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Віткін Л.М. Департамент технічного  
регулювання Мінекономрозвитку України 

 
ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ У 

СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
МЕТРОЛОГІЇ ТА МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ІІ 

КВАРТАЛ ТА І ПІВРІЧЧЯ 2018 р. ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, 
ЯКІ НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ В 2018 р. 

(тези виступу на засіданні НТР у сфері технічного регулювання 
при Мінекономрозвитку України, 26.06.2018, м. Київ) 

 
Сфера стандартизації. Продовжено приведення національної 

системи стандартизації у відповідність до міжнародних та європейсь-
ких норм та правил, у зв’язку з чим розроблено чотири проекти 
законів України: 
 проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про 
стандартизацію";  
 проект Закону України "Про внесення змін до статті 35 Закону 
України "Про публічні закупівлі" у зв’язку з прийняттям Зако-
ну України "Про стандартизацію"; 
 проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу 
України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію 
(погоджено із заінтересованими органами та готується для внесення 
на розгляд Кабінету Міністрів України); 
 проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію" 
(доопрацьовано відповідно до зауважень Мінфіну та готується для 
надсилання на повторне погодження). 

Прийняття цих законів забезпечить виконання зобов’язань 
України щодо добровільності застосування стандартів, встановлен-
ня прозорих правил шляхом викладення обов’язкових вимог в нор-
мативно-правових актах, спрощення умов ведення бізнесу шляхом 
відміни необхідності розроблення суб’єктами господарювання 
власних стандартів або технічних умов.  

Продовжено роботу щодо створення нової системи військової 
стандартизації, в рамках якої в Україні будуть прийматися стандар-
ти НАТО та стандарти у сфері оборони держав-членів НАТО, у 
зв’язку з чим розроблено проект Закону України "Про внесення 
змін до деяких законів України щодо військових стандартів".  
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Прийняття цього Закону забезпечить створення та стале 
функціонування нової системи військової стандартизації з єдиним 
органом управління в Міноборони з метою розроблення та застосу-
вання військових стандартів, у тому числі стандартів НАТО. 

У І півріччі 2018 р. наказом Мінекономрозвитку від 11.01.2018 
№ 17 затверджено Порядок розроблення національних класифікаторів. 

Продовжено роботу щодо реалізації Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом (ЄС) у частині стандартизації, а 
саме: у ІІ кварталі 2018 року затверджено Перелік національних 
стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам 
та відповідність яким надає презумпцію відповідності іграшок ви-
могам Технічного регламенту безпечності іграшок (11 стандартів, 
наказ Мінекономрозвитку від 18.05.2018 № 683).  

У І півріччі 2018 році Мінекономрозвитку затверджено 4 переліки 
національних стандартів під технічні регламенти: – низьковольтного 
електричного обладнання (738 стандартів); – безпечності нехарчової 
продукції (64 стандарти); – обладнання та захисних систем, призначе-
них для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах 
(90 стандартів); – безпеки іграшок (11 стандартів).  

У ІІ кварталі 2018 року прийнято 150 національних стандартів, з 
яких 129 міжнародні (35 ISO, IEC) та європейські (94 EN) стандар-
ти, прийняті як національні. 

Загалом у першому півріччі 2018 року прийнято 204 
національних стандарти, з яких 144 міжнародні (39 ISO, IEC) та 
європейські (105 EN) стандарти, прийняті як національні. 

У І півріччі 2018 року відбулося три засідання керівної ради НОС. 
Схвалено: – проекти Програми робіт з національної 

стандартизації на 2018 рік; – проект рішень щодо створення ТК 191 
"Системи управління безпечністю харчових продуктів" та ТК 192 
"Судова експертиза"; – проект рішення щодо припинення діяльності 
ТК 105 "Банківські та фінансові системи і технології". 

Сфера метрології. На розгляд Кабінету Міністрів України вне-
сено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо метрології та метрологічної діяльності", розроблено-
го з метою уникнення порушення Україною взятих на себе 
міжнародних зобов'язань та узгодження положень законів України 
“Про метрологію та метрологічну діяльність”, “Про комерційний 
облік теплової енергії та водопостачання”, “Про технічні регламен-
ти та оцінку відповідності”. 

Подовжено погодження проекту Закону України "Про внесення 
змін до законодавчих актів України щодо розмежування повнова-
жень органів державного нагляду (контролю) у сфері житлово-
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комунальних послуг" із зацікавленими центральними органами 
виконавчої влади, яким буде врегульовано невідповідності під час 
провадження метрологічної діяльності. 

Проводилась робота: – з утворення інфраструктури призначених 
органів з оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів 
(призначено 7 органів з оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічних 
регламентів (ДП «Укрметртест-стандарт», ННЦ «Інститут метрології» 
ДП «Харків-стандартметрологія», ДП «Полтавастандарт-метрологія», 
ДП «Івано-Франківськстандартметрологія», ДП «Житомирстандарт-
метрологія» та ДП «Кривбас-стандарт-метрологія»), розглядаються ще 
2 заявки на призначення ДП «Львівстандартметрологія», ДП «Вінниця-
стандартметрологія»); – зі створення інфраструктури уповноважених 
організацій на проведення повірки законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (станом на 
сьогодні уповноважено 5 суб'єктів господарювання, при цьому основ-
ною вимогою є не форма власності, а відповідність критеріям). 

Державним підприємствам та установам, які належать до сфери 
управління Мінекономрозвитку, необхідно всім пройти уповнова-
ження у 2019 році. 

Актуалізовано перелік національних стандартів, відповідність 
яким надає презумпцією відповідності ЗВТ суттєвим вимогам 
Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.01.2016 № 94 (наказ Мінекономрозвитку 
від 05.05.2018 № 622, до переліку включено 275 стандартів). 

Сфера оцінки відповідності та акредитації. Продовжується ро-
бота з підготовки змін до законодавчих вимог у сфері оцінки відпові-
дності та акредитації з метою приведення у відповідність до вимог за-
конодавства ЄС та Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ. 

Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів щодо технічних регламентів та оцінки відповідності” 
прийнято за основу, підготовлено для його розгляду у другому 
читанні. Очікується, що він буде прийнятий Верховною Радою 
України у 2018 році. 

Прийняття законопроекту забезпечить максимально точне пере-
несення у національне законодавство вимог та практики країн ЄС у 
сфері технічного регулювання. 

Найближчим часом очікується затвердження Кабінетом 
Міністрів України 2 проектів технічних регламентів (щодо пересув-
ного обладнання, що працює під тиском, та щодо приладів, що пра-
цюють на газоподібному паливі). 
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Їх прийняття забезпечить приведення національних вимог сто-
совно безпечності відповідних видів промислової продукції з 
європейськими вимогами, що сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності української продукції.  

Також очікується прийняття змін до трьох технічних регламентів 
(низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність та безпека 
машин). Зміни було підготовлено з метою повного приведення зазна-
чених технічних регламентів у відповідність до актів гармонізованого 
законодавства ЄС за результатами їх офіційного оцінювання експерта-
ми Європейської Комісії. Вони стосуються уточнення деяких термінів і 
понять, посилань на актуальні на сьогодні нормативно-правові акти, 
сфери дії технічних регламентів, уточнення формулювань окремих по-
ложень. Вказані зміни не стосуються суттєвих вимог до продукції, які 
на сьогодні є ідентичними європейським вимогам, а отже не вплива-
ють на рівень безпечності продукції. 

Загалом в Україні прийнято 56 технічних регламентів, 52 з яких 
розроблено на основі актів законодавства ЄС, 54 технічних регла-
менти вже є обов’язковими до застосування.  

Продовжено створення інфраструктури призначених органів з 
оцінки відповідності на виконання робіт згідно з технічними регла-
ментами 

У ІІ кварталі 2018 року призначено 7 органів з оцінки 
відповідності (5 ДП та 2 ТОВ) згідно з 6 технічними регламентами, 
анульовано рішення про призначення 1 органу з оцінки 
відповідності (ДП), поновлено дію рішень про призначення 2 
органів з оцінки відповідності (2 ТОВ) та 1 органу (ДП) обмежено 
сферу призначення. 

Продовжено створення інфраструктури призначених органів з 
оцінки відповідності на виконання робіт згідно з технічними регламен-
тами. 

У ІІ кварталі 2018 року призначено 7 органів з оцінки відповідності 
(5 ДП та 2 ТОВ) згідно з 6 технічними регламентами, анульовано 
рішення про призначення 1 органу з оцінки відповідності (ДП), понов-
лено дію рішень про призначення 2 органів з оцінки відповідності (2 
ТОВ) та 1 органу (ДП) обмежено сферу призначення. 

Основними здобутками за І півріччя 2018 року у сфері оцінки 
відповідності та акредитації є: – прийняття нового Технічного рег-
ламенту безпечності іграшок та змін у 3-й та 4-й додатки до 
Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпеч-
них речовин в електричному та електронному обладнанні; – ство-
рення інфраструктури призначених органів з оцінки відповідності 
(призначено 17 органів з оцінки відповідності на виконання робіт 
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згідно з 10 технічними регламентами); – розширення визнання 
НААУ з боку ІАF у сфері «сертифікація систем менеджменту».  

Міжнародне співробітництво. Здійснюються підготовчі заходи 
з метою підписання Угоди АСАА: – 27 березня 2018 р. відбулося 
засідання робочої групи “Технічні бар’єри у торгівлі та стандарти-
зація” в рамках другого засідання Діалогу високого рівня Україна-
ЄС; – у квітні 2018 р. оновлено Дорожню карту оцінювання засто-
сування українськими інституціями національного законодавства; – 
українська сторона інформуватиме європейську про прийняття змін 
у 3 технічних регламенти у пріоритетних сферах та законодавстві у 
сферах оцінки відповідності та метрології. 

Європейська сторона погодилася перейти до оцінки готовності 
української інфраструктури якості до підписання Угоди АСАА 
після урегулювання зазначених питань та провести проміжне 
засідання у жовтні 2018 р. 

У І півріччі 2018 року на регулярної основі здійснюється 
співробітництво в рамках програм та проектів: – GEF UNIDO «Впро-
вадження стандарту систем енергетичного менеджменту в промис-
ловість України»; – ООН з промислового розвитку (UNIDO) у сфері 
перероблення лісоматеріалів; – Програми розвитку комерційного права 
(CDLP) США; – Федерального фізико-технічного інституту Німеччини 
(РТВ); – Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ); 
– «Торгівля та інвестиційна підтримка Канади та України» (CUTIS). 
Очікується відкриття 2-х проектів TWINNING для Мінекономрозвитку 
та НОС. 

Продовжується співпраця з Німецьким товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ), в рамках якого передбачається проведення 
низки семінарів-консультацій стосовно надання роз'яснень актів зако-
нодавства ЄС та допомоги у придбанні спеціального випробувального 
обладнання та витратних матеріалів за такими видами продукції: – 
пральні та сушильні машини: еталона пральна машина, зразкове ба-
вовняне завантаження, зразковий детергент, зразкова забруднена тка-
нина, сушильна машина, установка підготовки води, система 
вимірювання та запису витрат води та енергії на орієнтовну суму 60 
тис. євро; – пилососи: зразкові поверхні для прибирання, зразковий 
пил, система для вимірювання ефективності очищення, система пере-
сування пилососу тощо на орієнтовну суму 70 тис. євро. 

Здійснювалась робота по підготовці до проведення 23 засідань 
двосторонніх міжурядових комісій з питань торговельно-
економічного співробітництва (відбулося 10 засідань), у ході яких 
розглядалися питання технічного регулювання. 



 

 8 
 

 У травні 2018 р. під час візиту української делегації до Чеської 
Республіки підписано План заходів співробітництва у сфері техніч-
ного регулювання, стандартизації, метрології та оцінки відповід-
ності між Мінекономрозвитку та Управлінням з технічної стандар-
тизації, метрології і державних випробувань Чеської Республіки 
(UNMZ) на період 2018–2020 років. 

Проводиться робота щодо опрацювання 2-х проектів співробіт-
ництва з Саудівською Аравією та Азербайджанською Республікою.  

Завдання системи технічного регулювання, стандартизації, 
метрології України до кінця 2018 року: – удосконалення законодав-
ства у сфері технічного регулювання, стандартизації та метрології 
(супровод-ження у Верховній Раді України 5-ти законопроектів, вне-
сення на розгляд ще 3-х законопроектів). Прийняття не менш ніж 
2000 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та 
європейськими; – оновлення 3-х переліків національних стандартів 
під технічні регламенти (щодо машин, електромагнітної сумісності, 
обладнання та захисних систем, призначених для використання в 
потенційно вибухонебезпечних середовищах); – досягнення домовле-
ностей з європейською стороною щодо переходу до оцінки готовності 
української інфраструктури якості до підписання Угоди АСАА; – 
реалізація заходів на 2018 рік, передбачених Стратегією розвитку сис-
теми технічного регулювання на період до 2020 року; – посилення 
інституційної спроможності національних органів акредитації та 
стандартизації, органів з оцінки відповідності; – прийняття нових та 
приведення технічних регламентів України у відповідність з актами 
законодавства ЄС (у 2018 році планується прийняти 48 технічних 
регламентів, за 8 з яких відповідальним є Мінекономрозвитку); – за-
безпечення створення 3, удосконалення 3 та звірення 2 державних 
первинних еталонів відповідно до Програми розвитку еталонної бази 
на 2018 – 2022 роки; – вжиття заходів для набуття повного членства 
України в Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML) та 
підписання Метричної Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді 
про взаємне визнання національних еталонів і сертифікатів калібру-
вання й вимірювання, що видаються національними метрологічними 
інститутами (CIPM MRA); – проведення широкомасштабної 
дворівневої просвітницької кампанії на національному та 
регіональному рівнях шляхом проведення 4 регіональних 
міжнародних форумів на тему: “Роль стандартів та технічних 
регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в 
умовах глобалізації” (м. Київ, м. Одеса, м. Львів, м. Дніпро), посилен-
ня зворотного зв’язку з бізнесом і сприяння впровадженню інновацій.  
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Агеев М.А. Херсонская государственная  
морская академия, Херсон 

Ляшенко Б.А. Институт проблем прочности  
им. Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина 

 
СИНТЕЗ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЫЛЕНИЯ, 

ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ И ИМПУЛЬСНОГО 
АЗОТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМБИНИРОВАНННОГО 

СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

 
Объединение нанесения покрытий с модификацией поверхности и 

обработкой покрытий позволяет создать новый комбинированный ме-
тод инженерии поверхности. Применение комбинированной техноло-
гии электродугового напыления (ЭДН) и ионного азотирования (ИА) с 
предварительным электроискровым легированием (ЭИЛ) позволит: 
 повысить адгезионную прочность и снизить уровень остаточных 
напряжений в напыленном покрытии за счет нанесения подслоя из 
молибдена методом ЭИЛ и повышения шероховатости поверхности 
перед напылением электроискровой обработкой (ЭИО);  
 путем активирования процесса ЭДН снизить пористость напы-
ляемого слоя и повысит его микротвердость, используя при этом 
для покрытий дешевые материалы; 
 повысить эксплуатационные свойства (износостойкость и твер-
дость) электродуговых покрытий путем ИА; 
 заменить финишную механическую обработку электродуговых 
покрытий на ИА. 

Разработка комбинированной технологии ЭИЛ+ЭДН+ИА (рис. 
1) обеспечит получение износостойких и коррозионностойких по-
крытий толщиной от 0,1 до 10 мм, что позволит использовать ее как 
для восстановления деталей судовых машин и механизмов (СММ), 
так и для изготовления биметаллических деталей, заменив при этом 
дорогие легированные материалы на дешевые с покрытиями. 

В комбинациях технологий электроискрового легирования и об-
работки, электродугового напыления и ионного азотирования на-
блюдается эффект неаддитивности. Предварительная электроискро-
вая обработка увеличивает азотируемость сталей, глубину упроч-
ненного слоя, обеспечивает многократное повышение твердости и 
износостойкости, повышая тем самым эксплуатационные свойства 
деталей СММ при восстановлении, изготовлении и упрочнении.  
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Рис. 1. Предполагаемая схема комбинированного метода восстановления 
и повышения эксплуатационных свойств деталей СММ путем нанесения 

упрочняющих защитных покрытий (УЗП): предварительным ЭИЛ (а);  
активированным ЭДН (б, в) и обработкой напыленных покрытий (г) 

 
 
 

Алексеева Т.А. Полоцкий государственный  
университет, Новополоцк,  

Хейфец М.Л. Президиум Национальной академии  
наук Беларуси Минск, Беларусь, 

Корешков В.Н. Евразийская экономическая  
комиссия, Москва, Россия 

 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НА 

ОСНОВЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 
Решение актуальных технологических проблем, создание особо 

сложных технических объектов и управление ими, невозможно без 
использования методов искусственного интеллекта, направленного 
на определенные задачи при их специфической алгоритмизации. 
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Привлечение методов искусственного интеллекта предполагает 
использование интеллектуальных систем управления (ИСУ). В их ос-
нове лежит идея построения высокоорганизованных систем автома-
тического управления, базирующихся на использовании моделей пе-
ременной сложности и неопределенности, с выполнением таких ин-
теллектуальных функций, присущих человеку, как принятие решений, 
планирование поведения, обучение и самообучение в условиях изме-
няющейся внешней среды. Необходимый признак ИСУ – наличие ба-
зы знаний, содержащей сведения, модели и правила, позволяющие 
уточнить поставленную задачу управления и выбрать рациональный 
способ ее решения. Различным уровням интеллектуальности соответ-
ствуют ИСУ, интеллектуальные «в большом» и «в малом».  

Интеллектуальные «в большом» – организованы и функциони-
руют в соответствии с пятью принципами: взаимодействия с реаль-
ным внешним миром через информационные каналы связи; откры-
тости системы для повышения интеллектуальности и совершенст-
вования собственного поведения; наличия механизмов прогноза из-
менения внешнего мира и собственного поведения системы в изме-
няющихся условиях; наличия многоуровневой иерархической 
структуры, соответствующей правилу повышения интеллектуально-
сти и снижения требований к точности моделей по мере повышения 
уровня иерархии в системе; сохраняемости функционирования 
(возможно, с некоторым снижением качества) при разрыве связей 
или потере управляющих воздействий от высших уровней иерар-
хии. Интеллектуальные «в малом» не удовлетворяют перечислен-
ным принципам, но используют при функционировании знания как 
средство преодоления неопределенности входной информации, 
описания управляемого объекта или его поведения. 

Экспертные системы имеют дело с задачами искусственного ин-
теллекта на верхнем уровне, работая с символической информацией 
для получения выводов об окружающей среде и формирования соот-
ветствующих управленческих решений с учетом сложившейся или 
прогнозируемой ситуации. Они накапливают эвристические знания и, 
манипулируя ими, пытаются имитировать поведение эксперта. 

Экспертный регулятор – это объединение традиционного регу-
лятора (контроллера) и экспертной системы, образующей верхний, 
супервизорный уровень управления и включающей следующие под-
системы: подсистема идентификации и прогноза, обеспечивающая 
нахождение математической модели объекта по соотношению меж-
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ду его выходными и входными переменными в процессе функцио-
нирования; база данных, содержащая непрерывно обновляемые 
предыдущие, текущие, прогнозные данные о характеристиках объ-
екта и внешней среды, а также информацию о граничных значениях 
соответствующих параметров; база знаний, содержащая информа-
цию о специфике работы объекта, целях, стратегии и алгоритмах 
управления, результаты идентификации и прогноза характеристик 
объекта; подсистема логического вывода, осуществляющая выбор 
рациональной для данной ситуации структуры и параметров регу-
лятора, а также алгоритмов идентификации и прогноза; подсистема 
интерфейса, организующая интерактивный режим по наполнению 
базы знаний с участием эксперта (режим обучения) и обеспечи-
вающая общение с пользователем-оператором. 

Выполнение функций построения динамической модели объекта 
и его среды, а также поддержания контакта с внешним миром (дат-
чиками, системами управления базами данных, регулятором) позво-
ляет относить экспертную систему к классу динамических (актив-
ных), или экспертных систем реального времени. 

