунок впливу коливань та утворення в певних місцях стовпа рідини їх 
локальних скупчень.  

Теоретичні дослідження показали, що динаміка фазових складових, 
зокрема твердих чи газоподібних в рідині під дією впливу періодичних 
чинників залежить від генерованої частоти.  

У високочастотному діапазоні, де частота коливань є досить високою, 
ефекти стискуваності не проявляються, і розглядаючи осцилюючий рух рідини 
в’язкими пристінковими шарами Стокса можна нехтувати, а течію вважати 
потенціальною.  

Для нафтогазової промисловості суттєвими є достатньо в’язкі рідини, тому 
дослідження впливу коливного процесу на рідини, коли їх стискуваність є 
несуттєвою мають неабиякий інтерес.  

Як показали дослідження, тверді домішки в рідині в процесі поступального 
коливного руху під дією сил інерції зазнають коливань, а гідродинамічна 
взаємодія тіла яке коливається з рідиною призводить до виникнення середньої в 
часі сили, що діє на тіло. Оскільки коливання рідини є ангармонічними – рідина 
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має різну швидкість у різних напрямках (існує градієнт швидкості рідини), тому 
тверді частинки рухаються в стовпі рідини вгору.  

Явище коливного переміщення тіл може відбуватися в асиметричних 
системах, і ця асиметрія може бути силовою, кінематичною, структурною, 
градієнтною, хвильовою та ін. Переміщення тіл є можливим і під впливом 
симетричних коливань механічної системи. Під дією гармонічних коливань 
домішки, які володіють більшою густиною ніж рідина, можуть спливати (ефект 
Челомея) [6]. 

Особливий інтерес являють комбіновані коливання, зокрема поступально-
обертові коливання, коли обертова складова спричинює коливання рідини 
відносно трубного чи позатрубного простору, а інтенсивна поступальна 
складова спричинює синхронні коливання твердої фракції в рідині які є за 
величиною значно більшими ніж за наявності лише поступальних вібрацій. 

Проведені теоретичні дослідження стосовно взаємодії твердих тіл під 
впливом коливних процесів показали, що незалежно від того чи коливний рух 
відбувається в рідині де є тверді тіла, чи коливний рух відбувається з твердим 
тілом в рідині, що сама не зазнає коливного процесу, спостерігається 
гідродинамічна взаємодія тіл одні з одними [9, 10] в результаті чого, за певних 
параметрів, тіла притягалися. Сила притягання швидко спадає зі збільшенням 
віддалі між тілами, і має сенс лише на віддалях співрозмірних з розмірами 
самих тіл. Встановлено [11], що підняття і підвіс важкого твердого тіла в рідині 
за допомогою коливань іншого твердого тіла, що знаходиться над ним не 
залежить від в'язкості рідини. Такий процес характеризується гістерезисом, 
тобто прилипання нижнього тіла до верхнього, яке коливається, і падіння 
нижнього відбувається за різних параметрів коливань.  

Проведено теоретичні дослідження динаміки слабо неоднорідної зваженої 
твердої фази в рідині під впливом високочастотних коливань, у випадку, коли 
період коливань, час релаксації швидкості часток і рідкої фази є 
співрозмірними, відбувається зсув фаз між коливаннями частинок і рідини. 
Було виявлено, що під час великого міжфазного тертя та великій частоті 
коливань, речовину, що перебуває у зваженому стані можна описувати в рамках 
однорідинної моделі, де враховуються інерційні властивості рідини і часток, що 
перебувають у зваженому стані та ефект приєднання мас. Стало очевидним, що 
поряд з монотонним механізмом збудження нестійкості з'являється можливість 
коливної складової. Як стало відомо, інтервал помірних і низьких частот є 
дослідженим мало. 

В цьому інтервалі частот визначну роль відіграє в’язкість рідини. На 
віддалях порядку товщини шару Стокса проявляються сили відштовхування, в 
той час як на більших віддалях між частинками твердої фракції домінують сили 
притягання. Дослідження підіймальної сили в широкому інтервалі частот 
коливань показали, що в низькочастотному діапазоні сили притягання між 
частинками не проявляються, а сили відштовхування зменшуються з віддаллю 
за експоненційним законом.  

У випадку високих частот залежність сили взаємодії від віддалі між тілом, 
що знаходиться в рідині і стінкою має мінімум і на межі домінує сила 
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відштовхування, яка швидко спадає з віддаллю, за межею області в'язкої 
взаємодії проявляється сила вібраційного притягання, яка також спадає з 
віддаллю. В залежності від діапазону частотних коливань важка фракція 
вибуреної породи може перебувати у зваженому стані в статичному силовому 
полі. 

Дослідження поведінки твердого тіла в рідині під впливом обертового 
коливного руху в залежності від частоти показало немонотонну зміну 
параметра Wr, що характеризує підйом і падіння тіл в рідині в полі сил тяжіння. 
Встановлено, що в діапазоні помірних і низьких частот ефект спливання 
твердих часток вибуреної фракції ускладнюється наявністю сил близької 
взаємодії зі стінками бурильної колони: стрибкоподібним переходам тіла від 
однієї межі шару до іншої під час підвищення і пониження інтенсивності 
коливань передує монотонне переміщення частки від межі на віддаль порядку 
масштабу в’язкого граничного шару Стокса. Таким чином, динаміка твердої 
фракції вибуреної породи у в’язкій рідині під час обертових коливних рухів 
бурильної колони визначається двома явищами. Одне з них це є явище левітації 
часток породи у пульсуючому рухомому потоці, який не зв'язаний з наявністю 
стінок бурильної колони і визначається лише неоднорідністю потоку. Другим є 
явище близької в’язкої взаємодії зі стінками бурильної колони, яке 
проявляється на віддалях порядку товщини шару Стокса. Перше явище зі 
збільшенням в'язкості рідини слабшає, вібраційна підіймальна сила спадає, 
друге ж зі збільшенням товщини в’язкого шару Стокса – підсилюється. 

Оскільки в потоці рідини існує певна гідродинамічна взаємодія між 
самими частинками вибуреної породи, то ж неабиякий інтерес мають 
дослідження впливу коливних процесів на цю взаємодію. 

Дослідження впливу обертових коливань на близьку гідродинамічну 
взаємодію часток показали, що в мало в’язких рідинах взаємодія носить 
відштовхувальний характер. Сила відштовхування швидко спадає з віддаллю. В 
діапазоні високих частот коливань під час взаємодії тіл визначну роль відіграє 
амплітуда швидкості коливань. У в'язких рідинах зі зниженням частоти сили 
відштовхування слабшають, відбувається суттєва зміна характеру вібраційної 
взаємодії на відносно малих віддалях, а саме – частинки починають 
притягатися. 

Рідина, що рухається в затрубному просторі під час буріння вертикальних, 
похило-скерованих та горизонтальних свердловин це – струминний 
турбулентний потік, в різних ділянках якого присутні як вільні так і пристінкові 
зсувні шари, де наявні когерентні структури, що розвиваються під дією 
вібраційно-коливних процесів. В таких структурах наявні: критичні точки з 
максимальними коефіцієнтами тепломасообміну; різке викривлення ліній течії; 
в пристінковій частині струмини мають місце локальні нестаціонарні відриви 
потоку. Тому є необхідним дослідження фундаментальних фізичних ефектів та 
явищ, що їх супроводжують. 

У струминних течіях наявні когерентні структури – це відносно-масштабні 
детерміновані вихори в шарах змішування, що характеризуються значним 
часом життя. Ці структури виникають у наслідок злиття вихорів менших 

Научный взгляд в будущее 56 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

розмірів, що розвиваються в зсувному шарі як результат нестійкості Кельвіна-
Гельмгольца. Когерентні структури містять в собі значну частину турбулентної 
кінетичної енергії потоку і в значній мірі визначають інтенсивність процесів 
переносу. 

Загальновідомо, що зовнішні періодичні збурення потоку впливають на 
характеристики струмини. Збудження потоку на частоті спрямування 
когерентних структур, як правило, призводить до їх регуризації і підсилення. 
Отже, вплив на потік навіть низькоамплітудних (малоенергетичних) збурень 
дає можливість суттєво керувати турбулентними характеристиками і процесами 
тепломасообміну в потоці. 

 
 

 
Комплексний потенціал руху потоку рідини з інтенсивністю χ , центр 

турбулентності якого перебуває в деякій точці 0z , описується рівнянням: 
)ln( 0zz³ −= χω .                                          (1) 

Структура, що виникає, в поперечному перерізі навколо труби під дією 
коливань має вигляд як на схемі 1, де лінії об’єднують миттєві місця вузлів. 

Загальне рівняння руху рідини в структурі можна подати у вигляді: 
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а рівняння, якими описуються лінії течії з врахуванням структури, що 
виникає за цих умов має вигляд: 
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де х, та у – це координати осей в поперечному перерізі потоку рідини; 
 а – відстань між шарами потоку в радіальному напрямку; 
 χ  - інтенсивність потоку. 
Тоді комплексний потенціал руху рідини такої системи описується 

рівнянням, що має вигляд: 
)(...)ln()ln( naziazizin ±++±+= χχχω .                (4) 

В роботах [17, 18] наведено результати досліджень закономірностей 
розвитку великомасштабних структур в умовах близького розміщення твердих 
поверхонь, якими в нашому випадку може бути стінка стовбура свердловини, 
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або поверхня бурильної колони. Розглядалася можливість управління потоком 
за допомогою накладання періодичних коливань для ефективного впливу на 
інтенсивність процесів переносу, в обмежених струминних течіях, якими є 
рухомі промивальні рідини в затрубному просторі свердловини. 

