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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить 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 "Научные труды SWorld" 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 ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" 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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Полищук А.В., Козак Н.И, Полищук В.Н.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ПЕННОГО
ПРОМЫВАНИЯ БИОДИЗЕЛЯ
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Киев, Героев Обороны, 12, 03041
Polishchuk A.V., Kоzak N.I., Polishchuk V.N.
RESEARCH PARAMETERS AND MODES FOAM FLUSHING BIODIESEL
National university of life and environmental sciences of Ukraine
Heroyiv Oborony st., 15, Kyiv, Ukraine

Аннотация: При производстве биодизеля в качестве катализатора
применяется гидроксид калия, который вызывает коррозию деталей
двигателя. Поэтому биодизель освобождается от катализатора путем
нейтрализации слабым водным раствором лимонной кислоты с образованием
солей (цитрата калия), образующих мелкие пластинки, осаждение которых
занимает значительное время. Одним из способов освобождения биодизеля от
пластинок цитрата калия является его пенное промывание, для чего через шар
биодизеля, смешанного с водой, барботируются пузырьки воздуха. Проведено
лабораторное исследование промывки биодизеля пенным способом.
Установлено, что для достижения биодизелем стантартной щелочности по
DIN 51606 в 5 мг/кг достаточно 2-3 ч барботирования воздуха
Ключевые слова: биодизель, барботирование, компрессор, щелочность
Abstract: In the production of biodiesel as potassium hydroxide catalyst is used,
which causes corrosion of engine parts. Therefore biodiesel is freed from the catalyst
by neutralization with a weak aqueous solution of citric acid to form a salt
(potassium citrate) forming the small plates, the deposition of which takes a
considerable time. One way to release platelets from biodiesel potassium citrate is its
rinsing foam, which through ball biodiesel mixed with water by bubbling air bubbles.
A laboratory study of biodiesel foam washing method. It is established that in order
to achieve biodiesel standard alkalinity according to DIN 51606 at 5 mg/kg is
sufficient for 2-3 hours air sparging
Keywords: biodiesel, bubbling, compressor, alkalinity
Введение. При производстве биодизеля по традиционной технологии
применяется щелочной катализатор (как правило, гидроксид калия), который
вызывает коррозию алюминиевых деталей двигателя [1]. Поэтому из биодизеля
удаляют катализатор путем нейтрализации слабым водным раствором
лимонной кислоты [2] с образованием солей (цитрата калия), которые
формируются в мелкие пластинки, осаждение которых занимает значительное
время [3].
Обзор литературы. Для очистки биодизеля от остатков катализатора
разработаны различные способы, основными из которых есть так называемые
"мокрая" и "сухая" очистка биодизеля. В последнее время начала появляться
информация о разработке ферментного способа очистки биодизеля.
Научные труды SWorld
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При сухой очистке используется адсорбент, который отделяет примеси от
биодизеля. В некоторых системах используются ионообменные смолы, в
других − силикат магния, минерал, один из видов которого продается под
маркой Mаgnеsоl, компанией Dаllаs Grоup оf Аmеriса Inс, или другие
неорганические адсорбенты, такие как отбельные глины [4].
Распространенным методом удаления водорастворимых примесей является
"мокрая" очистка биодизеля, которую еще называют водной промывкой. В этом
процессе используется вода, которая служит растворителем, вымывает
примеси, оставляя чистый биодизель. Водные промывки подразделяется на
пузырьковые (пенные), аэрозольные и объемные.
При аэрозольной промывке используется система распылителей,
размещенных над слоем биодизеля, с возможностью стока воды после ее
протекания через топливо. Аэрозольная промывка в меньшей степени
перемешивает топливо, чем пузырьковая, и удаляет мыло постепенно. Более
мягкое перемешивание означает меньшую вероятность формирования
эмульсии. Однако в этом процессе используется большее количество воды и
необходимо наличие более сложного оборудования [5]. Согласно
теоретическим основам аэрозольной промывки биодизеля, которые приведены
в [6], время осаждения пластинок водного раствора цитрата калия при очистке
биодизеля от катализатора может составлять от 0,5 до 40 суток. Поэтому для
ускорения этого процесса рекомендуется распылять в толще биодизеля капли
воды, которые присоединяют к себе частицы загрязнителя и транспортируют их
ко дну реактора. Начиная с диаметра капель воды 1 мм дальнейшее увеличение
их дисперсности существенно не влияет на скорость осаждения. Поэтому
желательно промывать биодизель путем распыления в нем капель воды
диаметром 0,5-1 мм. Скорость осаждения таких капель не превышает 2 мин.
При уменьшении дисперсности капель скорость их осаждения существенно
возрастает. Экспериментальное исследование аэрозольной промывки биодизеля
изложено в [7]. Определено, что результирующая щелочность биодизеля
уменьшается примерно в 2 раза, при этом наблюдается тенденция к ее
снижению в течение более длинного времени промывания. При
мелкокапельном промывании результирующая щелочность биодизеля только
приближается к стандартному значение 5 мг/кг, тогда как при средне- и
крупнокапельном на пятый час достигает значения 3,5-4 мг/кг при одинаковых
начальных значениях, что соответствует теоретическим расчетам.
При объемном промывании смешиваются равные количества воды и
биодизеля, после чего они перемешиваются, смесь отстаивается, вода
сливается, и процесс повторяется много раз [4]. В результате
экспериментального исследования объемного промывания биодизеля в течение
четырех часов отмечено неудовлетворительное освобождает биодизель от
остатков катализатора [8].
Пенная промывка заключается в смешивании 1/3 воды и 2/ 3 биодизеля и
барботировании воздуха через слой воды. Пузырьки воздуха обеспечивают
косвенное перемешивания обоих жидкостей − они захватывают небольшое
количество воды и переносят ее через биодизель, отбирая соли катализатора,
Научные труды SWorld
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образованные при нейтрализации биодизеля слабым водным раствором
кислоты, и другие примеси. Когда пузырь разрывается на поверхности, вода
опускается вниз и отбирает еще больше солей катализатора и примесей.
Однако в литературных источниках не встречаются данные об
оптимальных параметрах и режимах пенного промывания биодизеля.
Цель исследования. Исследовать пенное промывание биодизеля и
установить его оптимальные параметры и режимы для обеспечения заданных
показателей его качества.
Входные данные и методы. В колбу объемом 300 мл вливалось 1/3
биодизеля после нейтрализации и 2/3 воды. В горловину колбы
устанавливается насадка с двумя входами. Через один из входов в колбу
трубкой с титановой насадкой от микрокомпрессора нагнетается воздух,
который барботуется через слой слои воды и биодизеля (рис. 1). Расход воздуха
составлял 20 и 60 л/ч. Колба с помощью штатива устанавливалась в термостат
ТЖ-ТС-01/16. Исследования проводились при температуре 20, 40 и 60°С.