Основу технологий автоматизированного проектирования и про-
изводства, контроля и управления составляет метод аналитического 
синтеза замкнутых систем управления, и полученные с его помо-
щью алгоритмы управления, позволяют обеспечить на этапе синтеза 
заданные характеристики процессов управления, а на этапе модели-
рования заданные, либо достижимые показатели качества. 

Технологии автоматизированного проектирования и управления 
по составу, структуре, форматам входных данных и представленных 
результатов в определенной степени могут рассматриваться как 
разновидность SADT-технологии (SADT – Structured Analysis and 
Design Technique). В наиболее детальной формулировке назначени-
ем SADT-технологии являются проектирование и управление про-
цессами, состоящими из последовательности многофакторных воз-
действий и операций, характеризуемых совокупностью оптимизи-
руемых параметров качества. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что изменение условий про-
ведения технологической операции в связи с выпуском других де-
талей, выбором новых обрабатываемых материалов, прогрессивных 
инструментов и других причин, потребует проведения новых экспе-
риментов и накопления экспериментальных данных для построения 
статистических моделей. Поэтому для управления процессами в ди-
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намических системах в реальном времени требуются методы искус-
ственного интеллекта.  

Наибольшее распространение при проектировании ИСУ получи-
ли методы интеллектуального управления (ИУ), к которым относят-
ся: экспертные и нечеткие системы; нейронные сети и генетические 
алгоритмы.  

Нейронные сети (НС) – раздел искусственного интеллекта, для 
обработки сигналов в котором используются явления, аналогичные 
явлениям, происходящим в нейронах живых организмов. Их важ-
нейшей особенностью является возможность параллельной обра-
ботки информации всеми звеньями. Громадное количество межней-
ронных связей позволяет значительно ускорить процесс обработки 
информации и сделать возможным преобразование сигналов в ре-
альном времени. Большое число межнейронных связей обеспечива-
ет устойчивость НС к ошибкам: в этом случае функции поврежден-
ных связей берут на себя исправные линии и деятельность сети не 
претерпевает существенных возмущений. 

Генетические алгоритмы (ГА) – большая группа методов адап-
тивного поиска и многопараметрической оптимизации, связанная 
принципами естественного отбора и генетики. Генетические алго-
ритмы – это методы случайного глобального поиска, копирующие 
механизмы естественной биологической эволюции. ГА оперируют с 
популяцией оценок потенциальных решений (индивидуумов), гене-
рируя по принципу «выживает наиболее приспособленный» все бо-
лее близкие оптимальному решению. Процесс такой последова-
тельной генерации приводит к эволюции популяций индивидуумов, 
которые лучше соответствуют окружающей среде по сравнению с 
предыдущими. 

Системный подход позволяет моделировать и управлять техно-
логическим процессом, представленным в виде отдельных блоков, 
что существенно упрощает описание сложных явлений, не упуская 
из вида пространственно-временную структуру моделируемой сис-
темы, характер связи между отдельными уровнями и подсистемами.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ 

БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ 

НАПЫЛЕНИЕМ 
 
Срок службы транспортных средств определяется сроком служ-

бы двигателей. В процессе эксплуатации транспортных средств за 
двигателями ведется постоянный контроль и техническое обслужи-
вание, однако из всех агрегатов они первыми выходят из строя. Это 
объясняется тем, что детали двигателя подвержены активному хи-
мическому и механическому воздействию, нагружены значитель-
ными усилиями. Cрок службы двигателей зависит от долговечности 
его ответственных деталей. Наиболее быстро изнашиваются порш-
невые кольца, канавки поршней, цилиндры, шейки коленчатого ва-
ла. Коленчатые валы могут иметь следующие дефекты: поврежде-
ние шатунных и коренных шеек; износ гнезда в торце коленчатого 
вала под подшипник; износ шпоночной канавки; прогиб; износ мас-
лосгонной резьбы; износ посадочных мест под шестерни. Шейки 
валов и их подшипники изнашиваются вследствие воздействия на 
них физических, химических и других факторов. В результате упру-
гих деформаций в вале возникают внутренние напряжения. Основ-
ная часть работы трения между шатунами и шатунными шейками 
вала приходится на части шеек, направленные в сторону оси колен-
чатого вала. Кроме сил трения, на износ шеек большое влияние ока-
зывают конструкция вала и его жесткость. Износ шатунных шеек на 
конус обусловливается главным образом перекосом шатунов на 
шейках. Износ коренных шеек в значительной мере зависит от не-
соосности коренных подшипников и шеек, несоосности коленчато-
го вала, а также от несбалансированности коленчатого вала. Неис-
правности и дефекты узлов и деталей влияют на техническое со-
стояние двигателя, но их ремонт не вызывает необходимости пол-
ной его разборки, и эти дефекты могут быть устранены путем заме-
ны неисправных узлов и деталей новыми или отремонтированными. 
Срок службы детали в первую очередь зависит от качества мате-
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риала, из которого она изготовлена, ее термической и механической 
обработки, точности сборки и от других конструктивных и произ-
водственных факторов. Практика показывает, что при одних и тех 
же конструктивных данных и одинаковых производственных усло-
виях изготовления решающее влияние на срок службы деталей ока-
зывают условия эксплуатации. Так, при работе двигателей важней-
шие факторы, влияющие на изнашивание деталей, – это абразивная 
среда, число пусков и остановок, температурный и нагрузочный 
режимы, вибрация и деформация деталей. Резкое различие режимов 
работы обусловливает частое изменение скоростей и длительное 
применение пониженных передач с высокой степенью использова-
ния большого крутящего момента, что приводит к резкому измене-
нию температурного и нагрузочного режимов работы двигателя. 
Темп изнашивания многих деталей не находится в прямой зависи-
мости от наработки машин, а обусловливается в большей степени 
конкретными условиями работы. Скорость изнашивания деталей 
непрерывно меняется в зависимости от таких факторов, как: пыле-
засоренность воздуха, число запусков и их длительность, темпера-
тура окружающего воздуха, неравномерность нагрузочного и тем-
пературного режимов и т. п. Качество и свойства смазочного масла 
сильно влияют на износ коленчатого вала и подшипников. Практика 
показывает, что неудовлетворительное состояние масла и узлов 
системы смазки, в особенности фильтрующих устройств, значи-
тельно усиливает изнашивание шеек коленчатых валов. Абразивные 
частицы и продукты износа, попадая с маслом в подшипники вала, 
оседают в антифрикционном слое и изнашивают шейки вала. Появ-
ление неисправностей деталей двигателей бронетранспортеров при-
водит к необходимости разборки двигателя с последующим слож-
ным ремонтом. Развитие и внедрение ремонтных технологий двига-
телей транспортных средств сдерживается отсутствием специализи-
рованного оборудования и материалов для ремонтных работ, низ-
ким их качеством. Известные способы восстановления с примене-
нием наплавки или плазменного напыления трудоемки, не обеспе-
чивают необходимого качества деталей, энергоемки и экономиче-
ски нецелесообразны. Поэтому особое внимание следует уделять 
оснащению ремонтного производства низкостоимостными и низко-
энергоемкими методами и материалами, технологиями и оборудо-
ванием для восстановления и упрочнения деталей. 

Цель этой работыявляется разработка и апробация низкоэнерго-
емкой и дешевой технологии повышения ресурса деталей двигате-
лей транспортных средств. 
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Разработана технология восстановления деталей двигателей и 
ходовой части средств транспорта электродуговым напылением 
(ЭДН) сталей мартенситного и аустенитного классов, а также по-
рошковых проволок ФМИ (состав проволок разработан Физико-
механическим институтом НАН Украины, г. Львов), позволяющая 
получать рабочие поверхности ответственных деталей (распредели-
тельных и коленчатых валов, поршневых пальцев, катков) с покры-
тиями повышенной износостойкости. В основе метода ЭДН лежит 
процесс плавления проволок электрической дугой и распыление 
расплавленного металла высокоскоростной струей продуктов сго-
рания пропано-воздушной смеси. Использование в качестве распы-
ляющего газа продуктов сгорания пропано-воздушной смеси позво-
ляет значительно снизить окисление напыляемого металла и выго-
рание легирующих элементов. Отсутствие кислорода в качестве 
окислителя топлива значительно снижает себестоимость наносимых 
покрытий и повышает надёжность и безопасность проводимых ра-
бот. Использование эффективного катализатора горения, отсутствие 
водяного охлаждения камеры и наличие устройства автоматическо-
го поджига смеси существенно повышает надежность оборудования 
и облегчает работу обслуживающего персонала. Высокая произво-
дительность – достоинство электродугового напыления. Произво-
дительность аппарата для ЭДН по стали составляет 18–32 кг/час. К 
достоинствам оборудования следует отнести: легкая и быстрая за-
мена проволок и переход с одного диаметра проволоки на другой; 
высокая электро-термозащищённость; отсутствие регулировок; бы-
стрый доступ ко всем узлам аппарата; простые и быстро заменяе-
мые токосъёмные элементы; замена подающих роликов без разбор-
ки аппарата; блочно-узловая сборка - быстрое техобслуживание и 
ремонт. В качестве материала для восстановления деталей броне-
транспортёров использовали проволоку из сталей мартенситного 
классов (40Х13) и порошковую проволоку ФМИ. Возможно исполь-
зование проволок из любых металлов выпускаемых промышленно-
стью (углеродистая и нержавеющая сталь, нихром и т.д.), комбина-
ция из любых двух проволок. Толщина покрытий может составлять 
0,1–7,0 мм и более. Примеры восстановленных деталей двигателей 
представлены на рис. 1.  

Выводы. Предлагается разработка технологических процессов 
упрочнения и восстановления деталей двигателей транспортных 
средств, оказание помощи в организации участков под ключ, по-
ставка и авторский надзор за работой оборудования.  
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Рис. 1. Восстановленные детали двигателей средств транспорта: 
а – вал распределительный; б – вал коленчатый; 

в – палец поршневой; г – вккллааддыышш  ооппооррнноойй  шшееййккии  ккооллееннввааллаа  
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РОЗРАХУНОК РЕСУРСУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ 

НАВАНТЖЕННЯ ТЕРТЯМ 
 

Теоретичною основою побудови математичних моделей за 
емпіричними даними є регресійний аналіз і планування експери-
ментів, яке часто розглядають як окремий розділ математичної ста-
тистики. Правильне виконання всіх етапів дуже важливе з точки зо-
ру отримання результатів, придатних для практичного використан-
ня. Можна розглядати послідовність дій по отриманню і викори-
станню моделі, як технологію, порушення якої приводить до браку. 

Довговічність контактних сполучень робочих поверхонь деталей 
машин, що працюють в умовах тертя, визначається багатьма факто-
рами. Основними з яких є напружено-деформуючий стан поверхне-
вих шарів покриттів, зношування контактуючих поверхонь, накопи-
чення продуктів зношування та формування вторинних структур.  
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Вказані вище процеси, як показує практичний досвід, взаємо-
пов’язані. Так, наприклад, максимальне значення напружено-дефор-
муючого стану, при навантаженні тертям, виникає у всіх мікрооб’є-
мах поверхні. Але це проходить не одночасно та залежить від сту-
пеня дискретності контакту і швидкості відносного переміщення. 
Протягом часу напруження виникають у кожному елементі поверх-
невого об’єму незалежно від його вихідної структури, орієнтації та 
дефектів. При цьому матеріал покриття змінює структуру і перехо-
дить у активований стан, із якого намагається перейти у пасивний 
стан шляхом адсорбційної, дифузійної чи хімічної взаємодії із сере-
довищем. У результаті в поверхневих шарах утворюється нова фаза 
– вторинні структури, які і стають об’єктом зношування [1–3]. 

Отже, в розрахунках ресурсу вузлів тертя необхідне комплексне 
врахування всіх відмічених факторів. 

Складність та багатогранність явищ у зоні контактної взаємодії 
ставить при розрахунках альтернативну задачу, по-перше, або ж 
ускладнити теоретичну модель шляхом вивчення та опису усієї 
множини складових, що у завершенні приведе до значної 
складності, по-друге, або ж спростити модель, враховуючи лише 
визначальні фактори. 

Передбачається, що у загальному випадку довговічність вузла 
тертя визначається як сукупність таких факторів – напружено-
деформуючий стан, зношування та властивості вторинних структур. 

Враховуючи поступовий характер відмови, доцільно використо-
вувати для описування визначених процесів, що розглядаються, 
кумулятивні моделі накопичення пошкоджень, засновані на 
аналітичному правилі зв’язку величини пошкоджень. 

 Введемо векторну величину пошкодження вузла V = {V1, V2, V3}, 
складові якої є відповідними скалярними величинами напруженого 
стану, зношування та формування вторинних структур, Врахуємо, 
що до початку експлуатації V1 = V2 = V3 = 0 в момент часу t = 0. В 
подальшому при експлуатації V1(t), V2(t), V3(t) – не зростаючі 
функції часу. Граничні значення цих даних означають відповідно 
недопустимі рівні даних. 

Множина значень вектора якості вузла, що допустимі із-за 
технічних умов експлуатації, утворюють у просторі якості P область L, 
обмежену контуром Г = Г(V1, V2, V3). Відмова вузла – це вихід P із L. 

Відповідно до прийнятої теоретичної моделі вектор-функція 
задовольняє векторне диференційне рівняння: 
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 ttRfrqdVФ
dt
dV

q ,,,,,, ,0 ,    (1) 
де d – вектор фактичної площі контакту; q – вектор діючих наван-
тажень; r0 – вектор властивостей матеріалу; f – вектор характери-
стики тертя та зношування; R – вектор параметрів шорсткості площі 
контактуючих поверхонь; tq – температура у зоні контакту. 

Значення функціоналу Ф, характеристик його аргументів та кон-
туру Г, дозволяє розв’язавши рівняння (1), знайти характеристики 
V(t), і виходячи з цього вирахувати показники безвідмовності та 
довговічності, такі, як ймовірність безвідмовної роботи: 

R(t)=P{V(τ)}ЄL,τЄ[0,t],    (2) 

Середній 



0

)()( dttRT  та γ – процентний ресурс Тγ. 

Для величини V1 приймаємо аналогічно з класичним напруженням, 
кінетичну модель лінійного додавання напружень, що має вираз:  

 )(
11

tqTdt
dV

B

 ,      (3) 

 де ТВ – ресурс при стаціонарному режимі навантаження. 
Якщо міцність характеризується скалярним параметром r > 0, а 

навантаження – відповідним скалярним параметром q ≥ 0, то 
відношення ТВ матиме вигляд: 

m

cB q
rtT 







 .      (4) 

Тут tc – стала величина, що має розмірність часу або ж напрацю-
вання; m – позитивний показник.  

Значення tc та m відбирають відповідно із даними ресурсними 
дослідженнями. 

Для визначення зношування безрозмірну величину: G
hhV 0

2


 , 
де h = h(t) – сумарний зазор у вузлі тертя; h0, G – вихідний та 
номінальний зазори. 

Величину V2 поєднаємо із інтенсивністю зношування контак-
туючих поверхонь [1, 4]. Приймемо за інтенсивність зношування Iі 
об’єм матеріалу, винесеного з одиниці площі контактуючої 
поверхні на одиницю відносного шляху, тобто 
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Тоді за час контакту ∆t приймаємо зміну розміру деталі як –  





Д

t
іД dlIh , 

 де ∆l – шлях тертя за час контакту.  
Сумарний зазор у результаті зношування за час ∆t збільшується на 
∆h = Σ∆hД. 

Кінетичне рівняння для величини V2 має вигляд: 

 tG
h

dt
dV




2 .       (5) 
Для визначення інтенсивності зношування використовуємо 

напівемпіричний вираз: 

V
q
qKI

Vmm
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2
21

0











 ,      (6) 

де K, m1, m2 – емпіричні константи;V – швидкість; q0 – параметр, що 
характеризує поверхневу міцність. 

Величини K, m1,m2 для кожної деталі вузла тертя визначаються за 
результатами ресурсних досліджень. 

Тоді V3 задовольняє рівняння:  
 

dt
tdV

t
t

a
dt

dV

q

q

0

3  .     (7)  

Таким чином, у рамках прийнятих допущень, векторне рівняння 
(1) є системою рівнянь (3), (5), (7). Ці залежності мають емпіричні 
константи tc , r, m, K, m1, m2, що визначаються обробкою результатів 
ресурсних досліджень [5]. 

Отже, розрахунок показників довговічності вузла тертя прово-
дять у відповідності до алгоритму: – задаються розміри контактую-
чих деталей вузла тертя, номінальний та вихідний зазори; – зада-
ються характеристики матеріалів покриття, що визначають вибір 
емпіричних констант; – задаються режими експлуатації q(t), V(t), tq; 
– розв’язуються рівняння (3), (5), (7) та визначаються характеристи-
ки V1(t), V2(t), V3(t); – задаються допустимі із заданою довірчою 
ймовірністю значення величин V1m, V2m, V3m, контур області допус-
тимих станів Г; – вираховується функція безвідмовності за форму-
лою (2). 
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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЕМПФУВАННЯ ПІД ЧАС УДАРІВ 
 
Створення ефективних засобів захисту від вібрацій і ударів є одна 

із важливих проблем сучасної навігаційної техніки. Оскільки інтенси-
вність вібрацій і ударів звичайно зростає зі збільшенням швидкості 
руху, розвиток транспортних засобів супроводжується безупинним 
підвищенням вимог до віброзахистних пристроїв – обмежену амплі-
туду коливань ізольованого тіла при одиничних ударах високого рів-
ня. У зв'язку з цим першорядне значення набувають питання теорії 
та розрахунку віброзахистних систем. 
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Припустимо, що блок систем ударо- і віброзахисту на амортиза-
торах встановлено на платформі ударного стенду. Платформа падає 
вниз і в початковий момент і торкається демпфера (рис. 1). Демпфер 
впливає на платформу з силою гальмування Р, яка змінюється по 
синусоїдальному закону.  

Ця сила викликає появу 
прискорення, що також змі-
нюється за синусоїдальним 
законом (рис. 2, а).  

Вплив цього прискорен-
ня триває протягом полови-
ну періоду Т/2, а далі дія 
демпфера припиняється. На 
практиці таке гальмування 
зустрічається тоді, коли лег-
ка броньована техніка долає 
деяку перешкоду. Спочатку 
опір перепони зростає, а 
потім, коли перешкода 
руйнується, опір падає. 
Послідовно інтегруючи, 

отримуємо швидкість υ і переміщення (рис. 2, б). Важливо підібрати 
початкову швидкість υk0 таким чином, щоб після подолання переш-
коди рух припинився і платформа зупинилася.  

Щоб у нижній точці (t=T/2) рух закінчився (υ=0), має виконува-
тись співвідношення : 







HTH
k

2
0 ,       (1) 

де, Т – повний період ударного імпульсу. 
Рух блоку на амортизаторах після удару – це будуть власні коли-

вання, оскільки платформа при цьому буде стояти на місці. 
Загасання коливань блоку систем ударо- і віброзахисту на амор-

тизаторах відбувається внаслідок втрат механічної енергії і перехо-
ду її у теплову. Ці втрати обумовлені різними видами тертя. 

У результаті виникає опір руху, пропорційний швидкості руху. 
Втрати енергії на внутрішнє тертя призводять до того, що при 
резонансі амплітуда коливань не зростає до нескінченності, а 
стабілізується на якомусь рівні.  

 

 
Рис. 1. Випробування блоку систем 
ударо- і віброзахисту на ударному 
стенді:  1 – блок; 2 – платформа; 3 – 

демпфер 
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а       б 

Рис. 2. Залежність прискорення (а) та швидкості (б) блоку при ударі 
 
У загальному вигляді рівняння, що описує коливання системи з 

одним ступенем свободи з урахуванням в'язкого тертя при заданому 
збуренні ик вібростенда за синусоїдальним законом, записується на-
ступним чином: 

tcUcu
dt
du

dt
udm к  sin2

2

      (2) 
Загальний розв’язок неоднорідного рівняння (2) складається із 

загального розв’язку однорідного рівняння і часткового розв’язку 
неоднорідного рівняння. У кінцевому результаті отримуємо: 

       )sin(expexpexp 21  tUtjCtjCtu кк  (3) 

де кут зсуву фази:   22
0/ кк marctg

A
Barctg  , 

  4
0

222
0

222 /4/1/1/  кккUBAU , mc /2
0   – власна частота 

коливань без врахування в’язкості. 
Уточнена математична модель системи ударо- і віброзахисту має 

додаткові члени (сухе тертя, жорсткість амортизаторів, жорсткість 
пружної випуклої пластини, розміщення амортизаторів і пружної 
випуклої пластини), які враховують вплив складових частин систе-
ми ударо- і віброзахисту на її точність. 