Експериментальні дослідження стосувалися вивчення околу критичної 
точки з допомогою подвійних електродифузійних давачів тертя і методу 
Partikle Image Velocivetry (PIV). Метод PIV базується на законах статистичної 
фізики, який останнім часом набуває досить широкого застосування. 
Найчастіше використовують розподіл Гіббса, метод Монте-Карло та ін. 

Це дало можливість визначити характеристики зон нестаціонарних 
локальних відривів і, на основі можливостей керування спектром турбулентних 
пульсацій з допомогою різних методів активного впливу, дослідити чутливість 
струмини до зовнішніх періодичних збурень різної частоти і амплітуди. Вперше 
показано, що низькоамплітудне зовнішнє збурення струмини на частотах в 
діапазоні максимальної сприйнятливості призводить до зниження величини 
тертя та різкого підвищення рівня пульсацій. Встановлено, що резонансний ріст 
пульсаційних коливань струмини тісно пов'язаний з когерентною складовою.  

Дослідження виявили ефект загасання когерентних структур в рідинах з 
дрібнодисперсною газовою фазою. Було визначено спектр можливих режимів 
течії – від автоколивань до стаціонарних зі стійким приєднанням струмин. 
Досліджено гістерезисні явища під час неперервної зміни граничних умов для 
витоку струмин в обмежений простір, яким є в нашому випадку затрубний 
простір свердловини. Виявлено значний вплив ефекту Коанда на 
закономірності струминних течій в затрубному просторі свердловини. 

В процесі досліджень розглядалося питання впливу обертового руху 
промивальної рідини на гідродинамічні процеси для підвищення її 
транспортуючих властивостей, особливо у процесі буріння горизонтальних 
свердловин. Авторами [19, 20] показано підвищення ефективності буріння 
горизонтально-скерованих свердловин за рахунок вдосконалення 
гідродинамічних циркуляційних процесів, що попереджають ускладнення, 
пов'язані з порушенням стійкості стінок свердловини, утворенням застійних 
зон, сепарацією шламу за значного зниження енергозатрат. Суть роботи 
стосується формування стійкості обертово-поступального руху промивальної 
рідини в кільцевому каналі горизонтальної свердловини безпосередньо 
енергією потоку, а також обґрунтування методів регулювання гідродинамічних 
параметрів і структури потоку за степеневим законом з врахуванням 
конкретних геолого-технічних умов. 

На даний час частка активних запасів нафти в балансі більшості нафтових 
компаній складає біля 45 відсотків і продовжує знижуватися. Частково це 
пов’язано з переходом основної групи родовищ на заключну стадію розробки. 
Тому одним з головних напрямків підвищення ефективності видобування 
нафти є вдосконалення технології нафтовидобування, що забезпечує 
інтенсифікацію притоків, підвищення продуктивності енерго- та 
ресурсозбереження у процесі експлуатації нафтових родовищ. Не малу роль 
відіграє відновлення та ремонт малодебітних свердловин як наслідок супутніх 
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техногенних процесів, що відбуваються в привибійній зоні та стовбурі 
свердловини. 

Вибір методу дії на привибійну зону пласта, відбувається, в основному, 
емпірично, оскільки, експериментальні дослідження завжди пов'язані з 
великими затратами, через що не завжди вдається зробити ефективний вибір на 
користь того чи іншого методу. 

Проведення досліджень практики капітальних ремонтів свердловин 
показали, що серед великої кількості методів обробки свердловини досить 
добре себе зарекомендував спосіб м'якого, структурозберігаючого впливу на 
привибійну зону пласта шляхом дренування свердловини низькочастотними 
пульсаціями. 

Цей спосіб призводить до розсіяння матеріалу, що кольматує ефективний 
пустотний простір по об’єму пласта, розблоковує зони повністю насичені 
нафтою та пластовою водою. Цей спосіб може ефективно використовуватись 
сумісно з традиційними технологіями інтенсифікації нафтовіддачі, такими як 
кислотна промивка, застосування багатофункціональних реагентів та розчинів. 

На основі математичного моделювання гідродинаміки, фільтрації, 
тепломасообміну, використовуючи системний підхід, є можливість аналізу 
динаміки зміни витрат і тисків у різних частинах системи, що дає можливість 
визначати умови та розраховувати кінетику масообмінних та фільтраційних 
процесів у свердловині та пласті, оцінюючи енергетику обробки привибійної 
зони. Це дає можливість вибору економічно ефективних режимів під час 
компоновки привибійного обладнання та вишукувати нові технічні рішення в 
пульсаційній технології очистки стовбура свердловини та привибійної зони 
пласта. 

Опираючись на результати багатьох дослідників та досвід 
експериментально промислових досліджень нами розроблена серія генераторів 
гідродинамічних імпульсів А.с №58561 опубл. 26.04.2011, А.с №63181 опубл. 
26.09.2011, А.с. №63187 опубл. 26.08.11, які дають можливість забезпечити, при 
певних конструктивних параметрах, вплив коливних процесів на підвищення 
ефективності буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин.  

ВИСНОВКИ: 
1. В залежності від розподілу осьової швидкості на вході в генератор, 

процесу формування степеневого закону закручення потоку та фізико-
реологічних властивостей промивальної рідини задається стійкий обертово-
поступальний рух течії в кільцевому каналі труби, а разом з тим володіючи 
певними властивостями, потік має сприятливі умови для регулювання 
значеннями диференціального тиску в залежності від конкретних геолого-
технічних умов. 

2. Стійкий обертово-поступальний рух течії потоку досягається при певних 
значеннях числа Фруда (Fr), які є різними для рідин з різними реологічними 
властивостями, при цьому для числа Рейнольдса (Re) ньютонівська рідина 
повинна мати значення вдвічі більше ніж неньютонівська, і між ними існує 
функціональний зв'язок за параболічним законом. 

3. Обертово-поступальна течія потоку в кільцевому горизонтальному 
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каналі на вході зазнає розподілу осьової швидкості, а на виході створюються 
умови, при яких колова складова швидкості є більшою від осьової за 
степеневим розподілом, при цьому інерційні сили перевищують сили в’язкості. 
В якості керуючого параметра використовується питомий циркуляційний 
розхід промивальної рідини. 

4 В комплексі з компоновкою низу бурильної колони гідродинамічні 
генератори забезпечують підвищення швидкості проведення бурових робіт 
(скорочення часу буріння на 25-40%), більш якісне очищення стовбура 
свердловини як в похило-скерованих та і в горизонтальних свердловинах, за 
рахунок фізичних хвильових процесів, які забезпечують тривале перебування 
твердої фракції у зваженому стані та її спрямований рух у напрямку виносу на 
денну поверхню, разом з тим унеможливлюється процес залипання дрібної 
фракції на обсадних колонах. Важливим є також і те, що використання 
розроблених нами пристроїв за певних технологічних параметрів забезпечує 
утворення кальматаційного шару малої товщини. 

5. Використання розроблених нами гідродинамічних пристроїв дає 
можливість керувати технологічними процесами буріння похило-скерованих і 
горизонтальних свердловин забійними двигунами і оптимізувати процес 
буріння в конкретних геологічних умовах.  
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Dragan I.M. 
INCREASING OIL RECOVERY OF TRANSITION OIL DEPOSITS ON THE 

EXAMPLE OF DDZ DEPOSITS 
 
Анатоція. Характерною ознакою сучасного стану нафтовидобувної 

промисловості є значне зростання кількості виснажених і нерентабельних 
родовищ, які характеризуються низькими рівнями видобутку нафти і газу 
внаслідок тривалої їх розробки. Відкриті на сьогодні родовища знаходяться у 
широкому діапазоні тисків і температур, різноманіттю по відношеннях і 
складів газових і рідких пластових систем. Тому актуальність даної статті 
полягає у необхідності вивчення витіснення нафт перехідного стану. 

Ключові слова: нафтовилучення, перехідна нафта, методи підищення 
нафтовилучення. 

Abstract. A characteristic feature of the current state of the oil industry is a 
significant increase in the number of unprofitable and depleted fields, which are 
characterized by low levels of oil and gas as a result of a long development. Deposits 
are found in a wide range of pressures and temperatures, diversity and relative 
composition of the gas and liquid reservoir systems. Therefore, the relevance of this 
article is to be study the oil displacement transition state.  

Key words: oil recovery, transient oil, methods of enhanced oil recovery. 
Питання підвищення нафтовилучення завжди було актуальною задачею 

нафтовидобувних підприємств. В даний час виділяють декілька груп методів 
підвищення нафтовилучення з пласта, а саме: гідродинамічні методи; фізико-
хімічні методи; теплові, мікробіологічні та інші методи. 

До гідродинамічних методів відносяться: нестаціонарне заводнення; 
форсований відбір рідини; залучення в розробку недренованих запасів; бар'єрне 
та осередкове заводнення. 

До першої групи належать методи, які здійснюються через зміну режимів 
експлуатації свердловин і, як наслідок, через зміну режимів роботи пласта. Ці 
методи об'єднуються загальним поняттям «нестаціонарне заводнення» і 
включають в себе: циклічне заводнення; зміна напрямку фільтраційних потоків. 

Методи засновані на періодичній зміні режиму роботи покладу шляхом 
припинення і відновлення закачування води та відбору, за рахунок чого більш 
повно використовуються капілярні і гідродинамічні сили. Це сприяє 
прониканню води в зони пласта, раніше не охоплені впливом. 