Рис. 1. Исследование процесса пенной промывки биодизеля
Время проведения опыта занимало 4 часа. Отбор проб биодизеля для
определения его щелочности осуществлялся через каждый час. Также через
каждый час происходила замена загрязненной воды на чистую.
Результаты. Обсуждение и анализ. Динамика изменения щелочности
биодизеля приведена на рис. 2 (при расходе воздуха 20 л/ч) и на рис. 3 (при
расходе воздуха 60 л/ч).
Как видно из рис. 2, при расходе воздуха 20 л/ч и температуре 40°С
щелочность биодизеля снижается в два раза в течение двух часов
барботирования, при температуре 60°С − почти в три раза. При дальнейшем
барботировании наблюдается тенденция к росту щелочности. При температуре
20°С в течение часа барботирования наблюдалось снижение щелочности в 2,5
раза, однако она не снижалась к стандартизированным значениям. При
дальнейшем барботировании щелочность также увеличивалась. Однако следует
отметить, что начальная щелочность биодизеля при температуре 20°С была
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Анотація. В роботі представлено дослідження процесу настоювання
такої лікарської сировини як звіробою і подорожника з метою вилучення
біологічно активних речовин, що знаходяться в цій сировині. Проведена робота
дозволяє зробити висновок про необхідність здійснювати процес
екстрагування задля зменшення тривалості самого процесу і вилучення більшої
кількості цінних компонентів з рослинної сировини.
Ключові слова: настоювання, біологічно активні речовини, звіробій,
подорожник.
Abstract. The paper presents research infusion process such as medicinal plant
hypericum and plantain to eliminate biologically active substances are in the raw
materials. The work suggests the need to carry out the extraction process to reduce
the length of the process and extract more valuable components of plant material.
Key words: infusion, biologically active substances, hypericum, plantain.
Вступ. Відомо, що харчування є одним із найважливіших факторів, що
пов’язує людину з навколишнім середовищем. Воно забезпечує організм
енергією, необхідною для процесів життєдіяльності. Відновлення клітин і
тканин в організмі відбувається за рахунок надходження з їжею пластичних
речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин. Крім того,
їжа – джерело утворення ферментів, гормонів та інших регуляторів обміну
речовин в організмі. Правильне харчування, з урахуванням умов життя, праці,
побуту забезпечує сталість внутрішнього середовища організму людини,
діяльність різних органів і систем, гармонійний розвиток, високу
працездатність.
Одним з діючих шляхів підвищення рівня здоров’я населення слід вважати
створення продуктів харчування спеціальної групи.
У цьому відношенні лікарська рослинна сировина (ЛРС) є невичерпним
джерелом натуральних біологічно активних речовин (БАР), які навіть у
мінімальній кількості впливають благодійно на організм людини.
Огляд літератури. Рослинні препарати добре переносяться людьми
незалежно від віку, мають широкий спектр дії і, головне – активні у відношенні
вірусів, які вже здобули стійкість до антибіотиків і синтетичних ліків. Ці
препарати впливають не окремими речовинами, а комплексом сполук,
дозованих природою, що важко створити штучним шляхом [1].
За останнє десятиліття підсилилось прагнення до використання в
комплексному лікуванні лікарських рослин. При цьому дуже важливо звернути
увагу на можливість їхнього тривалого застосування без істотних побічних
явищ порівняно з багатьма хімічними препаратами.
На думку більшості зарубіжних та вітчизняних спеціалістів показники в
структурі харчування стали однією із причин розвитку багатьох важких
захворювань серцево-судинної системи, органів травлення, порушень обміну
речовин та ін. Харчування, будучи обов'язковою умовою існування організму
людини, визначає його тривалість і якість життєдіяльності при постійній зміні
умов навколишнього та виробничого середовища [2,3]. Тому питання
розроблення продуктів профілактичного призначення є актуальним.
Розглядаючи з позиції біохімії харчування в досить узагальненому вигляді
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класифікацію речовин - білків, жирів, вуглеводів, що знаходяться в їжі, стає
очевидним, що крім класу основних речовин (макронутрієнтів) існує цілий клас
мінорних харчових речовин або мікронутрієнтів. Перший зі згаданих класів був
виділений, виходячи з відносно значних кількостей цих структурних
(будівельних) компонентів, що містяться в їжі і є основними джерелами енергії.
Згаданий клас харчових речовин, в основному, і став на багато років предметом
досліджень і діяльності спеціалістів в області дієтології та гігієни харчування,
які займалися питаннями лікувального, лікувально-профілактичного та
раціонального харчування.
Другий клас харчових речовин був визначений за тим принципом, що
названі речовини можуть спричиняти значні біологічні ефекти на різні функції
організму, перебуваючи в їжі в мінімальних концентраціях. Вони складають
міліграми і навіть мікрограми в добовому раціоні. Ці ефекти повною мірою
співпадають з ефектами фармакологічних препаратів. Більше того, вміст деяких
біологіічно активних речовин у харчових продуктах може постійно
перевищувати ті дози, що звичайно використовуються в фармакології.
Основний текст. Основна мета створення продуктів функціонального
призначення - це можливість за допомогою певних компонентів (макро- і
мікронутрієнтів) збалансувати хімічний склад раціонів харчування і тим самим
надавати їм певну біологічну направленість, що вимагає сьогодення з
урахуванням динаміки екозалежних, професійних та соматичних захворювань
серед населення України. Тому перспективним є створення продуктів із
підвищеними біологічними властивостями, зокрема, напоїв. Адже, вони
користуються великим попитом у людей різного віку.
Особливість екстрактів із лікарських рослин полягає в тому, що їх
біологічно-активні речовини знаходяться у певному співвідношенні, що сприяє
оптимальному впливу на організм людини. Деякі складові компоненти
рослинних екстрактів за хімічною структурою подібні до фізіологічно
активних речовин організму (гормонів, вітамінів, ферментів тощо). Тому такі
природні ліки більш активно будуть в себе включати біохімічні процеси
людського організму разом напоями.
Сировину попередньо подрібнювали для збільшення площі поверхні
частинок і контакту твердої та рідкої фаз при екстрагуванні. При таких умовах
буде спостерігатися інтенсивніший перехід екстрактивних речовин в розчин.
Для лікарських цілей при застосуванні очищеної води використовують
кімнатну температуру і тривале настоювання в рідкій фазі. При низькій
температурі суттєво знижується вихід БАР із сировини. Тому нами проведені
дослідження по настоюванню звіробою і подорожника у воді, підвищуючи при
цьому температуру від 20 до 40 ºС.
Результати. Обговорення і аналіз. Як видно із рис.1, чим вища
температура води при настоюванні подорожника, тим більший вміст сухих
речовин в настої, що говорить про інтенсивний перехід речовин з ЛРС у воду,
але вже після 20 хвилин при температурі 40 ºС не відбувається підвищення
вмісту сухих речовин у настої. А для температур 20 і 30 ºС вміст сухих речовин
у настоях не підвищується вже відповідно після 15 і 10 хвилин, а отримані
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Анотація. В роботі представлено дослідження процесу екстрагування
біологічно активних речовин зі звіробою і подорожника. Наведені результати з
отримання найкращих параметрів процесу для обох видів лікарської сировини.
Отримані екстракти можливо в подальшому використовувати для додавання
в напої оздоровчо-профілактичного призначення.
Ключові слова: екстрагування, розчинні сухі речовини, біологічно активні
речовини, звіробій, подорожник.
Abstract. The paper presents the research process of extraction of biologically
active substances with hypericum and plantain. Results from receiving the best
process parameters for both types of medicinal raw materials. The obtained extracts
may be used in the future to add to drinks health -care setting.
Key words: extracting soluble solids, biologically active substances, hypericum,
plantain.
Вступ. При здійсненні процесу екстрагування з сухої лікарської сировини
проходять такі стадії: проникнення розчинника в пори частинок сировини,
розчинення цільового компонента, молекулярне перенесення розчиненої
речовини до поверхні поділу фаз, перенесення екстрагованої речовини з
поверхні частинок рослинної сировини в екстрагент [1].
Огляд літератури. Основу виробництва екстракційних препаратів
становлять процеси екстрагування. У фармації вони широко впроваджені для
одержання препаратів із лікарської рослинної сировини (настої, екстракти рідкі,
густі та сухі, екстракти-концентрати, максимально очищені, тобто новогаленові
препарати, витяжки зі свіжих рослин тощо) та із сировини тваринного
походження.
Вирізняють екстрагування в системі тверде тіло — рідина та у системі
рідина — рідина, або рідинну екстракцію. Найпопулярніше у фармацевтичному
виробництві екстрагування в системі тверде тіло — рідина, де твердим тілом є
лікарська рослинна сировина або сировина тваринного походження, а рідиною
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Висновок. На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що
найкращими параметрами процесу екстрагування при гідромодулі 1: для
подорожника будуть температура 60 0С, тривалість екстрагування 30-35 хв., для
звіробою: температура процесу 70 0С, тривалість екстрагування 30-35 хв. Дані
екстракти можна використовувати як допоміжну сировину при виробництві
напоїв, що дозволить вживати готовий продукт як лікувально-профілактичний.
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Анотація. В роботі представлені результати по визначенню барвних
речовин та органічних кислот, як одних з основних біологічно активних
речовин, які життєво необхідні людині, в екстрактах зі звіробою та
подорожника. Проведено порівняння їх кількості в обох екстрактах та
зроблено висновок щодо можливості використання даних екстрактів для
додавання до напоїв з профілактично-оздоровчими властивостями.
Ключові слова: екстракт, барвні речовини, органічні кислоти, аскорбінова
кислота, біологічно активні речовини, звіробій, подорожник.
Abstract. The paper presents the results to determine the coloring agents and
organic acids as one of the main biologically active substances that are vital person
in extracts of Hypericum and plantain. A comparison of the number of both extracts
and concluded on the possibility of using these extracts to add to drinks with
preventive and wellness properties.
Key words: extract, useful substances, organic acids, ascorbic acid,
biologically active substances, hypericum, plantain.
Вступ. Вміст біологічно активних речовин в екстрактах поряд з іншими
показниками оцінюється за забарвленістю та органічними кислотами [1].
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Анотація. Наукова робота присвячена дослідженню зміни кількості
макроелементів під час їх вилучення екстрагуванням з таких лікарських трав,
як звіробій і подорожник. Зміну кількості макроелементів при збільшенні
температури екстрагування визначали методом полуменевої фотометрії.
Зроблено аналіз переходу кількості макроелементів в екстракт при зміні
температурного режиму.
Ключові слова: екстрагування, калій, кальцій, магній, звіробій,
подорожник.
Abstract. The scientific work is devoted to changing the amount of
macronutrients during their removal extraction of medicinal herbs such as hypericum
and plantain. Changing the number of macrocells with increasing temperature
extraction determined by photometry. The analysis of the transition to extract macro
number when changing temperature.
Key words: extraction, potassium, calcium, magnesium, hypericum, plantain.
Вступ. Живі організми містять майже всі відомі у природі хімічні
елементи, одні з них виявлено як обов‘язкова складова в усіх без винятку
організмах, інші – властиві тільки окремим видам і тому трапляються рідко. У
живих організмах у найбільшій кількості присутні 4 елементи: кисень, вуглець,
водень, азот. Це так звані органічні елементи (на їхню частину припадає майже
98% хімічного вмісту клітини). Наступну групу складають макроелементи –
фосфор, калій, сірка, хлор, кальцій, vfuysq, сумарна частка яких становить до
1,9% [1].
Калій відноситься до основних внутрішньо - клітинних катіонів, бере
участь у ряді життєво важливих процесів. В організмі людини вміст калію
становить 160-250г. Він змінюється залежно від віку, статі. В великих
кількостях калій знаходиться в рослинних продуктах, особливо в абрикосах,
персиках, апельсинах, бананах, ананасах, картоплі, помідорах, капусті, моркві.
Кальцій володіє високою біологічною активністю, є основним
структурним компонентом кісток скелета і зубів тварин і людини, а також
важливим компонентом системи згортання крові. Кальцій є незмінним
елементом в харчуванні людини. Сполуки кальцію укріплюють захисні сили
організму і підвищують його стійкість до зовнішніх факторів і інфекцій. Вміст
кальцію в організмі дорослої людини становить близько 20 г на 1 кг ваги
людини. Основна частка знаходиться в кістковій і хрящовій тканинах і в зубах.
В зв‘язку з цим, що кальцій бере участь в обміні речовин в кістковій тканині і
зубах, його приймають для покращення зрощення переломів, профілактики
карієсу.
Магній відіграє дуже важливу роль в організмі людини. Більша частина
магнію міститься в кістках. Потреба дорослої людини в магнії – 400 мг на
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добу. Сприяє зниженню артеріального тиску.
Матеріали і методи дослідження. Як основну сировину для процесу
вилучення макроелементів екстрагуванням використовували звіробій та
подорожник. Вміст макроелементів (калію, кальцію та магнію) визначали
методом полуменевої фотометрії.
Основний текст. Полуменева фотометрія є одним з варіантів емісійного
спектрального аналізу і заснована на вимірюванні інтенсивності світла,
випромінюваного порушеними частками (атомами або молекулами) при
введенні речовини в полум'я пальника. Виявлення спеціального полум’я різних
спектрів привело в якійсь степені до утворення методу фотометрії полум’я і
надав йому деяку самостійність, хоча фотометрія полум’я залишилась одним із
методів спектрального аналізу. Цей метод використовують в багатьох областях
науки і техніки. Принцип методу [2] полягає в тому, що розчин аналізованої
речовини розпилюють за допомогою стиснутого повітря в полум'ї пальника, де
відбувається ряд складних процесів, внаслідок яких утворюються збуджені
атоми або молекули. Через 8 - 10 секунд відбувається їх повернення на основні
рівні, що супроводжується виділенням порцій енергії (квантів світла).
Сукупність квантів світла призводить до утворення світлового потоку з
довжиною хвилі, характерною для атомів K, Мg, Ca. Їх випромінювання
направляють в спектральний прилад, що виділяє випромінювання визначається
елемент світлофільтрами або іншими монохроматор. Потрапляючи на детектор
(фотоелемент), випромінювання викликає фотострум, який після підсилення
вимірюють стрілочним гальванометром. Знаходження вмісту речовини
проводять за допомогою градуйованого графіка залежності величини
фотоструму від концентрації елемента, який будують за результатами аналізу
серії стандартних розчинів. Відхилення від лінійності градуйованого графіка
спостерігається в області великих (більше 100 мг/мл у калію) і малих
концентрацій. У першому випадку відбувається
самопоглинання світла
збудженого атома, а в другому - зменшується частка вільних атомів за рахунок
зміщення рівноваги реакції іонізації атомів. Аналізується вихідна сировина і
готова продукція. Основне значення має контроль за ходом плавлення, на
основі чого вносять зміни в хід технологічного процесу.
Нами використовувався полум'яний фотометр типу ФПЛ-1 для визначення
К, Мg та Ca прямим методом, який застосовується для масового
багатоелементного експрес-аналізу.
Результати. Обговорення і аналіз. Спостерігаючи за зміною вмісту
вищенаведених макроелементів з підвищенням температури, можна побачити,
що в екстракт зі звіробою більше переходить кальцію, а менше магнію, ніж з
подорожника. Спочатку інтенсивність переходу калію (діаграма 1) зростає до
40 0С, а після досягнення цієї температури видно зменшення його кількості від
57 до 42 мг/100 мл для звіробою і від 33 до 21 мг/100 мл для подорожника при
досягненні температури в екстрактах 80 0С.
При переході кальцію в екстракти зі звіробою і подорожника видно, що
максимальна його кількість знаходиться в екстракті зі звіробою і становить 45
мг/100 мл при 400С екстракту. А в екстракті з подорожника при цій же
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їх кількість, що перейшла в екстракт, може змінюватися. Тому до питання
необхідної температури екстрагування потрібно підходити комплексно.
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Анотація. Наукова робота присвячена дослідженню зміни кількості
мікроелементів під час їх вилучення екстрагуванням з таких лікарських трав,
як звіробій і подорожник. Зміну кількості мікроелементів при збільшенні
температури екстрагування визначали методом атомної абсорбцій. Зроблено
аналіз переходу кількості мікроелементів в екстракт при зміні
температурного режиму.
Ключові слова: екстрагування, атомна абсорбція, цинк, мідь, залізо,
марганець, звіробій, подорожник.
Abstract. The scientific work is devoted to changes in the number of trace
elements during their withdrawal from the extraction of herbs such as hypericum and
plantain. Changing the number of trace elements with increasing temperature
extraction was determined by atomic removals. The analysis of the transition number
of elements in the extract by changing temperature.
Key words: extraction, atomic absorption, zinc, copper, iron, manganese,
hypericum, plantain.
Вступ. Багато з мікроелементів мають каталітичний вплив на біохімічні
процеси, деякі є невід’ємною складовою частиною ферментів, вітамінів,
гормонів і без них не проявляється дія зв’язаних з ними регуляторів життєвих
процесів, вони входять в склад і інших азотистих і безазотистих органомінеральних компонентів. Живий організм в процесі обміну речовин
безперервно втрачає мінеральні речовин, зокрема мікроелементи, і тому
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потребує їх поповнення кожного дня.
Організм не здатний синтезувати мікроелементи і поповнює нестачу їх
тільки з продуктів харчування, тому мікроелементи дійсно незамінні, а їх
відсутність чи надлишок викликають розвиток багатьох захворювань.
Тисячоліттями людина отримувала мінеральні елементи тільки з їжею в
органічно зв’язаному вигляді. Вся система травлення, активного транспорту і
засвоєння нашого організму зорієнтована саме на споживання органічно
зв’язаних мікроелементів. Ця система не тільки контролює процес засвоєння в
залежності від потреби організму в даний момент (надлишок будь-якого
елементу в органічно зв’язаному вигляді в їжі автоматично викликає зниження
його засвоєння методом гальмування механізмів йог всмоктування), але й має
механізм накопичення життєво важливих органічно зв’язаних елементів [1].
Екстракти біологічно активних речовин з лікарської сировини, що
компенсують дефіцит мікроелементів, містять, як правило, тільки органічно
зв’язані елементи, не здатні завдати шкоди організму навіть при необдуманому
та неправильному їх використанні.
Матеріали і методи дослідження. Як основну сировину для процесу
вилучення мікроелементів екстрагуванням використовували звіробій та
подорожник. Вміст мікроелементів (цинку, міді, заліза і марганцю) визначали
методом атомної абсорбції.
Основний текст. Цинк - життєвоважливий мікроелемент для всіх вищих
організмів. Він небхідний для нормальної життєдіяльності людини, входить до
складу карбоангідрази, фермента, який бере участь у підтримці кислотнолужної рівноваги і іншихих металоферментів .
Мідь
входить до складу багатьох вітамінів, гормонів, ферментів,
дихальних пігментів, приймає участь у процесах обміну речовин. Вона впливає
на функцію залоз внутрішньої секреції, властива інсуліноподібна дія, в зв'язку з
чим сполучення міді приймають інколи хворі на цукровий діабет. Мідь має
важливе значення для нормального розвитку кровотворних елементів, бере
участь у синтезі гемоглобіну, для підтримки нормальної структури кісток,
хрящів, сухожиль (коллаген), еластичності кровоносних судин, легеневих
альвеол, сприяє засвоєнню заліза, стимулює гормонотворну функцію
підшлункової залози (продукція інсуліну). Добова потреба міді - 1,5-4,0 мг.
В організмі людини залізо надходить з їжею. Вважається, що оптимальна
інтенсивність надходження заліза становить 10-20 мг/добу. Дефіцит заліза може
розвиватися, якщо надходження цього елемента в організм буде менш 1
мг/добу. Поріг токсичності цього елемента для людини становить 200 мг/добу.
Основною функцією заліза в організмі людини є перенесення кисню й
участь в окисних процесах. Залізо відіграє важливу роль у процесах виділення
енергії, у ферментативних реакціях, у забезпеченні імунних функцій, у
метаболізмі холестерину.
Визначення елементів проводили атомно-абсорбційним методом з
атомізацією у полум’ї, використовуючи спектрофотометр «Сатурн» [2].
Результати. Обговорення і аналіз. В табл. 1 представлені результати по
визначенню вищезгаданих мікроелементів для екстракту зі звіробою.
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Спостерігається збільшення кількості міді від 0,1 до 0,31 г/кг 30 0С. Кількість
марганцю, що переходить в екстракт є найбільшою порівняно із іншими
елементами і максимальна величина відповідає температурі 80 0С та становить
2,63 г/кг. Кількість цинку до 40 0С зростає, в подальшому зменшується. Що ж
до заліза, то при 30 0С спостерігається збільшення цього елемента, а починаючи
з 40 0С і вище знаходження кількості заліза лежить поза зоною визначення,
тобто менше 0,05 г/кг. Тому, виходячи з отриманих даних можемо
стверджувати, що елементи цинку і заліза створюють певні комплекси,
внаслідок чого їх кількості стають меншими.
Таблиця 1
Вміст деяких мікроелементів в екстракті зі звіробою
Кількість елемента, г/кг
t, 0C
Cu (II)
Mn (II)
Zn (II)
Fe (III)
20
0,026
0,96
0,45
0,21
30
0,10
1,15
0,85
0,25
40
0,17
1,92
1,00
<0,05
50
0,23
1,98
0,90
<0,05
60
0,29
2,00
0,85
<0,05
70
0,30
2,38
0,80
<0,05
80
0,31
2,63
0,75
<0,05
Порівнюючи дані табл. 2 для екстракту подорожника видно, що остаточна
кількість міді є двічі меншою ніж для екстракту зі звіробою. Те саме
спостерігається для такого мікроелемента як марганець ( збільшення від 0,64 до
1,00 г/кг в межах температур від 20 до 80 0С). По вмісту цинку і заліза
максимальні їх кількості (відповідно 1,11 і 0,35 г/кг) отримані при температурі
40 0С. Подальше підвищення температури, як і для екстракту зі звіробою,
призводить, на нашу думку, до комплексоутворення з цими елементами, тому
бачимо меншу кількість цинку і заліза.
Таблиця 2
Вміст деяких мікроелементів в екстракті зі подорожника
Кількість елемента, г/кг
t, 0C
Cu (II)
Mn (II)
Zn (II)
Fe (III)
20
0,058
0,64
0,70
0,27
30
0,062
0,66
0,71
0,30
40
0,071
0,71
1,11
0,35
50
0,08
0,75
0,75
0,34
60
0,11
0,81
0,70
0,33
70
0,13
0,92
0,70
0,29
80
0,15
1,00
0,69
0,25
Висновок. Отримані результати по визначенню кількості мікроелементів в
екстрактах зі звіробою і подорожника дозволили нам зробити такі висновки:
оптимальною температурою для вилучення вищезгаданих біологічно
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активнихречовин вважається температура 60-70 0С, при якій вилучається
максимальна їх кількість. Підвищення ж температури не призводить до
збільшення їх кількості, а навпаки – до утворення комплексів, які залишаються
в твердій фазі не переходять в екстракт.
Література:
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ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ
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PROTECTIVE COATINGS FOR REFRIGERATION EQUIPMENT
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Анотація. Досліджено ефективність застосування захисних покриттів
для захисту ввід спрацювання деталей холодильного обладнання.
Ключові слова: матеріал, середовище, покриття, довговічність, корозія.
Abstract. The efficiency of protective coatings to protect the input operation
parts refrigeration equipment.
Key words: material, medium coverage, durability, corrosion.
Вступ. В харчових і переробних галузях агропромислового комплексу
використовують значну кількість холодильних агрегатів. Найбільш складним
механізмом холодильної машини є компресор, вартість якого співрозмірна з
вартістю всієї холодильної установки, а трудомісткість ремонту є основною
складовою частиною загальної трудомісткості ремонту. Імовірність виходу з
ладу холодильної машини із-за відмови компресора є максимальною, а тому
компресор є тим агрегатом, який визначає довговічність машини в цілому.
На зносостійкість деталей компресорів значно впливає робоче середовище.
Взаємодія хладона з сталевою поверхнею призводить до утворення на ній
твердих плівок хлоридів заліза, які захищають деталі від зношування. Проте
відомі випадки коли підвищення твердості плівок полегшує їх руйнування і
охоплення наступає при меншій деформації. Хладон в зневодженому стані
нейтральний майже до всіх металів а присутність в ньому парів води
призводить до утворення соляної кислоти, яка сприяє корозійно-механічному
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зношуванню трибоспряжень. Рівень навантаження пар тертя до появи
охоплення при терті різних металів в повітряному середовищі і в хладоні 22 не
однаковий. Схоплювання в хладоні проходить при більш низьких питомих
навантаженнях, ніж в повітрі. Відсутність в середовищі хладону відновлюваної
оксидної плівки на поверхнях тертя, а також випаровування хладону в зоні
тертя призводять до десорбції граничного шару мастила, що, в свою чергу,
сприяє схоплюванню. Враховуючи викладене, за базові об'єкти для
дослідження з метою встановлення доцільності зміцнення і відновлення були
вибрані: колінчастий вал і поршневий палець поршневих компресорів,
ексцентриковий вал ротаційних компресорів, пара “ротор-лопасть” в
герметичному малому компресорі.
Результати досліджень. Для зміцнення і відновлення деталей компресорів
вибрані наступні покриття: 1) для колінчастих валів і ексцентриків, що
працюють в парі з антифрикційним алюмінієвим сплавом, - детонаційне
покриття з порошку евтектичного сплаву на основі заліза, легованого
алюмінієм системи Fе–С–Al; 2) для колінчастих валів і ексцентриків, що
працюють в парі з бронзовими сплавами, - детонаційне покриття з порошку
евтектичного сплаву на основі заліза, легованого титаном системи Fе–С–Si–Ті;
3) для пари тертя ротор-циліндр, герметичного ротаційного компресора - іонноплазмове тонкошарове покриття на основі нітриду ванадію.
Нами були зміцнені і відновлені колінчасті вали, поршневі пальці та
ексцентрики холодильних машин (табл.1). На ремонтно-монтажному комбінаті
Київської облспоживспілки було складено 25 компресорів з відновленими
деталями. Досліджувалась також зносостійкість деталей герметичних
поршневих компресорів типу ФГ-0,7-3(2). Для цього була складена дослідна
партія з 20 компресорів. Випробування показали, що інтенсивність зношування
трибоспряжень з детонаційним покриттям порошком евтектичного сплаву на
основі заліза, легованого титаном, в 2,5-3 рази менша, ніж в серійних
трибоспряженнях.
Таблиця 1
Перелік відновлених детонаційним напиленням деталей
компресорів холодильних машин
Товщина
№
Найменування
Тип
Кіль- Матеріал
шару поп/п
деталі
компресора
кість
порошку
криття, мм
1 Колінчастий вал ФАК-ОДУ/КБА-600 20/5 Fе–С–Si–Al
0.8
Поршневий
2
ФАК-ОДУ/КБА-600 25/15 Fе–С–Si–Ti
0.5
палець
3
Ексцентрик
ФГС, ФГН
26
Fе–С–Si–Ti
0.8
4
Ексцентрик
Фгр 0,35-1 (А)
15
Fе–С–Si–Ti
0.3
Досліджувалась також зносостійкість деталей герметичних поршневих
компресорів типу Фгр 0,35-1 (А) зміцнених тонкошаровими покриттями,
нанесеними методом конденсації з іонним бомбардуванням - КІБ (лопать та
ротор). Товщина покриття була в межах 5-7 мкм, тому використовувались
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лопаті та ротори ремонтних груп селекції. Результати промислових
випробувань наведені в табл. 2.
Вони підтверджують високу зносостійкість трибо спряжень лопасть-ротор
та лопать -паз циліндра, що зміцнені нітридами титану і нітридом ванадію на
установці типу “Булат” по методу КІБ.
Також проведені ресурсні випробування холодильних компресорів ФАК 0,7 У та КSА - 600 з валами, відновленими детонаційними покриттями
евтектичним порошком на основі заліза, легованого алюмінієм. Укладки
корінних та шатунних підшипників були виготовлені із сплаву АЛ - 4,
нанесеного на сталеву основу. На ці ж компресори були встановленні також
поршневі пальці, відновлені детонаційним напиленням сплаву системи
Fе–С–Si–Ti.
Таблиця 2
Результати промислових випробувань компресорів типу
Фгр 0,35-1 (А) протягом 7,0 тис. год
Лінійний знос поверхонь компресорів зміцнених
Найменува№
тонкошаровими покриттями
ння
п/п
№1, №9 №2, №7 №3, №8 №4, №10 №5, №11
№6, №15
поверхні тертя
VN
VN
ТіN
ТіN
Серійний Серійний
1
2
3
4

Торцева поверхня лопасті
Торцева поверхня лопасті
по ширині
Торцева поверхня ротора
Паз циліндра

2.5

3.5

9.5

10.5

47

53

1.0

1.5

2.0

2.5

10.5

8.5

0.0

0.0

0.5

0.5

5.3

4.5

3.0

2.5

4.0

3.0

8.5

16

Випробування проводили протягом 10 тис. годин на компресорах з
холодильним агентом 1122. Результати показали, що трибоспряження з
відновленими колінчастими валами мають зносостійкість в 2,5 - 3 рази вищу,
ніж серійні. А термін припрацювання знизився з 1000 - 1250 год до 250 - 300
годин.
Висновоки.
1. Використання тонкошарових зносостійких іонно-плазмових покриттів
на основі нітриду титану і нітриду ванадію для зміцнення ротора і лопаті
герметичного ротаційного компресора Фгр 0,35 ≈ 1(А) підвищує зносостійкість
трибоспряжень в 5-6 разів (табл. 1);
2. Використання запропонованих покриттів для відновлення деталей
герметичних компресорів холодильних машин збільшує ресурс роботи
компресорів та строки проведення капітальних ремонтів; в) середній ресурс
роботи трибоспряжень компресорів холодильних машин типу ФАК - 0,7 У та
КБА - 600 з відновленими деталями виріс в середньому в 2,3 - 2,5 рази;
3. Випробування показали, що для промислового використання, при
зміцненні та відновленні деталей компресорів холодильних машин слід
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використовувати такі покриття: детонаційні покриття з евтектичних порошків
на основі заліза, легованих алюмінієм і титаном (з метою відновлення
поршневих пальців, ексцентрикових і колінчастих валів герметичних і
сальникових поршневих компресорів),та іонно-плазмові тонкошарові
зносостійкі покриття на основі нітридів титану та ванадію (для зміцнення
лопастей та роторів герметичних ротаційних компресорів).
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CAVITATION-EROSION WEAR EUTECTIC COATING AND ITS LAWS
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Анотація. Проаналізовано вплив структури евтектичних покриттів,
отриманих з використанням концентрованих джерел енергії, на механізм та
кінетику їх кавітаційного зношування.
Ключові слова: зношування, корозія, покриття, енергія, середовище.
Abstract. The influence of eutectic structure coatings obtained using
concentrated energy sources in the mechanism and kinetics of cavitation wear.
Keywords: wear, corrosion, coatings, energy, environment.
Вступ. Відомо, що кавітація суттєво впливає на зношування деталей
машин, які контактують з рідкими технологічними середовищами (харчова,
хімічна та ін. промисловості). Встановлено, що кавітаційне руйнування
конструкційних матеріалів має механічну природу. Разом з тим, не можна
нехтувати впливом корозійних процесів, внесок яких у загальне спрацювання
обладнання при порівняно низькому рівні зовнішнього мікроударного впливу є
досить суттєвим [1, 2]. Тому дослідження закономірностей кавітаційноНаучные труды SWorld
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ерозійного зношування має важливе наукове і практичне значення.
Результати досліджень. Для нанесення покриттів застосовували порошки
евтектичних сплавів системи 12Х18Н9Т-ТІВ2 (сплави марки ТН), 12Х18Н9Т ТіВ2 - СгВ2 (ХТН) і 12Х18Н9Т-ТіВ2-УС (ВТН) (ТУ14-127-161-80, НВО
“Тулачермет”) [3]. Металева матриця сплавів відповідає сталі 12Х18Н9Т, а
зміцнювальними сполуками служать дибориди титану та хрому і монокарбід
ванадію (табл. 1).
Таблиця 1
Хімічний та фазовий склад порошкових евтектичних сплавів
Вміст
Вміст компонентів, мас. %
Фазовий склад
зміцнюСплав
Зміцнюючі ючих фаз,
Сг Ni Ті V В С Fе Матриця
сполуки
об.%
ТН