Запропонована система ударо- і віброзахисту дає змогу зменшити 
амплітуду діючих ударних прискорень, містить демпфер сухого тертя 
і тим самим гарантує експлуатаційну безпеку гіростабілізатора 
навігаційної системи зі збереженням заданої точності, і при цьому во-
на забезпечує приглушення віброприскорення у 1,7 рази. 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА NiTi ПРИ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Эффект памяти формы металлических сплавов, основанный на 

термоупругом мартенситном превращении, нашел широкое приме-
нение после создания сплавов на основе титана и никеля. Одним из 
самых широко используемых сплавов, обладающим эффектом па-
мяти формы, является никелид титана (NiTi). Этот сплав использу-
ется в устройствах противопожарной защиты, для герметизации 
стыков летательных аппаратов, подводных лодок и для предотвра-
щения утечки на атомных электростанциях, а также в космической 
промышленности для создания “самораскрывающихся компактных 
антенн”. Широкое применение этих сплавов в медицине связано в 
первую очередь со стоматологией и сосудистой хирургией. Иссле-
дованию свойств этого сплава посвящено много работ, однако все 
они проводились в узком диапазоне температур и в основном были 
посвящены изучению механических свойств. Исключением можно 
считать работы В.В. Рощупкина и др. [1, 2], где исследованы аку-
стические свойства в широком (до 1000 С) интервале температур  

В работе представлены экспериментальные данные температурной 
зависимости теплопроводности (), температуропроводности (), 
удельной теплоемкости (СР) и коэффициента теплового линейного 
расширения NiTi от комнатной температуры до 1100К.  измерялась 
абсолютным компенсационным методом в стационарном режиме [3], 
 - Flash методом на установке LFA-457 Microflash, КТР - емкостно-
дилатометрическим методом, разработанным в ИФ ДНЦ РАН [4]. 
Следует отметить, что  измерялась на нашей стационарной установ-
ке [3] и методом лазерной вспышки. Расхождение при обеих методах 
в исследованном интервале температур составляло 5%.   

В литературе отсутствуют данные по теплофизическим свойст-
вам этого сплава. При работе устройств на основе теплофизических 
свойств NiTi в экстремальных условиях первостепенное значение 
имеют данные при высоких температурах. Имеются данные по аку-
стическим и упругим свойствам [1], где авторы обнаружили рост 
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скорости распространения продольной скорости ультразвуковых 
волн и Модуля Юнга, необычные для металлических сплавов. На 
рис. 1 представлены экспериментальные данные температурной за-
висимости теплофизических свойств NiTi.  

Как видно из рис. 1, а, б,  и а с температурой уменьшаются, 
достигая минимума при 1030К, (Т) и а(Т) до 500 К уменьшаются 
незначительно, далее их интенсивное уменьшение вплоть до 
1033 К, а далее их интенсивный рост. Наиболее надежным методом 
оценки вклада различных механизмов теплопереноса являются эф-
фективное тепловое сопротивление W = T/ где  – коэффициент 
теплового расширения. Так же из рис. 1, в видно, что W носит не-
обычный характер (в отличие от чистых металлов и сплавов, где W 
с температурой растет почти линейно) в NiTi тепловое сопротивле-
ние растет и отклоняется от линейности. От 850 до 1030 К оно рас-
тет по экспоненте, достигая максимума в области структурного пе-
рехода, далее интенсивное уменьшение. Нами для оценки вкладов 
решеточной и электронной составляющих теплопроводности  = Р 
+ э, исследована температурная зависимость электропроводности 
(рис. 1, г) и оценен вклад  

э = LT, 
где L – число Лоренца,  – электропроводность. С температурой э 
уменьшается в связи с ростом электросопротивления.  

Во всем исследованном интервале температур экс = Р + э. В 
отличие от других металлических сплавов в NiTi р при 300 К со-
ставляет 25% и с температурой уменьшается как РТ-0.8 достигая 
3 Вт/мК при 1030 К (при 300 К – Р = 8,2 Вт/мК). Ср (рис. 1, д) до 
температуры 940 К растет, и экспериментальные данные хорошо 
описываются уравнением Меера-Келли:  

Ср(Т) = а + bТ–сТ-2, 
где а, b, с – постоянные. Выше этой температуры ее интенсивный 
рост с максимумом при 1033 К и дальнейшее резкое уменьшение. 
Особый интерес представляет необычный ход КТР. В отличие от 
металлических сплавов, полупроводников КТР с температурой 
уменьшается вплоть до 1030 К (рис. 1, е). Такое поведение КТР в 
металлах нами обнаружено впервые. Данные температурной зави-
симости , а, W, , Cр и КТР показывают, что наблюдается четкая 
корреляция между этими параметрами, особенно в области фазово-
го структурного перехода.  
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Рис. 1. Температурная зависимость NiTi: а – теплопроводности; б – темпе-
ратуропроводности; в – эффективного теплового сопротивления; г – электро-

проводности и электросопротивления; д – теплоемкости; е – КТР 
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАЛИ 30ХГСА ПРИ 

ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

 Для оценки работоспособности новых сталей в экстремальных ус-
ловиях необходимо иметь надежные данные по теплофизическим 
свойства (ТФС) в широком интервале температур (нагрев-охлаждение, 
термические удары), установить наличие в них аномалий и фазовых 
переходов. В работе представлены экспериментальные данные ТФС: 
теплопроводность (), температуропроводность (а), теплоемкость (Сp), 
коэффициент линейного теплового расширения – КТР () новой кон-
струкционной стали 30ХГСА от комнатной температуры до 1100К. 
Химический состав стали 30ХГСА по данным спектрального фото-
электрического анализа на атомно-эмиссионном спектрометре тлею-
щего разряда SA-2000 фирмы LECO: С – 0,48%; Si – 1,31%; Mn – 
0,487%; S – 1,37%; Cr – 0,507%; Ni – 0,454%; Cu – 0,121%. 

Теплопроводность  измерялась абсолютным компенсационным 
методом в стационарном режиме [1, 2], установка аттестована в 
ВНИЦ ГСССД МВ Госстандарта. Погрешность результатов измере-
ний по методике экспериментального определения  (Г.Г. Гаджиев, 
Я.Б. Магомедов. ГСССД № 66-1989) составила 6% при 1000 К. Тем-
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пературопроводность а измерялась на установке лазерной вспышки 
LFA 457/2/G Microflash фирмы NETZSCH, с погрешностью 8%. Теп-
лоемкость Сp измерялась на дифференциальном сканирующем кало-
риметре DSC 204F1 Phoeix. Измерение КТР () проводились емкост-
но-дилатометрическим методом, разработанным в Институте физики 
Дагестанского научного центра РАН. Погрешность измерений в ис-
следованном интервале температур (300–1000 К) составляла 3% [3].  

 На рис. 1, а представлены экспериментальные данные  стали 
30ХГСА. Наблюдается рост  в диапазоне температур 320–630 К от 
31 до 34,5 Вт/мК, далее ее уменьшение, где минимум при 1023 К 
(температура Кюри), и ее интенсивный рост. Как известно в метал-
лах  в основном осуществляется электронной составляющей э = 
LT (L – число Лоренца,  – электропроводность) и фононной (ре-
шеточная – р) составляющими  = р + э. Рост э с температурой 
до 630 К можно объяснить вкладом примесной проводимости. 
Оценка р =  – э показала, что она с температурой уменьшается 
как р~Т-0,8 и составляет 10% от общей  (при 320 К – р = 3 Вт/м К). 
Следует отметить, что расчет  = а Ср  с учетом температурной за-
висимости Ср и плотности () и по экспериментальным данным [1] 
дают удовлетворительное согласие по Flech-методу. На рис. 1, б 
представлены экспериментальные данные а. Она с температурой 
падает, как во всех металлах и легированных сплавах [4]. При тем-
пературе Кюри наблюдается минимум а, далее ее рост. Следует от-
метить, что при обратном ходе (охлаждение от 1000 К) отмечено 
уменьшение обоих параметров по величине, но ниже 400 К данные 
прямого и обратного хода совпадают. Для проверки влияния  и а 
измерения были проведены в вакууме, атмосфере аргона и воздуха. 
Расхождение составляло не более 3%. На рис. 1, в представлена 
температурная зависимость Ср. Она с температурой растет и до 
980 К экспериментальные данные хорошо описываются уравнением  

Cp = а + вТ-сТ-2, 
при а = 382; в = 0,85; с = 1,283106.  

Выше 980 К наблюдается ее уменьшение с минимумом при 1033 
К. Видимо переход ферромагнетик-парамагнетик происходит в пре-
делах 30 градусов. На рис. 1, г показана температурная зависимость 
КТР. До 610 К наблюдается его рост с максимумом при 615 К. Да-
лее его уменьшение до 700 К, минимум при 730 К, далее линейный 
рост. Такой температурный ход КТР в сталях обнаружен впервые. 
Найти объяснение этому факту мы пока не можем. Для оценки воз-
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можности ошибок при измерении КТР [3] нами заново были изме-
рены КТР вольфрама, молибдена, меди. Показано, что стандартные 
данные этих металлов с высокой точностью совпадали с измере-
ниями на нашей установке.  
 

  
а      б 

 

  
в     г 

Рис. 1. Tемпературная зависимость: а – теплопроводности;  
б – температуропроводности; в – теплоемкости; г – КТР 

 

Выводы: 
1. По данным ТФС сталь 30ХГСА по теплофизическим парамет-

рам аналогична сталям мартенситно-ферритного класса IX12В2МФ 
и способна работать в экстремальных условиях до 800 С. 

2. Обнаружен фазовый переход при 1023К, а также аномалии на 
температурной зависимости а и КТР. 

3. Обнаружены аномалии (Т), a(Т) и КТР, не свойственные дру-
гим конструкционным сталям. При 1023К наблюдается минимум , 
связанный с переходом от ферромагнитной к паромагнитной фазе 
(точка Кюри Тc). Оценены вклады решеточной, электронной состав-
ляющих в теплоперенос.  
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4. Из анализа экспериментальных данных получены аналитиче-
ские уравнения, удовлетворительно описывающие температурные 
зависимости ТФС. 
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ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ МЕТРОЛОГІЇ У НАШОМУ 
ІНСТИТУТІ З ВВЕДЕННЯМ В ДІЮ НОВОГО ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ "ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ" 
 
З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України "Про 

метрологію та метрологічну діяльність" (далі за текстом – Закон). 
Цей документ спрямовано на імплементацію українського законо-
давства до європейських норм та гармонізацію основних понять у 
сфері метрології з міжнародними. 

Змінилися підходи до різних аспектів метрологічної галузі, але 
пріоритетними залишаються принципи єдності та точності вимірю-
вань, дотримання прав споживачів та здійснення аналізу стану ви-
мірювань на всіх стадіях: від розробки до виготовлення продукції. 
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Статтею 16 Закону в Україні запроваджено систему оцінки від-
повідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), яка відповідає єв-
ропейським принципам та підходам. Обов’язковій оцінці відповід-
ності вимогам технічним регламентам підлягають ЗВТ, які застосо-
вуються в законодавчо регульованій сфері метрології. Сфера зако-
нодавчо регульованої метрології визначена статтею 3 цього Закону. 

На сьогодні в Україні діють три технічні регламенти, вимоги 
яких поширюються виключно на ЗВТ: 
 Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних 
приладів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
16.12. 2015 № 1062; 
 Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затвердже-
ний постановою Кабінету Міністрів України від 24.02. 2016 № 163; 
 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірю-
вальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.01. 2016 № 94. 

У Законі змінено поняття «каліброва ЗВТ» тому на нашому під-
приємстві виникли деякі складності у цьому питанні, і нам необхід-
но було розібратися яким ЗВТ потрібна повірка, а яким калібровка. 

У статті 17 Закону повірка ЗВТ передбачена тільки для законо-
давчо регульованих ЗВТ, а для ЗВТ, які не застосовуються у сфері 
законодавчо регульованої метрології та знаходяться у експлуатації, 
повірка проводиться на добровільних засадах, це стосується і діяль-
ності нашого інституту. 

Відповідно до статті 17 п. 2 Закону ми визначили ЗВТ, які 
обов’язково підлягають періодичній повірці на підставі «Переліку 
категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, 
що підлягають періодичній повірці» для нашого інституту. 

Вимірювання в законодавчо нерегульованій сфері, де немає не-
обхідності проводити каліброву ЗВТ і визначати невизначеність ви-
мірювань ми проводимо метрологічний контроль цих ЗВТ, це також 
стосується роботи нашого інституту. 

Зазначаємо, що в Законі практично нічого не сказано про вимі-
рювальні лабораторії і не передбачено проведення контролю метро-
логічних характеристик ЗВТ на підприємствах і в організаціях. 

Ми будуємо свою метрологічну діяльність так, щоб усі ЗВТ на 
всіх стадіях розробки і виготовлення нашої продукції відповідали 
вимогам по точності, регламентованих для цих засобів у встановле-
них умовах їх експлуатації. 
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На законодавчому рівні (стаття 7 п. 4 Закону) питання про про-
ведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності 
продукції, процесів та послуг у сфері законодавчо регульованої ме-
трології на підприємствах і в організаціях не врегульовано. Але під-
приємства та організації мають можливість провести на договірних 
засадах незалежний аудит своїх лабораторій, шляхом засвідчення 
відповідності системи вимірювань вимогам Основних положень 
Української системи добровільного оцінювання стану вимірювань 
та ДСТУ ISO 10012 (тобто наявності вимірювальних можливостей 
та компетентності у проведенні вимірювань). 

Зазначаємо, що ДСТУ ISO 10012 не призначено в якості заміни, 
або як доповнення до ДСТУ ISO/IEC 17025 чи будь якого іншого 
стандарту, а Українська система добровільного оцінювання стану 
вимірювань відповідає загальноєвропейській практиці добровільно-
го проведення робіт. 

Оскільки наш інститут поставляє свою продукцію до дальнього 
зарубіжжя, ми пройшли оцінювання стану системи вимірювань та 
маємо висновок компетентності нашої вимірювальної лабораторії 
відповідно до вимог Основних положень Української системи доб-
ровільного оцінювання стану вимірювань та ДСТУ ISO 10012. 

Таким чином, внаслідок проведення всіх дій, які зараз вимагає 
законодавство в галузі метрології наша продукція конкурентоспро-
можна на зовнішньому ринку. 

 
 
 

Даниленко Ю.А., Любинский В.Р. Інститут  
сцинтиляційних матеріалів НАН України,  

Павлова Г.О. Українська інженерно- 
педагогічна академія, Харків, Україна 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ 

СТАНДАРТІВ (НА ПОЗНАКИ) НА ПРИКЛАДІ 
СЦИНТИЛЯЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 

 
Стандартизація як засіб забезпечення сумісності, взаємозамінно-

сті, надійності встановлює той мінімальний рівень, на який повинні 
орієнтуватися виробники товарів та послуг, розробляючи свою про-
дукцію. Тому дуже важливо, щоб стандарт відповідав сучасному рі-
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вню техніки особливо відтепер, коли науково-технічний прогрес 
має дуже великі темпи росту. Доцільність розробки будь-якого ста-
ндарту ґрунтується на потребах ринка та можливості отримання те-
хнічного і економічного ефекту від його впровадження.  

Сцинтиляційна техніка на сьогодні є одним з найбільш іннова-
ційних об’єктів. Незважаючи на широке використання сцинтиля-
ційної продукції, у цій сфері відсутня єдина система познак, що 
ускладнює роботу зі споживачем. Тому в якості об’єкту, який необ-
хідно стандартизувати, обрано познаки для сцинтиляційної техніки.  

Інноваційність сцинтиляційної техніки зумовлює вибір в якості 
інструменту розробки стандарту метода експертних оцінок, а саме 
проведення опитування групи експертів стосовно вагомості сцинти-
ляційних параметрів у познаках сцинтиляційної техніки. 

Методика розробки стандарту на познаки на прикладі сцинтиля-
ційної техніки: 

1. Створення робочої групи. Для роботи над стандартом ство-
рюють робочу групу, спеціалісти якої повинні мати достатньо висо-
ку кваліфікацію у сцинтиляційній галузі, щоб зіставити усі взає-
мозв’язки щодо об’єкту дослідження, розробити технічне завдання, 
сформувати професійно грамотну опитувальну анкету з пояснюва-
льною запискою, кваліфіковано відібрати групу експертів для опи-
тування та провести обробку отриманих результатів. 

2. Розробка опитувальної анкети. Виділяються параметри, ваго-
мість яких потрібно оцінити. Оскільки різноманіття сцинтиляційної 
техніки безпосередньо пов’язане з широким колом її застосування, то 
експертне оцінювання проводять щодо впливу таких параметрів сци-
нтиляційної продукції як конфігурація, розміри, матеріал, типи вхід-
ного та вихідного вікон та контейнеру, наявність додаткових приладів 
на основні характеристики сцинтиляційних приладів, а саме ідентифі-
кацію випромінювання, ефективність реєстрації, спектрометричні та 
радіометричні характеристики, стабільність параметрів. Також вста-
новлюється шкала за якою відбувається оцінювання. 

3. Формування групи експертів. Формування робочої групи ек-
спертів здійснюють на підставі суб’єктивного методу. Експерти по-
винні бути висококваліфікованими спеціалістами у галузі сцинти-
ляційної техніки з досвідом роботи у цій галузі більш ніж 10 років, 
мати науковий ступень та значну кількість публікацій у цієї галузі, 
що зробить склад цієї групи більш однорідним.  
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4. Проведення роботи з експертами та аналізування отрима-
них результатів.  
 Робота з кожним експертом методом анкетування та надання йо-
го індивідуальної оцінки.  
 Аналізування опитувальних анкет, розрахунок достовірності екс-
пертної оцінки й перевірку узгодженості думок експертів. У випад-
ку коли склад експертів є однорідним, для отримання загальної оці-
нки експертної групи здійснюють розрахунок середніх величин за 
кожним параметром та отримують для кожного параметру коефіці-
єнт його вагомості в залежності від характеристик сцинтиляційних 
приладів. Розрахунок достовірності проводять за допомогою коефі-
цієнту варіації.  
 Ознайомлення експертів з результатами опитування. Кореляцію 
узгодженості експертів у випадку, якщо розбіжності суттєві, роб-
лять більш оптимальними методами, причому подальшій взає-
мозв’язок з експертами підтримують до повної узгодженості з ними 
результатів опитування.  

5. Побудова познак сцинтиляційної техніки. Проводять струк-
турування параметрів сцинтиляційних приладів за результатами ек-
спертного оцінювання з урахуванням коефіцієнту вагомості.  

6. Розробка проекту стандарту. Внесення отриманої структури 
познак у проект стандарту дозволяє внести впорядкованість в сис-
тему ідентифікації сцинтиляційної продукції [1] та уникнути знач-
ної кількості зауважень під час обговорювання цього проекту. 

Висновки. Використання методу експертної оцінки під час роз-
робки класифікаційних стандартів на познаки дозволяє прийняти 
обґрунтоване рішення щодо складу та порядку познак, полегшити 
класифікацію продукції та сприяти правильному вибору продукції 
споживачем. Також існує можливість використання методу експер-
тної оцінки під час розробки класифікаційних стандартів аналогіч-
них типів. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 
В соответствии с Законом «Об охране атмосферного воздуха» 

под атмосферным воздухом понимается «жизненно важный компо-
нент окружающей среды, представляющий собой естественную 
смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, произ-
водственных и иных помещений». Чистый воздух состоит из смеси 
газов: на долю азота (по объему) приходится 78%, кислорода – 21% 
. Кроме этого, в небольших концентрациях в воздушную смесь вхо-
дят аргон, водяной пар, углекислый газ, неон, гелий, метан, водород 
и ряд других газов. Воздух мегаполисов содержит дополнительные 
примеси, которые поступают в атмосферу из разных источников за-
грязнения [1, 2]. 