Форсований відбір рідини застосовується на пізній стадії розробки, коли 
обводненість сягає більше 75%. При цьому нафтовилучення зростає внаслідок 
збільшення градієнта тиску і швидкості фільтрації. При цьому методі 
залучаються до розробки ділянки пласта, не охоплені заводненням, а також 
відрив плівковою нафти з поверхні породи. 

Приступати до нього слід поступово, збільшуючи дебіт окремих 
свердловин на 30-50%, а потім - в 2-4 рази. 

Суть бар'єрного заводнення полягає в тому, що нагнітальні свердловини 
розташовують в зоні газонафтового контакту. Закачування води і відбори газу і 
нафти регулюють таким чином, щоб виключити взаємні перетікання нафти в 
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газову частину покладу, а газу - в нафтову частину. 
Фізико-хімічні методи. Використання фізико-хімічних методів підвищення 

нафтовилучення з пластів - одне з найбільш перспективних напрямків у 
процесах розробки нафтових родовищ. Науковими організаціями галузі 
розроблено та випробувано понад 60 технологій з використанням фізико-
хімічного впливу. 

Провідне місце в фізико-хімічних методах впливу на пласт займає 
полімерне заводнення. Отримання композицій полімерів в поєднанні з різними 
реагентами суттєво розширює діапазон застосування полімерів. Основне 
призначення полімерів в процесах збільшення нафтовилучення - вирівнювання 
неоднорідності продуктивних пластів і підвищення охоплення при заводненні. 

Найперспективніший метод для розробки заводнених родовищ – метод 
міцелярно-полімерного заводнення (МПЗ). Таке витіснення нафти з пластів 
облямівками міцелярного розчину, просування яких в поровому просторі 
відбувається водним розчином полімеру та водою. В основу отримання 
міцелярних розчинів (МР) було покладене явище, яке було зауважене під час 
розчинення мила у воді, воно утворило ніби ізольовані асоціації з десятків і 
сотень молекул, що одержали назву міцел.  

МР використовують з метою збільшення приймальності свердловин, в 
процесі здійснення ГРП, для інтенсифікації припливу флюїду до нафтових і 
газових свердловин, з метою надання стабільності витісненим рідинам та 
термостабільності деяким емульсіям для вилучення в’язких нафт з бітумінозних 
складників. 

Експериментальними дослідженнями доведено високу ефективність 
методу для вилучення нафти з невиснажених пластів та залишкової нафти з 
невиснажених пластів та залишкової нафти із заводнених пластів. З однорідних 
пористих середовищ може бути вилучено до 15%, а з неоднорідних до - 5% 
нафти. МР складаються з трьох і більше елементів: вуглеводневої рідини, води і 
ПАР. Якщо їх недостатньо, то додають стабілізатори. МР – дуже тонкі 
дисперсії вуглеводнів у воді, або води у вуглеводнях. В основі їх дії 
знаходяться явища спонтанного емульгування та сулюбілізації (вбирання в 
себе). Якщо ми нагнітаємо МР, то на фронті витіснення нафти ним (МР – у 
вигляді облямівки), окремі глобули нафти консолідуються (накопичується вал 
нафти, зливаються у нерозривну фазу). Облямівку МР проштовхуємо 
полімерним розчином, а потім водою. В результаті в пласті утворюється шість 
зон, які відрізняються за характером і ступенем насиченості (в напрямку, 
протилежному витісненню): зона вихідної нафтоводонасиченості пласта; 
нафтовий вал; водяний вал; облямівка міцелярного розчину; буфер рухомості; 
зона звичайної води (рис.1). 

Високомолекулярні хімічні реагенти-полімери при розчиненні їх у воді 
навіть у малих концентраціях суттєво підвищують її в’язкість, зменшуючи її 
рухливість і завдяки цьому забезпечують придушення умов прориву води і цим 
самим зберігають цілісність фронту витіснення. Облямівку ще називають 
буферною, контролюючою облямівкою. 
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Рис.1. Процес витіснення нафти міцелярним розчином. 

 
Складність застосування МР полягає в доборі для кожного пласта чи 

ділянки покладу реагентів стійких МР, що нестійкі до солей лужноземельних 
елементів і забезпечують механізм та ефективність витіснення залишкової 
води. Високої ефективності витіснення залишкової нафти досягають також 
застосування ПАР. 

Даний спосіб підвищення нафтовилучення пропонується використовувати 
для родовищ Дніпровсько-Донецької западини, які мають нафти перехідного 
стану. 

Згідно до особливостей геологічної будови, продуктивності 
нафтогазоносних покладів, фазового стану вуглеводнів уся площа ДДЗ поділена 
на нафтогазоносні райони. Всього виділено Талалаївсько-Рибальський, 
Антонівсько-Білоцерківський, Глинсько-Солохівський та Руденківсько-
Пролетарський нафтогазоносні, Рябухинсько-Північно-Голубівський 
газонафтоносний, Машівсько-Шебелинський та Співаківський газоносні і 
Жовтнево-Лозівський перспективний райони. 

Нафтогазоносність ДДЗ характеризується високим рівнем вивченості; 
ресурси її надр оцінені на площі 75 тис км2. 

Обсяг перспективних відкладів в її межах перевищують 0,35 млн км3 і за 
цими показниками регіон займає одне з провідних місць в Європі. 

Системи перехідного стану - вуглеводневі флюїди з великою кількістю 
розчиненого газу або великий вміст конденсату в газі - поки вивчені в 
недостатній мірі і не мають чітких критеріїв визначення та розміщення. 

Перехідна межа у відношенні газу до нафти коливається в широких межах 
і залежить від умов нафтогазоносного району. В цифровому вираженні цього 
параметру знаходиться від 1000 до 1500 м3/т. При високих тисках і 
температурах нафта розчиняється у газі, а нижче цієї межі газ розчиняється в 
нафті. Для нафти перехідного стану є характерним високий вміст газу, порядку 
500 м3/м3. А газовий фактор нафт перехідного типу дорівнює  1000 м3/м3 і 
більше. 

Отже, на основі наведеної інформації можна зробити висновок про 
доцільність використання такого методу підвищення нафтовилучення, як 
міцелярно-полімерне заводнення на родовищах з нафтами перехідного стану з 
метою вирівнювання фронту витіснення такої нафти водою та рівномірного 
просування контура ВНК, що буде розглянуто нами в подальших дослідженнях. 
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Анотація. Робота присвячена проблемі підвищення продуктивності 

свердловин за рахунок можливості постійної їх роботи на оптимальному 
режимі експлуатації шляхом контролю граничної депресії на продуктивний 
пласт в режимі реального часу. Виділено основні причини передчасного 
надходження води в свердловину. Запропоновано на основі використання 
новітніх засобів регулювання та контролю в поєднанні з багатофазними 
витратомірами оптимізувати роботу нафтової свердловини. 

Ключові слова: “розумна” свердловина, обводнення, багатофазні 
витратоміри. 

Abstract. In this paper, we try to raise well productivity by controlling their 
exploitation on the optimum performance. We try to reach it by controlling maximum 
drawdown pressure on the surface. We discovered the main reasons of water cut 
increasing. In this article propose to use new systems of controlling and integrate in 
them multiphase flow meters, as a result, we get an automatic system, which 
automatically control and optimize well performance. 

Key words: “smart” well, water cut, multiphase flow meters. 
На сьогоднішній день все більша кількість свердловин передчасно 

обводнюються відразу при виході з буріння або в найближчий час після 
початку експлуатації, що в багатьох випадках є наслідком перевищення 
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депресії. 
З метою попередження передчасного прориву води і зниження 

обводненості продукції, що видобувається зі свердловин, слід ще на 
підготовчому етапі проводити превентивні роботи, тобто готувати свердловину 
до безводної експлуатації. 

Гідродинамічні дослідження видобувних свердловин здійснюють у процесі 
розробки покладу. Їхня задача – отримати відомості для уточнення параметрів 
пласта, прийняття рішення щодо регулювання процесу розробки покладу, 
проектування і оптимізації технологічних режимів роботи свердловин. 

Встановити оптимальний технологічний режим роботи свердловини – це 
означає вибрати такі параметри експлуатаційного обладнання, які забезпечують 
отримання на поверхні заданого дебіту за відповідного вибійного тиску без 
ускладнень в роботі [1]. 

Кожному способу експлуатації відповідають свої особливості дослідження 
та використання технічних засобів. 

Так, при дослідженні фонтанних свердловин методом усталених режимів 
зміна режиму їх роботи здійснюється шляхом встановлення різних діаметрів 
штуцерів або регулювальних дросельних клапанів на викидній лінії. 

В результаті дослідження можна отримати, так звані, регулювальні криві, 
тобто залежність дебіту нафти, газу та обводненості продукції від режиму 
роботи (діаметра штуцера). Це проілюстровано на рисунку 1. 

 

 
Рис.1. Регулювальні криві роботи фонтанної свердловини при різних 

режимах її роботи. 
 
Як видно з рисунку 1, при експлуатації із штуцером діаметром 4 мм в 

продукції свердловини міститься нафтова фаза з незначною кількістю вільного 
газу, при діаметрі штуцера 8 мм спостерігається поява води в продукції 

Научный взгляд в будущее 66 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

свердловини, при діаметрі 12 мм наступає значне зростання газового фактора та 
обводненості, що призводить до погіршення умов експлуатації свердловини та 
зменшення ефективності її роботи. 

Вказаний приклад дозволяє зробити висновок, що одне із важливих 
завдань, яке ставиться для оптимальної роботи свердловини є необхідність 
постійного контролю фазового складу продукції. 