15,7 7,8

8,9

-

4,0

- 63,6 -18Сг-9 Ni

ТіВ2

ВТН
ХТН

15,4 7,7
20,5 8,6

3,2 8,1 1,4 1,9 62,3 -18Сг-9 Ni ТіВ2+VС
2,5 - 2,6 - 65,8 -18Сг-9 Ni ТіВ2+СгВ2

20,0
21.3
13,0

Плазмове напилення здійснювали на установці УПУ-ЗД. Наносили
покриття на зразки мало- і середньовуглецевої сталі, а також на сталь
12Х18Н9Т. З метою дослідження впливу структури на кавітаційну стійкість,
плазмові покриття піддавали оплавленню струмами високої частоти (СВЧ) та
лазерним променем. Випробування покриттів здійснювали в умовах
ультразвукової кавітації у водопровідній воді та 3%-му розчині NаС1 у воді.
Вплив корозійного фактору при дії ультразвукової кавітації на поверхню
зразків кількісно оцінювали за даними потенціостатичних вимірювань.
Результати проведених досліджень на корозію в статистичних умовах
(інтенсивність IK і швидкість hК) свідчать, що корозійна стійкість сплавів в
основному визначається складом металевої матриці і, в меншій мірі, залежить
від кількості та структурного складу зміцнюючих фаз (табл. 2).
Товщина випробуваних покриттів становила 200...250 мкм. У напилених
евтектичних покриттях, при дослідженнях за допомогою оптичного мікроскопа
спостерігалися слабо протравлені області, названі нами білими шарами,
нерозплавлені або частково розплавлені порошинки, а також невелика (біля
10%) пористість.
Таблиця 2
Інтенсивність (IK) і швидкість (hК) корозії сталі 12Х18Н9Т та евтектичних
сплавів
Сплав
Прісна вода
3% розчин ЫаС1
2
ІК, г/(м ·год)
hК, мм/рік ІК, г/(м2·год)
hК, мм/рік
ТН
0,00037
0,00040
0,0032
0,0036
ВТН
0,00040
0,00042
0,0037
0,0041
ХТН
0,00032
0,00036
0,0030
0,0032
12Х18Н9Т
0,00031
0,00034
0,0029
0,0032
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В табл. 3 наведені дані кавітаційної стійкості покриттів. Результати
випробувань свідчать, що наявність у воді хлоридів інтенсифікує процес
кавітаційного руйнування покриттів на 20-30%. При цьому кінетика втрати
маси зразків з плазмовим покриттям відрізняється ступінчастістю при загальній
тенденції зростання втрати маси зі збільшенням часу випробувань. Очевидно,
це зумовлено шаруватістю структури покриття. Завдяки високій хімічній
стійкості евтектичних покриттів вплив корозії в технологічному середовищі
незначний. Руйнування мікрооб'ємів поверхневого шару покриття спричинене
циклічними навантаженнями від багаторазової дії рідини з протіканням
втомних процесів у матеріалі. Воно починається з накопичення
субмікроскопічних дефектів, що генерують зародження мікротріщин. Їх ріст до
критичних розмірів, коли енергія, накопичена дефектом, більша за енергію сил
зчеплення частинок у його вершині, викликає елементарний акт руйнування.
Орієнтація мікротріщин свідчить про їх переважне зародження на границях
частинок і на поверхневих дефектах покриття. Утворення системи мікротріщин
є механізмом дисипації енергії кавітації, а відокремлення частинок зношування
- результатом крихкого руйнування. У плазмових покриттях можливі також
інші дисипативні явища, зумовлені їх нерівноважним станом (розпад
пересичених розчинів, γ ↔ α а перетворення в метастабільному аустеніті тощо).
Проте сприятливі реологічні властивості евтектичних покриттів не можуть бути
реалізовані через їх низьку адгезійно-когезійну міцність (міцність зчеплення
покриттів з основою 16...20 МПа) [4].
Таблиця 3
Втрата маси евтектичними покриттями при кавітаційно-ерозійному
руйнуванні, Δm·103, кг/м2
Тривалість випробування, год
Матеріал
4
8
12
ТН (плазмове напилення)
30/37*
80/95
122/140
ВТН (плазмове напилення)
50/62
70/92
75/91
ХТН (плазмове напилення)
38/45
55/68
62/75
ХТН (обробка струмом високої частоти)
19/23
40/49
45/57
ХТН (обробка лазером)
5/6
20/23
32/38
12Х18Н9Т
8/10
17/24
37/40
* В чисельнику - у прісній воді; в знаменнику - у 3%-му розчині NаСl.

Відомо, що оплавлення плазмових покриттів суттєво впливає на їх
структуру, фізико-механічні та триботехнічні властивості. Щоб дослідити
вплив швидкості нагрівання та охолодження на структуру і кавітаційну
стійкість оплавлення проводили струмом високої частоти і лазером.
Мікроструктура оплавлених покриттів має стовпчастодендритну будову.
Порівняно з вихідною мікроструктурою метал, внаслідок дії концентрованої
енергії випромінювання, розплавлявся і під впливом значного температурного
градієнта, величезної швидкості кристалізації, головні осі дендритів росли
паралельно напрямку тепловідведення. Оплавлені покриття були практично
безпористі. Кавітаційна стійкість плазмових покриттів, оплавлених лазером,
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виявилась вищою, ніж оплавлених СВЧ. Це пояснюється більш високим
ступенем диференційованості складових евтектики після лазерної обробки
(лазер - товщина кристалів d = 1,5 мкм; СВЧ - d = 3,0 мкм). Адже процеси
мікронаклепу та втоми локалізуються в її невеликих міжпластинчастих об'ємах.
Висновок. Результати досліджень показали, що керувати кавітаційною
стійкістю плазмових покриттів можна за допомогою регулювання дисперсності
їх структури. Управління величиною дисперсних кристалів фаз проникнення і
станом металевої матриці дає можливість підібрати таку технологію обробки
концентрованими джерелами енергії, яка робить покриття зносостійким при
кавітаційному зношуванні.
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Анотація. Досліджено спосіб підвищення зносостійкості деталей
обладнання в м’ясних технологічних середовищах з використанням ефекту
вибіркового переносу.
Ключові слова: деталь, середовище,ефект, довговічність, корозія, вовчок.
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Abstract. Studied way to improve the durability of meat equipment in
technological environments using selective transfer effect.
Keywords: detail, environment, effect, durability, corrosion, broomrape.
Вступ. Надійність і довговічність м’ясорізальних вовчків в значній мірі
визначається зносостійкістю деталей різального комплекту (ножів і решіток).
Відмови цих деталей обумовлені в основному спрацюванням їх при терті із
змащуванням специфічним середовищем (фаршем і м’ясним соком). За даними
виробничих спостережень, лінійне спрацювання серійних ножів вовчків до
напрацювання на відмову становлять близько 0,2...0,3 мм. При переточуванні
знімається шар завтовшки 0,5...0,7 мм. За таких умов довговічність ножів
дорівнює 10-15 робочих змін. Традиційні методи підвищення зносостійкості
шляхом вибору зносостійких матеріалів і покриттів ґрунтовно досліджені і їх
можливості обмежені. Проблема подальшого підвищення зносостійкості
деталей різального комплекту може бути вирішена за умови використання
нових технологічних рішень і технологій. Зокрема, враховуючи, що в
перероблювальному середовищі містяться різноманітні хімічно- і поверхневоактивні сполуки, ефективним може біти використання ефекту вибіркового
переносу. Вибірковий перенос забезпечує зменшення інтенсивності зношення
деяких пар тертя в присутності мастил і поверхнево-активних речовин. При
наявності в зоні тертя міді на поверхні сталевих деталей утворюються збагачені
міддю шари, деформація яких під дією зсувних напружень відбувається без
зміцнення і розвитку втомлювальних тріщин. Але суттєве зменшення
інтенсивності зношення і коефіцієнту тертя завдяки прояву ефекту вибіркового
переносу можливе лише за певних умов роботи вузлів тертя для конкретних
матеріалів.
Умови досліджень. Були проведені триботехнічні дослідження матеріалів
в умовах, які відповідають параметрам навантаження деталей різального
комплекту вовчків. Досліди проводили на спеціальній установці на базі
вертикально-свердлильного верстата, яка моделює роботу пари ніж-решітка
вовчка. Досліджувані зразки виготовляли із сталей 65Г і У8, які широко
використовуються для виготовлення ножів і решіток. Зразок, який обертається,
виготовлений у вигляді складаного ножа вовчка з робочими пластинами із сталі
65Г (56Н ЛС) товщиною 5мм, за якими закріплювались різної товщини вставки
з бронзи Бр АЖ 9-4. Бронза Бр АЖ 9-4 була вибрана тому, що вона, згідно
санітарно-гігієнічних вимог, була допущена до використання в машинах і
агрегатах харчової промисловості при контактуванні з м’ясом. За нерухомий
зразок була використана серійна решітка вовчка (сталь У7, 60НRС) з отворами
діаметром 3 мм. Досліди проводили в середовищі м’ясного соку, питоме
навантаження 4,0 МПа, колова швидкість 1,4 м/с, що відповідає умовам роботи
різального комплекту. Лінійне спрацювання зразків оцінювали за замірами
зміни ширини пластини методом штучних баз за час дослідів (2 години).
Результати досліджень. Як показали проведені досліди, спрацювання
рухомого зразка і коефіцієнт тертя залежать від співвідношення товщин
сталевої і бронзової пластин (табл. 1). Найменше спрацювання відбувається при
φ = 0,6, а мінімум коефіцієнта тертя φ = 0,8.
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Таблиця 1
Залежність спрацювання зразків з сталі 65Г(Н) і коефіцієнта тертя (0 від
співвідношення товщини бронзової і сталевої пластин (φ)
φ
0
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
Н, мкм
18
13
9
6
10
15
25
28
30
f
0,09 0,07 0,06 0,05 0,04 0,06 0,08 0,09 0,10
З метою перевірки прояву ефекту вибіркового переносу і результатів
триботехнічних досліджень були проведені досліди у виробничих умовах на
м’ясорізальних вовчках. На спеціально сконструйованих ножах вовчків
встановлювались різальні пластини з сталі 65Г (55 Н ЯС) товщиною 4,5 мм, за
якими закріплювались бронзові пластини завтовшки 3,5 мм (φ = 0,77).
Випробування, під час яких проводили заміри лінійного спрацювання
ножів по ширині різальних пластин, здійснювали при переробці яловичини І і II
категорії. Температура вихідної сировини становила 2...4 °С. До складу
різального комплекту вовчка, крім двох експериментальних ножів входили
серійні вхідна, проміжна і вихідна решітки. Діаметр отворів вихідної решітки 3
мм. Для порівняння випробовувались також складані ножі без бронзових
пластин.
Характер зношення різальних елементів ножів при використанні
бронзових пластин не змінюється, найбільш інтенсивне спрацювання
спостерігається на периферії ножа. Як показали дослідження (табл. 2),
встановлення бронзових пластин завдяки прояву ефекту вибіркового переносу
забезпечує більш ніж двократне підвищення напрацювання вовчків до
допустимого зношення ножів (0,2...0,25 мм).
Таблиця 2
Залежність зношення ножів (Н) від напрацювання (Q)
Q, ш
Зношення ножів Н, мм
Серійні ножі
Експериментальні ножі
на периферії леза на середині леза на периферії леза на середині леза
6
0,12
0,06
0,06
0,02
12
0,17
0,09
0,09
0,03
18
0,21
0,16
0,13
0,06
24
0,23
0,18
0,15
0,09
30
0,17
0,12
36
0,19
0,14
Висновок. Таким чином, проведені дослідження показали реальні
перспективи суттєвого підвищення довговічності деталей різального комплекту
м’ясорізальних вовчків шляхом використання ефекту вибіркового переносу.
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APPLICATION CORROSION INHIBITORS FOR INCREASING
LONGEVITY STEAM BOILER
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Анотація. Запропоновано процес очищення і попередження утворення
накипу в парових котлах за рахунок впровадження існуючих і нових інгібіторів
корозії.
Ключові слова: інгібітор, паровий котел, харчова промисловість, мийні
розчини, хімічне очищення, котлоагрегат.
Abstract. The process of cleaning and warning of incrustating is offered in
steam-boilers due to introduction of existent and new inhibitors of corrosion.
Key words: inhibitor, steam-boiler, food industry, washings solutions, chemical
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cleaning.
Вступ. Застосування інгібіторів основане на здатності деяких сполук або
сумішей, при введенні їх у незначних концентраціях в агресивне середовище,
зменшувати швидкість корозійних процесів, або цілком їх гальмувати. Без
перебільшення можна стверджувати, що за останні роки інгібітори корозії не
лише стали самостійним видом захисту, але й істотно змінили багато класичних
способів захисту за допомогою олив, мастил, полімерних покриттів тощо. В
даний час і ці матеріали часто випускаються з інгібіторами. Є ряд
технологічних середовищ, які взагалі не можна застосовувати без інгібіторів,
наприклад, використання сильних окислювачів для очищення котлів і теплових
комунікацій харчових та переробних підприємств АПК стало можливим лише
завдяки домішуванню до них інгібіторів корозії. Багато теплоносіїв для
теплообмінної апаратури не бажано використовувати без інгібіторів корозії, бо
це приведе до її руйнування [1].
Огляд літератури. Особливого значення інгібітори корозії набувають в
харчових і переробних виробництвах, де в технологічному циклі часто
використовуються високі температури з різкими перепадами, високоагресивні
середовища, наявні значні механічні навантаження. У зв'язку з цим виникає
проблема
забезпечення
експлуатаційної
надійності
устаткування,
трубопроводів і металоконструкцій [2, 3].
Найбільш перспективним є використання нетоксичних інгібіторів корозії,
які можуть захищати устаткування і комунікацій при безпосередньому контакті
з технологічними середовищами. Важливо, щоб інгібітори корозії
забезпечували високу ступінь захисту, були технологічними, економічними,
відповідали санітарно-гігієнічним нормам, не порушували плин технологічного
процесу і не забруднювали навколишнє середовище.
Застосування інгібіторів у поєднанні з захисними матеріалами дозволяє
знизити ступінь корозійного впливу агресивних середовищ на конструкційні
матеріали, підвищити довговічність і надійність переробного, харчового і
допоміжного обладнання, покращити санітарно-гігієнічні умови його
експлуатації. Використання інгібіторів для захисту теплотехнічного обладнання
харчових виробництв дозволяє заощадити дефіцитні високолеговані сплави і
сталі і отримати значний економічний ефект за рахунок безперебійної
експлуатації устаткування [1, 2].
Широке застосування в промисловості знаходить оброблення води
оборотних циклів комплексіонами і композиціями на їхній основі. Особливо
ефективні досліджені нами комплексіони, які містять фосфор - 1оксиетилендифосфонову кислоту (ОЕДФ), нітрилотриметилфосфонову кислоту
(НТФ). Ці речовини спроможні впливати на кристалізацію карбонату кальцію в
теплових комунікаціях при концентраціях, значно менших за стехиометричні.
Результати досліджень. При аналізі умов роботи котлів ДКВР 20/13 в
котельній Київського пивзаводу на Подолі були виявлені значні відкладення
накипу в трубній частині котлів (більше 1500 г/м ) такого складу, (%): 20-25
Ре20з, 25-30 Са, 9-10 Мg, 10-15 фосфатів і 10-12 силікатів. По тракту систем
опалення відкладаються, в основному, оксиди заліза [1,2,4].
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Для підвищення теплотехнічних характеристик парових котлів ДКВР20/13, які широко використовуються на переробних і харчових підприємствах
АПК, нами розроблені і впроваджені методи їх хімічного очищення в процесі
експлуатації.
Експлуатаційне хімічне очищення котлів, на відміну від традиційних схем,
проводили у дві стадії: І - оброблення 1-2 %-вим розчином соляної кислоти, що
містить 1 г/л ОЕДФ і нової суміші інгібіторів коррозії-кантакса з
диспергатором НТФ при температурі мийного розчину 333-353 К і тривалості
оброблення 6-8 год; II - забезпечення циркулювання 2%-вого розчину з
домішками 5-6 г/л ОЕДФ або НТФ при температурі 403-443К протягом 3-х діб.
Введення у мийний розчин фосфорорганічних комплексонів, які
утворюють стійки комплекси з катіонами металів у широкому діапазоні рН,
сприяло більш повному видаленню складних за будовою відкладень на стадії
кислотного промивання і одужування котлоагрегатів. Після 2-х стадійного
промивання було видалено більше 80% відкладень.
Для хімічного очищення парових котлів в процесі експлуатації і захисту
від корозії контактних поверхонь у воду автоматичною дозуючою установкою
безперервно
вводився
розчин
комплексонату
цинку.
Наявність
субстехіометричної концентрації ОЕДФ і її цинкового комплексу у воді
запобігала випаданню важкорозчинних з'єднань і забезпечувала поступове
видалення відкладень у процесі роботи котлоагрегата. Підтримка ж у чистоті
внутрішніх поверхонь нагрівання знижувала також інтенсивність підшламової
корозії.
Необхідну кількість реагентів визначали розрахунковим шляхом, з огляду
на коефіцієнти упарювання котлової води на першій і другій ступенях
випарювання котлів ДЬСВР-20/13, і підтримували у межах 0,1-0,5 мг/л.
Нами розроблений і впроваджений антикорозійний комплекс
променерговузла пивзаводу, який захищає фільтри механічного очищення води,
натрій-катіонові фільтри, деаератори, насоси, економайзери, теплообмінники,
парові котли, баки гарячої води з внутрішнім підігріванням, пляшкомийні
машини, трубчасті батареї, трубопроводи [2-4|.
Так, устаткування відділення водопідготовки було захищене хімічно
стійкими інгібованими полімерними покриттями, системою видалення кисню і
вуглекислого газу деаерацією, протинакипним обробленням води
інгібітором ОЕДФ.
Барботажна деаерація теплоносія забезпечила ефективне повне видалення
газів з води в широкому діапазоні гідравлічних навантажень.
Зовнішню поверхню трубопроводів покривали захисним інгібованим
покриттям, а потім хімічно стійким теплопровідним покриттям. Баки гарячої
води усередині також захищали хімічно стійкими покриттями.
Електрохімічний захист мереж газо-, водо-, тепло- і паропостачання
забезпечила станція катодного захисту і комбінований протекторно-дренажний
захист.
Висновок. В результаті впровадження такого комплексного заходу
коефіцієнт корисної дії парових котлів був збільшений з 90 до 92%, а швидкість
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корозії устаткування знижена на 30-50%. При постійному автоматичному
дозуванні (протягом 2-х років) запропонованої композиції забезпечений без
накипний режим роботи усіх котлів.
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Анотація. Досліджені закономірностей зношування і корозії азотованих в
електролітах сталей в нейтральних, кислих та лужних технологічних
середовищах бурякоцукрового виробництва.
Ключові слова: зношування, корозія, азотування, сталь, середовище.
Abstract. The regularity of wear and corrosion in electrolytes nitrided steels in
neutral, acidic and alkaline environments sugar beet production process.
Keywords: wear, corrosion, nitriding, steel, environment.
Метою експериментальних досліджень було виявлення закономірностей
зношування і корозії азотованих в електролітах сталей в нейтральних, кислих
та лужнотехнологічних середовищах бурякоцукрового виробництва: вапняному
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молоці, дифузійному, дефекованому, сатурованому і сульфітованому соках,
конденсаті випарних апаратів і транспортерно-миючій воді.
Випробування на машині торцевого тертя при навантаженні Р=3,0...3,5
МПа і швидкості ковзання – V = 1,2 м/с азотованих в електролітах зразків із
різних сталей та чавуну при терті по сталі 45 (HRCe 50-52) в технологічних
середовищах за схемою “втулка-втулка” показали значне зменшення
інтенсивності їх зношування в порівнянні з не зміцненими (рис.1).

Рис. 1. Інтенсивність зношування металів в кислих та нейтральних
технологічних середовищах
Особливо істотно підвищується стійкість деталей обладнання, які
працюють в лужних середовищах. Наприклад, за рахунок азотування
зносостійкість деталей у сульфітованому соці може бути підвищена до 10 разів
(рис. 2). Дещо менше збільшується зносостійкість при роботі азотованих
зразків у вапняному молоці дефекованому та сатурованому соках.
Вапняне молоко - це суспензія гідрооксиду кальцію, більша частина якого при
відстоюванні випадає в осад. Крім гідрооксиду кальцію у вапняку є 2,0...2,5%
оксиду кремнію і до 15% оксидів алюмінію та заліза. Завдяки наявності
абразивних частинок зносостійкість азотованих деталей у вапняному молоці
знижується.