Существуют два вида загрязнения атмосферы: естественное и 
искусственное. Последнюю группу часто называют антропогенны-
ми или техногенными загрязнениями. 

К естественным источникам загрязнения относят пыльные бу-
ри, зеленые насаждения в период цветения, лесные и степные пожа-
ры, извержения вулканов. Загрязняющие вещества естественных 
источников включают в себя различную пыль растительного и вул-
канического происхождения, взвешенные вещества и газы от лес-
ных и степных пожаров, а также продукты эрозии почвы. Уровень 
загрязнения атмосферы естественными источниками рассматрива-
ется как фоновый. Он мало меняется с течением времени. 

Антропогенные источники загрязнения поступают в атмосферу с 
выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. Они от-
личаются большим разнообразием. Согласно статистике, 37% за-
грязнений приходится на долю автотранспорта, 32% вносит про-
мышленность и 31 % – прочие источники.  

В выбросах промышленных предприятий и автотранспорта име-
ется большое число загрязняющих веществ. Практически из всех 
источников в атмосферу выбрасывается пыль, диоксид серы (серни-
стый газ) (SO2), оксид углерода (угарный газ) (CO), оксиды азота 
(NO, NO2). Очень много загрязняющих веществ образуется при 
сжигании топлива.  
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При сжигании твердого и жидкого топлива происходит выбросы 
в атмосферу таких веществ, как хлористый натрий и магний, окси-
ды железа, ванадий, оксиды никеля и кальция, ртуть и ряд других 
загрязняющих веществ.  

При сжигании газообразного топлива в атмосферу поступают в 
основном оксиды азота. Если газ сжигается при недостаточном ко-
личестве воздуха, в атмосферу выбрасываются углеводороды. 

С выхлопными газами двигателей в воздушную среду выбрасыва-
ется угарный газ, оксиды азота, различные углеводороды, в том числе 
и канцерогенные и другие загрязняющие вещества. Двигатели, рабо-
тающие на бензине, «обогащают» атмосферу свинцом, хлором, бро-
мом. При работе дизельных двигателей образуется много сажи.  

Свой весомый вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия 
черной металлургии. На долю этой отрасли приходится от 10 до 15% 
общих промышленных выбросов. В составе выбросов можно найти: 
сернистый газ, оксиды азота, сероводород, фенол, бенз(а)пирен, серо-
углерод и много других вредных химических соединений.  

От химической промышленности загрязняющие вещества посту-
пают в атмосферу в основном в газообразном состоянии.  

При производстве серной кислоты в атмосферу выбрасываются 
сернистые соединения, оксиды азота, аммиак и угарный газ.  

При изготовлении целлюлозы и бумаги в воздух поступают сер-
нистый газ, дисульфид, сероводород, сероуглерод, хлор, формаль-
дегид и меркаптаны, т.е. соединения, содержащие ртуть.  

По мощности выбросов все источники загрязнения атмосферы 
подразделяются на мощные, крупные и мелкие.  

Мощные источники загрязнения – это, например, металлургиче-
ские и химические предприятия. Мелкие источники – небольшие 
местные котельные, предприятия пищевой промышленности. Мно-
го мелких источников загрязнения могут очень сильно отравить 
жизнь целого города.  

Выделяют низкие источники загрязнения, которые выбрасывают 
загрязняющие вещества с высоты меньше 50 м и высокие источни-
ки загрязнения, у которых выброс осуществляется выше 50 м.  

Температура выхода газо-воздушной смеси позволяет выделить 
горячие (с температурой выхода свыше 50 °С) и холодные источни-
ки загрязнения, с температурой ниже указанной. По характеру вы-
хода газо-воздушной смеси источники загрязнения подразделяются 
на стационарные и нестационарные.  
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Если произошел залповый выброс загрязняющих веществ при 
малом ветре, то источники загрязнения относится к нестационарно-
му типу. Большинство источника загрязнения относятся к стацио-
нарному типу. Источники загрязнения подразделяются на организо-
ванные и неорганизованные.  

Организованный источник загрязнения выпускает загрязняющих 
веществ в атмосферу через специальные трубы и воздуховоды. Не-
организованный источник загрязнения характеризуется отсутствием 
специального оборудования по отсосу пыли и газов с места погруз-
ки или хранения продукта.  

Итак, в результате своей хозяйственной деятельности человек, с 
одной стороны, улучшил качество городской жизни, с другой – соз-
дал новые экологические проблемы: вместо свежего воздуха над го-
родами висит смог, а дышать приходится смесью ядовитых газов.  

Загрязнение воздуха является изменчивым процессом; множест-
во различных загрязнителей участвуют в этом. После выброса за-
грязняющих веществ в воздух они взаимодействуют друг с другом 
и окружающей средой, вступая в сложные реакции в зависимости от 
температуры, влажности и прочих условий внешней среды. 

Загрязняющие вещества можно разбить на две группы: 
 первичные загрязняющие вещества – вещества, образующиеся в 
ходе деятельности человека; 
 вторичные загрязняющие вещества – вещества, образующиеся в 
результате взаимодействия первичных загрязняющих веществ с ат-
мосферой. 

Основные загрязнители атмосферы: 
Окись Углерода (СО) – бесцветный газ, не имеющий запаха, из-

вестен также под названием «угарный газ», образуется в результате 
неполного сгорания ископаемого топлива (угля, газа, нефти, печно-
го топлива) в условиях недостатка кислорода и при низкой темпера-
туре, при этом 65% от всех выбросов приходится на транспорт, 
21% – на мелких потребителей и бытовой сектор, а 14% – на про-
мышленность, при вдыхании угарный газ за счёт имеющейся в его 
молекуле двойной связи образует прочные комплексные соедине-
ния с гемоглобином крови человека и тем самым блокирует поступ-
ление кислорода в кровь. 

Двуокись Углерода (СО2) или углекислый газ, – бесцветный газ с 
кисловатым запахом и вкусом, продукт полного окисления углеро-
да, является одним из главных парниковых газов. 
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Диоксид серы (SO2) (диоксид серы, сернистый ангидрид) – бес-
цветный газ с резким запахом. образуется в процессе сгорания серосо-
держащих ископаемых видов топлива, в основном угля, а также при 
переработке сернистых руд, общемировой выброс SO2 оценивается в 
190 млн. тонн в год. длительное воздействие диоксида серы на челове-
ка приводит вначале к потере вкусовых ощущений, стесненному ды-
ханию, а затем – к воспалению или отеку лёгких, перебоям в сердечной 
деятельности, нарушению кровообращения и остановке дыхания. 

Оксиды Азота (оксид и диоксид азота) – газообразные вещества: 
монооксид азота No и диоксид азота NO2 объединяются одной общей 
формулой NOх, при всех процессах горения образуются окислы азота, 
причем большей частью в виде оксида, чем выше температура сгора-
ния, тем интенсивнее идет образование окислов азота, другим источ-
ником окислов азота являются предприятия, производящие азотные 
удобрения и др., количество окислов азота, поступающих в атмосфе-
ру, составляет 65 млн. тонн в год, от общего количества выбрасывае-
мых в атмосферу оксидов азота, на транспорт приходится 55%, на 
энергетику – 28%, на промышленные предприятия – 14%, на мелких 
потребителей и бытовой сектор – 3%. 

Озон (О3) – газ с характерным запахом, более сильный окисли-
тель, чем кислород, его относят к наиболее токсичным из всех 
обычных загрязняющих воздух примесей, в нижнем атмосферном 
слое озон образуется в результате фотохимических процессов с уча-
стием диоксида азота и летучих органических соединений. 

Углеводороды – химические соединения углерода и водорода, к 
ним относят тысячи различных загрязняющих атмосферу веществ, 
содержащихся в несгоревшем бензине, жидкостях, применяемых в 
химчистке, промышленных растворителях и т.д. 

Свинец (Pb) – серебристо-серый металл, токсичный в любой из-
вестной форме, широко используется для производства красок, бое-
припасов, типографского сплава и т. п. около 60 % мировой добычи 
свинца ежегодно расходуется для производства кислотных аккуму-
ляторов.  

Промышленные пыли в зависимости от механизма их образова-
ния подразделяются на следующие 4 класса: 
 механическая пыль – образуется в результате измельчения про-
дукта в ходе технологического процесса; 
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 возгоны – образуются в результате объёмной конденсации паров 
веществ при охлаждении газа, пропускаемого через технологиче-
ский аппарат, установку или агрегат; 
 летучая зола – содержащийся в дымовом газе во взвешенном со-
стоянии несгораемый остаток топлива, образуется из его минераль-
ных примесей при горении; 
 промышленная сажа – входящий в состав промышленного вы-
броса твёрдый высокодисперсный углерод, образуется при непол-
ном сгорании или термическом разложении углеводородов. 

Основными источниками антропогенных аэрозольных загрязне-
ний воздуха являются теплоэлектростанции (ТЭС), потребляющие 
уголь, сжигание каменного угля, производство цемента и выплавка 
чугуна дают суммарный выброс пыли в атмосферу, равный 170 млн. 
тонн в год 

Приведем количество вредных веществ выбрасываемых при 
сжигании угля в миникотлах типа «Ярамаз 50 кВт». Обеспечение 
объекта теплом. Для отопления существующих отделений больни-
цы используются имеющиеся 4 котла. Для новых объектов реко-
мендуются ещё 4 котла «Ярмазар–50 кВт», от восьми котлов 4 тру-
бы – 4 источника выброса.  

В качестве топлива на данном объекте используется – уголь (со-
гласно ТУ), в связи нехваткой газа. В качестве резервного топлива - 
природный газ. 

Для выработки требуемого количества тепла устанавливаются 
водогрейный котел типа «Ярмазар – 50 кВт» (8 шт.), изготовитель 
«ООО «Farg’ona issiqlik ta’mor» Республика Узбекистан.  

Склад для хранения угля, будет находиться в специальном кры-
том помещении, расположенном недалеко от котлов. На крыше 
хранилища, уставлены дыхательные клапаны d = 0,3 м, высота 4 м. 
Расход газа составляет 3 нм3/час, расход угля – 3 кг/ч. Температура 
уходящих газов – 95 оС, для угля 98 оС, диаметр трубы d = 0,3 м, вы-
сота h = 9 м. Время работы отопительный сезон 5 месяцев – 3600 
часов/год. 

Отапливаемая площадь – до 500 м2, тепловая мощность – 
25800 Ккал/час. Размеры котла – 4504501050, масса котла 110 кг. 
КПД 65–80.  

Топливо уголь. Расход 3 кг/час согласно паспорта, в год В = 
324150 = 10800 кг/год = 10,8 т/год. 
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Расход газа на 1 котел составляет – 3 м3/час, согласно паспорта 
для данных типов котлов, В = 3241500,67 = 7236 м3/год, 
7,236 т/год (прилагается). 

 Воздействие объекта на атмосферу предвидится от вспомога-
тельного производств, в основном от продуктов сжигания топлива в 
миникотельных. Над двумя котлами одна дымовая труба.  

Источники выбросов № 1, 2, 3, 4 – дымовые трубы, выбрасыва-
ются двуокись азота, окись углерода, окись серы, зола. Ее парамет-
ры: d = 0,3 м, Н = 9 м, металлический газоход с дефлектором, t = 
95 оС, W = 1,5 м/с, при dэф = 0,3 м – V = 0,106 м3/с, В = 710 мм рт.ст. 
Расход на один котел в год составляет для угля – 10,6 т/год, для газа 
7,236 т/год, согласно технических условий из сертификата для дан-
ных типов котлов. 

Время работы отопительный сезон 5 месяцев 3600 часов/год. 
Расчеты при работе котлов на угле [3, 4]. 
Организованные выбросы через дымовую трубу будет выбрасы-

ваться продукты сжигания угля согласно ТУ.  
Дымовые трубы водогрейного котла Ярмазар–50 кВт – Источник 

№ 1, 2, 3, 4. Его параметры: Н = 9 м, D = 0,3 м – металлический га-
зоход, с дефлектором, t = 98 оС, W = 1,5 м/с, В = 710 мм рт.ст. Рас-
ход Ангренского угля на 1 котел составляет – 10,8 т/год, 

Время работы отопительный сезон 5 месяцев работа только на 
угле 3600 часов/год. dэф = 0,3 м 

смV 3
2

106,05,1
4

3,014,3



 . 

 Расчет выбросов твердых частиц летучей золы и не догоревше-
го топлива (для твердого) 

Мтв = ВАчf (1-ηз), [т/год, г/сек.] (1,1) 
Мтв = 10,813,10,0035(1–0,5) = 0,2476 т/год 

Для 8 котлов Мт/г = 0,24768 = 1,9808 т/год. 
Мтв = 0,2476/(36003,610-3) = 0,2476 /12,96 = 0,0191 г/сек 

Для 8 котлов Мг/с = 0,01918 = 0,1528 г/с. 
Q0,3 = (0,1528/0,106)103 = 1441,51 мг/м3. 

 Выбросы окиси углерода: 
МСО = 0,001 3,25 10,8  (1 – 0,5/100) = 0,0349 т/год. 

ССО = 0,5  1 6,5 = 3,25 кг/т. 
Для 8 котлов Мт/г = 0,03498=0,2792 т/год 

МСО = 0,0349/(3600 3,6 10-3) = 0,0349/12,96 = 0,0027 г/сек 
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Для 8 котлов Мг/с = 0,00278=0,0216 г/с. 
Q0,3 = (0,0216/0,106)103 = 203,77 мг/м3. 

 Выбросы окислов азота (в перерасчёте на двуокись азота): 
МNO2 = 0,001  10,813,810,12 (1 – 0) = 0,0179 т/год 

Для 8 котлов Мт/г = 0,01798=0,1432 т/год. 
М NO2 = 0,0179/(3600  3,6  10-3) = 0,0179/12,96 = 0,0014 г/сек 

Для 8 котлов Мг/с = 0,00148 = 0,0112 г/с 
 Q0,3 = (0,0112/0,106)103 = 105,66 мг/м3.  
 Расчет выбросов окислов серы. 

MSO2 = 0,02В  Sч  (1-η׳so4)(1-η״so4) т/год, г/сек 
МSO2 = 0,0210,81,30,1(1-0) = 0,0281 т/год. 

Для 8 котлов Мт/г = 0,02818=0,2248 т/год. 
МSO2 = 0,0281/(36003,610-3) = 0,0281/12,96 = 0,0022 г/сек 

Для 8 котлов Мг/с = 0,00228 = 0,0176 г/с. 
Q0,3 = (0,0176/0,106)103 = 166,04 мг/м3. 

Помещение для хранения топлива – угля. 
Источник № 5. Склад хранения угля. Параметры источника: W = 

1,5 м/с, В = 716 мм рт.ст., t = 98 oС, диаметр трубы d = 0,3 м, высота 
h = 4 м. Расход угля – 10,8 т/год.  

Угольная и золошлаковые пыли классифицируют по содержа-
нию в них двуокиси кремния. Обычно содержание SiO2 в угольной 
пыли не превышает 10%, что соответствует пыли неорганической с 
ПДК м.р.=0,5мг/м3. 

Максимально разовые выбросы: 
1

'
нлатм )1001( KKGG выд    

где Gатм — максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, г/с; Gвыд – максимально разовое выделение загрязняю-
щих веществ на участке, г/с. Для помещения, закрытого со всех сто-
рон (например, склад), К = 0,005; до 1 мм включительно – К1 = 1; 
ос, % = 0,0  

М SiO2 =10,8 х (1- 0%/100) х 1 х 0,005 = 0,054 г/с 
Для 8 котлов Мг/с = 0,0548 = 0,432 г/с. 

М SiO2= 0,054(36003,610-3) = 0,05412,96 = 0,6998 т/год 
Для 8 котлов Мт/г = 0,69988=5,5884 т/год. 

Q0,3 = (0,432/0,106)103 = 4075,47 мг/м3. 
Перечень вредных веществ, поступающих в атмосферу от котлов 

при работе на угле, приведен в табл. 1. 
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Таблица 1 – Перечень вредных веществ поступающих в атмосферу 

№ 
ис-
точни
ка 

Наименование 
ингредиента 

ПДКmax 
разовая, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Ожидае-
мый 

выброс, 
г/сек 

Ожидае-
мый 

выброс 
т/год 

Концентрации вред-
ных веществ в при-

земном слое атмосфе-
ры, в долях ПДК, 

(мг/м3)/расстояние рас-
сеивания (для Н = 9) 

Зола 0,01 3 0,1528 1,9808 12,0/18,69 
Окись углерода 5,0 4 0,0216 0,2792 0,000/37,38 
Двуокись азота 0,085 2 0,0112 0,1432 0,11/37,38 1  

Двуокись серы 0,5 3 0,0176 0,0112 0,12/37,38 

2 
Угольная пыль в 

пересчете на 
SiO2 

0,5 4 0,432 5,5884 1,87/18,69 

 Итого:   0,6352 8,0028 14,15/29,9 
 

Из расчетов видно, что небольшие миникотлы при расходе угля 
в год 19,7 т, в атмосферу выбрасывают 8,0028 т/год вредных ве-
ществ: зола, окись углерода, двуокись азота, угольная пыль в пере-
счете на SiO2, а если таких объектов будет много то, что произойдет 
увеличение выбросов этих веществ в атмосферу. Воздух, которым 
мы дышим и живем, будет загрязняться более интенсивно, поэтому 
надо переходить на природный газ, как один из первичных средств 
снижения загрязнения атмосферы.  

 
Литература 
1. Королева, Н.В.Справочник Эколога-эксперта / Н.В. Королева, 

И.Г. Фахрутдинов, К.В. Ананьева и др. – Ташкент: Госкомприроды 
Республики Узбекистан, 1997. – 435 с. 

2. Хабиров, Р.С. Справочник эколога-эксперта / Р.С. Хабиров, 
Н.В. Королева, Т.Р. Ишмухамедов. – Ташкент: Госкомприрода, Гос-
экоэкспертиза, ООО Кони-Нур, 2009. – 528 с. 

  3.Сб. методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ различными производствами. – Гидрометеоиздат Ленин-
град, 1986. 

4. РМ 001745-13-41-87. Отраслевая система повышения эффек-
тивности производства и качества работ: Метод. указания по прове-
дению инвентаризации источников выбросов вредных веществ в 
атмосферу на предприятиях Министерства местной промышленно-
сти Узбекистана. – Ташкент: НПО Узмеспром, 1987. – 78 с.  



 

 43 
 

Ермишкин В.А., Минина Н.А., Кулагин С.П.,  
Томенко А.К. Институт металлургии и материаловедения  

им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия 
 

ОЦЕНКА МЕТОДОМ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЭЛЕМЕНТОВ РЕАЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 
  
 Методология предлагаемого подхода к оценке остаточного ре-

сурса металлоконструкций ответственного назначения спланирова-
на применительно к условиям их стендовых или полигонных испы-
таний. Предварительно в лабораторных условиях выполняется ком-
плекс испытаний образцов конструкционных материалов, из кото-
рых выполнен исследуемый объект по виду, условиям и режимам 
близким тем, в которых эксплуатируются его элементы, изготов-
ленные из них. Цель этих исследований заключается в подготовке 
данных, необходимых для аттестации механических характеристик 
и структурного состояния используемых конструкционных мате-
риалов в исходном состоянии. Поверхности фрагментов образцов 
материалов до и после испытаний анализируются методом фото-
метрического анализа структурных изображений (ФАСИ) [1]. Ре-
зультаты лабораторных механических испытаний образцов конст-
рукционных материалов исследуемого объекта и данных фотомет-
рического анализа фрагментов их поверхности обобщаются в виде 
градуировочных графиков, представляющих собой зависимости 
структурной поврежденности используемых в исследуемом объекте 
материалов Ds от величины действующих напряжений. Намечаются 
места, опасные с точки зрения возможности их разрушения в усло-
виях эксплуатации. После этого на реальном объекте выбранные 
для анализа опасные места маркируются и фотографируются с по-
мощью цифровой фото или видеокамеры. Если поверхности иссле-
дуемого объекта перед его эксплуатацией окрашиваются, то при 
проведении стендовых или полигонных испытаний они должны 
быть тоже окрашены. Проведенные исследования показали, что ок-
раска исследуемых поверхностей не является препятствием для 
оценки степени ее поврежденности при анализе методом ФАСИ. 
После завершения стендовых испытаний объекта фрагменты его 
поверхности, которые были отсняты до начала испытаний, повтор-
но фотографируются. Если возможно проведение фотосъемки в 
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процессе стендовых испытаний, то не будет излишеством проведе-
ние дополнительных сеансов съемки через определенные проме-
жутки времени, по возможности сохраняя условия съемки постоян-
ными. Отснятый фотоматериал в цифровом коде вводится в персо-
нальный компьютер, в котором производится его анализ по специ-
альной программе, которая составляет основу ФАСИ. Для такого 
анализа с каждого отснятого фрагмента приготавливаются объекты, 
которые по дифференциальной схеме сравниваются с их образами, 
полученными с фотоизображений, отснятых до начала испытаний. 
На рис. 1 приведены типичные результаты такого сравнения фраг-
ментов блока испытательной системы. 