Контроль за фазовм складом продукції здійснюється за допомогою такого 
приладу, як багатофазні витратоміри. Наявні в даний час на ринку багатофазні 
витратоміри можна розділити на три основні категорії:  

 1) пристрої, що засновані на принципі часткового поділу фаз;  
 2) стаціонарні витратоміри;  
 3) віртуальні витратоміри. 
Витратоміри з частковим поділом фаз. 
Особливістю цієї методики є те, що використовується певний тип 

компактного сепаратора для парціального поділу потоку в першу чергу на газ і 
на рідку фазу. Такі сепаратори надають рідині тангенціальне прискорення. 

Стаціонарні витратоміри.  
При цьому підході робиться спроба виміряти три окремі припливи: дебіт 

нафти, води і природного газу без поділу фаз, хоча деякі виробники доводять 
потік до необхідних параметрів. При цьому необхідно здійснити декілька 
вимірювань для отримання швидкості переміщення окремих фаз. Ця методика є 
найбільш компактної та дорогою. 

Віртуальні витратоміри. 
Ця категорія витратомірів з'явилася в останні кілька років. Це нова 

концепція, яка використовується спільно з фізичним вимірювальним пристроєм 
або за його відсутності. У віртуальних витратомірах використовується 
можливий тиск і вимірювання температури для оцінки витрати рідини, в основі 
якої лежать моделі трубопроводів з багатофазними потоками продукції. 

Дані вимірювальні прилади пропонується поєднати з такою системою 
автоматичного контролю за роботою свердловини, як "розумна" свердловина. 

"Розумною" або "інтелектуальною" свердловиною називають свердловину, 
яка оснащена давачами і клапанами згідно передових технологій, що 
встановлені або по стовбуру свердловини, або на гирлі, для забезпечення 
постійного моніторингу та регулювання її роботи. Клапани регулюються 
дистанційно на основі отриманих даних із використанням давачів. Вони 
полегшують керування розробкою родовищ за рахунок можливості змінювати 
параметри розробки віддалено, без втручання, що є одночасно більш 
економічно і доцільно. 

"Розумні" свердловини стали важливим інструментом для полегшення 
видобутку вуглеводнів. Клапани можна відрегулювати такий чином, щоб звести 
до мінімуму надходження води і максимально збільшити видобуток нафти. 
Свердловинні  давачі забезпечують в режимі реального часу збір інформації 
про дебіти, тиски, температури і навіть сейсмічні дані, що дозволяє аналізувати 
кожну продуктивну зону. 

Шляхом поєднання технологічної структури "розумної" свердловини та 
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багатофазних витратомірів пропонується в режимі реального часу 
відслідковувати кількісну зміну кожної фази в продуктивному потоці, основні 
термобаричні параметри на вибої, по стовбуру і на гирлі свердловини, та на 
основі спеціального алгоритму, що базується на дослідженнях при 
стаціонарних режимах фільтрації, визначати оптимальні режимні параметри 
роботи свердловини і в автоматичному режимі контролювати процес 
експлуатації свердловини (зміна дебіту та вибійного тиску) системою клапанів 
та керованих дроселів. 

Вказане дозволить не допускати перевищення граничних значень депресії 
на пласт, що може призводити до передчасного обводнення продуктивних 
пластів, надходження піску та руйнування привибійної зони пласта. Також 
отримана саморегулювальна система дозволить постійно експлуатувати 
свердловину на оптимальному режимі з мінімальними втручаннями в її роботу. 
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Анотація. В даній роботі буде розглянутий вплив пружних коливань на 
властивості ньютонівських і неньютонівських рідин, технічні засоби, які при 
цьому використовуються, та як за їх допомогою інтенсифікувати процес 
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нафтовидобутку. 
Ключові слова: пружні коливання, кавітація, реологічні властивості, 

зсувна в’язкість, частота. 
Abstract. In the given work, I would like to investigate the impact of elastic 

waves on the properties of newtonian and non-newtonian fluids, technical means for 
its implementation, and how it helps to increasing hydrocarbon production. 

Key words: elastic waves, cavitation, rheological behavior, shear viscosity, 
frequency. 

Для раціональної розробки нафтових родовищ важливим є визначення 
закономірностей фільтрації вуглеводнів в гірських породах, які складають 
продуктивні пласти та визначення властивостей самих порід. Багато нафт на 
родовищах світу володіють аномальними властивостями, тому існує певна 
проблема з вилученням та дослідженням цих нафт. 

В даній роботі буде розглянутий вплив пружних коливань на властивості 
ньютонівських і неньютонівських рідин, технічні засоби, які при цьому 
використовуються, та як за їх допомогою інтенсифікувати процес 
нафтовидобутку. 

За останні роки проведено низку теоретичних та експериментальних 
досліджень із впливу пружних коливань на зміну швидкості фільтрації флюїду 
в нафтогазонасичених породах.  

Велику перспективу в методах підвищення ефективності видобутку нафти 
має використання хвильового впливу на пласт. Однак існує ряд питань, що 
стосуються ефективності його застосування. Зокрема, це вивчення впливу 
пружних хвиль на середовище і механізми його впливу. На даний момент 
відсутній чіткий інструментарій по дослідженню впливу хвильового поля в 
процесі його дії на середовище і зокрема на реологічні властивості пластових 
флюїдів. 

За результатами експериментів були виявлено зміни реологічних 
властивостей нафт, що характеризуються наявністю в'язкопружних і 
в'язкопластичних властивостей. Спостерігалася зміна зсувної в'язкості нафти 
під дією пружних коливань. Встановлено, що зсувна в'язкість безпосередньо 
після впливу знижується на 20-30%, а через деякий час відновлюється повністю 
або частково (якщо дія проводиться в кавітаційному режимі). Чим більше вміст 
асфальтосмолистих і парафінистих компонентів у нафтах, тим більші зміни 
в'язкості в докавітаційному режимі спостерігаються при низьких частотах 
впливу. Час відновлення в'язкості після впливу становить 5-6 год і більше. 

Отже, вплив акустичного поля може призводити до необоротного 
зниження в'язкості нафти при розвиненій кавітації, або до короткочасного її 
зниження в докавітаційному режимі. 

З технічної точки зору описаний вище вплив на продуктивний пласт та 
флюїд, що його насичує можна здійснити із використанням вибійних 
генераторів, які покладені в основу акустичних методів дії на пласт.  

Акустичні методи можна розділити на дві підгрупи по типу 
використовуваних хвильових джерел: саме п’єзокерамічних, 
магнітострикційних перетворювачів і високочастотних гідродинамічних 
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генераторів кавітаційного типу. За типом генерування механічні коливання, які 
створюють пристрої, що використовуються в нафтогазовій області можна 
поділити на такі групи: 

– утворені із використанням енергії рідини або газу; 
– утворені із використанням енергії механічного удару; 
– утворені із використанням енергії вибуху. 
Розглянемо кожну з цих груп. До першої групи належать пристрої, у яких 

енергоносієм слугує рідина або газ. Механічні коливання в цій групі можуть 
генеруватись гідрогазодинамічними генераторами протічного типу, 
імплозійними генераторами, зміною режиму роботи свердловини, пристроями 
для створення багаторазових миттєвих депресій та репресій тиску. 

До другої підгрупи гідрогазодинамічних генераторів протічного типу 
належать акустичні випромінювачі з перериванням потоку рідини або газу. 
Гідравлічний роторний випромінювач («сирена») – це акустичний 
випромінювач, дія якого заснована на періодичному перериванні потоку газу 
або рідини. За принципом роботи роторні випромінювачі поділяються на 
обертові і пульсуючі. Відомі гідравлічні роторні випромінювачі, які працюють 
в частотному діапазоні від 200-300 Гц до 80-100 кГц і на частотах біля 600 кГц.  

До останньої групи належать пристрої, які генерують механічні коливання 
із використанням енергії вибуху. 

Найбільш випробуваними та такими, що піддаються удосконаленню, є 
технології, які ґрунтуються на використанні свердловинних пристроїв 
генерування пружних коливань завдяки енергії потоку рідини або газу.  

В той же час цікавими та перспективними залишаються технології з 
використанням магнітострикційних та п’єзокерамічних генераторів, завдяки 
простому у реалізації регулюванню параметрів роботи цих пристроїв зміною 
параметрів електричного сигналу. Основна їх перевага – високий ККД, який 
досягає близько 50%. Завдяки цьому вони знайшли дуже широке застосування 
для акустичного впливу на ПЗП з метою відновлення продуктивності 
видобувних і приймальності нагнітальних свердловин. В той же час їх 
недоліком є неможливість створення коливань низької частоти для впливу на 
великі віддалі від свердловини. 
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IMPROVING OF CONTINUOUS WORM TYPE ROTATOR DRIVE FOR 
FIBERGLASS SUCKER ROD COLUMN 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 
Ivano-Frankivsk,Karpatska15, 76019 

 
Анотація. В роботі розглядається черв’ячний штангообертач, який 

здатний безперервно обертати колону склопластикових насосних штанг, 
завдяки встановленню додаткового важеля з храповим механізмом. 

Ключові слова: штангообертач, безперервна дія, насосна штанга, 
склопластик  

Abstract. The worm rotator of sucker rod stringis considered which is able to 
rotate continuously the sucker rod column by installing additional lever with ratchet 
mechanism. 