Рис. 2. Інтенсивність зношування сталі 40Х в лужних технологічних
середовищах
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Більш складний склад має оброблений вапняним молоком дефекований сік,
в осаді якого знаходиться близько 90% гідрооксиду кальцію, нерозчинні солі
кальцію, зкоагульовані разом з фарбуючими речовинами і сапоніном білки, а
також деяка кількість абразивних домішок та інших елементів, які попадають
до нього разом з вапняним молоком. Абразивний пісок і зкоагульовані білки,
які містять поверхнево - активні речовини (наприклад, сапонін), викликають
інтенсивний знос працюючих в дефекованому соці стальних деталей.
Зменшення зносу зразків в дефекованому соці в порівнянні з зносом у
вапняному молоці обумовлене більш низьким вмістом у ньому абразивних
частинок, а також присутністю в ньому цукрози, інгібуюча дія якої
проявляється в утворенні захисних плівок вторинних структур, які зменшують
інтенсивність електрохімічних процесів. Ці плівки, екрануючи поверхню,
локалізують деформацію в поверхневому шарі, забезпечуючи позитивний
градієнт механічних властивостей по глибині. А продукти корозії, для яких
характерні змащувальні властивості, сприяють зменшенню коефіцієнтів тертя
до рівня 0,06-0,08.
В процесі сатурації (обробка дифузійного соку вуглекислим газом)
гідрооксид кальцію перетворюється у вуглекислий кальцій, який додатково
адсорбує солі орга- нічних кислот і фарбуючі речовини, що сприяє більш
повній очистці соку від домішок, зменшенню вмісту абразивних домішок і
приводить до підвищення зносостійкості.
Сульфітований сік, який отримують при обробці соку 2-ї сатурації
сірчаним газом, на відміну від названих соків, не має сполук кальцію і домішок
абразивних частинок, тому знос в ньому ще менший.
Азотовані метали малостійкі в дефекованому соці, але в сатурованому і
сульфітованому їх потенціали стають більш позитивними (облагороджуються) і
інтенсивність анодних процесів на них стає значно нижчою, ніж на
незміцнених, причому зі зменшенням водневого показника середовища ця
різниця збільшується. А тому у вапняному молоці, сатурованому і
сульфітованому соках азотовані матеріали в порівнянні з незміцненими мають
підвищену корозійну стійкість.
Дослідження стійкості азотованих зразків в конденсаті випарних апаратів
(рН 7,0), і в транспортерно-миючій воді з бурякомийки (рН 6,7...6,8) з вмістом
сухих речовин у твердій фазі 25...30 г/л показали, що в конденсаті випарних
апаратів швидкість корозії незміцнених сплавів приблизно однакова, тому що
при дифузійному характері протікання корозії будь-які зміни в складі і
термічній обробці сталі не впливають на її корозійні властивості. Конденсат
має низьку провідність, а тому аноди і катоди на поверхнях тертя розміщені
близько один від одного. Утворені на катодах іони ОН' знаходяться завжди
поряд з утвореними на анодах іонами Ре2+, в результаті чого виникає плівка
гідрооксиду заліза, яка прилипає до поверхні металу і створює ефективний
дифузійний бар'єр. Тому леговані, але не азотовані сталі не мають переваг
перед нелегованими, при терті в конденсаті випарних апаратів.
В транспортерно-миючій воді, у порівнянні з конденсатом випарних
апаратів знос металів значно вищий через її підвищену корозійну активность та
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наявность в ній абразивних домішок, а також за рахунок високого тиску на
фрикційному контакті (дослідження проводили при швидкості ковзання 0,2 м/с
і Р=5,0 МПа). Максимальна зносостійкість притаманна зразкам із сталі
38ХМЮА. Для незміцнених сталей знос був прямопропорційний шляху тертя, а
для азотованих 40Х і 38ХМЮА він зростав за параболічним законом при
зношуванні азотованого шару, і оголенні зон з пониженою твердістю.
Деталі
соломоуловлювачів,
каменевловлювачів,
бурякомиючого
обладнання, бурякоелеваторів на цукрових заводах піддаються значному
корозійному руйнуванню. Електрохімічні дослідження проведені за допомогою
потенціостата П-5827 показали, що в транспортерно-миючій воді корозійна
стійкість азотованих матеріалів в порівнянні з незміцненими значно вища
(рис.3).
Наявність в цій воді різноманітних абразивних частинок (оксидів заліза,
кальцію, магнію, алюмінію, кремнію тощо) в умовах слабокислого середовища
інтенсифікує руйнування металу за рахунок абразивного зношування. Тому зі
збільшенням поверхневої твердості матеріалів спостерігається зменшення їх
швидкості корозії при переміщенні середовища відносно деталі (рис. 3).

Рис. 3. Швидкість корозії незміцнених та зміцнених ставів в
транспортерно-миючій воді бурякоцукрового виробництва
Висновок. Результати проведених досліджень були використані для
підвищення зносостійкості захисних втулок відцентрових насосів, які
перекачують технологічні середовища, а також пальців втулково-роликових
ланцюгів бурякоелеватора цукрових заводів. Випробування захисних втулок на
Саливонківському цукровому заводі показало, що при вихідній товщині
азотованого шару 0,10-0,15 мм електролітичне азотування підвищує
зносостійкість захисних втулок в сальникових ущільненнях відцентрових
насосів типу СОТ в лужних середовищах бурякоцукровоо виробництва в 2-3
рази, а в нейтральних - в 3-4 рази. Довговічність пальців втулко-роликового
ланцюга бурякоелеватора на Лохвицькому цукровому комбінаті за рахунок
електролітичного азотування була збільшена в 2 рази.
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Анотація. Визначено оптимальний вміст кремнію в матеріалах на Fе-СrNi - основі, що забезпечує підвищення абразивної зносостійкості деталей,
зміцнених плазмовим наплавленням.
Ключові слова: покриття, деталі, довговічність, механізм, напилення.
Abstract. Optimal silicon content in the materials on Fe-Cr-Ni - based,
providing increased durability of abrasive strengthened plasma welding.
Кеу words: cover, details, durability, mechanism, deposition.
Вступ.
Надзвичайно перспективним щодо підвищення довговічності деталей, що
працюють за умов абразивного зношування, є захисні плазмові та
газополуменеві покриття. Ефективність їх застосування залежить від
правильного вибору матеріалів.
Наплавочні матеріали з високим вмістом кремнію на Fе-Сr-Ni основі
досить широко використовуються для зміцнення деталей машин і механізмів,
що працюють за умов абразивного зношування [1].
Зроблено спробу пов’язати зміну структурних параметрів наплавлених
Fе-Сr-Ni-Si матеріалів з рівнем їх абразивної зносостійкості.
Результати досліджень.
Зразки для досліджень отримували плазмовим наплавленням порошкових
Fе-Сr-Ni-Si матеріалів на основу низьковуглецевої сталі за допомогою установки УПН-303.
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Мікроструктурі дослідження наплавочних матеріалів, хімічний склад яких
наведено в таблиці, здійснювали за допомогою мікроскопа "КеорЬоГ,
аналізатора структури "Еріquant" і електронного мікроскопа УЕМВ-100В.
Рентгеноструктурний аналіз плазмових наплавлень проводили на установці
УРС-50, випробування на спрацювання здійснювали на установці СМЦ-2 за
схемою палець-контртіло при терті абразивного контртіла по закріпленому
зразку. Швидкість ковзання дорівнювала 0,4-4,0 м/хв, тиск на контакті – 2 МПа.
Дослідження зношених поверхонь здійснювали за допомогою растрового
електронного мікроскопа РЕМ-100-75.
Таблиця 1.
Хімічний склад досліджуваних наплавочних матеріалів
Вміст елементів, % (за масою)
Номер сплаву
Ni Сг Мо V
Ті Мп O2
С
N2
Бі
1
10,3 11,4 2,5 0.3 0.5 1,0 0,023 0,010 0,05 2
11,1 11,8 2.5 0,3 0,5 1,1 0,022 0,02 0,05 1.0
3
10,8 11.2 2,3 0,1 0,5 1,0 0,022 0,02 0,05 2,3
4
10,6 11,1 2,4 0.1 0,4 1.1 0,021 0.02 0,05 3,1
5
10,4 11,2 2,2 0,2 0,5 1.0 0,022 0,02 0,05 4,1
6
10,3 10,9 2,5 0,2 0,5 1,0 0,022 0,02 0,05 5,2
7
10,1 10,8 2.0 0.1 0,4 0,9 0,021 0,02 0,05 6,3
8
10,2 11,2 2,2 0,1 0,4 11.1 0,022 0,017 0,05 7,2
9
10,3 11,0 2,0 0,1 0,5 1.0 0.021 0.023 0.05 8.4
* Сума інших домішок не перевищували 2x10 %/мас.

Відомо, що зносостійкість гетеро фазних і гетерогенних наплавочних
матеріалів визначає ряд структурних параметрів: розмір зерна присутніх фаз
(фактор визначає, з одного боку, довжину одиночного акту мікрорізання в
середині зерна, а з іншого боку - сумарну довжину границь зерен); густина
дисперсних часток (фактор визначає несучу здатність поверхневих шарів
матеріалу і глибину втілення абразивного індентора, а також сприяє
підвищенню опору ковзання заглибленої частки); рівень мікродеформацій
кристалічної гратки; тип дисперсних фаз, що формуються.
Запропонована структурна модель абразивного зношування наплавлених
шарів для аналізу відносної зносостійкості (є) може бути записана у вигляді:
ε = f ( D3 , N r , ∆a)
(1)
де D3 - розмір зерна α-фази; Nr - густина часток другої фази; Δа - зміна
параметра кристалічної гратки.
Подальші дослідження зводились до визначення структурних параметрів,
що функціонально впливають на відносну зносостійкість.
Металографічні дослідження наплавлених матеріалів дозволили виявити,
що добавка більше 4% кремнію в сплав призводить до утворення оксидної
(SiO2) сітки по границях бувшого аустенітного зерна. Об’ємна доля виділень
оксиду кремнію, підрахована за правилом Розиваля, зростає по мірі збільшення
вмісту кремнію в матеріалі і складає для наплавочного шару, що містить 6,3%
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кремнію - 5%, а для сплаву з 8,4% кремнію - 9,2%. При введенні вже 4%
кремнію спостерігається зменшення розміру зерна.
Фазовий аналіз дозволив виявити наявність в наплавлених матеріалах, крім
оксиду кремнію (SiO2) надлишкових фаз - силіцидів хрому і молібдену, що
знаходяться в об’ємі зерна, мають розміри 5-8 мкм і формуються як гексагони.
Густина силіцидних часток (19) зростає при збільшенні вмісту кремнію, в
наплавках приблизно до 6% (рис.1).

Рис.1. Вплив вмісту кремнію на густину розташування дисперсних
силіцидних часток, що формуються в Fе-С-Nі наплавлених шарах (1) І на
твердість досліджуваних сплавів (2)
Проте збільшення вмісту кремнію зверх 6% призвело до зниження густини
розташування силіцидних часток СгSiO2 і МоSі0,65. Вказаний характер
залежності N=f(%Sі) пов’язаний з перерозподілом кремнію: кремній (при
концентрації більше 6%) сприяє збільшенню кількості оксидних прошарків
(SiO2). Розгалуженість цих прошарків зростає і тим самим кількість кремнію,
що витрачається на утворення (SiO2), збільшується. Одночасно зменшується
процентний вміст кремнію, що взаємодіє з молібденом і хромом при утворенні
силіцидних вкраплень.
Вивчення залежності зміни параметра кристалічної гратки а (а1) -фази від
концентрації кремнію в а- твердому розчині показало, що збільшення вмісту
кремнію сприяє зменшенню параметра гратки α(α')-фази. Добавка Sі до
матеріалу плазмової наплавки більше 3% призводить до різкої зміни параметра
гратки (рис.2). Для сталі з високим вмістом легуючих елементів така картина
повинна означати зміну складу легованого твердого розчину. При утворенні
твердого розчину кремнію в залізі був отриманий від’ємний коефіцієнт aSi, що
входить до рівняння Вегарда і дорівнює - 0,0001A°. Проте зниження параметра
гратки в матеріалах на залізо-хром-нікелевій основі неможливо пояснити лише
розчиненням кремнію, тому що основні легуючі елементи (Сr, Ni),
розчиняючись, збільшують параметр αа( сv = +0,006, αCr, = +0,0005, αNi =
+0,0007, αMo = +0,002 А0). При добавленні в сплави 8,4% кремнію (3,8% в αтвердому розчині) величина αα дорівнювала 2,851 А0. Підставляючи це
значення у рівняння Вагарда , отримаємо, що значення коефіцієнта повинно
дорівнювати -0,0005, що не відповідає дійсності (α =-0,0001 А°).
Научные труды SWorld

43

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 2. Выпуск 2 (43)

Технические науки

Рис.2. Залежність параметра кристалічної гратки а-фази від вмісту
кремнію в твердому розчині.
Причину цього явища слід шукати в особливостях процесу плазмового
наплавлення. При кристалізації наплавленого шару в Fе-Сг-Ni матеріалах з
вмістом кремнію до 4% формується дендритна структура. Зміна концентрації
різних областей розчину викликає розширення ліній дифрактограми через
нерівномірність об’ємних змін кристалічної гратки. Це розширення
пропорційне величині зміни параметра гратки Δа, викликаної флуктуацією
концентрацій легуючих елементів.
Одержані значення параметра кристалічної гратки а-фази і фізичного
розширення ліній (110) і (220) в залежності від вмісту кремнію в Fе-Сг-Ni сплаві дозволяють зробити висновок, що при наявності в твердому розчині
більше, ніж 2,4% кремнію, знижується вміст хрому, ванадію і молібдену в
твердому розчині і відбувається виділення силіцидів цих елементів. Це
підтверджується результатами фазового аналізу. В наплавленому матеріалі у
вихідному стані існують надлишкові фази силіцидів хрому і молібдену, а також
оксидів кремнію.
Випробування на абразивне зношування показали, що залежність
зношування (ω) від вмісту кремнію має екстремальний характер. Мінімум
спрацювання мають зразки плазмових наплавлень з вмістом кремнію близько
6,3%. Найбільш інтенсивно процес зношування відбувається в наплавлених
матеріалах з дендритною структурою.

Рис 3. Вплив кремнiю на величину втрати маси (ω) в процесі абразивного
зношування.
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Для наплавлень, що містять до 2% Sі зношування (за вагою) складає 35-45
мг. Не дивлячись на високу твердість наплавлених шарів (рис.1, крива 2, 8,4%
Si) вони також мають значну втрату маси (рис. 3).
Ця втрата близька до втрати маси для безкремнистого матеріалу. Тверді
дисперсні частки силіцидів і оксиду кремнію призводять до зміцнення
матеріалів вже у вихідному стані. Розрахункова модель абразивного
зношування в структурах типу "Шарпі" (гетерогенні структури, матриця яких
містить дисперсні частки надлишкової фази), свідчить, що зносостійкість перш
за все контролюється густиною розподілу високодисперсних часток другої фази
і довжиною границь зерен, по яких виділяється крихка фаза [3, 4].
Апроксимація кривих залежностей HRC = f(% Si) і HRC=f(D3) дозволила
отримати основний вираз для оцінки зносостійкості (є) наплавлених плазмою
шарів у вигляді:
ε0
ε=
(2)
(HRC )n
де функція п - параметр виродження кристалічної гратки а- фази, який якісно
виражається зміною параметра αα Характеристика ε0 визначається як значення
зносостійкості в момент зникнення дендритної структури (при вмісті кремнію
більше 4 мас.%).
Висновоки. Таким чином, в результаті досліджень була запропонована
схема зношування гетерогенних наплавочних матеріалів, яка враховує твердість
сплаву і основні структурні параметри: розмір зерна α-фази D3), густину часток
другої фази (Nr), параметр кристалічної гратки α-фази (D3). Одержано
емпіричний вираз для визначення зносостійкості наплавлених матеріалів
кремнієм. Показали, що для умов абразивного зношування найбільш доцільно
рекомендувати матеріали з вмістом кремнію близько 6%.
Застосування залізохромнікелевих плазмових покриттів з вмістом кремнію
близько 6 % в харчовій і переробних галузях АПК дозволило збільшити
зносостійкість вихідних конусів цигаркових машин в 2-3 рази, укладок
підшипників бурякомиючих машин - в 1,5-2
рази,
захисних
втулок
відцентрових насосів, що перекачують технологічні середовища на цукрових
заводах, в 3-7 разів.
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Анотація. Викладені результати досліджень запатентованої конструкції
вальцьового млина. Встановлені математичні залежності для розрахунку
технологічних параметрів, а також визначені умови роботи млина без
заторів.
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технологічні параметри.
Abstract. The results of research designs patented roller mill. Established
Mathematical formulas for calculating process parameters as well as the conditions
of the mill without congestion.
Keywords: process, improvement, digital mill, dependence, technological
parameters.
Постановка задачі. Питомі витрати енергії на подрібнення зерна злакових
культур коливаються від 6 до 12 кВт/ч. Враховуючи величезні об’єми зерна, які
подрібнюються на хлібопекарське борошно і комбікорм та значну
енергоємність процесу, вдосконалення та створення нових подрібнювальних
машин є актуальною народногосподарською задачею.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теорію подрібнення зерна
удосконалив академік В.П.Горячкін, а подальший свій розвиток вона знайшла в
працях В.А. Желіговського, Н.Е. Резніка, І.І. Ревенка. Поверхнева теорія
Ріттінгера, об’ємна теорія В.Л. Кірпічова, теорія руйнування П.А. Ребіндера
враховує роботу, що є сумою складників: результатом утворення нових
поверхонь і енергії об’ємної деформації. Процес подрібнення зерна
подрібнювально-розтираючими конусами реалізований в конусній дробарці [1],
де зерно подрібнюється і надходить в кругову канавку, що виконана на
внутрішньому нерухомому конусі. Після цього частково подрібнена маса
відцентровою силою виноситься у клиноподібний зазор де повністю
подрібнившись, лопатями вивантажується з дробарки. Для подрібнення
рушанки в технологічних лініях застосовують трьох і чотирьох вальцеві
верстати. Оброблюваний продукт послідовно подрібнюється два рази в
трьохвальцовому і три рази в чотирьохвальцьовому верстаті. При такій
компоновці верстати менш металовмісні і мають високу продуктивність [1].
Мета досліджень. Обґрунтувати технологічні параметри нової конструкції
вальцьового млина.
Результати досліджень. Для удосконалення процесу подрібнення зерна
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запропонована конструкція вальцьового млина, яка захищена патентом України
[3]. Вона забезпечує налагоджування механізмів на 1-2-3 разове подрібнення і
плющення зерна. При трьохразовому подрібненні рис. 1а, зерно з бункера 3
надходите на вальці 6 і 7, де розмелюється і виноситься в камеру 14. Виникає
барботування продукту в процесі якого значна його частина спрямовується в
зазор вальців 7 і 10, а потім потоком виноситься в камеру 15. Між вальцями 10 і
її продукт подрібнюється і через розвантажувальний бункер 12 подається на
розсів.
При одноразовому подрібненні рис.1а регулювальні заслінки 8 і 9
встановлені у вертикальне положення, а нижні і верхні пари вальців працюють
окремо в режимі одноразового подрібнення зерна.