 

 
а       б 

Рис. 1. Типичный пример анализа методом ФАСИ фрагмента поверхности 
исследуемого объекта: а – исследуемый фрагмент и спектр яркости отражения 
видимого света от него до начала испытаний, б – тоже, прошедшего испытания 

 
 В качестве обобщенного параметра спектра, используемого для 

оценки степени поврежденности материала, были использованы 
площади под спектральными кривыми яркости отражения Si(t). Для 
оценки степени поврежденности корпуса исследуемого объекта бы-
ло использовано по 40–50 измерений каждого параметра, входящего 
в суммы, по которым проводилось их усреднение. Степень повреж-
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дений, получаемых исследуемым объектом в процессе единичного 
испытания, определялась по формуле: 
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где   n
i tS

n 1

1
 – средняя площадь под спектральной кривой для 

фрагментов с изображений, снятых после испытания, n – количест-
во фрагментов, на которых снимались спектральные кривые ярко-

сти отражения после испытания,   m
jS

m 1 01
 – то же, но для фраг-

ментов, отснятых до начала испытания, m – количество фрагментов 

до начала испытания,   k
rl tS

k 1

1
 – средняя площадь под спек-

тральной кривой по результатам k – испытаний до полного исчер-

пания ресурса материала,   h
gS

h 1 0
1

– средняя площадь под спек-
тральной кривой яркости отражения от фрагментов для h – объектов 
до их испытаний. При отсутствии данных для знаменателя формулы 

можно положить    n
i tS

n 1 11
. Полное время рабочего ресурса объ-

екта исследования конструкции (tr) при известной поврежденности 
его материала Ds оценивается по формуле:  

s
r D

tt  . 
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КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛА РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
 
Результаты теоретического анализа и выполненных эксперимен-

тальных исследований показали, что качество материала режущего 
инструмента определяется комплексом:  

 – объемных физико-механических свойств, зависящих от темпе-
ратуры в зоне резания (твердость, изгибная прочность, вязкость 
разрушения, теплопроводность и др.);  

 – микромеханических характеристик поверхностного слоя;  
– химических свойств (жаростойкость, энергия Гиббса по отно-

шению к элементам из состава обрабатываемого материала и окру-
жающей среды, растворимость в Fe, Ni, Cr и др.).  

На первом этапе выбор материала для режущего инструмента 
производится на основе сравнения твердостей контактирующих ма-
териалов K = HVи/HVо  2,4, где HVи, HVо – соответственно твер-
дость материалов инструмента и обрабатываемого изделия. Сравне-
ние твердостей материалов инструментов и обрабатываемых мате-
риалов должно производиться при температурах, соответствующих 
оптимальным температурам резания. Наибольшее значение этого 
соотношение имеет место для поликристаллических сверхтвердых 
материалов (ПСТМ). 

Учитывая относительно малую величину пятна контакта инст-
румента со стружкой при обработке, характерной для инструментов 
с ПСТМ, а также тот факт, что при обработке конструкционных ма-
териалов высокой твердости инструменты имеют отрицательный 
передний угол, для предотвращения хрупкого разрушения в области 
режущей кромки инструментальный материал должен иметь предел 
прочности на сжатие [1]: при переднем угле инструмента  = 0 – 
Rcm  2,6; при переднем угле инструмента   0 – Rcm  2(1,3 + 
), где ф – касательные напряжения в плоскости сдвига. 

Для некоторых случаев обработки твердых материалов харак-
терно пластическое течение поверхностных контактных слоев инст-
рументального материала и, как следствие, пластическое разруше-
ние инструмента. Развитию этого процесса способствует интенсив-
ный разогрев контактных участков инструмента. Граничным усло-
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вием пластической прочности режущей части инструмента является 
HVи/HVст  1, где HVи, HVст – твердость инструментального мате-
риала и материала стружки при температуре резания [1]. 

Необходимая твердость материала инструмента при температуре 

резания определяется по зависимости [1] 
22

и ττ6 кmnHV   , где 
к – касательные напряжения в контактных слоях стружки; nт – ко-
эффициент запаса пластической прочности инструментального ма-
териала. При больших скоростях резания, когда температура кон-
тактных слоев выше, чем температура в плоскости сдвига, можно 
принять HVи = 6nm. 

Зная твердость материала инструмента при оптимальной темпе-
ратуре резания (800 С при обработке инструментом с твердым 
сплавом, 1000–1100 С – инструментом с ПСТМ на основе КНБ), 
твердость инструментального материала при комнатной температу-
ре можно определить из выражения HVо = HVиe, где HVо – твер-
дость инструментального материала при комнатной температуре;  
– температура резания;  – коэффициент. 

Одним из перспективных методов исследования микромеханиче-
ские характеристики поверхностного слоя является склерометрирова-
ние. При испытании по этому методу поверхностный слой исследуе-
мого материала сканируется алмазным индентором в режиме упруго-
пластического деформирования и измеряются статистические харак-
теристики сопротивления его перемещению [2], что позволяет оце-
нить совокупность прочностных и деформационных свойств поверх-
ностного слоя комплексом численных характеристик. 

Наибольшей износостойкостью обладают материалы, имеющие 
высокие значения величины математического ожидания силы кон-
тактного взаимодействия с индентором (m') при их наименьшем 
разбросе. Однородность совокупности микромеханических свойств 
поверхностного слоя материалов оценивается величиной ее фрак-
тальной размерности Ds. 

В зоне резания имеют место высокие температура и контактные 
давления (для инструмента с ПСТМ на основе КНБ  T до 1200 °С, 
q до 3–5 ГПа). Такие условия взаимодействия обусловливают воз-
можность протекания химических реакций между элементами ин-
струментального и обрабатываемого материалов, элементами инст-
рументального материала и окружающей среды.  
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Термодинамические расчеты для реакции взаимодействия КНБ с 
Fe и Ni, свидетельствующие о возможности образования в реакции 
боридов и N2.  

Образовавшиеся бориды создают с Fe и Ni эвтектическую пару, 
которая, в результате эвтектического плавления, образует в кон-
тактной зоне жидкую фазу. Ее наличие в контактной зоне подтвер-
ждено в модельных экспериментах в условиях термоактивации и 
для реального процесса резания в условиях термотрибоактивации.  

Важнейшее свойство инструментального материала – жаростой-
кость. Окисление материала инструмента интенсифицирует его из-
нашивание. Для обработки материалов высокой твердости инстру-
мент должен оснащаться материалом, который слабо окисляется 
при температурах до 1000–1100 °С.  

На основе вышеизложенного, с учетом результатов эксперимен-
тальных исследований по точению наплавленных и напыленных 
материалов (45–60 HRC), в качестве примера, сформулирован пере-
чень свойств ПСТМ на основе КНБ для оснащения инструмента: – 
предел прочности при растяжении Rт  0,3 ГПа; – предел прочности 
при изгибе Rвт  0,6 ГПа; – модуль упругости Е  800 ГПа;– коэф-
фициент трещиностойкости К1с  7 МПам1/2; – коэффициент тепло-
проводности   50 Вт/(мК); – компоненты инструментального 
композита должны иметь близкие коэффициенты линейного расши-
рения; – математическое ожидание удельной силы контактного 
взаимодействия с индентором при нагрузке 200 сН m' > 2,2 H; – 
фрактальная размерность с овокупности микромеханических 
свойств поверхностного слоя композита Ds 1,15–1,35; – термостой-
кость на воздухе – 1200 С; – минимальная интенсивность взаимо-
действия компонентов инструментального материала с элементами 
обрабатываемого материала. 
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ОЦЕНКИ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НАПЫЛЕННОГО ПОКРЫТИЯ 
 
Для получения массива информации о микромеханических свой-

ствах поверхнорстного слоя предлагается использовать метод скле-
рометрирования, который позволяет количественно оценить чувст-
вительность спектральных характеристик, связанных с гетерогенно-
стью структуры покрытия. Неоднородность структуры покрытия 
определяет спектральный характер формирования сил трения в свя-
зи с немонотонным распространением упругопластических дефор-
маций через структурные барьеры при контактном взаимодействии.  

Количественное описание совокупности микромеханических 
свойств газотермического порошкового покрытия, как гетерогенной 
системы, может быть выполнено на основе положений фрактально-
го формализма. Фрактальная природа структуры материала покры-
тия подразумевает и фрактальную природу совокупности его меха-
нических свойств в микрообъемах. 

Для определения значения фрактальной размерности совокупно-
сти микромеханических свойств Ds покрытия на приборе для прове-
дения склерометрических исследований с постоянной скоростью 
осуществляется сканирование его поверхностого слоя на расстоянии 
H от основы нормально нагруженным индентором в режиме упруго-
пластического деформирования, и снимались трибограммы, характе-
ризующие изменение величины тангенциальной составляющей P си-
лы контактного взаимодействия индентора с исследуемым поверхно-
стным слоем. Конструкция склерометра исключает перемещение ин-
дентора в двух плоскостях – единственная плоскость перемещения 
горизонтальная, а фиксируемое усилие – тангенциальное. Прибор по-
зволяет снимать трибограмму, описывающую процесс сопротивления 
движению индентора вдоль трассы сканирования (рис. 1). Индентор 
перемещается в режиме принудительных колебаний (вольтметром 
фиксируется диапазон колебаний индентора в пределах от Umax до 
Umin), характер которых определяется механическими свойствами 
структурных фрагментов материала. 
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Рис. 1. Фрагмент трибограммы газопламенного напыленного покрытия: 
а – порошком Fe80B20; б – порошковой проволокой Fe80B20 

 
Сканирование поверхностного слоя покрытия алмазным инден-

тором (угол при вершине конуса 120, радиусом округления верши-
ны 200 мкм) проводится в условиях упругопластического деформи-
рования с режимами: скорость сканирования – 0,04 мм/с, нагрузка 
на индентор – 200 сН, чувствительность по вертикали – 0,5 В/см, 
скорость протягивания ленты – 2 мм/с, время сканирования – 100 с.  

Поверхностный слой исследуемого покрытия в связи с неста-
бильностью механических свойств и случайным характером кон-
тактного взаимодействия оказывает переменное сопротивление пе-
ремещению индентора относительно образца, характер которого 
фиксируется на трибограмме. Совокупность ординат трибограммы 
является функцией совокупности микромеханических свойств ма-
териала покрытия, особенностей его структуры и дефектности, по-
этому по полученной трибограмме правомерно оценивать свойства 
и неоднородность поверхностного слоя численными характеристи-
ками – величиной математического ожидания силы контактного 
взаимодействия, ее дисперсией и т.д. Трибограмма является геомет-
рическим образом совокупности микромеханических свойств гете-
рогенного поверхностного слоя покрытия вдоль трассы сканирова-
ния с учетом особенностей его структуры. 

Для характеристики совокупности микромеханических свойств 
поверхностного слоя покрытия принята величина фрактальной раз-
мерности Ds, которая обусловлена ее однородностью.  

Серия из «N» трибограмм, снятых относительно общей началь-
ной базы (0-ая отметка) и выполненная с заданным шагом позволя-
ет, оценить совокупность микромеханических свойств поверхност-
ного слоя со всей напыленной поверхности или ее фрагмента. «N» 
трибограмм компьютерно сшиваются в единую визуализированную 
картину в режиме 256 оттенков серого (рис. 2).  

Для обработки полученных изображений использована методика 
цифровой мультифрактальной параметризации и компьютерная 
программа «MFRDrom», разработанные Г.В. Встовским. 
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Рис. 2. Визуализированая картина совокупности микромеханических 
свойств поверхностного слоя газопламенного напыленного покрытия: 

а – порошком Fe80B20; б – порошковой проволокой Fe80B20 
 

Результаты оценки величины фрактальной размерности сово-
купности микромеханических свойств поверхностного слоя газо-
пламенного напыленного покрытия Ds:  
 порошок Fe80B20  1,76 
 порошковая проволока Fe80B20  1,32 

Представленная методика, позволяет получить информацию о 
микромеханических свойствах поверхностного слоя гетергогенных 
материалов – математическом одидании силы контактного взаимо-
действия с индентором и фрактальной размерности совокупности 
микромеханических свойств. 

 
 
 

Комарова Г.Л., Грибанов М.В. Український  
державний університет залізничного транспорту, 

 Харків, Україна 
 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ОКСИЛЕГУВАННЯ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ 

СПЛАВІВ 
 
Підвищення якості залізовуглецевих сплавів за рахунок вдоско-

налення екологічно чистих методів нанесення захисних покриттів, 
до яких відноситься і термооксилегування, є актуальним завданням 
транспортного машинобудування[1].  

Відомо, що термохімічне формування покриттів за допомогою 
перегрітих водних розчинів солей дозволило отримати багатошарові 
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покриття, що мають ширший діапазон фізичних і триботехнічних 
параметрів в порівнянні з традиційними покриттями [2]. 

Важливим чинником при отриманні оксидної плівки є темпера-
турний режим обробки виробу, при температурі нижче 575 С в зви-
чайних умовах утворюється оксидна плівка з іншим фазовим скла-
дом і морфологією. При температурі 450 С процес оксилегування 
протікає дуже слабо і при 450 С припиняється.  

Щоб отримати оксидну плівку з необхідними властивостями в 
атмосфері перегрітих водних розчинів солей при температурі ниж-
чій, ніж 600 С, впродовж однієї години, процес оксилегування не-
обхідно інтенсифікувати. 

Відомі методи, такі, як обробка виробів в тліючому розряді, або 
за допомогою вакуумно-плазмових технологій переконливо дово-
дять, що електричне поле впливає на формування покриття.  

Якщо формувати покриття на металі під впливом перегрітої пари 
розчинів солей і електричного поля, то при варіюванні напрямом і 
величиною цього поля можна управляти якісним і кількісним скла-
дом хімічних елементів що входять до складу покриття. А це забез-
печує необхідні фізико-технічні параметри покриття і в результаті 
впливає на якість виробу. 

У роботі досліджено формування покриттів на поверхні залізо-
вуглецевих сплавів під впливом перегрітої пари водних розчинів 
солей і електричного поля напруженістю (0–106) В/м в діапазоні те-
мператур (300–600) С. Насичуюче середовище: повітря, пари води, 
перегріта пара водного розчину солі NaCl. 

Щоб інтенсифікувати процес оксилегування, необхідно викорис-
тати високі рівні енергії електричного поля, при яких дія електрич-
ного поля на потоки іонів в оксидному покритті буде більше, ніж 
дія теплової енергії на такі ж процеси [3]. 

Оксидна плівка що утворилася на поверхні виробу має складну 
будову: складається з шару вюститу, прилеглого до металу магнетиту 
і зовнішнього шару гематиту. Такі оксидні плівки підвищують зносо-
стійкість виробів, знижують коефіцієнт тертя і час припрацювання. 

Під дією електричного поля відбувається інтенсифікація іонізації 
атомів середовища, що насичує, і збільшується вірогідність утво-
рення вакансій, в кристалічній решітці оксидного шару.  

Дослідження проводилися на спеціально розробленій експери-
ментальній установці, яка складається з печі, системи подання і ви-
ведення водних розчинів солей, циліндричного конденсатора, висо-
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ковольтного джерела напруги, вольтметра, мікроамперметра, тер-
мопари. Електроди циліндричного конденсатора виконані з дослі-
джуваної сталі [4]. 

Досліджено вплив технологічних параметрів процесу, а саме, 
температури, складу середовища, що насичує, і напруженості елек-
тричного поля на фізичні, хімічні і триботехнічні параметри пок-
риття, сформованого на внутрішньому електроді циліндричного 
конденсатора. Так, було встановлено, що за відсутності електрично-
го поля і температурі в печі 450 С насичуюче середовище (98% 
H2O + 2% NaCl), зменшує масу виробу на 0,23 мг/(см2час). Якщо на 
виріб поданий позитивний потенціал електричного поля напружені-
стю 106 В/м, а також насичуюче середовище при температурі 450 С 
збільшує масу виробу на 0,12 мг/(см2час). 

Проведені дослідження дають основу стверджувати, що напрям і 
величина електричного поля впливають на кількісний склад хіміч-
них елементів солей в покритті, а також на їх розподіл по товщині. 

Результати досліджень показують, що при дії електричного поля на 
насичуюче середовище, можна отримувати в одному технологічному 
циклі різні по складу, а відповідно і за властивостями покриття. Це дає 
можливість розширити функціональні можливості оксилекування, як 
процесу ХТО в цілому і застосування його для підвищення якості залі-
зовуглецевих сплавів для деталей транспортного призначення. 
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Корешков В.Н., Чуйко М.Г. Евразийская  
экономическая комиссия, Москва, Россия 

Хейфец И.М. Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ И 
РЕГЛАМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 
Процедуры формирования ограничительных перечней конструк-

тивно-технологических элементов и инструментов для их получе-
ния и контроля, а также создания регламентов технологических и 
метрологических операций в наибольшей степени зависят от спе-
цифики конкретного производства. Для предприятий, выпускающих 
большую номенклатуру продукции, выполняющих работы по не-
скольким изделиям и оказывающих широкий спектр услуг по за-
просам заказчиков, рекомендуются статистические методы форми-
рования ограничительных перечней и регламентов технологических 
и метрологических операций. 

Для определения степени репрезентативности исследуемой вы-
борки генеральной совокупности целесообразно определить частоту 
(продолжительность) р использования объектов или любую другую 
величину, характеризующую статистические данные выборки.  

Частота р соответствует одному из параметров x (размеру, точ-
ности и т.д.). По частоте р вычисляются: 
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BB  – выборочное среднеквадратичное отклонение. 

Это позволяет рассчитать ошибку выборки: 
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где t – критерий Стьюдента при допустимой доверительной веро-
ятности ; N – общее число позиций генеральной совокупности; 

1001 
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– процент выборки из всей генеральной совокупности.  
Сравнивая ошибку выборки  с отклонением от общей средней 

B, можно судить о степени ее репрезентативности по принятому 
интервалу доверительной вероятности.  

Степень соответствия закону распределения частоты случайных 
величин рассматриваемого фактора в окрестностях значения, вы-
бранного для унификации, рассмотрим для нормального закона 
распределения: 
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и закона Лапласа с интенсивностью появления рассматриваемых 
объектов 2/ : 
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Для этого необходимо определить: 
B

Bxxt



  – нормированное 

отклонение; 
B

ii xxt



 1
 – приращение нормированного отклоне-

ния на рассматриваемом интервале. 
В соответствии с плотностью вероятности на интервале для нор-

мального закона:     tttf 


 2/exp
2
1 2

, и для закона Лапласа: 
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    tttf  2exp
2

1
, пересчитываются частотные характеристики 

на каждом интервале: 
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Это позволяет рассчитать критерий Пирсона:  
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по которому можно определить степень соответствия распреде-
ления принятому закону.  