Keywords: Rodrotator, continuous action, sucker rod, fiberglass 
Вступ 
При роботі штангової свердловинної насосної установки велику складність 

викликають асфальтосмолопарафінові відкладення, а також міжремонтний 
період роботи свердловини внаслідок тертя колони штанг об колону НКТ є 
заниженим. Для боротьби з цими проблемами застосовують штангообертачі у 
комплекті з скребками. Метою даної роботи є розроблення штангообертача 
черв’ячного типу, який здатний безперервно обертати колону склопластикових 
насосних штанг з метою зменшення величини крутного моменту, який дії на 
тіло штанги, та відповідного підвищення ресурсу колони штанг та проведення 
скінчено-елементного аналізу його несучих деталей. 

Аналіз конструкцій штангообертачів показав, що найбільш доцільним є 
використання черв’ячних штангообертачів, завдяки їхньому високому терміну 
служби та простоті конструкції. 

Проблемою штангообертачів є те, що вони обертають колону насосних 
штанг тільки при ході балансира вниз або вверх. Тому, розроблено конструкцію 
приводу штангообертача, яка забезпечує безперервне обертання колони 
насосних штанг (Рис.1). 

При русі головки балансира вниз, важіль (3,1) 1 піднімається вверх, у 
важелі встановлена пружина 2, яка підпирає стопор 3. Стопор 3 обертає храпове 
колесо 4, яке з’єднано шпонкою з черв’яком 5. Коли головка балансира 
підіймається вверх, правий важіль опускається вниз, що призводить до оберту  
черв’яка. Під час цього, завдяки пружинному храповому механізму правий 
важіль займає вихідне положення.Таким чином, правий та лівий храпові 
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механізми забезпечують безперерну дію штангообертача. 
 

 
Рис.1. Лівий та правий приводні вузли штангообертача 

 
Розрахунок черв’ячної передачі. Розрахунок зубчастого колеса 
До зубчастого колеса прикладаємо максимальний допустимий обертовий 

момент 120 Н·м  (Рис.2). 

 
Рис.2. Прикладений обертовий момент та сітка скінченних елементів 

зубчастого колеса. 
 
Зеленими стрілками позначено закріплення, бузковими – прикладений 

обертовий момент. Побудована сітка скінченних елементів зубчастого колеса 
для проведення розрахунку. 

Результати розрахунків. Епюра напружень 

     
Рис.3. Епюра напружень зубчастого колеса 

 
З епюри видно (рис.3), що напруження, яким піддається зубчасте колесо, є 

допустимими, а найбільшими місцями концентрації напружень є місця основи 
зубів зубчастого колеса, що не сприяє швидкому зношенню зубів зубчастого 
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колеса та забезпечить порівняно більшу довговічність та міжремонтний період 
штангообертача в цілому. 

Розрахунок черв’яка на міцність  

 
Рис.4. Прикладення обертового моменту до черв’яка та сітка 

скінченних елементів 
 
Побудована сітка скінченних елементів (рис.4). 
Результати розрахунків. Епюра напружень в черв’яку. 

 
Рис.5. Епюра напружень черв’яка 

 
З епюри напружень видно, що напруження не перевищують допустимого 

значення. Найбільшим місцем концентрації напружень, є перехід від виточки 
під храпове зубчасте колесо, до тіла власне черв’яка, що свідчить про те що 
довговічність зубів буде порівняно достатньою, внаслідок відсутності в них 
великих напружень, і це забезпечить порівняно більшу довговічність та 
міжремонтний період штангообертача безперервної дії.  

Висновки 
В даній статті проведений аналіз конструкцій штангообертачів, з поміж 

яких був вибраний черв’ячний штангообертач безперервної дії як 
найраціональніший для застосування. 

Модернізаця вузла приводу штангообертача, встановлення двох храпових 
механізмів, забезпечила його безперевну дію: поворот колони штанг при русі 
головки балансира як униз, так і вгору. Це рішення підвищило довговічність 
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черв’ячної передачі, оскільки у штангообертачі безперервної дії обертовий рух 
відбуватиметься постійно з мінімальними ривками, на від міну від 
штангообертачів, де  поворот колони штанг відбувається з перервою на рух 
головки балансира вниз, що спричиняє непостійне обертання колони штанг з 
ривками. Проведено аналіз напруженого стану методом скінчених елементів та 
розрахунки на міцність черв’ячної передачі. Побудована 3D модель 
модернізованого штангообертача безперервної дії. 
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Шинкин В.Н. 
К ВОПРОСУ О ПРУЖИНЕНИИ КРУГЛОГО БРУСА ПРИ КРУЧЕНИИ 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

Москва, Ленинский проспект 4, 119991 
Shinkin V.N. 

TO THE QUESTION OF THE ROUND BEAM SPRINGBACK IN TORSION 
National Research Technological University “MISiS”, 

Moscow, Leninskiy prospect 4, 119991 
 

Аннотация. Получен коэффициент пружинения круглого бруса при 
кручении для упругопластической среды с линейным упрочнением в 
зависимости от диаметра бруса, предела текучести при кручении, модуля 
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Юнга и модуля упрочнения материала.  
Ключевые слова: круглый брус, кручение, коэффициент пружинения, 

упругопластическая среда.  
Abstract. The round beam springback in torsion for the elastoplastic medium 

with linear hardening, depending on the beam diameter, the yield strength, the 
young's modulus, and the hardening modulus of the material, is obtained.  

Keywords: round beam, torsion, spring coefficient, elastoplastic medium.  
Введение. Диаграмма касательных напряжений бруса для среды с 

линейным упрочнением при сдвиге показана на рис. 1, где τ и γ − касательное 
напряжение и угол сдвига; G, L и τт − модуль сдвига, модуль упрочнения при 
сдвиге и предел текучести при сдвиге материала бруса [1−6].  

В области упругих деформаций касательные напряжения подчиняются 
закону Гука при сдвиге τ = Gγ.  

В области упрочнения зависимость касательного напряжения τ от угла 
сдвига γ имеет вид  

( ) .,, т
maxтmax

т
т

т
ттт 






 τ

−γ+τ=τ
τ

=γ





 τ

−γ+τ=γ−γ+τ=τ
G

L
GG

LL  

 
Рис. 1. Зависимость касательных напряжений от угла сдвига 

 
Рис. 2. Касательные напряжения в поперечном сечении круглого бруса 
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Рассмотрим прямой брус с круглым поперечным сечением радиуса R. При 
кручении бруса максимальные касательные напряжений наблюдаются на 
поверхности бруса. Эпюра касательных напряжений в поперечном сечении 
круглого бруса показана на рис. 2.  

По условию прочности Губера−Мизеса (энергетическая теория прочности) 
τт = σт/31/2 ≈ 0,577 σт, а по условию прочности Треска−Сен-Венана (теория 
наибольших касательных напряжений) τт = σт/2 = 0,5 σт.  

Кручение круглого бруса. Пусть ϕ(z) − угол закручивания поперечного 
сечения круглого бруса [1−6]. Относительный угол закручивания θ(z) 
поперечного сечения бруса равен θ = θ(z) = dϕ/dz.  

Поперечное сечение круглого бруса при изгибе делится на две зоны – 
упругую и пластическую. Величина rт, определяющая границу этих зон, 
находится из уравнений  

.1,,
т

тт
тттт =

θ
τ

θ
τ

=θ=γ=τ
GrG

rGrG  

При увеличении крутящего момента и относительного угла закручивания 
упругая зона бруса уменьшается. В упругой области поперечного сечения бруса 
τ = Gγ = Grθ, а в пластической области поперечного сечения бруса  

( ) ., т
тmax

т
т

т
ттт 






 τ
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 τ

−γ+τ=γ−γ+τ=τ
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Относительный угол закручивания бруса, при котором на его поверхности 
впервые достигается касательное напряжение, равное пределу текучести при 
сдвиге τт, находится из уравнений  

.1,,,
т

тт
тттт =

θ
ττ

=θθ=τ=
GRGR

GRRr  

По условию прочности Губера−Мизеса (энергетическая теория прочности)  

,
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,
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а по условию прочности Треска−Сен-Венана (теория наибольших 
касательных напряжений)  
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Крутящий момент. При упругопластическом кручении крутящий момент 
M в поперечном сечении бруса равен  
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При L = 0 (диаграмма напряжений Прандтля) получаем  
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С другой стороны, при L = 0 крутящий момент равен  
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При L = 0 пластическая деформация на поверхности круглого бруса 
впервые наступает, когда  
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При L = 0 максимальный крутящий момент достигается при  
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При R = rт и θ = θт получаем  
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Приведем выражение для крутящего момента к безразмерному виду  
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При L = 0, θ = θт получаем 
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При чисто упругом кручении круглого бруса  
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При чисто упругом кручении крутящий момент M в поперечном сечении 
бруса равен  
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Зависимость крутящего момента M от относительного угла закручивания θ 
показана на рис. 3.  

 
Рис. 3. Зависимость крутящего момента M от θ 

 
Коэффициент пружинения. Вычислим коэффициент пружинения β(θ) 

относительного угла закручивания θ при кручении круглого бруса:  
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Рис. 4. Зависимость коэффициента пружинения β от θ 

 
Зависимость коэффициента пружинения β от относительного угла 

закручивания θ показана на (рис. 4).  
Заключение. Получено аналитическое выражение для коэффициента 

пружинения круглого бруса при упругопластическом кручении. Результаты 
исследований могут быть применены в металлургической и 
машиностроительной промышленности при производстве металлических 
изделий из круглого бруса и строительной арматуры [1−65].  
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TO THE QUESTION OF THE ROUND BEAM RESIDUAL STRESSES IN 
TORSION 

National Research Technological University “MISiS”, 
Moscow, Leninskiy prospect 4, 119991 

 
Аннотация. Получены остаточные напряжения круглого бруса при 

кручении для упругопластической среды с линейным упрочнением в 
зависимости от диаметра бруса, предела текучести при кручении, модуля 
Юнга и модуля упрочнения материала.  