Рис.1 Схема вальцьового млина: а-варіант трьохразового подрібнення; бодноразове подрібнення окремими парами вальців:
1-корпус; 2, 3-бункери; 4, 5-живилині вальці; 6, 7-вальці; 8, 9-заслінки;
10, 11-вальці; 12, 13-бункери; 14, 15-заслінки
Оскільки умова затягування зерна між горизонтальною парою вальців
відома [2] то в нашому випадку розглянемо умови руху частинки зерна
подрібненого між вальцями 6 і 7 вздовж заслінки 8 встановленої під кутом α до
нижнього вальця 10. Такий рух можливий за умови:
С > N2
(1)
Qsin α > f cos α
(2)
sin α > cos α
(3)
Оскільки ф, де f = tg φ – кут тертя, то отримаємо tg α > tg φ або α > φ.
Розглянемо процес затягування частинки між вальцями 7 і 10, що
встановлені вертикально. Збоку вальців на зернину діють нормальні реакції N1 і
N2, а також сили тертя F1 і F2, які відповідно дорівнюють F1 = f · N1 і
F2 = f · N1 – коефіцієнт тертя між вальцем частинкою. Оскільки сили
N1 і N2 значно більш і ніж вага частинки, то нею можна і знехтувати. Тоді
N1 = N2, що значно спрощує розрахунки. Як відомо з курсу теоретичної
механіки, сили R1 = N1 + F1, R2 = N2 + F2.
Відхилені від векторів N1 і N2 на кут φ (рис. 2) де φ – кут тертя. Як відомо,
що tg φ = f. Запишемо умову затягування частинки вальцями:
β < φ.
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де β - ∠ОО1В = ∠ОО2В, В- точка, що знаходиться посередині зазору між
вальцями 7 і 10 .

Рис. 2. Схема сил, що діють на вертикальних вальцях млина
Як видно з рис. 2:

Dв δ
+
O1 B
2
2 = Dв + δ
cos β =
=
O1O Dв d Dв + d
+
2
2

(4)

Dв + δ
≥ cos ϕ
Dв + d

(5)

де Dв – діаметр вальця, δ – величина зазору між вальцями, d – діаметр
частинки подрібненого зерна.
З умови β < φ запишемо cos β > cos φ, або враховуючи отримаємо:

Розв’язуючи отриману нерівність, знаходимо:
Dв =

D cos ϕ − δ
1 − cos ϕ

(6)

Таким чином отримана нерівність для розрахунку діаметра вальця з умови
надійного захвату частинки подрібненого зерна. Для розмелювання або
плющення зерна його треба деформувати до розміру r = kd,
де k - коефіцієнт, що враховує ступінь подрібнення зерна, тобто 0 < k < 1.
Враховуючи цю умову, зазор між вальцями повинен бути рівним:
δ = r = kd
Тоді, враховуючи (6) отримаємо:
Dв =

d (cos ϕ − k )
1 − cos ϕ

(7)

Таким чином, отримано вираз для знаходження діаметра вальців і зазорів з
урахуванням надійного затягування подрібненого або плющеного зерна та
необхідного ступеня подрібнення (плющення).
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Висновок. Запропонована нова конструкція пальцевого млина, що дає
можливість ефективно подрібнювати зерно злакових культур
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Аннотация. Предложен новый модифицированный метод пошагового
сканирования для измерения удельной теплоемкости, при котором
одновременно испытаниям подвергается несколько исследуемых образцов. Во
время измерений теплоемкость исследуемых образцов сравнивается с
теплоемкостью эталонного материала с известными характеристиками. В
статье представлена измерительная система для определения теплоемкости
материалов,
которая
является
многоячеечным
дифференциальным
сканирующим калориметром и реализует предложенный метод. Система
позволяет одновременно измерять теплоемкость пяти образцов в диапазоне
температуры от 300 К до 450 К. Калориметрическая система изготовлена,
испытана, проведена ее метрологическая аттестация.
Ключевые слова: дифференциальная сканирующая калориметрия,
пошаговое
сканирование,
калориметрическая
система,
измерение
теплоёмкости.
Abstract. A new, modified step scanning method is proposed to measure the
specific heat, whereby simultaneously exposed to several of the test samples. During
measurement, the heat capacity of the samples is compared with the heat capacity of
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the referenced material, whose specifications are known. The article presents a
measuring system for determining the heat capacity of materials, which is a multi-cell
differential scanning calorimeter that implements the proposed method. The system
allows simultaneous measurement of the heat capacity of the five samples in the
temperature range from 300 K to 450 K. The calorimeter is manufactured, tested,
and has a metrological certification.
Key words: differential scanning calorimetry, step by step scanning, calorimeter
system, the measurement of the heat capacity.
Вступление.
Теплоемкость материала или вещества является одним из важнейших
теплофизических свойств. Для вновь созданных материалов энергетической,
транспортной и авиакосмической техники, в том числе и композитных, важно
знать теплоемкость и ее зависимость от температуры для оценки поведения
конструкционного материала в условиях интенсивной тепловой нагрузки и
теплообмена.
Обзор литературы.
В последние годы для прямого измерения теплоемкости приобрели
популярность методы сканирующего теплового анализа [1, 2], как при
непрерывном сканировании, так и при пошаговом сканировании. Методы
непрерывного и пошагового сканирования для измерения теплоемкости
применены во введенном в Украине стандарте, гармонизированном с ISO [3]. В
классическом варианте применения метода используют прибор, который имеет
калориметрическую ячейку, предназначенную для измерения подводимой к
исследуемому образцу энергии. Измерения проводят в три этапа при
одинаковой скорости изменения температуры и одинаковых ступенчатых
графиках изменения температуры: на І этапе ячейка остается пустой (холостой
этап), на ІІ этапе в ячейке размещают эталонный образец, а на ІІІ этапе – в
ячейке исследуемый образец. На основании результатов измерения значений
энергии, подводимой к калориметрической ячейке на всех трех этапах,
вычисляют теплоемкость исследуемого образца.
По методу пошагового сканирования весь рабочий температурный
диапазон разбивают на небольшие интервалы, проводят сканирование с
измерениями тепловых потоков, и в результате измерений для каждого
температурного интервала для трех этапов получают кривые подвода теплового
потока к пустой ячейке, к ячейке с эталонным образцом и ячейке с
исследуемым образцом. Полную потраченную теплоту определяют
интегрированием кривой изменения подводимого теплового потока по времени.
Сопоставление теплоты, подводимой к исследуемому образцу, эталонному
образцу и к пустой ячейке, а также учет массы образца позволяет определить
удельную теплоемкость. Удельную теплоту исследуемого материала для
каждого температурного интервала определяют по формуле:
cal
c sp
p = cр ⋅

m cal ∆Q sр − ∆Q blank
,
⋅
m sр ∆Q cal − ∆Q blank

(1)

где ср – удельная теплоемкость; m – масса образца; ∆Q – теплота, подведенная к
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ячейке и образцу на соответствующем шаге сканирования; опыт с исследуемым
образцом, обозначен верхним индексом “sp” (specimen), c эталонным
материалом - индексом “cal” (calibration) и холостой этап - индексом “blank”.
Входные данные и методы.
Недостатком описанного метода является то, что необходимо очень точно
воспроизводить одинаковую скорость изменения и значения температуры на
всех этапах и эффективно защищать ячейку от возмущающих внешних
воздействий. Кроме того, такой метод обладает достаточно низкой
производительностью, так как для исследования одного образца материала
необходимо проводить три цикла (этапа) сканирования.
Предложен новый модифицированный метод пошагового сканирования,
при котором испытаниям подвергается несколько исследуемых образцов и при
этом одновременно они сравниваются с образцом эталонного материала с
известной теплоемкостью. Для реализации модифицированного метода
разработана многоячеечная калориметрическая система, также представленная
в статье.
При решении задач развития метода измерения и создания
калориметрической системы использованы методы теории теплообмена,
положения
термодинамики,
теплофизики,
методы
математического
моделирования, вычислительного и инженерно-физического эксперимента,
методы прикладной метрологии.
Основной текст.
Суть модификации известного метода состоит в том, что воздействию
ступенчато изменяющейся температуры в единой рабочей камере
одновременно подвергаются и исследуемые образцы и эталонный образец.
Измерительная система для определения теплоемкости материалов является
многоячеечным дифференциальным сканирующим калориметром. В рабочей
камере установки расположены рабочие измерительные калориметрические
ячейки, в которые помещают образцы исследуемых материалов, ячейка-эталон
с образцом эталонного (калибровочного) материала и ячейка-референт,
которую оставляют пустой. По методу пошагового сканирования весь рабочий
температурный диапазон измерения разбивают на небольшие интервалы
(шаги), каждый из которых состоит из участка равномерного нагрева и участка
температурной стабилизации. При последовательном пошаговом нагревании
всех ячеек от нижней границы температурного диапазона до верхней, измеряют
тепловые потоки, которые подводятся к ячейкам, а полную потраченную
теплоту на нагрев каждого образца на каждом шаге определяют
интегрированием кривой изменения теплового потока во времени.
Определение удельной теплоемкости образца испытуемого материала
проводят расчетным путем по результатам измерения количества теплоты,
подводимой к испытанному образца массой mi и эталонного образца массой
mЭт с известным значением удельной теплоемкости при пошаговом изменении
температуры в пределах рабочего диапазона за установленный промежуток
времени от τН до τК по формуле:
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 ∆Q і − ∆Q 0
 с ( t ) ⋅ m Эт + [С ЯЭт ( t ) − С 0 ( t )] ,
− bі ( t ) ⋅ Эт
с обр = 
−
∆
∆
Q
Q
mi
0
 Эт


(2)

τК

где ∆Qi = ∫ Φ i ( τ ) ⋅ dτ - количество теплоты, которая расходуется на повышение
τН

температуры образца в i-й измерительной ячейке и самой ячейки за
установленный промежуток времени, Φ i ( τ ) - тепловой поток в i-ой
измерительной ячейке, причем Φ i ( τ ) = K i ( t ) ⋅ U i ( τ ) ; U i ( τ ) - сигнал
преобразователя теплового потока i-ой ячейки; K i ( t ) - коэффициент
преобразования преобразователя теплового потока i-ой ячейки; Φ 0 ( τ ) тепловой поток в пустой ячейке-референте; bi ( t ) - коэффициент, учитывающий
неидентичность ячеек; с Эт ( t ) - удельная теплоемкость эталонного образца;
С ЯЭт ( t ) - собственная теплоемкость ячейки эталона; С 0 ( t ) - собственная
теплоемкость пустой ячейки-референта.
На каждом n-м шаге сканирования в пределах диапазона рабочей
температуры вычисляется фактическое усредненных значения температуры
отнесения образцов исследуемого материала tотн, n = 0 ,5 ⋅ ( t Н,n + t К,n ) , t Н,n фактическое значение температуры в начале n-го шага сканирования; t К,n фактическое значение температуры по окончанию n-го шага сканирования.
Рекомендуемый в нормативном документе [3] шаг изменения температуры
должен составлять 10 К. Величины K i ( t ) ; с Эт ( t ) ; С ЯЭт ( t ) ; С 0 ( t ) ; bi ( t )
являются температурозависимыми, причем значения удельной теплоемкости
эталонного образца с Эт ( t ) являются характерными для используемого
эталонного материала (сапфир 99,9%) [3], а значения параметров K i ( t ) ; bi ( t ) ;
С ЯЭт ( t ) ; С0 ( t ) ; С i ( t ) находят на этапе градуировки калориметра и затем
используют при измерениях. На этапе градуировки проводят три серии опытов
при пошаговом сканировании во всем рабочем температурном диапазоне. В
первой серии опытов все ячейки пустые; во второй серии – в ячейке эталона
находится эталонный образец, а остальные ячейки – пустые; в третьей серии –
во всех ячейках находятся образцы с известной теплоемкостью. В каждой серии
опытов проводят записи изменения температуры и тепловых потоков в ячейках,
тепловые потоки интегрируют и находят значение теплоты, подведенной к
ячейкам с образцами, а также определяют средние значения температуры на
каждом шаге. На основании полученных данных для каждой ячейки и для
каждого температурного шага составляют систему уравнений, решая которые
находят значения параметров для соответствующих значений температуры, а
затем находят аппроксимирующие полиномы температурных зависимостей.
Калориметрическая система для определения теплоемкости (рис.1),
состоит из двух основных блоков - теплового (ТБ), в котором размещают
образцы исследуемого материала и который обеспечивает необходимый
температурный и тепловой режимы, и электронного (ЭБ), связанных между
собой кабелями. В комплект оборудования, с которым работает установка,
входят аналитические весы и персональный компьютер.
Научные труды SWorld

52

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 2. Выпуск 2 (43)

Технические науки

Рис.1. Внешний вид калориметрической системы
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1 и 2 - верхний и нижний модули ТБ; 3 - подъемно-поворотное устройство;
4 - теплообменники; 5 - калориметрические ячейки; 6, 7 - направляющие
стойки; 8 - кожух; 9 - теплоизоляция
Рис. 1. Конструкция теплового блока калориметрической системы
ТБ (рис. 2) выполнен разъемным и состоит из двух модулей, близких по
конструкции - верхнего 1 и нижнего 2. Для облегчения процесса сборкиразборки ТБ оснащен подъемно-поворотным устройством 3, который
неподвижно закреплен на платформе вместе с нижним модулем ТБ, а верхний
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модуль передвигается с помощью винтового механизма. Основным элементом
каждого из модулей ТБ является теплообменник 4, выполненный из
высокотеплопроводного металла. Для исключения влияния внешних факторов
на тепловое поле образцов каждый из модулей ТБ оборудован защитным
кожухом 8 и слоем теплоизоляционного материала 9. В собранном состоянии
теплообменники ТБ образуют рабочую камеру, необходимая температура
которой поддерживается работой регулятора ЭБ. Центровка и правильная
сборка верхнего и нижнего модулей осуществляется сцеплением трех пар
направляющих стоек 6 и 7.
В верхней цилиндрической части теплообменника нижнего модуля (рис. 3)
предусмотрена платформа для установки образцов, а в нижней части
расположены фрезерованные пазы для нагревательного элемента и
воздуховоды для отвода теплоты. Резистивный нагревательный элемент 3 из
нихромовой проволоки в изоляционной трубке из стекловолокна заключен в
пазах теплообменника и залит высокотемпературным кремнийорганическим
лаком.
В теплообменник также вмонтирован платиновый термометр
сопротивления, который вместе с нагревателем являются элементами системы
автоматического регулирования температуры теплообменников. Теплоотвод от
нижней поверхности теплообменников осуществляется конвективно путем
обдува воздухом, который прокачивается по воздуховодам с помощью
вентиляторов 1 и системы патрубков 2.
5
4
2
3

1

1 - вентилятор; 2 - патрубки; 3 - нагревательный элемент;
4 - теплообменники; 5 - калориметрические ячейки.
Рис. 3. Конструкция нижнего модуля теплового блока.
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На цилиндрической платформе нижнего теплообменника расположены
семь пронумерованных калориметрических ячеек 5, пять из которых
предназначены для размещения исследуемых образцов материалов,
центральная является ячейкой-референтом и остается пустой, а последняя
является ячейкой эталона, в которой, соответственно, размещают эталонный
материал сравнения. Калориметрические ячейки выполнены из металлической
фольги в виде открытых цилиндрических чашек диаметром 30 мм и высотой
(4,5 ± 0,3) мм. Под дном каждой ячейки установлен преобразователь теплового
потока.
Программное обеспечение калориметрической системы для персонального
компьютера состоит из двух независимых программ «Сбор информации» и
«Обработка информации» и служебных файлов, используемых этими
программами.
Программа «Сбор информации» предназначена для формирования команд
управления для цифрового регулятора, приема информации от ЭБ в режиме
температурного сканирования и индикации значений измеряемых величин,
записи данных для документирования в файл первичных данных на диске.
Программа «Обработка информации» предназначена для обработки данных,
полученных при взвешивании образцов и температурном сканировании и
расчета значений удельной теплоемкости исследуемых образцов. Программное
обеспечение работает в среде ОС Windows-XP и выше и поставляется в виде
инсталляционного пакета, записанного на CD-диске.
Обсуждение и анализ результатов.
Основные технические характеристики калориметрической системы для
измерения теплоемкости:
- Диапазон измерения удельной теплоемкости - от 300 Дж/(кг·К) до
3000 Дж / (кг·К);
- Диапазон значений рабочей температуры - от 300 К до 450 К;
- Количество образцов исследуемых одновременно - 5 штук;
- Размеры исследуемого образца, max, - ø29 × 5 мм.
- Погрешность измерения удельной теплоемкости - не более ± 2%;
- Погрешность измерения температуры отнесения - 0,5 К;
- Потребляемая мощность - не более 2000 ВА;
- Габаритные размеры, мм:
• теплового блока с подъемно-поворотным устройством 650 × 480 × 570;
• электронного блока 480 × 360 × 160.
Метрологические и эксплуатационные характеристики калориметрической
системы для измерения теплоемкости подтверждены при метрологической
аттестации в ГП «Укрметртестстандарт», система передана в эксплуатацию.
Заключение и выводы. Предложенный метод измерения теплоемкости
при пошаговом температурном сканировании и одновременном сравнении с
эталонным образцом позволил создать калориметрическую систему, в которой
компенсируется
влияние
внешних
возмущений
и
нестабильности
воспроизведения графика температурного сканирования, а также возможно
одновременное исследование нескольких образцов.
Научные труды SWorld

55

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 2. Выпуск 2 (43)

Технические науки

Литература.
1. Hatakeyama, T. and Liu, Z.: Handbook of Thermal Analysis (Справочник
по термическому анализу), John Wiley - 1999.
2. Уэндландт У. Термические методы анализа. Перевод с англ. – М.:
«МИР». – 1978. – 526с.
3. ДСТУ ISO 11357-4:2010. Пластмаси. Диференціальна сканувальна
калориметрія. Частина 4. Визначення питомої теплоємності.
ЦИТ: 216-108
УДК 621.318.38:631.53.027.3

Ківа О.В., Кузнецова Т.Ю., Рогова Н.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯУЛЬТРАЗВУКОВОГО СПОСОБУ НАНЕСЕННЯ
ЕМІТЕРА НА ЕЛЕКТРОДИ ГАЗОРОЗРЯДНИХ ЛАМП
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,
Полтава, Першотравневий проспект ,24, 36011
Kiva O.V., Kuznetsova T.Y., Rogova N.Y.
DEVELOPMENT OF AN ULTRASONIC METHOD OF APPLICATION OF
THE EMITTER TO THE ELECTRODES OF GAS-DISCHARGE LAMPS
Poltava National Technical Yuri Kondratyuka University,
Poltava, Pershotravnevyi avenue, 24, 36011