Судить о степени соответствия распределения случайных вели-
чин принятому закону позволяет соотношение Романовского: 

f
fQ

2

2 
 , 

где f – число степеней свободы, то есть число групп в изучаемом 
ряду рассчитанных статистических характеристик и используемых 
при вычислении теоретического распределения.  

Для принятых законов распределения существует две характери-
стики – это хB и B. Тогда число степеней свободы f = N  2, где N – 
число интервалов разбиения рассматриваемого участка распределе-
ния случайных величин. 

При отношении Романовского Q  3 можно говорить о соответ-
ствии рассматриваемого участка принятому закону распределения. 
Статистическая обработка данных об объектах производства и их 
параметрах позволяет судить о степени достоверности описания в 
ограничительных перечнях тому многообразию случайных факто-
ров, которые необходимо рассматривать при унификации.  

При достаточной репрезентативности выборки и соответствии 
предложенных для унификации позиций максимумам – модам в за-
конах распределения случайных величин можно приступать к фор-
мированию ограничительных перечней, объектов производства и 
регламентов технологических процессов обработки деталей машин. 

Обработанные статистические данные в виде гистограмм и по-
лигонов частот по использованию материалов, деталей, конструк-
тивно-технологических элементов, режущих и материальных инст-
рументов, средств оснащения и оборудования позволяют формиро-
вать ограничительные перечни на эти объекты и создавать регла-
менты их использования в технологических процессах. 
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Кривощеков В.Е. Учебно-исследовательский  
Центр «Надёжность в судоходстве», Одесса, Украина 

 
И ОПЯТЬ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР», КОТОРЫЙ ВЕЗДЕ, 

ВСЕГДА И ВО ВСЁМ… 
 

«Человек как мера всех вещей» /Геродот и автор/  
Создание человечеством на планете Земля второй Природы - ми-

ра машин, её дальнейшее разрастание и усложнение представляют 
всё большую угрозу для Природы первой – естественной и божест-
венной. При этом значимость менеджмента/управления миром ма-
шин вообще, и менеджмента качества, в частности, постоянно воз-
растает. Главенствующую роль в этом процессе играет, конечно, 
сам человек, объединения людей, созданные ими организационные 
структуры. Так называемый «человеческий фактор», что признано с 
конца прошлого века, на 75–80% является первопричиной всех ава-
рий, происшествий и катастроф в Природе второй, что автоматиче-
ски приводит к катаклизмам с отрицательными последствиями в 
Природе первой. Гармонизация взаимодействия/взаимоотношения в 
обеих Природах возможна в принципе, но очень затруднена её фак-
тическая реализация, поскольку проявляется фактор Природы 
третьей – природы самого человека во всех его противоречиях и 
разнонаправленности целеполагания. 

О методологии уже существующей в оценке надёжности/качества 
человека – конструктора/оператора машин во всех отраслях человече-
ской жизнедеятельности говорится в последнее время очень много. 
Особо важность этой методологии и значимость её практической реа-
лизации просматривается в процессах достижения безопасности ми-
рового судоходства, поскольку мореплавание на 80-85% обеспечивает 
связи мирового производства и мировой торговли. Эти связи могут 
разрушить или нанести им существенный ущерб/вред всего лишь ка-
кой-то миллион моряков – профессиональных операторов морских 
судов мирового торгового флота при условии, что они не соответст-
вуют существующим и будущим критериям надёжности/качества. 
Более того, на безопасность этих связей влияют другие люди, с дру-
гим целеполаганием, например, пираты, террористы, субстандартные 
конкуренты, некомпетентные менеджеры и др. Автор неоднократно 
выступал по этим и смежным проблемам на конференциях Ассоциа-
ции технологов-машиностроителей Украины и других международ-
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ных форумах за прошедшие более 20 лет – см. уже выпущенные 
сборники материалов конференций.  

В конце 2016 года генеральным секретарем Международной 
морской организации (IMO, London), Китак Лимом, был официаль-
но открыт Исследовательский центр морской безопасности, кото-
рый призван обеспечить переход от «учебы на ошибках» к риск-
обоснованному законодательству и единым стандартам во всём ми-
ровом судоходстве. Центр основан на партнерстве, с участием уни-
верситета Стратклайд в Департаменте кораблестроения Глазго (Ве-
ликобритания), компаний Royal Caribbean Cruises (США) и DNV GL 
(Норвегия и Германия). Впервые в мире, работа целого центра на-
правлена на повышение безопасности на море посредством тесного 
сотрудничества между промышленными и научными обществами 
для создания и усовершенствовании общих мировых разработок и 
исследований в области безопасности и сохранности жизни на зем-
ле и на море посредством разработки и внедрения нового подхода к 
управлению рисками, разработки экономически эффективных мер 
снижения рисков — как активных, так и пассивных. Эти исследова-
ния будут направлены на создание эффективных мер безопасности 
для новых и уже существующих судов и др. морских объектов. Ис-
следования и разработки центра также будут способствовать повы-
шению уровня образованности моряков в вопросах безопасности и 
постоянному развитию нормативно-правовой базы. Не менее важ-
ным является создание возможности для среднесрочных и долго-
срочных исследований, в которых рассматривается негативное воз-
действие различных факторов на судно и окружающую среду, что 
повысит доверие всех сторон морского бизнеса (и не только). 

Характерно, что в конце 1995 года автором был создан в Одессе 
– морской столице Украины – Одесский учебно-исследовательский 
центр (ОУИЦ) «Надёжность в судоходстве» с аналогичными целя-
ми. Поддержку в его создании оказал Государственный департа-
мент морского и речного транспорта Украины (ликвидирован), Ин-
ститут проблем прочности НАНУ (еле дышит), Всеукраинская ас-
социация «Надежность» (еле дышит), Регистр судоходства Украины 
(ликвидирован). ОУИЦ действует и сегодня, но без какой-либо 
официальной или партнёрской финансовой поддержки. И это не 
удивительно: в Украине не было, нет и сейчас никакой государст-
венной морской политики. По словам нынешнего министра инфра-
структуры Украины Владимира Омеляна: – «…в морской отрасли 
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полный бардак!..». Особо умиляет то, что, будучи ст. научн. со-
трудником и доцентом Одесской национальной морской академии, 
с 2015 года превратившейся в Национальный университет (!?), мне 
так и не удалось с конца прошлого века добиться понимания среди 
топ-менеджеров своего ВУЗа, да и всей морской индустрии Украи-
ны важности факторов и процессов надёжности/качества в судоход-
стве, особенно в подготовке новых украинских моряков…. Моё 
убеждение в дидактической, психологической и культурной (вооб-
ще) некомпетентности ректората, деканатов и основной массы дей-
ствующих преподавателей в морской академии с годами только ук-
репилось. Подтверждением тому является включение Украины в 
2018 году в «чёрный список» Парижского меморандума – Европей-
ского соглашения по контролю судов государств флага. Причём из 
этого «черного списка» Украина не «вылазит» уже более 10 про-
шедших лет! В итоге на сегодняшний день моя настойчивость, как 
создателя и директора ОУИЦ «Надежность в судоходстве», в реше-
нии обозначенных актуальных проблем привела пока лишь к моему 
вынужденному увольнению из Одесской морской академии в угоду 
дальнейшему процветанию там коррупционных схем по приёму, 
обучению и выпуску «дипломированных недоучек». Из них, правда, 
по прошествии десятилетий и назло всем схемам появляются ино-
гда реальные профессионалы, но, к сожалению, количество их 
очень мизерно… 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ З’ЄДНАНЬ, ВИКОНАНИХ 

ЗВАРЮВАННЯМ ТИСКОМ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПРОМІЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 
Проблема забезпечення якості зварних конструкцій відповідаль-

ного призначення залишається актуальною на протязі багатьох ро-
ків. Впровадження сучасних технологій зварювання тиском, зокре-
ма з використанням проміжних елементів у вигляді тонких фольг, 
потребує розробки ефективної методології та надійних технологій 
контролю якості. Мета роботи – розробити ефективну методологію 
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неруйнівного контролю (НК) якості виробів, виконаних контактним 
стиковим зварюванням через проміжні елементи у вигляді тонких 
фольг, зокрема наношаруватих фольг (НФ). 

Одним із найбільш ефективних методів контролю зварних 
з’єднань, виконаних способами зварювання тиском, є ультразвуко-
вий контроль (УЗК). Однак, результати контролю та імовірність ви-
явлення дефектів залежать від багатьох факторів, зокрема від струк-
тури металу з'єднання, геометрії шва [1]. 

При УЗК виявлення та ідентифікація дефектів типу несуцільнос-
тей (непроварів) не викликає ускладнень. При виявленні дефектів у 
вигляді тонких плівок оксидів або неметалічних включень необхід-
но враховувати перешкоди, обумовлені луно-сигналами від струк-
тури зварного шва. Оскільки дефекти типу тонких плівок характе-
ризуються, в основному, дзеркальним відбиттям, для їхнього вияв-
лення найбільш ефективним є луно-дзеркальний метод УЗК із з'єд-
нанням двох акустичних перетворювачів в "тандем" і, який полягає 
в контролі шва двома перетворювачами, розташованими з однієї 
сторони шва один за іншим.  

При УЗК обраної ділянки зварного шва виникає завдання виді-
лення луно- сигналу від дефекту з-поміж структурних шумів. Для 
вирішення цього завдання визначають середнє значення амплітуд 
луно-сигналів в обраній ділянці шва і середнє квадратичне відхи-
лення. На підставі цих даних і величин припустимих помилок ви-
значають адаптивні пороги й порівнюють із ними амплітуди луно- 
сигналів.  

При НК з'єднань, виконаних з використанням перехідних елеме-
нтів у вигляді НФ, технологія контролю повинна забезпечити також 
виявлення недосконалостей структури металу, пов'язаних з наявніс-
тю в стику плівкових включень товщиною менше 100 мкм. Такі 
включення можуть з'являтися внаслідок невідповідності хімічного 
складу НФ заданому та порушення технології зварювання.  

При відпрацюванні технології виготовлення моноколіс авіаційного 
ГТД конструкції АТ «Мотор Січ» виконували КСЗ модельних зразків 
жароміцного нікелевого сплаву ЖС6У з використанням НФ системи 
Ti/Co товщиною 70–100 мкм. Вивчали формування з'єднань, отрима-
них при наявності відхилень від оптимального режиму КСЗ. При дос-
лідженні мікроструктури таких з'єднань методами оптичної та елект-
ронної мікроскопії встановлено наявність хімічної неоднорідності у 
вигляді залишків НФ у вигляді суцільного прошарку товщиною 5–30 
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мкм і ланцюжків мікропор розміром 1–5 мкм. Такі дефекти суттєво 
впливають на механічні властивості з’єднань, але методами НК не бу-
ли виявлені. У той же час всі відхилення від оптимального режиму 
КСЗ реєструвались системою операційного контролю зварювальної 
установки і у змінному рапорті мали відмітку «брак». 

Численні дослідження та багаторічний практичний досвід свід-
чать, що при варіюванні у процесі КСЗ значень технологічних па-
раметрів (струм, напруга, тиск та ін.) у встановленому діапазоні до-
сягається відповідність технічним умовам механічних властивостей 
з'єднань і стабільність показників якості зварних виробів. Будь-які 
відхилення параметрів режиму зварювання за межі заданого діапа-
зону реєструються системою операційного контролю. Результати 
контролю в друкованій формі використовуються як документ, при-
кладений до паспорта кожного виробу. Тому для відповідальних 
зварних вузлів, зокрема компонентів авіаційних ГТД, актуальним є 
комплексне використання методів НК і операційного контролю па-
раметрів режиму зварювання.  

Системи операційного контролю встановлені на установках для 
зварювання тертям провідних виробників авіаційних газотурбінних 
двигунів (Rolls Royce, MTU Aero Engines, Pratt & Whitney). Всі 
установки для контактного стикового зварювання, розроблені в Ін-
ституті електрозварювання ім. Е.О. Патона, обладнані комп'ютери-
зованими системами контролю якості і на протязі багатьох років 
успішно застосовуються при виготовленні відповідальних виробів у 
різних галузях промисловості.  

Отже, для контролю якості зварних вузлів, виконаних способами 
зварювання тиском з використанням НФ, комплексне застосування 
систем неруйнівного контролю зварного виробу та операційного 
контролю параметрів зварювання дозволяє гарантовано забезпечу-
вати відповідність якості зварних з'єднань вимогам діючих стандар-
тів або галузевих технічних умов.  

Методологія комплексного контролю якості відповідає вимогам 
стандарту ISO 9001 [2], який передбачає, що до всіх процесів може 
бути застосований цикл "Plan - Do - Check - Act" (PDCA), тобто 
«планування – розробка процесів, необхідних для досягнення ре-
зультатів відповідно до вимог споживачів – здійснення і впрова-
дження цих процесів – перевірка, яка передбачає постійний конт-
роль в порівнянні з вимогами на продукцію й повідомлення про ре-
зультати».  



 

 62 
 

Література 
1. Клюев, В.В. Неразрушающий контроль и диагностика. Справ. 

/ В.В. Клюев. – М.: Машиностроение, 2003. – 656 с. 
2. ISO 9001: 2008 – Quality management systems. Requirements – 

BSI, 2008 – 40 р. 
 
 
 

Лавриненко В.И., Полторацкий В.Г., Лещенко О.В.,  
Ильницкая Г.Д., Ситник Б.В., Скрябин В.А.  

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля  
НАН Украины, Киев, Украина 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 
И УГЛЕРОДНЫХ НИТЕВИДНЫХ КРИСТАЛЛОВ В 

ШЛИФПОРОШКАХ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 
 
Развитие современных технологий, связанных с получением и 

использо-ванием углеродных наноматериалов, приводит к карди-
нальным изменениям во многих направлениях науки и техники. Уг-
леродные нанотрубки (УНТ), как и нитевидные кристаллы (УНК), 
являются материалом с рекордно высокими значениями модуля 
Юнга, что обусловлено совершенством структуры и сильной хими-
ческой связью между атомами углерода, составляющими нанотруб-
ку или нанокристалл. В настоящее время усилия многих исследова-
телей направлены на получение сверхтвердых композитных мате-
риалов, в состав которых введены УНТ/УНК. Такие материалы, со-
четающие твердость алмаза и кубического нитрида бора (cBN) с хо-
рошей электропроводностью, высокой прочностью и упругостью 
УНТ/УНК, являются уникальными для решения многих проблем 
материаловедения, в частности инструментального [1, 2].  

Для использования таких материалов были определены техноло-
гические характеристики УНТ, полученных методом газофазного 
каталитического осаждения углеводородов на NiО/MgО катализа-
торе (каталитический CVD-пиролиз) [3], и УНК, образовавшихся 
методом физико-химического синтеза на Mo катализаторе в реакто-
ре установки физико-химического синтеза ИСМ НАН Украины [4], 
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которые представлены в таблице, а также известные значения плот-
ности и удельной поверхности УНТ и УНК [4] (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Технологические характеристики УНТ и УНК 

Насыпная 
плотность, 

γн., г/см3 

Насыпной 
объём,  
Vн., см3 

Относит.  
плотность, 

τ, % 

Относит.  
объём,  

β, отн.ед. 

Порис-
тость,  
ε, % Дисперс.  

материал св.  
зсп.,  
γн.св. 

упл.  
зсп.,  
γн.уп. 

св.  
зсп., 
Vн.св. 

упл.  
зсп.,  
Vн.уп. 

св.  
зсп.,  
τсв. 

упл.  
зсп.,  
τуп. 

св.  
зсп., 
βсв. 

упл.  
зсп., 
βуп. 

св.  
зсп., 
εсв. 

упл.  
зсп., 
εуп. 

Плот-
ность, 

ρ,  
г/см3 

Уд.  
пов.,  
Sуд.,  
м2/г 

УНТ  0,23 0,29 4,35 3,45 10,45 13,18 9,57 7,59 89,54 86,82 2,20 158,50 

УНК  0,21 0,27 4,76 3,70 9,55 12,26 10,47 8,15 90,50 88,00 2,20 47,55 

 
Обратим внимание на то, что на углеродных нитях в большом 

количестве физически адсорбируются пары воды. Максимум де-
сорбции соответствует 75 ºC. Химически связанной воды на по-
верхности нанотрубок значительно меньше. При этом для нанотру-
бок преимущественно наблюдается физическая адсорбция паров 
воды, а для углеродных нитей наблюдаются соизмеримые процессы 
десорбции физически и химически связанной воды.  

С учетом полученных данных были изготовлены шлифпорошки 
из композитов на основе сверхтвердых материалов (алмаз + cBN) с 
углеродной связкой, состоящей на 95% из УНК, обладающие уни-
кальным сочетанием прочностных свойств и термостабильности, и, 
которые, при использовании их в шлифовальном инструменте для 
шлифования твердых сплавов, повышают износостойкость шлифо-
вальных кругов на полимерных и металлополимерных связках в 
1,5–3,0 раза. Кроме того, установлено, что металлизация шлифпо-
рошков алмаза АС6, АС20 и композиционных шлифпорошков ком-
бинированными покрытиями Ni+УНТ, Cu–Al+УНТ приводит к по-
вышению производительности обработки таким инструментом, 
причем минимальная шероховатость обработанной поверхности на-
блюдается при использовании в кругах алмазных порошков с ком-
бинированным покрытием Cu–Al+УНТ.  

Таким образом, проведенными работами были определены тех-
нологические и физико-химические характеристики углеродных 
нанотрубок и углеродных нитевидных кристаллов. Показано, что их 
поверхности активно адсорбируют пары воды. При этом для нанот-
рубок преимущественно наблюдается физическая адсорбция паров 
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воды, а для углеродных нитей наблюдаются соизмеримые процессы 
десорбции физически и химически связанной воды. Установлена 
возможность эффективного использования такого уникального уг-
леродного материала, как в виде зернистых компактов, так и в со-
ставе металлических покрытий алмазных зерен, в алмазном шлифо-
вальном инструменте.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
 
Для предприятий, главной задачей которых является разработка 

новых типов авиационных двигателей, основным процессом в об-
щей системе всех осуществляемых действий является процесс про-
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ектирования. Оценка результативности этого процесса играет важ-
нейшую роль при анализе результативности СМК, который должен 
проводиться на предприятии в соответствии с требованиями стан-
дарта ISO 9001:2015. 

В стандарте ISO 9000:2015 применительно к понятию результа-
тивности функционирования СМК дано следующее определение: 
результативность – это «степень реализации запланированной дея-
тельности и достижения запланиро-ванных результатов». Такое оп-
ределение содержит как оценку степени реализации запланирован-
ной деятельности так и оценку степени соответствия полученных 
результатов запланированным значениям. Как правило, исполь-
зование первой части определения результативности полезно испо-
лнителю процесса в диагностических целях и для отчетности о вы-
полнении задания, а для потребителя результатов процесса сущест-
венна вторая часть определения результативности о степени дости-
жении запланированного результата. Таким образом, в определении 
результативности должны учитываться интересы двух сторон: ис-
полнителя процесса и потребителя. С этих позиций необходимо вы-
бирать параметры и критерии, по которым должна производиться 
оценка результативности процесса проетирования авиадвигателей. 

Формирование системы показателей для оценки и анализа ре-
зультативности процессов СМК, как правило, производится в сле-
дующем порядке: 
 определяются категории показателей Ki для каждого анализируе-
мого процесса, которые группируются по уровням важности для на-
значения различных по их значимости весовых коэффициентов; 
 выполняется назначение весов для выбранных категорий Wi с 
выполнением условия ∑Wi = 1; 
 устанавливается расчетная формула для подсчета результативно-
сти по каждому показателю анализируемого процесса; 
 в качестве ограничивающих величин устанавливаются критерии 
приемлемой результативности по каждому показателю и для про-
цесса в целом; 
 для количественной оценки результативности устанавливается 
поле допуска, определяющего приемлемость получаемого результа-
та (Данные о результате процесса должны сопоставляться с уста-
новленной нормой, на основании чего делается заключение о соот-
ветствии или несоответствии процесса установленному требованию 
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в зависимости от попадания или непопадания результата в заданное 
поле допуска); 
 выбираются показатели результативности по отдельным выпол-
няемым функциям, реализуемым в рамках конкретных процессов; 
 устанавливается формула для оценки интегрального показателя 
результативности СМК, как совокупности показателей результа-
тивности отдельных процессов.  