Ключевые слова: круглый брус, кручение, остаточные напряжения, 
упругопластическая среда.  

Abstract. The round beam residual stresses in torsion for the elastoplastic 
medium with linear hardening, depending on the beam diameter, the yield strength, 
the young's modulus, and the hardening modulus of the material, are obtained.  

Keywords: round beam, torsion, residual stresses, elastoplastic medium.  
Введение. Рассмотрим прямой брус с круглым поперечным сечением 

радиуса R. Рассмотрим упругопластическую среду с линейным упрочнением 
при сдвиге. Пусть τ и γ − касательное напряжение и угол сдвига; G, L и τт − 
модуль сдвига, модуль упрочнения при сдвиге и предел текучести при сдвиге 
материала бруса [1−6]. Пусть ϕ(z) − угол закручивания поперечного сечения 
круглого бруса. Относительный угол закручивания θ(z) поперечного сечения 
бруса равен θ = θ(z) = dϕ/dz. 

Научный взгляд в будущее 84 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

В области упругих деформаций касательные напряжения подчиняются 
закону Гука при сдвиге τ = Gγ = Grθ. В области упрочнения зависимость 
касательного напряжения τ от угла сдвига γ имеет вид  

( ) ., т
т

т
т

т
ттт GG

rL
G

LL τ
=γ






 τ

−θ+τ=





 τ

−γ+τ=γ−γ+τ=τ  

При кручении бруса максимальные касательные напряжений наблюдаются 
на поверхности бруса. Эпюра касательных напряжений в поперечном сечении 
круглого бруса при кручении показана на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Касательные напряжения в поперечном сечении круглого 

бруса 
 

Поперечное сечение круглого бруса при изгибе делится на две зоны – 
упругую и пластическую. Величина rт, определяющая границу этих зон, 
находится из уравнений  
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При увеличении крутящего момента и относительного угла закручивания 
упругая зона бруса уменьшается. Относительный угол закручивания бруса, при 
котором на его поверхности впервые достигается касательное напряжение, 
равное пределу текучести при сдвиге τт, находится из уравнений  
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Крутящий момент при упругопластическом кручении круглого бруса. 
При упругопластическом кручении крутящий момент M в поперечном сечении 
бруса равен  
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Приведем выражение для крутящего момента к безразмерному виду  
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Остаточные напряжения круглого бруса после распружинивания. В 
основе определения остаточных напряжений после пластических деформаций 
лежит теорема о разгрузке Генки (1924 г.) [1−6]: остаточные напряжения равны 
разности между истинными напряжениями в упругопластическом теле и теми 
напряжениями, которые создавались бы в нем при предположении об 
идеальной упругости материала.  

Пусть изменение касательных напряжений в поперечном сечении бруса 
при распружинивании подчиняется линейному упругому закону о разгрузке 
Генки τ = ηr, где η = const − неизвестный коэффициент, подлежащий 
определению. Тогда эпюра касательных напряжений после распружинивания 
круглого бруса будет иметь вид, показанный на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Остаточные напряжения при кручении круглого бруса 

 
Крутящий момент при чисто упругом распружинивании круглого 

бруса. При чисто упругом изгибе изгибающий момент M в поперечном сечении 
круглого бруса равен  

=τπ=τ⋅ψ=ψτ= ∫∫∫∫∫
ππ

rrrrrrrrrrrM
RRR

d)(2d)(ddd)( 2

00

2

00

2

0
 

.2,
2
1,

2
1d2d2 4

443

0

2

0 R
MRMRrrrrr

RR

π
=ηπη=πη=πη=ηπ= ∫∫  

Крутящие моменты при кручении и распружинивании одинаковы.  
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Откуда получаем линейный упругий закон о разрузке Генки при кручении 
круглого бруса  
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С другой стороны, можно записать  
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В области чисто упругих кручений круглого бруса (θ ≤ θт) χ = const =1.  
Зависимость χ от GRθ/τт показана на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Зависимость χ от θ 

 
Экстремальные значения остаточных напряжений. Найдем 

экстремальные значения остаточных напряжений после кручения круглого 
бруса:  
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Окончательно получаем  
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Заключение. Получено аналитическое выражение для остаточных 
напряжений круглого бруса при упругопластическом кручении. Результаты 
исследований могут быть применены в металлургической и 
машиностроительной промышленности при производстве металлических 
изделий из круглого бруса и строительной арматуры [1−66].  
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Аннотация. Показано, что модифицирование  порошковых сплавов  на 
основе железа путем легирования графитом, бронзой и сульфидом  цинка 
позволяет повысить их физико-механические свойства.  

Ключевые слова: порошковая металлургия, легирующие компоненты, 
порошковая сталь, температура спекания, прочность сплава.   

Abstract. It is shown that retrofitting  of powder-like alloys  on the basis of iron 
by alloying by a graphite, allows to promote their physical and mechanical 
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properties a bronze and remulin .  
Keywords: powder-like metallurgy, alloying components, powder-like steel, 

temperature of сaking, durability of alloy. 
Актуальной задачей порошковой металлургии является получение изделий 

с высокими служебными свойствами.  Применение в качестве исходного 
материала чистого железного порошка при изготовлении конструкционных 
деталей ограничено из-за низких прочностных свойств спеченного железа. В 
связи со сравнительно низкой прочностью и твердостью спеченных железных 
изделий, основная масса порошковых материалов на базе железа 
дополнительно легируется углеродом, под действием которого спеченное 
железо приобретает способность закаливаться и значительно повышать свою 
твердость и прочность. Кроме того, для повышения физико-механических 
свойств в железный порошок при приготовлении порошковой смеси вводят 
легирующие добавки (фосфор, медь, хром, никель, молибден), а спеченные 
изделия подвергают химико-термической обработке. 

Введение меди в количестве 1,0–10 масс. % увеличивает предел текучести 
и временное сопротивление разрыву материала, но несколько снижает его 
пластичность и вязкость. Максимальная прочность на разрыв достигается при 
массовой доле меди 5–7 % и углерода 0,3 - 0,6%. Введение в шихту меди в виде 
порошков чистой меди нецелесообразно, так ее температура плавления 1083 °С 
и для снижения термодинамической устойчивости компонентов сплава 
необходимо осуществлять спекание при температуре 1100-1150 °С. Введение в 
шихту вместо меди бронзы Бр.010 позволяет снизить температуру спекания до 
1060-1080 °С [1]. Температура плавления бронзы ~980 °С и спекание проходит 
в присутствии жидкой фазы, что положительно сказывается на растворении 
компонентов в железной матрице и на улучшении физико-механических 
свойств порошковой стали. При термической обработке присутствие меди 
способствует замедлению распада аустенита и образованию 
тонкопластинчатого перлита. 

Цель работы – повышение физико-механических свойств порошковых 
сплавов путем их модифицирования. 

Известно [2], что железографитовые материалы, содержащие сернистый 
цинк (до 4%), медь, серу, сульфиды, олово и т. п., могут работать при 
давлениях до 10-20 МПа и скоростях скольжения до 5-9 м/с.  Целесообразность 
применения пористых спеченных порошковых сплавов,  плотность которых 
составляет 75-90 % от плотности аналогичных компактных  сплавов [3],  в 
качестве материала подшипников скольжения подтверждается данными 
анализа работоспособности подшипников скольжения в специализированных 
машинах  [4].  

Взаимодействие сульфидов с железной матрицей, осуществляемое при 
температурах более низких, чем температура их разложения в индивидуальном 
состоянии, оказывает  влияние на характер образования структуры сплава. 
Наиболее приемлемой для антифрикционных изделий (подшипники 
скольжения)  является перлитная структура с массовой долей связанного 
углерода около 1% и свободного графита — около 1,5%.  При такой структуре 

Научный взгляд в будущее 94 



 Том 5. Выпуск 2(2)                                                                                                                             Технические науки                             

допускаются наиболее высокие скорости и нагрузки при наименьшем износе 
подшипников. Пластинчатый перлит, представляя собой твердые включения 
пластин цементита в феррите, образует на поверхности трения зубчатый 
микрорельеф, по впадинкам которого хорошо поступает смазка. 

В нашем случае введение в шихту сульфида цинка (ZnS) способствовало 
образованию в структуре мелкодисперсного перлита. В структуре порошковой 
стали, полученной из шихты, составленной из железа (Fe), бронзы (Бр.010), 
сульфида цинка (ZnS) и графита (С), отмечались участки (~30 %) которые 
классифицировались  как перлит. Остальная площадь образца при травлении 
окрашивалась в темно-серые и светло-серые тона с избыточными выделениями 
внутри зерен. Микротвердость светло-серых участков составляла 1850-2850 
МПа; они представляли твердый раствор меди и других легирующих элементов 
в железной матрице [5].  

Сравнительный анализ свойств спеченных порошковых сплавов показал 
[1,4], что предел  прочности модифицированного сплава  СП50Д5, спеченного 
при температуре 1060-1080 °С, превышает в среднем на 25% аналогичную 
характеристику сплавов ПК40Д3К  (ГОСТ 28378-89) и СП50Д5, спеченных при 
температуре 1100-1150 °С (составы сплавов приведены в таблице). Увеличение 
прочностных свойств модифицированного спеченного сплава обеспечит работу 
изделий из него на повышенных режимах. 