Abstract. Development of an ultrasonic method of application of the emitter to
the electrodes of gas-discharge lamps was made, and this method is notable for the
suspension irradiated by ultrasound before and during the immersion and soaking of
the electrodes in it. Ultrasound is turned off before the electrodes are removed from
suspension. Experimental studies on the influence of ultrasound on the mass gain of
the emitter applied to the electrodes and on the degree of filling of the internal
cavities of an electrode by the emitter were made on electrodes of lamps DRL-250
and the technology of an ultrasonic emitter application on the electrodes of gasdischarge lamps was proposed on the basis of these studies. The results of the
experimental tests are presented and the comparative characteristics of the methods
of the emitter application to the electrodes of gas-discharge lamps according to
known technology and with the use of ultrasound are obtained.
Keywords: gas-discharge lamps, the emitter, the electrode, suspension,
ultrasound.
Анотація. Була проведена розробка способу нанесення емітера на
електроди газорозрядних ламп, який відрізняється тим, що до та під час
занурення і витримки електродів у суспензії остання опромінюється
ультразвуком, який вимикається перед тим, як електроди виймають із
суспензії. Проведені експериментальні дослідження на електродах ламп ДРЛ250 із вивчення впливу ультразвуку на приріст маси емітера, нанесеного на
електрод, і на ступінь заповнення внутрішніх порожнин електрода емітером,
на основі яких запропонована технологія ультразвукового нанесення емітера
на електроди газорозрядних ламп. Подаються результати проведених
експериментальних випробувань та одержані порівняльні характеристики для
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способів нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп за відомою
технологією та з використанням ультразвуку.
Ключові слова: газорозрядні лампи, емітер, електрод, суспензія,
ультразвук.
Statement of the problem. The service life of gas-discharge lamps is
determined by the quality of putting the emitter on the electrodes, which, in turn,
depends on the uniformity of the coating layer of the emitter and filling of the internal
cavities of the electrodes by the emitter. [1].
Analysis of recent researches and publications which initiated solving this
problem. The known method of applying the emitter consists in submerging the
electrodes in the fluid in which the emitter is suspended, exposing them in it and then
evaporation of the solvent [4]. This method, unfortunately, does not provide the highquality filling of the cavities formed by the spiral turns and the kern. Partially this
problem is solved by applying the emitter to the electrodes of gas-discharge lamps by
vacuumizing [3]. The method consists in that the electrodes are loaded into an airtight
container, the air pumps out of it, and then in the vessel delivers a suspension of the
emitter, in which the electrodes sustain. After aging the suspension is drained, the
electrodes are removed and the solvent evaporated. However, this method is
technologically complicated and is accompanied by considerable losses of expensive
suspension in pipelines and technological equipment.
Aim – to investigate an ultrasonic method of applying the emitter to the
electrodes of gas-discharge lamps to increase the mass of the emitter, improve the
technological process and reduce the loss of the emitter.
Research task. According to the authors, ultrasound irradiation will improve the
filling of the cavities of the electrode by suspension by changing its physical
characteristics such as density and viscosity and will reduce the sedimentation rate of
the emitter in suspension that will reduce variations of the emitter mass on individual
electrodes.
Research methods. The tests were carried out using suspension of powders of
barium zirconate and yttrium oxide in the water on the electrodes of arc mercury
lamps of a high pressure DRL-250, which look like the central rod – the kern of
tungsten with a diameter of 1 mm with a double-layer spiral of tungsten wire with a
diameter of 0.4 mm wrapped around it with the number of turns in the first layer of
11±1, the second layer is 8±1. When using the known method of applying the emitter
which consists in electrode’s immersion and exposure in the liquid suspension of the
emitter, then taking out the electrode and evaporating the solvent before and during
electrode’s immersion and exposure in the suspension, the suspension is irradiated by
ultrasound, which turns off before the electrodes are removed from the suspension.
Research results. The practical implementation of such a process lies in the fact
that suspension of the emitter pours in the vessel therein an emitter of ultrasound is
disposed and then a generator of ultrasound turns on. The electrodes are placed in a
mesh basket, which is lowered into the vessel with suspension of the emitter. After
exposure of the electrodes in the suspension the ultrasonic generator turns off, the
basket with electrodes removes and places in a drying cabinet in which the solvent
evaporates. For comparison with known technology in parallel the emitter applied to
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another party of the electrodes without using an ultrasound [2]. In both batches (119
PCs.) mass of the electrodes without the emitter and with it immediately after drying
was defined. After weighing the electrodes with the emitter, applied by both methods,
were placed in tubes and the entire batch was shuffled, then poured into flat cuvettes
and purged with compressed air to remove the emitter, which crumbled from the
electrodes, and weighed each batch again. The test results are shown in the table 1.
Table 1.
Known Ultrasonic
The average weight of electrode (mg)
The mass
method
method
gain of the
Before applying the emitter
440,8925 440, 2824
emitter
After drying
445,6975 446,4996 compared
with the
After cleaning of the emitter, which crumbled 442,1513 442,0494
known
The average weight of the emitter applied to the electrode (mg)
After drying
4,8050
6,2172
29.4%
After cleaning of the emitter, which crumbled 1,2588
1,7670
40,4%
The table data shows that the proposed method allows to increase mass of the
emitter applied to the electrode, which will increase the resource for arc mercury
lamps [5], wherein the mass growth of the applied emitter is due to the more dense
filling of the internal cavities of the electrodes, which ensures more reliable
connection of the emitter and an electrode. It is necessary to indicate a significant
effect of density of suspension on the mass of the emitter. The use of suspension with
a high density increases the mass due to the emitter located on the outer surfaces of
the electrodes, but significantly reduces the amount of the emitter in the cavities of
the electrodes. In addition, ultrasonic irradiation reduces the sedimentation rate of the
emitter in suspension that will reduce variations of weight of the emitter on individual
electrodes. A simple vessel geometries and the slow subsidence of the emitter in
suspension provides a reduction of technological losses of the emitter.
Conclusion. The proposed method allows to increase the weight of the emitter
on the electrodes, reduces the dispersion of values of the mass of the emitter, caused
by fluctuations in the density of the suspension, makes it possible to apply the emitter
to relatively large quantities of the electrodes at the same time, which is several times
increases the productivity of this manufacturing operation. The application of the
proposed method does not increase the complexity of the process, does not require
sophisticated equipment [2], therefore it can be implemented without significant cost
in an existing technological process of manufacture of the electrodes of gas-discharge
lamps.
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Анотація. Розроблена інформаційна система містить модель самої
системи; алгоритми її роботи; обрану платформу реалізації; створену схему
даних системи; гнучкий та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс користувача, що
забезпечує наочне і тривале спостереження за показниками діяльності кафедр,
а також допоможе у визначенні основних завдань та напрямів роботи та
розвитку освітньої діяльності. Освітні веб-ресурси повинні мати високий
рівень виконання, належне художнє оформлення, характеризуватися
повнотою матеріалу, відповідати дидактичним принципам логічності та
послідовності викладу даних.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна система, вебресурс, програмні засоби.
Abstract. The developed information system is contained the system model; the
operation algorithms; the selected platform implementation; the created database
schema of system; the flexible and intuitive user interface is provided the vivid and
long-term monitoring of the department performance indicator. Also, it will be helped
in finding the primary tasks, the areas of work and the development of educational
activities. The educational web resources should be of the high level of performance,
the suitable artistic design, characterized by completeness of the material,
correspond with the didactic principle logicality and sequence of the data
presentation.
Keywords: the information society, the information system, the web-resource,
the software tools.
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Вступ. Процес перетворення суспільства в глобальний інформаційний
простір заснований на компетентності фахівців, що дозволяє актуалізувати
проблему інноваційних підходів до організації освітніх процесів. Важливість і
необхідність упровадження веб-технологій у сферу освіти зазначено в низці
нормативних документів. Набуває розвитку інноваційний менеджмент, сутність
якого полягає у забезпеченні умов для внесення системних змін у діяльність
освітніх закладів, спрямованих на їх розвиток і покращення роботи, де зміни
функцій системи управління стають визначною умовою для переходу до
модернізації інформаційних систем. Актуальність цього питання в сучасних
умовах обумовила вибір досліджуваної теми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Впровадження веб-технологій
у освітній процес розглядається у ряді праць українських та закордонних
авторів: В. Андрєєва, Т. Вінарчук, А. Гритченко, М. Жалдак, С. Коломійця,
Р. Лепи, Є. Машбиць, І. Осмоловської, В. Руденка, Н. Симоненка., Г. Стеценко,
Г. Ткачук. Так, Г.В. Ткачук розглядає питання використання освітніх вебресурсів у освітніх процесах, наводить класифікацію освітніх веб-ресурсіва та
виділяє їх особливості [3, с. 11]. Т. Вінарчук досліджує використання
інформаційних ресурсів, розглядає питання функціонального призначення
окремих освітніх веб-ресурсів. С. Коломієць досліджує засоби забезпечення
високої якості освіти [2, с. 3-5]. Р. Лепа постійно досліджує інформаційні
технології в прийнятті управлінських рішень [1, с. 340-342]. Аналіз літератури
дає змогу зробити висновок, що використання сучасних веб-технологій та
розроблених на їх основі веб-ресурсів є актуальною проблемою.
Постановка мети і завдання. Метою статті є аналіз використання освітніх
веб-ресурсів. У відповідності до мети конкретизовано завдання: визначити
шляхи удосконалення існуючого інформаційного забезпечення системи
управління якістю освітніх послуг; проаналізувати засоби забезпечення високої
якості освіти; дослідити критерії внутрішнього аудиту діяльності відділів
навчального закладу; розробити інформаційні засоби відстеження якості
надання освітніх послуг.
Основна частина. Освітні веб-ресурси розглядають як інформаційні
ресурси, які призначені для забезпечення якості освіти, розміщені у вебпросторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів. До
основних типів таких ресурсів належать: електронні підручники, системи
тестування, інформаційно-пошукові довідкові системи, засоби математичного
та імітаційного моделювання тощо. Інформаційні ресурси класифікують за
різними критеріями: тематикою даних і відомостей, що в них зберігаються;
формою власності; доступністю даних і відомостей; належністю до певної
інформаційної системи; джерелами даних і відомостей; призначенням і
характером використання даних і відомостей; формою подання даних і
відомостей тощо[3,4,5].
Сьогодні широкого поширення у сфері освіти набули веб-технології інформаційні технології, використання яких дає змогу здійснювати
опрацювання веб-ресурсів, розміщених у веб-просторі комп’ютерних мереж.
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Освітні веб-ресурси (портали, сайти) передбачають інформаційнопрезентаційну, консультативну, інформаційно-методичну, просвітницьку,
навчальну підтримку діяльності суб’єктів взаємодії, де їх пріоритетними
функціями виступають: трансляційна, просвітницько-інформативна, навчальна,
організаційна. Нові інформаційні технології впливають на всі компоненти
освіти: зміст, методи та організаційні форми навчання, дозволяють вирішувати
складні та актуальні завдання педагогу для забезпечення його інтелектуальнотворчого розвитку [4,5].
Існує градація проблем впровадження веб-технологій в освітній діяльності.
Головним засобом забезпечення високої якості освіти є її постійний
моніторинг, який розглядають як систематичний збір, опрацювання,
оцінювання й розповсюдження інформації про діяльність освітньої системи на
всіх рівнях для аналізу її стану та прогнозування розвитку. Визначаючи
критерії аудиту, його сферу, періодичність і методи проведення, об’єктом
проектування стає інформаційна система, для збору якісних показників освітніх
послуг кафедр університету [3, с. 16-18].
Освітня організація повинна планувати та впроваджувати процеси
моніторингу, вимірювання, аналізу та поліпшування, щоб продемонструвати
відповідність освітніх послуг їхнім вимогам, забезпечити відповідність системи
управління якістю та постійно поліпшувати результативність системи
управління якістю. Серед основних критеріїв внутрішнього аудиту кафедри
розглядають наступну низку напрямків у її діяльності та забезпеченості
ресурсами. Тому постала необхідність розробки автоматизованого веб-ресурсу
для забезпечення підвищення якості освітніх послуг, під час розроблення якого
було враховано: особливості діяльності підрозділу, який перевіряють; наявність
виявлених проблем під час аудиту; результати критичного аналізування
функціонування системи; управління якістю з боку керівництва [2, 3].
Більшість освітніх веб-ресурсів, що зараз досить вдало використовують
мають ряд переваг та недоліків. Використання існуючих на сьогоднішній день
освітніх веб-ресурсів дозволяють: суттєво покращити теоретичне викладання
навчальної дисципліни; значно розширити можливості навчання шляхом
застосування різноманітних форм, видів та способів представлення
матеріалу; організувати ефективні форми навчальної діяльності для
самостійного здобуття знань, умінь та навичок; проводити діагностику
інтелектуальних можливостей учнів, а також визначати рівень їх навчальних
досягнень, готовність до певного виду діяльності; здійснювати управління
навчальним процесом, автоматизувати процеси контролю результатів навчання,
тренування, тестування; генерувати завдання в залежності від інтелектуального
рівня кожної особистості та попередньо набутого досвіду; забезпечити умови
самостійної навчальної діяльності для самонавчання, саморозвитку,
самовдосконалення, самоосвіти, самореалізації; працювати в сучасних
телекомунікаційних середовищах, забезпечити управління інформаційними
потоками даних тощо [4, С.53-58].
Головними вимогами до проектованої інформаційної системи є: здатність
уведення та редагування показників роботи кафедр обмеженому колу
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користувачів; можливість віддаленої роботи та адміністрування; здатність
системи до модифікації; можливість пошуку потрібних показників та їх
друкування. Для реалізації поставлених завдань було обрано пакет програм
Denwer 3, який містить: веб-сервер Apache 2 з підтримкою SSL і mod_rewrite;
мову програмування PHP 5.3; систему керування базами даних MySQL 5.1;
phpMyAdmin – панель управління базою даних MySQL, а також скрипт, що
спрощує додавання нового користувача MySQL. Також було використано
систему керування контентом CMS Joomla 1.5.25, причому денвер автономний:
він може розташовуватися в будь-якій директорії на диску (флешнакопичувачі); також не змінює системних файлів Windows, отже може бути
деінстальований шляхом простого видалення папки. При чому система
управління віртуальними хостами заснована на шаблонах. Щоб створити
новий хост булу добавлено директорію в каталозі /home, при чому правити
конфігураційні файли не потрібно. За замовчуванням підтримуються схеми
іменування директорій багатьох популярних хостерів; нові можна додати за
необхідності. Пакет містить систему управління запуском і завершенням всіх
компонентів Денвера. Блоки кафедр містять усі кафедри факультету, кожна з
кафедр буде містити таблиці з показниками, зазначеними у переліку критеріїв
внутрішнього аудиту кафедри, встановлена та налаштована система керування
контентом, за допомогою якої є можливість легко керувати його вмістом,
розроблено зручний та зрозумілий інтерфейс користувача, а також додані
модулі пошуку, авторизації та відображення статистичної інформації сайту.
Висновки. Розроблена інформаційна система містить модель самої
системи; алгоритми її роботи; обрану платформу реалізації; створену схему
даних системи; гнучкий та інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс користувача, що
забезпечує наочне і тривале спостереження за показниками діяльності кафедр.
Розроблена система має зручну побудову, результативна та цілком готова до
впровадження. Розробка та використання автоматизованих веб-ресурсів може
суттєво покращити якість освітніх послуг, збільшити ефективність освітньої
діяльності. Крім того, система може бути доповнена й модифікована, а також
потребує вдосконалення віддаленої роботи та адміністрування.
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ON DESIGN OF A CARRY BLOCK OF THE FOUR-SUMMANDS ADDER
Odessa National Polytechnic University, Odessa, av. Shevchenko, 1, 65101

Аннотация. Даная работа является продолжением статьи [1], в которой
предложено для увеличения производительности средств обработки больших
потоков данных использовать одновременную обработку четырёх слагаемых;
здесь же предложена структура каскада сумматора 4S4 и построена таблица
функционирования, которая полностью описывает его работу.
Ниже разрабатывается блок переноса, входящий в структуру каскада
сумматора 4S4. Для описания связей бит выходных и входных переносов
предлагается система трёх логических уравнений. При этом выделяются 2
случая: а) биты выходных и входных переносов связаны непосредственно;
б) биты выходных переносов тождественно равны 1. Для обоих случаев
определяются значения параметров системы логических уравнений.
Ключевые слова: обработка, поток данных, каскад, сумматор четырёх
слагаемых, таблица функционирования, система логических уравнений, биты
переноса, синтез коммутатора.
Abstract. This work is a continuation of the article [1], which proposed to
increase productivity of large data flows processing to use a simultaneous processing
of four summands; here a structure of the adder 4S4 cascade is proposed and a
functioning table which fully describes his work is build.
Below carry block contained in the structure of the adder 4S4 is developed. To
describe the connection of the output and input carry bits, a system of three logical
equations is proposed. They point out two cases: a) bits of the output and input
carries are directly connected; b) the bits of the output identically equal to 1. For
both cases, the values of the parameters of the logical equations system is defined.
Keywords: processing, data flow, cascade, four-summands adder, table of
functioning, system of logical equations, carry bits, synthesis of the switch.
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Введение. Данная работа является продолжением статьи [1], в которой
рассматривается
проблема
отставания
производительности
средств
вычислительной техники от требований своевременной обработки всё более
возрастающих объёмов данных в их потоках и предлагается для частичного
решения этой проблемы увеличение числа одновременно обрабатываемых
слагаемых до четырёх.
Отметим важный момент. Потоки данных могут быть интерпретированы
[2] как многорядные арифметические двоичные коды (МРК), при этом их
обработка заключается в преобразовании МРК в однорядный двоичный код с
использованием базовой операции – свёртки кодов как обобщения операции их
сложения.
В [1] обобщен непозиционный перенос, предложенный Гласером в [3], на
случай сложения четырёх слагаемых. Это позволило построить структуру и
таблицу функционирования (ТФ) четырёхразрядного каскада сумматора
четырёх слагаемых (обозначен 4S4). ТФ содержит исчерпывающую
информацию о работе такого каскада и является основой для его
схемотехнического проектирования.
Целью данной работы является построение блока переноса каскада
сумматора 4S4.
Основная часть. Дальнейшее изложение посвящено организации
непозиционного переноса. Информация о связях выходных из каскада
переносах Свых с входными в каскад переносами Свх содержится в последнем
столбце ТФ [1]. Видно, что определённая связь между переносами является
одинаковой в некотором диапазоне значений суммарного веса слагаемых (СВС)
Q. Кроме того, некоторые из выходных переносов могут принимать
константные значения 0 либо 1, независимо от значений входных переносов.
Эта информация представлена в табл. 1 данной работы.
Таблица 1
Cоответствия бит переносов
СВС Q
0-12
13
14
15
16-28
29
30
31
32-44
45
46
47
48-60

Свых3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Свх3
Свх2
Свх1
1
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Свых2
0
0
0
0
0
Свх3
Свх2
Свх1
1
1
1
1
1

Свых1
0
Свх3
Свх2
Свх1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Особенности табл. 1: значения
выходных переносов определяются
значениями
СВС
Q,
причём
Свых = const, если Q лежит в
некотором диапазоне, а при трёх
подряд
идущих
одиночных
значениях Q некоторый выходной
перенос определяется одним из
входных переносов также подряд (в
обратном порядке).
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Отмеченная связь между переносами может быть реализована коммутатором
бит входных переносов и константы «1», управляемым значениями СВС Q.
Запишем связь бит переноса, выходных и входных, в виде системы трёх
логических уравнений для Свых с тремя переменными Свх:
C вых1 = α1 С вх1 + β1 С вх2 + γ1 С вх3 + δ1 

(1)
=
+
+
+
β
γ
C вых2 α 2 С вх1 2 С вх2 2 С вх3 δ 2.

C вых3 = α 3 С вх1 + β3 С вх2 + γ 3 С вх3 + δ3 
Коэффициенты α, β, γ системы (1) при переменных Свх являются
двоичными функциями значений СВС Q; аналогично и свободные члены δ,
которые представлены в табл. 1 своими двоичными константами, также
являются функциями Q.
Информация табл. 1 позволяет раскрыть «чёрный ящик» коммутатора – на
рис. 1 приведена его функциональная схема. Здесь числа над контактами
означают те значения Q, при которых контакты замыкаются.
Синтез
отдельно

коммутатора
для

следующих

проведём
случаев:

а) биты переносов, выходного и входного,
связаны, Свых = f(Свх);
б)

значения

выходного переноса не

зависят от значений входного переноса,
Свых ≡ 1.
В

первом

случае

используются

конкретные значения Q, во втором –
диапазоны их изменения.