Для проведения количественной оценки результативности про-
цессов, наиболее рациональным будет выбор параметров из числа 
показателей деятельности, по которым на предприятии проводится 
постоянный мониторинг хода выполняемых работ. Такой подход не 
будет требовать дополнительной отчетности от руководителей и ве-
дущих специалистов, организовывающих процесс проектирования. 

В наиболее общем виде результативность можно определить, как 
отношение фактически достигнутого результата по выбранному па-
раметру к нормативному целевому показателю, который был уста-
новлен для данного параметра на анализируемый период. Однако, в 
ряде случаев, при получении невысоких показателей результатив-
ности, такой упрощенный подход не даст основания для проведения 
постепенных улучшающих действий, обеспечивающих рост данно-
го показателя. И с другой стороны, желание немедленно улучшить 
все показатели процесса может привести к необоснованно высоким 
затратам людских и материальных средств, распылению ресурсов 
на выполнение второстепенных работ, которые не влияют сущест-
венно на степень реализации запланированной деятельности и дос-
тижения запланированных результатов с точки зрения потребителя 
результатов процесса. Поэтому, оценку результативности всего 
процесса целесообразно проводить, ориентируясь на текущий целе-
вой уровень показателя, устанавливаемый руководителем процесса. 

В качестве показателей для определения результативности процес-
са проектирования авиационных двигателей могут быть приняты: 
 выполнение пунктов тематических планов проектирования авиа-
ционных двигателей со сроком выполнения в отчетном месяце; 
 если на предприятии ведется выборочный контроль выполнения 
пунктов планов, по которым сроки могут переноситься, параметром 
может быть выполнение стоящих на контроле пунктов тематиче-
ских планов, сроки по которым переносились; 
 если на предприятии имеются отдельные планы, реализуемые в 
процессе проектирования, которым руководством уделяется особое 
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внимание, контроль выполнения таких планов также может рассмат-
риваться как независимый показатель при оценке результативности; 
 к показателям, влияющим на результативность и эффективность 
процесса проектирования, безусловно, нужно отнести качество вы-
пускаемой конструкторской документации (Показателем качества 
выпускаемой конструкторской документации могут служить ре-
зультаты её проверки при нормоконтроле); 
 могут рассматриваться другие показатели, характерные для кон-
кретного предприятия. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНОСТІ ГЛИБОКИХ ОТВОРІВ 

ДЕФОРМУЮЧИМ ПРОТЯГУВАННЯМ 
 
Деформуюче протягування є ресурсоощадним процесом і вико-

ристовується як чорнова, так і чистова операції. 
Доцільно розширення використання цієї операції для обробки 

глибоких отворів в деталях наступної номенклатури: гідро- та пне-
вмоциліндри, амортизатори та нафтові насоси, шахтні стійки, кар-
данні вали, камери згоряння твердопаливних ракетних снарядів, ко-
рпуси занурюваних насосів тощо. Проте це стримується підвище-
ними вимогами по точності форми обробленого отвору, а саме від-
хилення від циліндричності або викривлення осі обробленої загото-
вки (не більше 1 мм на 1000 мм довжини трубчастої деталі). 

Цей вид похибки (рис. 1) виникає внаслідок вигину заготовки, 
викликаного вихідною різнотовщинністю. Найменша і найбільша 
товщини стінки в поперечному перерізі труби визначаються допус-
ком на товщину стінки труби. Цей допуск згідно ГОСТу 8732–70 на 
гарячекатані труби змінюється від +10% до –12,5%, а згідно ГОСТу 
8734–75 на холоднотягнуті труби – від +10% до –10%. 
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Таким чином, очевидно, 
що для ефективного засто-
сування в промисловості 
високопродуктивного про-
цесу деформуючого протя-
гування при обробці глибо-
ких отворів у трубчастих 
заготовках, необхідно де-
тальне вивчення питання 
по забезпеченню циліндри-

чності оброблених виробів. 
Відомо [1], що найбільш точною схемою осередку деформації 

при деформуючому протягуванні є схема, згідно якої осередок де-
формації включає в себе зону контакту та дві позаконтактні зони, 
сполучені з нею. 

Нашими дослідженнями [2] встановлено, що в зоні контакту 
процес деформування має стійкий характер, а у позаконтактних зо-
нах – носить явно виражений нестійкий характер. На підставі цього 
обґрунтоване важливе науково-технологічне положення: інтенсивне 
утворення похибок отвору відбувається у позаконтактних зонах 
осередку деформації під впливом зовнішніх збурюючих факторів 
(вихідна різнотовщинність, неспіввісність деталі та інструменту, ва-
га протяжки та ін.). 

Розглянемо питання щодо впливу вихідної різнотовщинності за-
готовки на її осьові деформації. Проведені нами експерименти до-
зволили встановити, що в залежності від товстостінності заготовки, 
натягу на елемент та кута нахилу твірної робочого конуса інструме-
нта α, осьові деформації можуть бути трьох видів. Це укорочення, 
відсутність осьових деформацій та осьове подовження [2]. Тому при 
деформуванні різнотовщинних заготовок спостерігається варіація 
осьових деформацій ділянок різнотовщинних в окружному напрям-
ку заготовок. 

Для кількісної оцінки похибки викривлення осі деталі нами роз-
роблена модель визначення вигину осі f у залежності від зміни 
осьового розміру тонкостінної та товстостінної ділянок. Згідно з 
моделлю вигин осі обробленої деталі визначається із виразу (1): 
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Рис. 1. Викривлення осі заготовки 



 

 69 
 

де L0 і D – відповідно початкова довжина і діаметр отвору деталі, 
мм; Δlmax, Δlmin – відповідно максимальна і мінімальна зміна довжи-
ни деталі, мм. 

Розрахунки з використанням цієї моделі показали, що впливати 
на вигин осі деталі можна за рахунок зміни кута α та натягу на еле-
мент – а, мм. Оптимальним з позиції мінімізації цього виду похибки 
є використання деформуючих елементів з кутами α = 1–2° та мак-
симально допустимими натягами на елемент a/d0  0,0375. 

Розробка оптимальних конструкцій деформуючих протяжок до-
зволить управляти викривленням осі обробленого глибокого отвору 
трубчастої деталі. 

Геометрична похибка обумовлена також нестійкістю течії плас-
тичного деформування у позаконтактних зонах. Ця складова викли-
кає з’явлення вигинаючого моменту Мзг під впливом варіацій осьо-
вих деформацій різнотовщинних заготовок (рис. 1). Тому потрібно 
створити стабілізуючий момент, що перешкоджатиме викривленню 
осі заготовки. Першу додаткову опору, відносно якої буде діяти цей 
правлячий момент, необхідно розмістити на пластичній ділянці по-
законтактної зони, яка віддалена від більшої основи робочого кону-
са деформуючого елемента на відстань l1, і визначається згідно роз-
рахункової залежності (2), отриманої в роботі [2]: 

001 43,0 dtl  ,       (2) 
де t0 і d0 – відповідно початкові товщина стінки і діаметр отвору за-
готовки, мм. 

Іншою опорою, відносно якої створюється стабілізуючий мо-
мент, який впливатиме на позаконтактну зону перед ділянкою кон-
такту, буде сама ділянка контакту, в якій течія матеріалу має стій-
кий характер. 

Сам стабілізуючий (правлячий) момент буде створюватися з бо-
ку внутрішньої поверхні оброблюваної деталі спеціальними конс-
труктивними елементами проміжною та задньою жорсткими напря-
мними циліндричної форми. Згідно цих положень, нами був розро-
блений варіант конструкції експериментальної деформуючої про-
тяжки (рис. 2). 

Конструкція цієї протяжки включає деформуючі елементи 1 і 2, а 
також додаткові конструктивні елементи: проміжну напрямну 3, 
допоміжний елемент 4 та задню напрямну 5. Допоміжний елемент 4 
більшою основою робочого конуса розміщений в максимумі висоти 
позаконтактної зони від деформуючого елемента 2 і віддалений від 
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нього на відстань l2 (кінець пластичної ділянки позаконтактної зо-
ни). Проміжна напрямна 3 і задня напрямна 5 забезпечують наван-
таження позаконтактних зон стабілізуючими моментами М1 та М2, 
які протидіють викривленню осі заготовки і забезпечують цилінд-
ричність обробленої деталі. 

 

 
Рис. 2. Деформування заготовки експериментальною деформуючою про-

тяжкою 
 
Проведені експерименти показали ефективність використання 

цієї конструкції. Перевірка її при обробці партії різнотовщинних де-
талей із холоднотягнутих труб 564 ГОСТ 8734–75 із сталі 20 ГОСТ 
8733–74 довжиною 500-4 мм показала, що викривлення осі обробле-
ної деталі f ≤ 0,5 мм відповідає технічним вимогам до деталі. 

Таким чином, попередні випробування нової конструкції дефор-
муючої протяжки показали, що вона дозволяє вирішити проблему 
успішної обробки різнотовщинних заготовок значної довжини. 

Висновок. На основі вивчення технологічної механіки деформу-
вання різнотовщинних заготовок розроблена конструкція деформу-
ючої протяжки, яка забезпечує потрібну циліндричність глибоких 
отворів при деформуючому протягуванні. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА НА 

ОСНОВЕ СОЛЕЙ ХЛОРУКСУСНЫХ КИСЛОТ И 
ТРИКАРБАМИДОХЛОРАТА НАТРИЯ 

 
Наша республика заготовляя ежегодно более 1,5 млн. тонн хлоп-

кового волокна входит в состав десятка крупнейших стран-
производителей хлопка-сырца. Важной проблемой отечественного 
хлопководства является отсутствие высокоэффективного комплекс-
но действующего дефолианта, обеспечивающего качественное уда-
ление листьев хлопчатника при подготовке его к механизированной 
уборке хлопка-сырца. К дефолиантам предъявляют жесткое требо-
вание. Однако разработанные и широко применяемые как у нас, так 
и зарубежом дефолианты не соответствуют сегодняшним требова-
ниям хлопководства, из-за высокой токсичности, отрицательных 
воздействий на растения, не стабильности проявления дефолии-
рующей активности. 

Различие между дефолиантами и десикантами в том, что дефоли-
анты вызывают опадение листьев, не повреждая других частей расте-
ния, десиканты же подсушивают не только листья, но и стебли, пло-
ды. Многие химические вещества являются дефолиантами и десикан-
тами одновременно. Проявление тех или иных свойств зависит от до-
зы и объекта, на котором они применяются. Дефолианты впервые бы-
ли использованы в хлопководстве в начале сороковых годов прошло-
го столетия. В настоящее время дефолиантами ежегодно обрабатыва-
ется примерно 2/3 посевов хлопчатника в мире [1, 2]. Кроме того, де-
фолианты применяют для удаления листьев у винограда, саженцев и 
сеянцев плодовых древесных и кустарниковых культур [3]. 

Десиканты применяют на подсолнечнике, клещевине, сое, кар-
тофеле, конопле, льне, рапсе на зерновых культурах, на семенных 
посевах сахарной свеклы, овощных культур, на люпине, люцерне, 
клевере, кормовых бобах [1, 8, 9]. Среди регуляторов роста расте-
ний дефолианты и десиканты по практической значимости занима-
ют ведущее место. Существующий ассортимент их формулировался 
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путем отбора соединений из различных классов химических ве-
ществ неорганического и органического происхождения [7,10–13] 

Исследование фазовых равновесий проводили визуально – поли-
термическим методом [14].  

 Согласно визуально-политермическому методу наблюдали за 
температурой появления первых кристаллов при равномерном ох-
лаждении или исчезновении последних кристаллов при медленном 
нагревании и непрерывном перемешивании растворов. Раствори-
мость определяли в пробирке, закрытой пробкой, с мешалкой и 
термометром с ценой деления 0,1 С. Для равномерного охлаждения 
пробирку помещали в наружную пробирку – муфту, находящуюся в 
охладительной смеси. Нагрев осуществляется также через муфту, 
охлаждение проводится в дьюаровских сосудах с жидким азотом 
или сухим льдом. 

 Установление состава и температуры кристаллизации узловых 
нонвариантных точек и уточнение характера изменения линии на-
сыщения двух сосуществующих твердых фаз проводилось построе-
нием проекции политермических кривых растворимости на соот-
ветствующие боковые водные стороны системы. Точки состава, от-
вечающие изотермам растворимости, находили интерполяцией дан-
ных по политермическим разрезам. 

Построение политермических диаграмм растворимости изучен-
ных систем проведено нами в прямоугольном треугольнике. Кон-
центрация растворов выражена в массовых процентах. 

С целью физико-химического обоснования условий синтеза но-
вых соединений с дефолиирующей активностью изучены взаимо-
действия моно- и трихлоруксусных кислот с моно- и триэтанолами-
нами в соответствующих бинарных системах. Результаты исследо-
вания представлены на рис. 1 и 2, где видно, что диаграммы раство-
римости каждой изученной системы состоят из трех ветвей кри-
сталлизации, отвечающих выделению в твердую фазу двух исход-
ных компонентов и соединения с мольным соотношением аминос-
пирт:хлоруксусная кислота 1:1. Ветвь кристаллизации новых со-
единений очень широкая и проходит через максимум, соответст-
вующий составу данного соединения. 

Эвтектическая точка системы моноэтаноламин - монохлоруксус-
ная кислота отвечает температуре –17,8 С и составу 19,4% 
CICH2COOH. С этой точки начинается ветвь кристаллизации нового 
соединения HOC2H4NH2·CICH2COOH и пересекает ветвь 
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CICH2COOH в переходной точке, лежащей при –6,5 С и 86,5% мо-
нохлоруксусной кислоты. 
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Рис. 1. Диаграмма плавкости  

системы трихлоруксусная кислота–
моноэтаноламин (1) и трихлорук-

сусная кислота–триэтаноламин (2) 

Рис. 2. Диаграмма плавкости системы 
монохлоруксусная кислота–

моноэтаноламин (1) и монохлорук-
сусная кислота–триэтаноламин (2) 

 
Кривая растворимости монохлоруксусной кислоты в триэтано-

ламине слагается из трех ветвей. Из них ветвь кристаллизации три-
этаноламина простирается до пересечения с ветвью кристаллизации 
соединения (HOC2H4)3N·ClCH2COOH. Эвтектическая точка отвеча-
ет температуре 4,1 С и составу 27,4% монохлоруксусной кислоты. 
Ветвь кристаллизации соединения (НОС2Н4)3N·ClCH2COOH в пе-
реходной точке при 12,0 С и 75,8% ClCH2COOH пересекается с 
ветвью кристаллизации монохлоруксусной кис-лоты. Политермиче-
ская диаграмма растворимости бинарной системы моноэтаноламин 
- трихлоруксусная кислота характеризуется наличием линии ликви-
дуса моноэтаноламина, соединения HOC2H4NН2·Cl3CCOOH и три-
хлоруксусной кислоты, которые сходятся в двух двойных нонвари-
антных точках, отвечающих совместной кристаллизации двух раз-
личных твердых фаз. 
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На диаграмме растворимости системы триэтаноламин–трихло-
руксусная кислота ветвь кристаллизации триэтаноламина продол-
жается до эвтектической точки, лежащей при 0,6 С и 36,8% 
Cl3CCOOH. Начиная с 36,8% до 87,2%-ной концентрации трихло-
руксусной кислоты в системе наблюдается кристаллизация соеди-
нения (НОСН2Н4)3N·Cl3CCOOH. Выше 87,2%-ной концентрации 
трихлоруксусной кислоты из равновесного раствора происходит 
кристаллизация чистого Cl3ССООН.  

Соединения, обнаруженные в изученных системах выделены в 
кристаллическом состоянии и идентифицированы химическим, 
рентгенофазовым, ИК-спектроскопическим и термогравиметриче-
ским методами физико-химического анализа. 

Результаты химического анализа полученных соединений пред-
ставлены в табл. 1, по которым видно, что содержание углерода, во-
дорода, азота и хлора в полученных соединениях хорошо соответст-
вуют описанному для них составу.  

 
Таблица 1 – Химический состав выделенных соединений  

этаноламинов с хлоруксусными кислотами 
Найдено, % Вычислено, % Соединение 

C H N Cl C H N Cl 
HOC2H4NH2·ClCH2COOH 30,69 6,51 9,05 22,88 30,870 6,431 9,003 22,831 
(HOC2H4)3N·ClCH2COOH 39,42 7,37 5,78 14,61 39,395 7,386 5,745 14,568 
HOC2H4NH2·Cl3CCOOH 21,41 3,60 6,32 47,48 21,384 3,564 6,237 47,447 
(HOC2H4)3N· Cl3CCOOH 30,81 5,12 4,82 34,10 30,713 5,118 4,478 34,072 
 

Сравнивая данные рентгенофазового анализа исходных моно- и 
три хлоруксусных кислот и их соединений с моно- и триэтанолами-
нами можно отметить, что все рефлексы на дифрактограммах, как 
правило, характеризуются собственными углами отражения, набо-
ром межплоскостных расстояний и интенсивностей дифракционных 
линий. В соответствии с результатами исследований, изложенными 
в предыдущих разделах, предложена принципиальная технологиче-
ская схема получения жидкого дефолианта на основе трикарбами-
дохлората натрия, трихлорацетат моноэтаноламмония (рис. 3). По-
лучение жидкого дефолианта осуществляется с применением кри-
сталллического карбамида, хлората натрия и трихлорацетата моно-
этаноламмония. Основной технологический процесс получения де-
фолианта состоит из следующих стадий: 
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 загрузка в реактор моноэтаноламина и трихлоруксусной кислоты, с 
получением 98,54%-ного раствора трихлорацетат моноэтаноламмония; 
 охлаждение и кристаллизация трихлорацетат моноэтанолам-мония; 
 центрифугирование пульпы с осадками трихлорацетат моноэта-
нол-аммония и сушка продукта; 
 загрузка в реактор воды и растворение в ней кристаллического 
хлората натрия с получением 52,99%-ного раствора;  
 загрузка и растворение карбамида в растворах хлората натрия с 
получением 75,2 %-ного раствора трикарбамидохлората натрия; 
 загрузка и растворение трихлорацетат моноэтаноламмония в 
75,2% –ном растворе трикарбамидохлората натрия; 
 затаривание полученного продукта. 
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Рис. 3. Принципиальная технологическая схема получения жидкого  

дефолианта на основе трикарбамидохлората натрия и трихлорацетат 
моноэтаноламмония: 1 – хранилища моноэтаноламина, 2, 12, 25 – вентили; 
3, 13 –центробежные насосы; 4, 17 – расходомеры; 5, 18, 21 – транспортеры; 

6, 15, 19, 22 – бункеры; 7, 16, 20, 23 – ленточные весовые дозаторы, 8,24 –
реакторы; 9 – центрифуга; 10 – промежуточная емкость; 11 – сушильный ба-

рабан; 14 – элеватор; 26 – затаривающая установка 
 
95%-ный моноэтаноламин из хранилища (1) с помощью центро-

бежного насоса (3) через расходомер (4) поступает в реактор (8) и 
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взаимодействуется с трихлоруксусной кислотой, поступающей из 
бункера (6) через дозатор (7). Синтез трихлорацетат моноэтанолам-
мония осуществляется при 60 С с интенсивным перемешиванием 
механической мешалкой, которой снабжен реактор (8). После дос-
тижения мольного соотношения трихлоруксусная кислота: моно-
этаноламин 1:1, полученный раствор охлаждается до 20 С, образу-
ется пульпа с осадками трихлорацетат моноэтаноламмония, кото-
рые центрифугируется на центрифуге (9). Маточный раствор из 
промежуточной емкости (10) с помощью центробежного насоса (13) 
возвращается на реактор синтеза трихлорацетат моноэтаноламмо-
ния. Твердая фаза содержащая не более 5% влаги подает в сушиль-
ный барабан (11) и сушиться при 90 С в течение 1,0–1,5 часов, да-
лее с помощью элеватора (14) подается к узлу синтеза дефолианта.  