Таблица 
Свойства спеченных порошковых сплавов 

Марка Плот-
ность

, 
г/см3 

Твер-
дость 
НВ, 
МПа     

σb, 
МПа 

δ, 
% 

pmax, 
МПа 

Vmax, 
м/с 

f Состав 

ПК40Д3К  
ГОСТ 

28378-89 

6,4 1000 280 - - - - (0,31-0,6)%С+ 
+(1-4)%Cu+ 
+(0,15-0,40)% S+ 
+Fe (остальное) 

СП50Д5 6.4 1000- 
1100 

105-
280 

2,5-
3,5 

9,4 0,5-
3,0 

0,06/0,
1 

0,5%С+5%Cu+ 
+Fe (остальное) 
 

СП50Д5 
(модифиц

и-
рованный

) 

6,4 1100- 
1300 

300-
390 

2-3 11,5-
14,5 

0,5-
2,8 

0,04/0,
1 

0,5%С+ 
6%Бр.010+ 
+(0,7-1,2)% ZnS+ 
+Fe (остальное) 

σb – временное сопротивление разрыву (предел прочности); δ – относительное 
удлинение при разрыве; pmax -максимальное давление; Vmax,- максимальная скорость 
скольжения;  f – коэффициент трения скольжения со смазкой / без смазки 

 
Таким образом, введение в состав железографитовой шихты  бронзы и 

сульфида цинка вместо меди позволяет повысить физико-механические 
свойства спеченных порошковых сплавов и обеспечить повышенную 
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работоспособность изготовленных из них конструкционных и 
антифрикционных изделий.  
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Анотація. Виконано аналіз виробництва та споживання свинцю з 

первинної і вторинної сировини. Встановлено, що приблизно 56 % загального 
світового об’єму виробництва свинцю складається з переробки свинець вмисної 
вторинної сировини – лому та відходів свинцю та акумуляторного лому. З 
термодинамічного аналізу встановлено, що при переробці сульфатної 
складової вторинної сировини перевагою володіє гідрокарбонат калію.  
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Ключові слова: свинець, лом свинцю, оксидно-сульфатна фракція.  
Abstract.  The analysis of production and consumption of lead is executed from 

primary and secondary raw material. It is set that approximately 56 % general world 
production of lead volume lead of intentional secondary raw material - loma and 
wastes of lead and storage-battery loma consists of processing. It is set from a 
thermodynamics analysis, that at processing of sulfate constituent of secondary raw 
material advantage is owned by a potassium bicarbonate.  

Key words: lead, crow-bar of lead, oxide-sulfate faction.  
Вступ. Свинець став мати свинець з початку ери автомобілебудування. Ще 

більше промисловість стала потребувати свинцю з освоєнням ядерної енергії:  
він використовувався для виготовлення контейнерів, екранів і боксів 
(властивість поглинати рентгенівське і радіоактивне випромінювання). Свинець 
використовується в основному для виробництва автомобільних батарей і 
акумуляторів (рис. 1) [1]. 

Друге
10 %
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        13 %

Деформований 
     свинець
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Рис. 1. Використання свинцю по галузях промисловості в Європі [1] 

 
У зв'язку зі зниженням запасів рудної сировини і погіршенням його якості 

потреба у свинці усе більш задовольняється за рахунок використання вторинної 
сировини. Світове виробництво свинцю з вторинної сировини складає 
приблизно 50...55 % від загального обсягу   виробництва рафінованого свинцю 
(рис. 2) [2-5].  
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Рис. 2. Динаміка світового виробництва рафінованого свинцю з  

первинних руд і з вторинної сировини 
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Свинцевий акумулятор - найбільш розповсюджений нині вторинне хімічне 
джерело струму. Лом свинцевих акумуляторів в середньому складає 75…80 % 
вторинної свинець вмисної сировини. Термін служби акумуляторних батарей 
залежно від призначення і умов експлуатації в середньому складає 3…5 років. 

Початковий лом після дроблення розділяється на дві свинець вмисні 
фракції: металізовану і оксидно-сульфатну. 

Проведення досліджень. Найбільш поширеним реагентом для обробки 
сульфатних з'єднань свинцю – десульфатации, являється карбонат натрію 
(кальцинована сода) Na2CO3. Відповідно до літературних даних [3], 
десульфітація карбонатом натрію проводиться при температурі ~50 °С і при 
інтенсивному перемішуванні механічною мішалкою. Кількість карбонату 
натрію приймалася відповідно до стехіометрією реакції 

4 2 3 3 2 4PbSO Na CO PbCO Na SO+ = + .                                (1) 
Для перевірки ефективності процесу десульфатации був проведений 

термодинамічний аналіз взаємодії реагенту гідрокарбонату натрію (NаНСО3) з 
PbSO4. Реакція з NаНСО3 виглядає таким чином 

4 3 3 2 2 4 2РbSO 2NаНСО РbСO СO Na SO Н O+ = + + + .                 (2) 
При проходженні такої реакції відбувається виділення СO2.  
Наступним етапом фізико-хімічного аналізу був термодинамічний аналіз 

десульфатации з використанням карбонату калію - K2CO3 і гідрокарбонату 
калію - KHCO3.   

4 2 3 3 2 4РbSO К СO РbСО К SO+ = + .                                  (3) 
По аналогії з карбонатом натрію був виконаний аналіз реакції 

десульфатации з використанням гідрокарбонату калію - KHCO3.  
4 3 3 2 4 2 2PbSO 2KHCO PbCO K SO CO H O+ = + + + .                                 (4) 

Для загальної оцінки процесу десульфатации була побудована 
термодинамічна оцінка реакцій взаємодії сульфату свинцю карбонатами і 
гідрокарбонатами натрію і калію - реакції (1)-(4), (рис. 3). 
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1 - карбону натрію, Na2CO3; 2 - карбонат калію, K2CO3; 3 - гідрокарбонат 

натрію, NaHCO3; 4 - гідрокарбонат калію, KHCO3 
Рис. 3. Зміна ізобарно-ізотермічного потенціалу реакцій 

десульфатации  карбонатом і гідрокарбонатом натрію і калію 
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Як видно з рис. 3, карбонат калію чинить ефективніший вплив на процес 
десульфатации сульфату свинцю. При цьому гідрокарбонати і натрію і калію 
різко підвищують ефективність процесу при температурі вище 600 К. 
Перевагою в приведених для порівняння реакцій володіє гідрокарбонат калію - 
KHCO3. 

Відповідно до аналізів оксидно-карбонатного кеку було встановлено, що 
основними його складовими є РbO2, РbСО3 і 2РbСО3⋅Рb(OH)2 - двооксид 
свинцю, його карбонат і гідроксокарбонат. При нагріванні кеку до температури 
400…500 °С основним продуктом стає оксид свинцю, який підлягає 
відновленню. Температура плавлення РbО 883 °С. Отже, процес відновлення 
РbО вуглецем або вуглецьвмісними відновниками може бути віднесена до 
твердофазних процесів. Відновлення оксиду свинцю (II) твердим вуглецем 
протікає по реакціях 

РbО С Рb СО+ = + ,                                                (5) 
2PbO CO Pb CO+ = + ,                                            (6) 
22PbO C 2Pb CO+ = + .                                           (7) 

Для порівняльного аналізу термодинамічних характеристик реакцій (5)-(7) 
був побудований загальний графік залежності зміни потенціалу Гіббса від 
температури (рис. 4). 
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1 - реакція (5); 2 - реакція (6); 3 - реакція (7); 

Рис. 4. Залежність зміни потенціалу Гіббса від температури  
для реакцій (5)-(7) 

 
Важливу роль у вказаній вище ділянці температур можуть грати процеси 

2С СO 2СО+ = ,                                                 (8) 
22С О 2СО+ = .                                                  (9) 

Легко бачити, що реакції (5)-(9) взаємозв'язані. Так реакція (5) є сумою 
реакцій (6) і (8), реакція (7) - сума реакцій (5) і (6). Проте, для зручності 
розгляду для усіх п'яти реакцій розраховані термодинамічні характеристики 
при 298 К і в інтервалі 273…1273 К через кожних 100 К.  

Згідно з існуючими загальними уявленнями про відновлення оксидів 
металів в твердому стані вуглецем найважливіше значення в процесі належить 
газовій фазі і дійсним відновником є не стільки твердий вуглець, скільки 
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монооксид вуглецю СО. Роль вуглецю зводиться до безперервної регенерації 
СО [4]. Згідно з уявленнями А.А. Байкова пряме відновлення "... насправді 
відбувається при дії газоподібного окислу вуглецю, причому вуглецева кислота, 
що утворюється у присутності твердого вуглецю (коксу або деревного вугілля) 
з надзвичайною швидкістю (завдяки високій температурі) знову 
перетворюється на оксид вуглецю і, таким чином, в газоподібній атмосфері 
увесь час підтримується постійна концентрація оксиду вуглецю і майже повна 
відсутність вуглекислоти...". Згідно з такою точкою зору реально 
спостережувана реакція (5) є насправді двоступінчатою, такою, що складається 
з реакцій (6) і (8), а роль безпосереднього контактного відновлення не 
передбачається істотною. 