Рисунок 1 – Связь переносов, входного и выходного
При синтезе коммутатора значения 0 в табл. 1 не учитываются –
принимаются во внимание только соответствия Свых и Свх и значения 1.
А. Параметры (1) для отдельных значений Q
Введём в рассмотрение двоичную матрицу управления (МУ) процессом
переключения функций переноса, выходного относительно входного,
Свых = UСвх, где U = [α β γ] = f(Q2); α, β, γ – управляющие параметры.
Для данного бита Свых, т.е. построчно, параметры МУ либо все равны 0,
либо только один из них равен 1.
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Предварительно проведём перевод Q из десятичной формы (Q10) в
двоичную (Q2), а результат запишем в таком порядке: P2P1.S4S3S2S1, где Si,
i =1..4, – поразрядные функции суммы, P2P1 – два бита функций позиционного
переноса – см. [1].
Описание управления для отдельных значений Q приведена в табл. 2.
Значениям Q сопоставлены соответствующие параметры МУ.
Таблица 2
Описание управления для отдельных значений Q
Свых1
Свых2
Свых3
Свх Q10
Q2
U
Q10
Q2
U
Q10
Q2
U
Свх3 13 00 1101 γ1=1 29 01 1101 γ2=1 45 10 1101 γ3=1
Свх2 14 00 1110 β1=1 30 01 1110 β2=1 46 10 1110 β3=1
Свх1 15 00 1111 α1=1 31 01 1111 α2=1 47 10 1111 α3=1
Б. Параметры (1) для диапазонов значений Q
Из табл. 1 видно, что Свых = 1 при различных диапазонах изменения Q:
Свых1 = 1 при ∆Q = 16..60
Свых2 = 1 при ∆Q = 32..60
Свых3 = 1 при ∆Q = 48..60
Расширим диапазон значений ∆Q = 16..60 до ∆Q = 16..63, исходя из того
соображения, что при доопределении логической функции допускается
использовать невозможные значения аргументов. Далее разобьём этот диапазон
на 3 части, содержащие повторяющиеся поддиапазоны для Свых: ∆Q1 = 16..31;
∆Q2 = 32..47; ∆Q3 = 48..63.
Тогда реализация управления коммутатором для диапазонов значений Q в
результате склеивания в кубической форме даёт (в порядке: P2P1 S4S3S2S1):
∆Q1 = [16..31] → 01 хххх → !Р2Р1;
∆Q2 = [32..47] → 10 хххх → Р2!Р1;
∆Q3 = [48..63] → 11 хххх → Р2Р1.
Откуда δ1 = 1 при Q = ∆Q1+∆Q2+∆Q3 → !Р2Р1 + Р2!Р1 + Р2Р1 = P2+P1;
δ2 = 1 при Q = ∆Q2+∆Q3 → Р2!Р1 + Р2Р1 = Р2; δ3 = 1 при Q = ∆Q3 → Р2Р1.
Следовательно, δ1 = P2+P1; δ2 = Р2; δ3 = Р2Р1.
Заключение и выводы. Из рассмотрения таблицы функционирования [1]
каскада сумматора 4S4 (последнего её столбца) была выявлена связь бит
выходного переноса Свых с битами входного переноса Свх и с константами 0 и 1
в зависимости от двоичных значений СВС Q2.
На этом основании было построено описание коммутатора в блоке
переноса в виде системы трёх логических уравнений, которое позволяет
вычислить значение Свых при известном Q2 по найденным в работе
соотношениям: Свых =UСвх и Свых = δ, где U = f(Q2) – матрица управления, в
которую входят коэффициенты α, β, γ системы (1); δ = ϕ(Р1, Р2) – свободные
члены, Р1 и Р2 – функции Q2.
Этим подготовлено схемотехническое описание коммутатора.
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В следующей статье предполагается показать, как могут быть
представлены значения Q через поразрядные значения бит слагаемых Xi,
поступающих на вход каскада сумматора 4S4. Тогда станет возможным
построение принципиальной схемы блока переноса.
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WINDCHILL – THE OPTIMAL SOLUTIONS FOR PRODUCT LIFECYCLE
ORGANIZATION
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Аннотация. В данном тексте дана характеристика PLM системы
Windchill: её назначение, модули, принципы работы, совместимость с другими
системами и т.д.
Ключевые слова: PLM-система, автоматизированное проектирование,
автоматизированное управление
Abstract. As used herein, the characteristic of PLM Windchill system: its
purpose, modules, principles of operation, compatibility with other systems, etc.
Keywords: PLM-system, computer-aided design, computer-aided management
Вступление.
Сложность процесса разработки многокомпонентного изделия в
современной промышленности возросла, благодаря жестким международным и
отраслевым стандартам. Для каждого промышленного предприятия появились
актуальные задачи улучшения качества выпускаемой продукции, снижения
издержек производства, завоевания устойчивых позиций на внутреннем и
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внешнем рынках, существенного повышения конкурентоспособности. Это
подталкивает предприятие к изменению парадигмы своей работы, к поиску
более эффективных систем и методов управления. Мировой и отечественный
опыт показывает, что рост эффективности работы современного
промышленного предприятия возможен только с помощью внедрения
современных интегрированных информационных систем, объединяющих
управление финансами, персоналом, снабжением, сбытом и собственно
производством.
Это
подтверждает
необходимость
использования
предприятиями специализированных информационных технологий (ИТ).
Обзор литературы
Как пишет В. Н. Малюх[3], удовлетворить потребность в управлении
данными об изделии, оптимизации процессов, отвечающих отраслевым
требованиям и создания глобальной среды разработки изделия, позволяет
эффективная организация управления жизненным циклом изделий (Product Life
Management - PLM). Использование
систем PLM дает возможность
предприятию в будущем сократить затраты, улучшить качество продукции,
ускорить ее выход на рынок и обеспечить качественный сервис.
Windchill наиболее полно удовлетворяет требованиям, которые
предъявляются к общекорпоративным системам PLM. Windchill интегрированное и одновременно модульное PLM-решение от PTC (Parametric
Technology Corporation). Корпорация PTC (Nasdaq: PMTC) является мировым
лидером по разработкам передовых программных решений и услуг для
предприятий,
работающих
в
области
дискретного
производства
(аэрокосмическая и оборонная, автомобильная и электронная отрасли, а также
индустрии промышленного и медицинского оборудования). Эти решения
позволяют предприятиям соответствовать современным требованиям процесса
глобализации, сокращать время вывода на рынок новых продуктов и
увеличивать производительность труда в процессе разработки инновационных
изделий.
Основной текст
Windchill - это PLM-система, предназначенная для автоматизации
процессов управления данными. Она позволяет управлять всей информацией о
структуре изделия при его разработке – от концепции до утилизации, от
изготовления отдельных деталей до сдачи их в эксплуатацию и т.д. Windchill
предоставляет необходимую функциональность для автоматизации процессов
управления данными изделия при одновременной разработке различными
группами разработчиков. Архитектура системы построена на основе webтехнологий, что позволяет не только динамично развивать систему, но и
использовать стандартные web-инструменты – такой подход существенно
упрощает администрирование системы и работу ее пользователей.
Windchill отвечает требованиям ISO 9000:2000 по идентификации и
прослеживаемости, имеет русскоязычный интерфейс пользователя. Это делает
продукт мирового уровня привлекательным для отечественных компаний и
дает возможность решать совместные задачи управления, в том числе и с
зарубежными партнерами.
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Модули Windchill:
 PDM-система Windchill PDMLink (Product Data Management - система
управления данными об изделии) - организационно-техническая система,
которая обеспечивает управление всеми данными об изделии. В качестве
изделий могут быть не только детали и узлы машин, но и сложные технические
объекты, такие как корабли, самолеты, ракеты, компьютерные системы и сети.
Windchill PDMLink предназначена, главным образом, для управления
информацией и облегчения доступа к информации о продукте на протяжении
всего его жизненного цикла Workflow. Это возможно благодаря объединению
всех данных об изделии в единую логическую систему. Такая система
позволяет обеспечить необходимой проектной информацией всех
специалистов, участвующих в разработке изделия, а также получить доступ к
управлению процессами проектирования. В Windchill PDMLink существует
мощный механизм – Workflow. Это подсистема управления процессом
выполнения последовательности работ. Она позволяет автоматизировать
производственные процессы в соответствии с существующими стандартами,
например, согласование и утверждение конструкторской, проектной
документации и др. Это значительно сокращает время на исполнение
стандартов, минимизирует вероятность непроизводственных простоев и
задержек.
На рис.1 можно увидеть архитектуру данного модуля.

Рис.1 Архитектура Windchill PDMLink
 Система Windchill ProjectLink предоставляет всем участникам
коллективной разработки изделия единую виртуальную рабочую среду,
посредством которой все они получают доступ к актуальным данным проекта.
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Windchill ProjectLink совместим со многими другими системами:
• промышленными
и прикладными САПР, такими как Creo
(Pro/ENGINEER), CADDS 5, AutoCAD, Inventor, SolidWorks, CATIA V.4,
CATIA V5, Unigraphics NX, l-DEAS и др.;
• основными ECAD-системами: Mentor Graphics и Cadence;
• с приложениями MS Office: за счёт использования пунктов выпадающего
меню в этих приложениях для доступа к базовой функциональности Windchill
ProjectLink;
• экспорт/импорт проектных данных в/из MS Project.
 Система Windchill PartsLink представляет собой полнофункциональный
каталог существующих на предприятии технических решений, включающий в
себя различную техническую информацию - чертежи, модели, данные для
визуализации, который предназначен для организации библиотеки повторно
используемых типовых технических решений в новых разработках. На рис. 2
наглядно изображена архитектура Windchill PartsLink.

Рис.2. Архитектура Windchill PartsLink
Список российских промышленных предприятий, использующих
Windchill, достаточно обширен. Он включает такие предприятия как: ЗАО
«РЭП Холдинг» (включая «Невский завод», г.Санкт-Петербург), ОАО
«Автодизель» (Ярославский моторный завод, г. Ярославль), ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара), АВТОВАЗ (г.Тольятти), АНТК им. Туполева
(г.Москва), Кировский завод (г. Санкт-Петербург), Красное Сормово (г.
Нижний Новгород), ЛОМО (г. Санкт-Петербург), ЦКБ МТ "Рубин" (г.СанктПетербург), НПО им. Лавочкина (г.Москва) и др.
Одним из успешных пользователей Windchill является Калужское
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промышленное предприятие ОАО «Калужский двигатель» (КАДВИ). В
настоящее время ОАО «КАДВИ» - современное, многопрофильное, хорошо
оборудованное
предприятие,
владеющее
высокими
технологиями,
выпускающее высокотехнологичную, наукоемкую продукцию, как для
оборонного комплекса страны, так и для народного потребления. Это
газотурбинные двигатели малой мощности для агрегатов электропитания
зенитно–ракетных комплексов, мини–теплоэлектростанции, газотурбинные
электростанции, силовой моноблок с газотурбинным двигателем, а также
мотоблоки, мотопомпы, электроагрегаты, косилки и др., всего около 40
наименований продукции. Внедрение интегрированной информационной
системы Windchill позволило предприятию значительно снизить себестоимость
изделий, сократить накладные расходы, повысить обновляемость и качество
продукции, обеспечить выпуск только первоклассных изделий, ускорить их
вывод на рынок и, в конечном итоге, – перейти на другой уровень
конкурентоспособности.
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Анотація. В роботі наведений огляд базових алгоритмів визначення
відсотка унікальності заданого тексту відносно іншого. Також визначені
модифікації у предметній області, що дозволяють детальніше визначити
унікальність тексту.
Ключові слова: плагіат, алгоритм "Шилдів", дублікат, копія, авторські
права.
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Abstract. This paper is the review of basic algorithms by which is possible to
determine the percentage of a given text unique compared to another. The
modifications in a subject area is describe, enabling more acceptable text to
determine uniqueness.
Key words: plagiarism, algorithm "Shingle", duplicate, copy, сopyright
protection.
Актуальність створення автоматизованої системи для виявлення
плагіату
Стрімкий розвиток мережі Інтернет поряд з збільшення комп’ютерної
грамотності широкої аудиторії користувачів стали причиною широкого
використання плагіату в різних сферах людської діяльності, зокрема в галузі
освіти та науки. В освіті проблема плагіату є доволі гострою та активно
обговорюється. На жаль, студент сьогодення не проводять багато часу в
бібліотеках та архівах через те, що більшість інформації можна «скачати» з
джерел мережі Інтернет або запозичити роботи студентів минулих років
навчання і при здачі матеріалу викладачеві банально замінити прізвище на своє,
тобто порушується авторське право на інтелектуальну власність. Тому для
викладачів досить актуальною є проблема виявлення плагіату в роботах
студентів.
На жаль, викладач не в змозі перевірити виконання завдання до
лабораторної робіти чи реферату на унікальність за короткий проміжок часу.
Щоб оцінити роботу студентів спочатку необхідно порівняти роботи за
однаковим завданням - знайти в них подібності і тільки після цього перевіряти
саму роботу. Для збільшення продуктивності та швидкості порівняння робіт та
пошуку плагіату розробляють спеціальні системи, що могли б максимально
автоматизувати процес. Бази даних таких систем обов’язково повинні
поповнюватись вже виконаними роботами кожного семестру чи року, щоб
студенти не мали змоги робити запозичення з робіт студентів за попередні
періоди.
Призначення такої системи полягає у визначенні авторства роботи
студента, забезпечення пошуку плагіату роботи серед наявних робіт студентів і
накопичення робіт в базі даних системи. Пошук засновується на алгоритмахдетекторах тексту.
Цілями створення комп'ютеризованої системи є:
• Отримання оціночної інформації про роботу та узагальненого
коефіцієнту плагіату роботи;
• Підвищення ефективності оцінювання роботи студентів.
Аналіз алгоритмів для виявлення плагіату в текстових документах
Якщо говорити про методи виявлення плагіату в довільних текстах, то
часто замість слова «плагіат» використовують термін «нечіткий дублікат». Ці
методи можна розділити на два великі класи. Алгоритми, які використовують
певні знання про всію розглянуту колекцію документів, називають
глобальними, в іншому випадку – локальними [4].
Розглянемо, для початку, локальні алгоритми. Основна ідея таких методів
зводиться до синтаксичному аналізу документа. На основі цього аналізу
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документу ставиться у відповідність певна кількість сигнатур.
LongSent
Найпростішим прикладом може служити алгоритм, який обчислює хешфункцію (MD5, SHA-2, CRC32) від конкатенації двох найдовших пропозицій в
документі. Це і буде його сигнатурою. Точність такого алгоритму досить
велика, але він володіє істотною вадою в безпеці. Такий алгоритм легко
обдурити. Досить відкоригувати лише два найдовших речення.
Методи на основі міри TF
Більш ефективним способом знаходження нечітких дублікатів може стати
метод, заснований на понятті TF (term frequency - частота слова). TF - це
відношення числа входження деякого слова до загальної кількості слів в
документі. Таким чином оцінюється важливість слова в межах окремого
документа. Для кожного слова в документі обчислюється його вага, що
дорівнює відношенню числа входження цього слова до загальної кількості слів
документа. Далі зчіплюються n упорядкованих слів з найбільшим значенням
ваги і обчислюється хеш-функція. Такий підхід дозволяє поліпшити ситуацію,
але для вирішення реальних завдань цей спосіб не підходить.
Методи, які використовують семантичні мережі
Також цікавим підходом є використання семантичної мережі. Завдання
визначення факту запозичення зводиться до порівняння моделей, що
відображають смислове навантаження текстів. Аналіз ведеться з використанням
алгоритмів на графах, модифікованих і оптимізованих для застосування в
рамках даного завдання. Використання схем аналізу даних в цьому методі може
дозволити виявляти факт запозичення, навіть якщо оригінал був певним чином
модифікований (виконаний переклад, слова були замінені на синоніми, текст
був викладений з використанням іншої лексики і т.д.).
Методи, які використовують поняття шинглів
Один з перших методів, який був застосований на практиці (компанією
AltaVista), грунтувався на поняття шинглів. Даний підхід був запропонований
A. Broder [1].
На сьогоднішній день він є найпопулярнішим алгоритмом для пошуку
плагіату в довільних текстах. Він розроблений для пошуку копій (дублікатів)
розглянутого тексту в документі та є потужним інструментом, що може
боротися з проявами плагіату.
Метод заснований на представленні текстів у вигляді множини
послідовностей фіксованої довжини, що складаються із сусідніх слів. При
значному перетині таких множин документи будуть схожі один на одного.
Розберемо через які етапи проходить текст [2], що буде порівнюватись:
1. Канонізація тексту і видалення «стоп-символів» і «стоп-слів»;
2. Розбиття на шингли;
3. Обчислення хешів шинглів;
4. Порівняння та визначення результату.
Розглянемо даний алгоритм детальніше:
Канонізація тексту
Канонізація тексту приводить оригінальний текст до єдиної нормальної
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Специфіка предметної області, що дає можливість модифікувати
існуючі алгоритми для покращення показників виявлення плагіату
Предметна область у якій застосовується один з вище вказаних алгоритмів
має свою специфіку, що відкриває великий простір для модифікацій [3]. Під
специфікою мається на увазі те, що кожна область буде мати досить багато
сталих виразів, словосполучень, слів. Наприклад, якщо взяти за область
застосування тексти з історії то це будуть різні дати, назви подій, прізвища та
імена популярних в історії людей, тощо. Якщо взяти за область математику, то
нам необхідно звернути увагу на формули, назви геометричних фігур (квадрат,
трикутник, і т.д.), назви теорем, лексем та різних правил математики. Тому
необхідно вилучати такі слова та словосполучення з тексту, щоб привести його
до виду, при якому порівняння з іншим текстом буде максимально якісне.
При застосуванні алгоритмів необхідно буде враховувати задані
специфікації предметної області, так як вони впливають на відсоток
унікальності. А нам необхідно максимально чітко визначити унікальність
роботи студента та дізнатися чи було запозичено ним текст чи ні.
Модифікації, що надають покращення для виявлення плагіату в
заданій предметній області
Для покращення виявлення плагіату в заданій предметній області
необхідно враховувати специфіку цієї області, що вказана вище. Тобто
необхідно з тесту вилучати всі сталі слова та словосполучення. Також
необхідно враховувати те, що слова та словосполучення мають синоніми, що
теж впливає на роботу алгоритму.
Алгоритми для виявлення плагіату не розрізняють слова на часто вживані
та нечасто вживані, вони будуть включати всі слова та словосполучення в
обробку й при повторі у двох текстах однакових слів будуть вважати це за
плагіат. Для прикладу візьмемо словосполучення Друга Світова Війна, яке
досить часто вживається в рефератах з всесвітньої історії, це словосполучення
має також синонім Велика Вітчизняна Війна, і у випадку якщо один студент
використав перше словосполучення, а другий студент − інше словосполучення,
то при обробці цих рефератів алгоритм буде зчитувати та видавати подібність у
слові «Війна», хоча насправді його не потрібно взагалі враховувати, так як воно
є часто вживаним в різних історичних документах.
Як можна побачити, такі модифікації дадуть нам змогу максимально
почистити текст від усього, що не потрібно для аналізу. На виході ми будемо
мати очищений текст саме в нашій області застосування, який вже можна буде,
за допомогою того чи іншого алгоритму, обробляти та порівнювати з іншим
текстом.
Модифікована автоматизована система виявлення плагіату
Таким чином ми отримаємо модифікований алгоритм, що надасть нам
можливість досить коректно виявляти плагіат в заданій області. Проте
необхідно створити саме автоматизовану систему на базі цього модифікованого
алгоритму, така система буде мати декілька цінних переваг, а саме перевірка
роботи на унікальність, накопичення робіт та можливість накопичувати сталі
словосполучення та слова. Необхідно створити базу знань, яка буде мати
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можливість зберігати унікальні роботи (зазвичай відсоток унікальності більше
80 відсотків), сталі слова, словосполучення та їх синоніми. Цінність такої бази
знань буде збільшуватися с кожним циклом роботи, так як вона буде
поповнюватися. Більшість популярних платформ, що перевіряють роботи на
плагіат, працюють саме за таким принципом.
Така система не дасть можливості студентам використовувати наробітки
попередніх поколінь. А викладач буде знати чіткий процент того, на скільки
робота була запозичена чи вона оригінальна, а при виявленні оригінальності
роботи матиме змогу поповнити базу знань цією роботою. В подальшому
викладач матиме змогу ділитися своєю базою знань з іншими викладачами,
таким чином можливо передавати свої надбання с того чи іншого предмету
новим викладачам, що дасть їм змогу перевірити роботу на унікальність та
вірно оцінити знання студентів.
Висновок про перспективи та застосування модифікованої
автоматизованої системи для виявлення плагіату
Впровадження такої системи на рівні університету дасть смогу викладачам
швидко та якісно виявляти запозичення у працях студентів. Що в свою чергу
буде для студентів приводом писати роботу самостійно. Таким чином якість
знань у студентів буде збільшуватися, так як будуть збільшуватися вимоги до
робіт у викладача.
Також дана система має великі перспективи для подальших модифікацій.
Наприклад, аналіз роботи на плагіат з використанням засобів пошукових
платформ (пошук в інтернеті), тому що досить часто студенти саме звідти
беруть запозичену інформацію, з порушення авторських прав чи без. Подалі
можлива розробка й впровадження алгоритмів аналізу картинок, схем, кодів
програм, тощо. Подалі можливо створити бази знань для різних предметних
областей, що дасть можливість застосування автоматизованої системи не тільки
в межах однієї навчальної дисципліни, але й в усьому навчальному просторі
закладу освіти.
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SELECTING THE INFORMATION SECURITY SYSTEM BASED ON THE
ANALYSIS OF THE AVAILABLE PERSONAL DATA INFORMATION
SYSTEMS.
Volga Region State University of Telecommunications and Informatics,
Russia, Samara, L.Tolstoy street, 23, 443010.