Висновки. З теоретичного аналізу встановлено, що при переробці 
сульфатної складової вторинної сировини перевагою володіє гідрокарбонат 
калію. Після нагріву отриманого оксидно-карбонатного кеку основним 
продуктом стає оксид свинцю, який подалі проходить стадію відновлення 
вуглецевими відновниками. Найбільш прийнятним відновником, як показали 
термодинамічні розрахунки, є оксид вуглецю. 
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BENDING 
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Аннотация. Получены остаточные напряжения круглого бруса при изгибе 

для упругопластической среды с линейным упрочнением.  
Ключевые слова: круглый брус, изгиб, остаточные напряжения.  
Abstract. The round beam residual stresses in bending for the elastoplastic 

medium with linear hardening are obtained.  
Keywords: round beam, bending, residual stresses.  
Введение. Рассмотрим прямой брус с круглым поперечным сечением 

радиуса R. Пусть E, П и σт − модуль Юнга, модуль упрочнения и предел 
текучести материала бруса [1−6]. При центральном растяжении бруса в области 
упругих деформаций нормальные напряжения σ подчиняются закону Гука 
σ = Eε, где ε − относительное удлинение бруса. В области упрочнения 
зависимость σ от ε имеет вид  

( ) ( ).П,,П тmaxтmax
т

ттт ε−ε+σ=σ
σ

=εε−ε+σ=σ
E

 

При изгибе нормальные напряжения в поперечном сечении бруса могут 
принимать как положительные значения, так и отрицательные значения. 
Максимальные по модулю нормальные напряжений наблюдаются на 
поверхности бруса в точках поперечного сечения, максимально удаленных от 
нейтральной плоскости бруса. Эпюра нормальных напряжений в поперечном 
сечении бруса при изгибе показана на рис. 1.  

Поперечное сечение круглого бруса при изгибе делится на две зоны – 
упругую и пластическую (упругопласическую). Величина ут, определяющая 
границу этих зон, равна  

.1,
т

т
т

тт
т =

ρσ
ρε=

ρε
=

ρσ
=

EyE
E

E
y  

При увеличении изгибающего момента и кривизны упругая зона бруса 
уменьшается. Радиус кривизны ρт оси бруса, при котором на его поверхности 
впервые достигается напряжение, равное пределу текучести σт, равен  

.1, тт

т
т =

ρσ
σ

=ρ
ER

RE  
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Рис. 1. Нормальные напряжения в поперечном сечении круглого бруса 

 
Изгибающий момент при упругопластическом изгибе круглого бруса. 

При упругопластическом изгибе изгибающий момент M в поперечном сечении 
бруса равен  
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Остаточные напряжения круглого бруса после распружинивания. В 

основе определения остаточных напряжений после пластических деформаций 
лежит теорема о разгрузке Генки (1924 г.) [1−6]: остаточные напряжения равны 
разности между истинными напряжениями в упругопластическом теле и теми 
напряжениями, которые создавались бы в нем при предположении об 
идеальной упругости материала.  

 

 
Рис. 2. Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении 

круглого бруса после распружинивания 
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Пусть изменение нормальных напряжений в поперечном сечении бруса 
при распружинивании подчиняется линейному упругому закону о разгрузке 
Генки σ = γy, где γ = const − неизвестный коэффициент, подлежащий 
определению. Тогда эпюра нормальных напряжений после распружинивания 
круглого бруса будет иметь вид, показанный на рис. 2.  

Изгибающий момент при чисто упругом изгибе круглого бруса. По 
теореме Пифагора длина хорды на расстоянии y от центра круглого сечения 
равна b(y) = 2(R2 − y2)1/2. При чисто упругом изгибе изгибающий момент M в 
поперечном сечении круглого бруса равен  
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Откуда получаем линейный упругий закон о разрузке Генки при изгибе 
круглого бруса  
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Зависимость χ от σтρ/(ER) показана на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Зависимость χ от радиуса кривизны круглого бруса ρ 

 
Экстремальные значения остаточных напряжений. Найдем 

экстремальные значения остаточных напряжений после изгиба круглого бруса:  
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Заключение. Получено аналитическое выражение для остаточных 
напряжений круглого бруса при упругопластическом изгибе. Результаты 
исследований могут быть применены в металлургической и 
машиностроительной промышленности при производстве металлических 
изделий из круглого бруса и строительной арматуры [1−66].  
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Аннотация. В работе выполнен анализ технологий производства 
графитоподобного нитрида бора. Проведенные исследования показали 
возможность проведение технологического процесса получения 
графитоподобного нитрида бора с применением карбамидной технологии без 
применения дополнительных реагентов при обеспечении заданного качества 
готовой продукции. 

Ключевые слова: бор, оксид бора, карбамид, азот, нитрид бора. 
Abstract.  The analysis of technologies of production of hexagonal boron nitride 
of the coniferous forest is in-process executed. The conducted researches 

showed possibility realization of technological process of receipt of hexagonal boron 
nitride of the coniferous forest with the use of carbamide technology without 
application of additional reagents at providing of the set quality of the prepared 
products. 

Keywords: boron, oxide boron, carbamide, boron nitride. 
Введение. Технология гексагонального нитрида бора основана на реакции 

взаимодействия элементарного бора или его окиси с азотом. Гексагональный 
нитрид бора нашел широкое применение в промышленности, благодаря 
широкому спектру своих физико-химических характеристик: электрическое 
сопротивление, адгезионные свойства, прозрачность для токов высокой 
частоты, химическая устойчивость, тугоплавкость, низкий коэффициент трения 
и т.д.  

По данным [1] мировое производство борной продукции (в пересчете на 
B2O3) в 2012 г. составило около 2,0 млн т, а распределение производителей по 
регионам представлено на (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Распределение производства борной продукции  
по регионам мира [1] 

 
Основным применением гексагонального нитрида бора является 

изготовление сверхтвердых материалов в виде кубического и 
вюрцитоподобного нитридов бора. Многофункциональность гексагонального 
нитрида бора обеспечивает его использование во многих отраслях 
промышленности: 

- при изготовлении огнеупорных материалов; 
- для напыления на металлические поверхности; 
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- для синтеза сверхтвердых абразивных материалов; 
- при производстве высокотемпературных антикоррозионных покрытий в 

цветной металлургии; 
- в ядерной энергетике в качестве поглотителя нейтронов в реакторах; 
- в авиационной технике; 
- при переработке нефти; 
- в изделиях высокотемпературной техники; 
- при получении высокочистых металлов. 
Выполнение исследований. Одним из методов получения 

графитоподобного нитрида бора является способ получения в режиме 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [2]. В этом способе 
приготавливают шихту, состоящую из оксида бора и оксида магния в 
количестве 10…20 мас. %, которую загружают в реактор, наполненный азотом. 
Термообработку шихты в реакторе проводят под давление 8…10 МПа при 
инициировании режима горения. В этом процессе авторами используется 
дополнительная добавка в виде щавелевой кислоты, мочевины, фторида 
аммония, хлорида аммония или углерод, взятой в количестве до 10 мас.%. 
После проведения процесса горения реактор охлаждают. Продукт реакции 
измельчается и обрабатывается горячей водой для удаления примесей и 
дополнительных добавок. После обработки горячей водой продукты реакции 
разделяют и сушат. 

Известен также способ с применением режима самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза для получения графитоподобного нитрида бора 
– способ с применением амидов (амидный процесс) [3]. Этот способ позволяет 
достичь высокой производительности при минимальных энергетических 
затратах. Для проведения процесса авторами были выбраны следующие 
реакции: 

3 4 24B NaN NH F 4BN NaF 2H ;+ + = + +  
3 48B 3NaN KBF 9BN 3NaF KF;+ + = + +  

3 4 4 212B 4NaN NH BF 13BN 4NaF 2N .+ + = + +  
Авторами работы было установлено, что в результате реакции в режиме 

горения галоидная соль и азид натрия разлагаются и активный азот встуапет в 
реакцию с бором с образованием графитоподобного нитрида бора. Такой 
процесс обеспечивает непосредственное участие промежуточных продуктов в 
образовании заданного продукта. Было также установлено, что наиболее 
эффективным является процесс с применением смеси NH4BF4+4NaN3. 

Развитием известных методов получения графитоподобного нитрида бора 
является карбамидный процесс [4]. В этом способе в качестве азотсодержащего 
компонента использовали карбамид - (NH2)2CO. Для увеличения 
эффективности реакции авторы применили добавку в виде смеси порошка 
графита и нитрида бора в количестве 0,9…1,0 мас.% с размером частиц менее 
300 мкм. Эта добавка обеспечивает рост кристаллов по всему объему реактора 
и образование нитрида бора с графитоподобной структурой. В таком процессе 
азотирование шихты проводят при температурах 1810…1850 °С, что 
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обеспечивает возможность получения  графитоподобный нитрид бора с 
приемлемой себестоимостью.  

Нами были проведены эксперименты по оптимизации карбамидного 
процесса за счет устранения графита из реакционного процесса. Для этого 
подготавливали шихту, состоящую из смеси борной кислоты и карбамида и 
прокаливали ее при температуре 300…350 °С. Полученный спек измельчали, 
рассевали, а затем азотировали в индукционной печи. Азотирование в 
индукционной печи проводили в одну или две стадии при температуре 
1400…1800 °С. Графитоподобный нитрид бора, полученный в индукционной 
печи, содержал борный ангидрид. Для доведения нитрид бора до соответствия 
требованиям технических условий производили его отмывку от борного 
ангидрида в горячей воде. Для повышенного качества графитоподобной марки 
нитрид бора дополнительно промывали в щавелевой кислоте или спиртом. На 
заключительном этапе полученный продукт просушивали и рассеивали по 
заданным фракциям. 

Выводы. Выполненные исследования показали возможность проведение 
технологического процесса получения графитоподобного нитрида бора с 
применением карбамидной технологии без применения дополнительных 
реагентов при обеспечении заданного качества готовой продукции.  
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