Аннотация. Темой статьи является защита персональных данных,
обрабатываемых в ИСПДн (информационных системах персональных данных).
Но основании руководящих документов ФСТЭК России, проведена
классификация ИСПДн, по уровню защищенности. Приведены требования к
каждому классу, а так же указаны типы ИСПДн, и угрозы безопасности
информации для каждого типа.
Ключевые слова: ИСПДн (Информационная система персональных
данных), классы защищенности информационной системы, идентификация,
аутентификацию, уровень значимости информации, средства защиты
информации на ИСПДн.
Abstract. The theme of the article is the protection of personal data processed in
the PDIS (personal data information systems) .But the basis of guidelines FSTEC
Russia, the classification of PDIS, the level of security. Are the requirements for each
class, as well as the types of PDIS, and threats to the security information for each
type.
Key words: PDIS (personal data information systems), the classes of security of
information systems, identification, authentication, the level of significance of
information, protection of information on the PDIS.
Обзор литературы.
Анализ угроз и их модель, а так же классификация информационных
систем персональных данных указывается:
1) Федеральный закон Российской Федерации "О персональных данных",
N 152-ФЗ от 27.07.2006.
2) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 10.01.2016).
Выбор системы защиты информации на основе анализа имеющихся
информационных систем персональных данных.
Основной акцент при определении класса ИСПДн делается на категорию
обрабатываемых данных: биометрическую, специальную, общедоступную и
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иную. В зависимости от того, обрабатываются ли данные о расовой и
национальной
принадлежностях,
физиологические
и
биологические
особенности конкретного человека, были ли они получены из открытых
источников, определяется необходимый класс ИСПДн.
Также большую роль играет наличие подключения к различным сетям
информационного обмена (например, глобальная сеть Интернет), что приводит
к необходимости выбора одной из шести типовых моделей угроз.
Информационная система персональных данных – это информационная
система, представляющая собой совокупность персональных данных,
содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и
технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких
персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
Информационная
система
является
информационной
системой,
обрабатывающей специальные категории персональных данных, если в ней
обрабатываются персональные данные, касающиеся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни субъектов персональных
данных.
Информационная
система
является
информационной
системой,
обрабатывающей биометрические персональные данные, если в ней
обрабатываются сведения, которые характеризуют физиологические и
биологические особенности человека, на основании которых можно установить
его личность и которые используются оператором для установления личности
субъекта персональных данных, и не обрабатываются сведения, относящиеся к
специальным категориям персональных данных.
Информационная
система
является
информационной
системой,
обрабатывающей общедоступные персональные данные, если в ней
обрабатываются персональные данные субъектов персональных данных,
полученные только из общедоступных источников персональных данных,
созданных в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О персональных
данных".
Информационная
система
является
информационной
системой,
обрабатывающей иные категории персональных данных, если в ней не
обрабатываются персональные данные, такие как специальные категории
персональных данных, биометрические персональные данные, общедоступные
персональные данные.
ТИПЫ ИСПДН:
• автоматизированные рабочие места, не имеющие подключение к сетям
связи общего пользования и (или) сетям международного информационного
обмена;
• автоматизированные рабочие места, имеющие подключение к сетям
связи общего пользования и (или) сетям международного информационного
обмена;
• локальные ИСПДн, не имеющие подключение к сетям связи общего
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пользования и (или) сетям международного информационного обмена;
• локальные ИСПДн, имеющие подключение к сетям связи общего
пользования и (или) сетям международного информационного обмена;
• распределенные ИСПДн, не имеющие подключение к сетям связи
общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена;
• распределенные ИСПДн, имеющие подключение к сетям связи общего
пользования и (или) сетям международного информационного обмена.
Применительно к основным типам ИСПДн составляются типовые модели
угроз безопасности ПДн, характеризующие наступление различных видов
последствий в результате несанкционированного или случайного доступа и
реализации УБПДн.
Классификация информационной системы проводится в зависимости от
значимости обрабатываемой в ней информации и масштаба информационной
системы (федеральный, региональный, объектовый).
Устанавливаются четыре класса защищенности информационной системы,
определяющие уровни защищенности содержащейся в ней информации. Самый
низкий класс – четвертый, самый высокий – первый.
Предъявление требований к СЗИ для ИСПДн производится в два этапа:
Проводится оценка класса защищенности (первый класс (К1), второй класс
(К2), третий класс (К3), четвертый класс (К4)).В
зависимости от уровня
значимости информации (УЗ) обрабатываемой в этой информационной
системе, и масштаба информационной системы (федеральный, региональный,
объектовый).
Класс защищенности (К) = [уровень значимости информации; масштаб
системы].
Уровень значимости информации определяется степенью возможного
ущерба для обладателя информации (заказчика) и (или) оператора от
нарушения конфиденциальности (неправомерные доступ, копирование,
предоставление или распространение), целостности (неправомерные
уничтожение или модифицирование) или доступности (неправомерное
блокирование) информации.
УЗ = [(конфиденциальность, степень ущерба) (целостность, степень
ущерба) (доступность, степень ущерба)], где степень возможного ущерба
определяется обладателем информации (заказчиком) и (или) оператором
самостоятельно экспертным или иными методами и может быть: высокой,
средней и низкой.
Таблица №1.
Уровень значимости информационной системы
Масштаб информационной системы
Уровень значимости
информации
Федеральный
Региональный
объектовый
УЗ 1
К1
К1
К1
УЗ 2
К1
К2
К2
УЗ 3
К2
К3
К3
УЗ 4
К3
К3
К4
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Рассмотрим на примере реально внедренную ИСПДн на одном из
российских предприятий.
Таблица №2.
Наименование Базы данных с ИСПДн
Класс
№ Наименование Базы
Тип ПДн
Примечание защищенности
п/п данных с ИСПДн
ИСПДн
ФИО, паспортные Сетевая БД;
данные, ИНН,
Работа по
номер
клиент«1С Предприятие
медицинского и
серверной
1
3 класс
7.7»
пенсионного
технологии с
страхования,
файловым
заработная плата сервером БД
Состав системы программ 1С:
• 1С Бухгалтерия 7.7,
• 1С Торговля и склад 7.7,
• 1С Зарплата и кадры 7.7.
Возможна реализация следующих основных угроз безопасности:
• угрозы НСД к ПДн, обрабатываемым на автоматизированном рабочем
месте;
• угрозы утечки видовой информации;
• угрозы из внешних сетей.
Реализация утечки видовой информации возможна за счет просмотра
графической, видеоинформации и цифро-буквенной информации с экранов
дисплеев и других средств отображения СВТ.
Угрозы НСД в АРМ связаны с действиями нарушителей, имеющих доступ
к ИСПДн, включая пользователей ИСПДн. Также источниками угроз могут
служить внешние носители информации, содержащие вредоносные программы.
Угрозы из внешних сетей включают в себя:
• угрозы выявления паролей;
• угрозы получения НСД путем подмены доверенного лица;
• угрозы удаленного запуска приложений;
• угрозы внедрения по сети вредоносных программ.
Установленные СЗИ на ИСПДн:
1) ПАК Аккорд-NT/2000 v.3.0, так как он имеет наибольшую стоимость
из всех рассмотренных. Несмотря на обсуждения, решение руководства фирмы
было отнесено в пользу данного комплекса.
2) Настройка ОС и системы 1С таким образом, чтобы вход в ОС и
систему1С осуществлялся по индивидуальным идентификаторам и паролям,
содержащим не менее 6 символов. Причем, идентификаторы и пароли,
используемые для входа в операционную систему и в 1С были сделаны
различные
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3) Антивирусная программа Kaspersky Enterprise Space Security, а также
установка его на рабочие станции, настройка защиты и процессов обновления.
В заключении хочется отметить, что защита персональных данных
является одним из наиболее быстро развивающихся направлений в сфере
информационной безопасности. Появляются новые угрозы безопасности
информации, что требует и развития систем защиты информации. Рынок
средств защиты информации постоянно пополняется, в соответствии с
угрозами безопасности информации. Требуется учитывать необходимость
соответствия действующей системы защиты организации с требованиями
законодательства в области персональных данных.
ЦИТ: 216-126
УДК 622.692.4

Мельниченко Ю. Г., Додик Т. Я.
ОГЛЯД КОНСТРУКЦІЙ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ПЕРЕКРИТТЯ
ПОРОЖНИНИ НАФТОПРОВОДІВ НА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ
РЕМОНТНИХ РОБІТ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76019
ЛВДС «Броди», «Магістральні нафтопроводи «Дружба», ПАТ
«Укртранснафта», Львів, вул. Липинського, 12, 79000
Melnychenko Y.G., Dodyk T. Y.
THE CONSTRUCTIONS OVERVIEW OF OIL PIPELINES PLUGGING
DEVICES, WHICH ARE USED DURING THE PERIOD OF PIPELINES
REPAIR
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, (0342)727138
LVDS "Brody", " Magіstralynі naftoprovody " Druzhba", PSC "Ukrtransnafta",
Lvov, Lipinsky st., 12, 79000

Анотація. В роботі розглядаються сучасні методи звільнення ділянок
магістральних нафтопроводів від продукту для проведення на них ремонтних
робіт в контексті їх застосування на вітчизняних нафтопровідних
підприємствах.
Ключевые слова: магістральні нафтопроводи, ремонт, випорожнення
нафтопроводів, перекривальні пристрої.
Abstract. The modern methods of emergency emptying of oil pipelines in the
context of theirs use by national oil transportation operators are described.
Key words: oil pipelines, repair, oil mains emptying, plugging devices.
Вступ.
Одним із пріоритетних напрямків нафтогазової науки та виробництва є
створення нових та удосконалення існуючих технологій здійснення ремонтних
робіт на лінійній частині магістральних нафтогазопроводів без зупинки
транспортування продукту. За умов, коли магістральні нафтопроводи
працюють з продуктивностями, які є значно меншими від проектних,
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використання технологій ремонту лінійної частини традиційними методами на
звільнених від продукту ділянках може бути економічно доцільнішим у
порівнянні із технологіями ремонту без зупинки транспортування.
Однією з найвагоміших статей витрат під час ремонту традиційними
методами є витрати, пов’язані зі звільненням ділянок нафтопроводів від
продукту на період ремонту та їх наповненням після виконання ремонтних
робіт. Не зважаючи на значний досвід експлуатації магістральних
нафтопроводів, зокрема вітчизняний, в процесі виконання звільнення ділянок
нафтопроводів від продукту застосовуються далеко не оптимальні рішення,
зокрема до сих пір практикується зливання значної кількості продукту у
тимчасові земляні амбари, що є досить небажаним явищем з економічних,
екологічних та міркувань безпеки. Тому не втрачає актуальності пошук
оптимальних технологічних рішень з метою мінімізувати витрати ресурсів на
проведення описаних вище технологічних операцій.
Огляд літератури.
В загальному, звільнення ремонтованих ділянок нафтопроводів від
продукту організовують шляхом зливання продукту самопливом у резервуарні
парки суміжних насосних станцій. Однак, якщо з певних причин цього
виконати неможливо, застосовують спеціальні методи, які умовно можна
поділити на такі групи [1]:
- витіснення нафти інертними газовими сумішами (ІГС);
- відкачування нафти за найближчу засувку, перевальну точку або в
сусідній нафтопровід насосними агрегатами;
- відкачування або скидання нафти гумовотканинні, пересувні ємності, а в
крайньому випадку – в тимчасові земляні амбари;
- застосування спеціальних перекривальних (герметизуючих) пристроїв;
- комбінованими способами.
Кожен з вказаних методів має свої сфери ефективного застосування.
Відкачування нафти за найближчу засувку, перевальну точку або в сусідні
нафтопроводи пересувними насосними агрегатами здійснюється в тому
випадку, якщо точки підключення, які дозволяють звільнити ремонтовані
ділянки, знаходяться не далі, як за 5 км від точок, куди зливається нафта. Таке,
як правило, трапляється рідко, оскільки лінійна арматура проектується по трасі
з інтервалом в 25-30 км, а вітчизняній нафтотранспортній мережі не властива
наявність значної кількості перетинів нафтопроводів між собою [2].
Відкачування або скидання нафти в земляні амбари, гумовотканинні або
пересувні ємності, здійснюється в тому випадку, коли інші методи застосувати
економічно недоцільно.
З огляду на наведені вище аргументи, найбільшого використання у
практиці вітчизняного транспортування нафти магістральними нафтопроводами
набув метод витіснення нафти інертними газовими сумішами, найчастіше
азотом. Азот генерується пересувними азотними установками. Поршеньрозділювач запускається на вузлі запуску-приймання очисних пристроїв і
доставляється до лінійного запірного вузла з підключеною азотною
установкою. Подальший рух поршня-розділювача від цього запірного вузла
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забезпечується подачею стисненого азоту в запоршневий простір.
Дана технологія має ряд переваг, основними з яких є можливість
виконання вогневих робіт на ремонтованій ділянці без дегазації внутрітрубного
простору та можливість суміщення процесу звільнення ремонтованих ділянок
від продукту та очищення внутрішньої порожнини нафтопроводів від парафіну.
Однак дана технологія володіє рядом недоліків, основним з яких є
необхідність витрати значної кількості пального для одержання заданої
кількості азоту. При цьому довжини заповнених азотом ділянок нафтопроводів
можуть бути значно більшими довжин ділянок, які виводяться в ремонт.
Найпрогресивнішими технологіями локалізації ділянок магістральних
нафтопроводів є застосування спеціальних перекривальних пристроїв. Існує
два способи доставки перекривальних пристроїв до місця їх роботи [1]: через
спеціально приварений до стінки трубопроводу фланець і через камери
запуску-приймання очисних пристроїв.
Перекривальні пристрої, які доставляються в місце виконання робіт через
камери запуску-приймання очисних пристроїв, мають ряд недоліків, основними
з яких є:
- досить тривала доставка пристроїв до їх місця роботи;
- складність оцінки ефективності перекривання такими пристроями
порожнини трубопроводів;
- необхідність підбору відповідного режиму роботи перекачувального
обладнання для ефективного доставлення пристроїв до місця роботи;
- імовірність пошкодження ущільнюючих манжет пристроїв в процесі їх
доставлення;
- необхідність забезпечення таких пристроїв потужними джерелами
енергії тощо.
З огляду на наведені недоліки, перекривальні пристрої, які вводяться в
трубопровід через камери запуску-приймання очисних пристроїв, знайшли своє
застосування для ремонту морських трубопроводів та підводних переходів[3].
У світовій практиці виконання ремонтних робіт на трубопроводах,
прокладених підземним способом, більшої популярності набули методи
доставки перекривальних пристроїв через відводи, облаштовані безвогневими
методами, зокрема технологія T.D.Williamson з перекриванням порожнини
трубопроводу спеціальними запатентованими пристроями Stopple [4]. В той же
час, до цих пір проводяться дослідження з метою підвищення герметичності
ущільнювальних манжет пристрою, зокрема запропоновано:
- збільшити кількість перекривальних головок [5];
- штучно встановити силу притискання манжет до стінки труби за
рахунок примусової герметизації манжет сторонніми засобами [6];
- поєднанням вищенаведених способів [7].
Крім того, для даного методу характерні значні капітальні затрати,
зокрема:
- враховуючи необхідність закуплення всього обладнання у розробників,
вартість його надзвичайно висока;
- для облаштування обладнання на лінійній частині необхідно
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встановлювати безповоротно два рівнопрохідних трійники, вартість
яких є також висока.
Висновки та рекомендації.
Таким чином, проведений аналіз показав існування проблеми вибору
оптимального методу звільнення ділянок нафтопроводів від продукту для
проведення на них ремонтних робіт з метою мінімізації витрат. На нашу думку,
оптимальним рішенням повинно стати створення новітнього пристрою для
локалізації ремонтованих ділянок нафтопроводів, конструкція якого
уможливила б мінімізацію недоліків та максимальне накопичення переваг вище
приведених методів зі збереженням обґрунтованості затрат ресурсів на
реалізацію поставлених завдань.
Литература:
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Технические науки

Revun M.P., Zinchenko V.Yu., Ivanov V.I., Mosejko Yu.B
MODEL OF METAL HEATING IN FURNACES OF CHAMBER TYPE
Zaporozhe State Engineering Academy, Zaporozhe, Cathedral 226, 69006
Анотація. На основі апроксимації миттєвого розподілу температури по
товщині металу, що нагрівається, експоненціальною функцією запропонована
математична модель нагріву, яка може бути запропонована при синтезі
оптимального по швидкодії алгоритму управління температурним режимом
нагрівальної печі камерного типу
Ключові слова: камерна піч, нагрів металу, математична модель,
алгоритм управління
Abstract. On the basis of instantaneous temperature approximation distribution
on the thickness of the heated metal by an exponential function the mathematical
model of heating, which can be offered at the synthesis of optimal on the fast-acting
of control algorithm the temperature condition of heater furnacee of chamber type is
offered.
Key words: chamber furnace, heating of metal, mathematical model, control
algorithm
Вступ. Нині на етапі постановки задачі оптимізації нагрівання металу в
печах, як правило, розробляють математичну модель, яка встановлює
взаємозв’язок дії, що управляє, – температури гріючих газів і вихідних змінних,
котрі характеризують процес та якість нагрівання. Якість визначають точністю
і рівномірністю нагрівання металу та кількісно виражають температурою
поверхні tï î â , середньомасовою температурою металу tcp і перепадом
температури ∆t між поверхнею та центром металу. Особливістю процесу є те,
що зазначені показники не піддаються точному інструментальному
вимірюванню, а їх значення розраховують також на моделях. У зв’язку з цим
математично моделі розробляють для кожного конкретного випадку з
урахуванням специфіки печі.
Огляд літератури. Більшість відомих математичних моделей створюють
на основі крайових задач теплопровідності. Зважаючи на нелінійність
залежності теплофізичних параметрів металу від температури під час
аналітичного вирішення таких задач виникають значні математичні складнощі.
І тому найчастіше застосовують наближені методи вирішення [1,2].
Відомими є моделі, де вирішення рівнянь теплопровідності апроксимують
квадратичними або кубічними параболами з параметрами, що є змінними за
часом і що підпорядковуються деяким нелінійним диференціальним рівнянням
[3]. Їх вирішення також пов’язане із складним обчисленням. При цьому так
само, як і за аналітичними методами, виникає проблема визначення сумарного
коефіцієнта зовнішнього теплообміну між гріючим середовищем і металом α ∑ ,
яка багато в чому визначає адекватність моделі реальному процесу,
знаходження якого іноді є складнішим, ніж вирішення головної задачі.
У роботі поставлено задачу розробки математичної моделі, що дозволяє
без вирішення диференціальних рівнянь теплопровідності знаходити алгоритм
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