Для синтеза дефолианта вода в реактор (24) поступает через рас-
ходомер (17). Туда же подают хлорат натрия, поступающий из бунке-
ра (22) через дозатор (23). Растворение хлората натрия в воде осуще-
ствляется при массовых соотношениях 1,0:0,887 соответственно для 
получения 52,99%-ного раствора. Растворение проводят интенсивным 
перемешиванием механической мешалкой, которой снабжен реактор 
(24).Температура в реакторе поддерживается при 40 С с помощью 
паровой рубашки реактора (24). После полного растворения хлората 
натрия в воде в реакторе (24) подают карбамид и проводят синтез 
трикарбамидохлорат натрия. Мольное соотношение карбамида и хло-
рата натрия должны составлять 3:1. При этом образуется 75,2%-ный 
раствор трикарбамидохлората натрия, к которому растворяют три-
хлорацетат моноэтаноламмония, поступающий в реактор (24) из бун-
кера (15) через дозатор (16). Массовое соотношение трикарба-
мидохлората натрия к трихлорацетат моноэтаноламмония поддержи-
вается 3,0:1,0. Полученный раствор представляет собой готовый про-
дукт, который самотеком через клапан (25) поступает в затариваю-
щую установку (26) и затаривается в полиэтиленовые сосуды вмести-
мостью 50 дм3 и отправляют на склад-хранилище. 

На основе изучения диаграмм растворимости водных систем, 
включающих трикарбамидохлорат натрия, трихлорацетат моноэта-
ноламмония; физико-химических свойств их растворов выявлены 
оптимальные условия получение жидкого комплекснодействующе-
го дефолианта. Разработаны нормы технологического режима и 
принципиальные технологические схемы получение дефолианта.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ АБРАЗИВНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОРОШКІВ 
СТАВРОЛІТОВОГО МІНЕРАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТУ 
 
До природної мінеральної сировини, що потенційно мають абра-

зивні властивості, відносяться титано-цирконові мінерали – продук-
ти переробки титано-цирконової руди на Вільногорському гірничо-
металургійному комбінаті Дніпропетровської області України. 
Останнього часу значно збільшене видобування і підвищена якість і 
підвищена якість концентратів: рутилового, ставролітового, ільме-
нітового, цирконового та дистен-силиманітового. Ці концентрати з-
за своєї порівняно невеликої вартості, користуються великим попи-
том в Україні і за кордоном. Можливості застосування зернистих 
мінеральних концентратів в алмазно-абразивному інструменті пока-
зані нами в роботі [1]. В даній роботі нами звернена увага сааме на 
зернисті ставролітові концентрати. 

Звернемо увагу на те, що ставролітові концентрати відносяться до 
групи зернистих концентратів середньої міцності (руйнівне наванта-
ження 2,8–3,0 Н. Об’єкт дослідження – порошок конценттрату став-
ролітового (Fe2Al9[SiO4]O7(OH), кількість – 10 однакових зразків зага-

льною вагою 1 кг. При розгляді 
видно, що матеріал зразків є су-
мішшю зерен різного розміру 
(250–100 мкм) та різного кольору 
(буруваті та жовто-оранжеві відті-
нки кольору природного буршти-
ну, чорний) (рис. 1).  

Визначення абразивної здат-
ності зразків порошку концент-
рату ставролітового здійснювали 
на установці УАС-2М конструк-
ції ІНМ НАН України згідно з 

 
Рис. 1. Загальний вигляд  

порошків ставроліту 
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методикою ІНМ НАН України М 28.5–267:2006 «Методика визна-
чення абразивної здатності шліф порошків синтетичних алмазів із 
застосуванням спеціальної шліфувальної суміші». Суть методу по-
лягає у визначенні маси зішліфованого за 20 хв. роботи установки 
матеріалу зразків твердого сплаву алмазним шліфпорошком 
у складі спеціальної шліфувальної суміші. Установка УАС-2М – це 
настільний плоскошліфувальний станок з горизонтально розміще-
ною планшайбою з кераміки 22XС, діаметр планшайби – 110 мм. 
Характеристики роботи установки при визначенні абразивної здат-
ності дисперсного матеріалу:  
 частота обертання планшайби – 100 об./хв.;  
 частота подвійних ходів по планшайбі обойми зі зразками мате-
ріалів, що оброблюються досліджуваним дисперсним матеріалом, – 
60 ход./хв.;  
 хід обойми – 50 мм;  
 маса вантажу, що притискає зразки матеріалів, які оброблюються 
досліджуваним дисперсним матеріалом, до планшайби – 2 кг;  
 тривалість циклу роботи установки для визначення абразивної 
здатності зразків дисперсного матеріалу – 20 хв.  

Зразки, за допомогою яких визначається абразивна здатність ди-
сперсного матеріалу, – це циліндри діаметром 11 мм, висотою 
10 мм, виготовлено зі сталі ШХ15 та твердого сплаву ВК6.  

Досліджуваний дисперсний матеріал у складі спеціальної шлі-
фувальної суміші рівномірно розподіляються по планшайбі. Закріп-
лені в обоймі установки зразки-циліндри, за допомогою яких визна-
чається абразивна здатність дисперсного матеріалу, притискуються 
до планшайби зусиллям 20 Н, потім із включенням установки почи-
нається процес визначення абразивної здатності дисперсного мате-
ріалу. Для нормативного визначення абразивної здатності кожен 
зразок дисперсного матеріалу досліджують двічі. Середнє арифме-
тичне значення є нормативним показником абразивної здатності ди-
сперсного матеріалу.  

 Результати визначення абразивної здатності зразків порошку 
концентрату ставролітового полягають у наступному. Їх абразивна 
здатність по сталі ШХ15 складає 5,08±1,21 (для порівняння абрази-
вна здатність порошку алмазу АС6 125/100 при цьому складає 
150,7). Абразивна здатність ставроліту по твердому сплаву ВК6 
складає 1,89±0,38 (для порівняння абразивна здатність порошку ал-
мазу АС6 125/100 при цьому складає 123,5). 
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Результати наших досліджень зразків порошку концентрату ста-
вроліто-вого показали, що він може використовуватись в компози-
ціях для виготовлення спеціальних видів інструменту та паст, що 
призначено для обробки поверхонь, для отримання більш якісної 
обробки поверхні. Звернемо увагу на те, що зерна ставролітового 
концентрату мають переважно округлу ізометричну форму 
із відполірованою поверхнею із значенням коефіцієнта форми для 
всех порошків в межах від 1,35 до 1,46. Разом з тим, після додатко-
вого сортування матеріалу на вібраційних столах можна буде виді-
лити фракції зерен із ще більш округлою формою (коефіці-
єнт форми Кф ≈ 1), що дасть можливість знайти нові області вико-
ристання як ставролітового концентрату, так і в суміші його 
з надтвердими матеріалами (алмаз, кубічний нітрид бору).  
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ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН У 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ 
 
Експлуатаційні властивості на 80% визначаються властивостями 

поверхонь деталей. Вони залежать від геометричних та фізико-
механічних характеристик поверхневого шару [1]. Нами розгляда-
лись хвилястість і спадковість при обробці деталей. Вивчались та-
кож фізико-механічні властивості: мікротвердість, мікроструктура, 
текстура, залишкові напруження першого роду, дислокації, рельє-
фи, магнетизм та інш. Розглянуто фактори, що поліпшують оброб-
люваність аустенітних сталей. Це тому, що такі сталі мають високі 
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зносо-, корозійно- та жаростійкість. Проте, аустенітні сталі мають 
вкрай низьку оброблюваність різанням. Вплив технологічних фак-
торів на комплекс експлуатаційних характеристик деталей розгля-
нуто на прикладі масових виробів – підшипників кочення і гільз гі-
дроциліндрів. 

Для підвищення оброблюваності аустенітних сталей запропонова-
но використовувати попереднє холодне пластичне деформування з 
деформаціями до 90%. Ця операція поєднувалась із наступним засто-
суванням екологічно чистих мастил рослинного походження. Устано-
влено, що найкращим мастилом є ріпакова олія з антиадгезійними до-
бавками. Поліпшення оброблюваності аустенітних сталей пояснюєть-
ся також збільшенням густини дислокації на 2–3 порядки та структу-
рними перетвореннями оброблюваного матеріалу. Повернення почат-
кових високих експлуатаційних властивостей виробів із аустенітних 
сталей рекомендується прецизійною фінішною обробкою [2]. 

Регулярні рельєфи поверхні деталей характеризуються дискретніс-
тю, глибиною та профілем канавок. Рекомендується два методи отри-
мання канавок: різанням лезовим інструментом та заглибленням лі-
нійних інденторів. Рельєфи мають технологічне та експлуатаційне 
призначення. У першому випадку функція канавок глибиною 0,01–
0,10 мм полягає у попередньому поділі зрізуваного припуску в проце-
сах механічної обробки глибоких отворів. При експлуатаційному при-
значенні рельєфи використовуються для виготовлення пар тертя. У 
цьому випадку канавки служать об'ємами для мастила, лабіринтами 
для ущільнення, а також для поділу трубчастої деталі на окремі еле-
менти. Регулярні макрорельєфи рекомендуються для виготовлення 
деталей гідро- та пневмоциліндрів, амортизаторів, стійок кріплення 
шахт, поршневих і плунжерних пар двигунів внутрішнього згоряння, 
компресорів, насосів тощо. Канавки можуть також використовуватись 
при отриманні осколочних оболонок виробів військового призначен-
ня. Діапазон характеристик канавок регулярних рельєфів: глибина 
0,005–5,0 мм; профіль трикутний з кутом розвалу 30–90°; радіус при 
вершині – 0,005 мм; дискретність поверхні до 10% [3]. 

Як технологічний захід щодо підвищення надійності підшипни-
ків кочення запропоноване і досліджене іонно-імпульсне азотування 
[4]. Така операція є фінішною при обробці кілець та кульок підши-
пників кочення. Установлено, що іонно-імпульсне азотування вико-
нує подвійну роль. З одного боку, в деталях формується захисний 
шар практично без зміни розмірів та шорсткості. Цей шар не дозво-
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ляє проникати із зовні шкідливим елементам, особливо кисню. Крім 
того, за рахунок утворення нітридів і зміцнення компонентів струк-
тури поверхневий шар відповідальних деталей підшипників отри-
мує додаткове зміцнення. Цей ефект не можливий при звичайній 
термообробці. 

Для іонного азотування використовується позитивна ділянка 
вольт-амперної характеристики [5]. Це область сильно поточного 
тліючого розряду. Формування азотованого шару відбувається на-
ступним чином. Укоріненні в цей шар атоми азоту дифундують 
границями зерен мікроструктури і через зерна. Режими іонного-
азотування наступні: температури 530–550 °С, тиск – 87 Па; напруга 
400 В, сила струму 12А; середовище – суміш азоту (80%) і аргону 
(20%), режим імпульсний з частотою 100Гц. Для запобігання корот-
кого замикання в установці для азотування встановлюється швид-
кодійне реле. Для реалізації безводневого азотування підшипників 
кочення деталі попередньо миють з використанням ультразвуку [4]. 

Вимоги до поверхні глибоких отворів деталей типу гільз наступ-
ні: точність Н7–Н9; відхилення від прямолінійності твірної – 0,25–
1,00 мм на 1000 мм довжини отвору; шорсткість Ra 0,05–0,15 мкм. 
Установлено, що ці вимоги виконуються розробленою авторами 
комбінованою протяжкою. При цьому товщина холодного зміцнен-
ня і текстурованості поверхневого шару сягає 0,2 мм [6]. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛКИ НА АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
СТАЛЕЙ 

 
 Исследованные в настоящей работе стали используются как в за-

каленном, так и в отожженном состояниях. Поэтому представляет ин-
терес изучение характера поведения ряда свойств в широком темпе-
ратурном диапазоне, в том числе в области фазового перехода. 

Сталь 09Г2С относится к конструкционным низколегированным 
(кремнемарганцовистым) сплавам для сварных конструкций. Из стали 
изготавливаются элементы и детали, которые могут работать при 
температурах от –70 до +450 С [1]. После закалки и отпуска из этого 
сплава можно изготавливать детали трубопроводной арматуры.  

 Сталь 30ХГСА относится к классу конструкционных легирован-
ных (хромокремнемарганцевых) сталей и используется при произ-
водстве оборудования, эксплуатация которого не предполагает силь-
ного нагревания. В закаленном состоянии сталь используется при из-
готовлении деталей, работающих при температуре до 200 С [2]. 

 Сталь У8 относится к классу инструментальных углеродистых 
сталей и используется при производстве инструментов, эксплуата-
ция которых не предполагает сильного нагревания. В основном, 
сталь используется в закаленном состоянии [2].  
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 Сталь 45 относится к конструкционным углеродистым качествен-
ным сплавам, которые применяются для конструкций и устройств, 
функциональным назначением которых является устойчивость к вы-
соким нагрузкам. Сталь 45 используется при изготовлении нормали-
зованных, улучшаемых и подвергаемых поверхностной термообра-
ботке деталей, от которых требуется повышенная прочность [2].  

 В табл. 1 приведен химический состав исследованных сталей.  
 

Таблица 1 – Химический состав сталей, масс.% 
09Г2С [3] 

C Si Mn Ni S P Cr Cu V 
≤ 0,12 0,5–0,8 1,3–1,7 0,30 0,035 0,030 0,30 ≤ 0,3 ≤ 0,12 

30ХГСА [4] 
C Si Mn Ni S P Cr Cu 

0,28–0,34 0,9–1,2 0,8–1,1 ≤ 0,3 ≤ 0,025 ≤ 0,025 0,8–1,1 ≤ 0,3 
У8 [5] 

Fe C Si Mn Ni S P Cr Cu 
основа 0,75–0,84 0,17–0,33 0,17–0,28 ≤0,25 ≤0,018 ≤0,025 ≤0,2 ≤0,25 

Сталь 45 [6] 
Fe C Si Mn S P Cr Ni As N Cu 

основа 0,42–
0,50 

0,17–
0,37 

0,50–
0,80 ≤0,040 ≤0,035 ≤0,30 ≤0,30 ≤0,08 ≤0,008 ≤0,30 

 
Исследование температурной зависимости скорости ультразвука 

проводилось по методике разработанной авторами и аттестованной 
в ФГУП «Стандартинформ» в качестве методики ГСССД [7].  

 В основу методики положен способ измерения скорости ультра-
звука на проволочных образцах с акустической меткой в виде про-
точки. Однако в методику измерений был внесен ряд методических 
изменений [8], повысивших точность и надежность эксперимен-
тальных результатов. 

 При проведении экспериментальных исследований скорости 
ультразвука использовались различные варианты рабочих участков 
образцов [9]. Результаты измерений скорости ультразвука на образ-
цах различной конфигурации совпали между собой в пределах по-
грешности измерений.  

 Для учета температурного линейного расширения при расчете 
значений скорости ультразвука были проведены исследования на 
высокоскоростном термическом дилатометре DL-1500-RH в том же 
температурном интервале и при такой же скорости изменения тем-
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пературы. В расчетах использовались экспериментальные значения 
относительного температурного расширения. Полученные резуль-
таты позволили рассчитать температурную зависимость плотности 
исследованного материала. При этом плотность материала при ком-
натной температуре определялась с высокой точностью методом 
гидростатического взвешивания. Полученные результаты позволи-
ли рассчитать модуль Юнга Е по известному соотношению E = ρc2 
[10], где ρ – плотность, с – скорость ультразвука. 

Экспериментальное исследование скорости ультразвука и отно-
сительного температурного расширения сталей проведено в диапа-
зоне температур от комнатной до ~ 1000–1100 С.  
 На рис. 1 представлены результаты экспериментального исследо-
вания скорости ультразвука и относительного температурного рас-
ширения сталей. Видно, что у исследованных сталей в диапазоне 
температур ~ 700–900 С на температурной зависимости скорости 
ультразвука наблюдается заметная аномалия. Объяснением этого 
может служить α→γ превращение в сталях. Это подтверждается ре-
зультатами исследования относительного температурного расшире-
ния, на температурной зависимости которой наблюдается аномалия, 
характерная для подобного перехода [11]. Отметим, что значения 
плотности закаленного и отожженного образцов при комнатной 
температуре совпали между собой, как и температурные зависимо-
сти относительного температурного расширения. Закалка заметно 
влияет на скорость ультразвука в сталях, но при температуре 
~ 900 С их значения для закаленного и отожженного образцов 
практически совпадают между собой, что говорит о полном отжиге 
образцов из исследованных сталей. 

Полученные опытные и расчетные значения свойств сталей об-
рабатывались методом наименьших квадратов для получения ап-
проксимирующих уравнений в виде  

Y = A + Bt + Ct2 + Dt3…, 
где Y – свойство, t – температура в оС. В математическую обработку 
включались данные при нагревании образцов стали до температуры 
начала фазового превращения ~700 оС. В табл. 2 приведены коэф-
фициенты аппроксимирующих уравнений для свойств исследован-
ных сталей в указанном температурном диапазоне.  
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Таблица 2 – Значения коэффициентов аппроксимирующих  
уравнений для сталей 

Свойство A B C D 
Сталь 09Г2С 

Отожженный образец 
Скорость звука с, м/с 5239,8 –1,192 0,002 –2,7∙10-6 
Относительное температур-
ное расширение ∆L/L0, % 

–0,035 9,6∙10-4 2,3∙10-6 
 

–2∙10-9 

Плотность ρ, кг/м3 7820,4 –0,229 5,1∙10-4 5∙10-7 
Модуль Юнга Е, ГПА 214,4 –0,097 1,0∙10-4 –1,6∙10-7 

Закаленный образец 
Скорость звука с, м/с 4859,1 –0,294 –3∙10-5 –1,0∙10-6 
Модуль Юнга Е, ГПА 184,4 –0,024 –3,1∙10-5 –4,5∙10-8 

Сталь 30ХГСА 
Отожженный образец 

Скорость звука с, м/с 5151,0 –0,243 –0,001 – 
Относительное температур-
ное расширение ∆L/L0, % 

–0,038 0,002 – 
 

– 
 

Плотность ρ, кг/м3 7813,7 –0,408 8,4∙10-5 – 
Модуль Юнга Е, ГПА 207,5 –0,033 –7,6∙10-5 – 

Закаленный образец 
Скорость звука с, м/с 5090,5 –0,456 –2,5∙10-4 –9∙10-7 
Модуль Юнга Е, ГПА 201,4 –0,296 –7,5∙10-5 – 

Сталь У8 
Отожженный образец 

Скорость звука с, м/с 4938,0 0,027 –0,001 – 
Относительное температур-
ное расширение ∆L/L0, % 

-0,084 0,002 –2,9∙10-7 – 

Плотность ρ, кг/м3 7819,0 –0,445 8,3∙10-5 – 
Модуль Юнга Е, ГПА 189,9 –0,014 –8,9∙10-5 – 

Закаленный образец 
Скорость звука с, м/с 4656,0 –1,56 0,004 –4,6∙10-6 
Модуль Юнга Е, ГПА 167,5 –0,11 2,5∙10-4 –2,8∙10-7 

Сталь 45 
Отожженный образец 

Скорость звука с, м/с 4819,2 –0,376 –7,36∙10-4 – 
Относительное температур-
ное расширение ∆L/L0, % 

–0,046 1,2∙10-3 3,3∙10-6 
 

–4,0∙10-9 

Плотность ρ, кг/м3 7797,5 –0,320 –3,0∙10-5 – 
Модуль Юнга Е, ГПА 177,05 –0,016 –1,84∙10-4 8,0∙10-8 

Закаленный образец 
Скорость звука с, м/с 4747,5 –0,977 1,98∙10-3 –2,7∙10-6 
Модуль Юнга Е, ГПА 170,00 5,32∙10-3 –1,2∙10-4 2,9∙10-8 
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а      б 

 
в      г 

Рис. 1. Результаты экспериментального исследования скорости ультра-
звука и относительного температурного расширения (● – отожженный и  

○ – закаленный образцы) сталей (а – 09Г2С, б – У8, в – 30ХГСА, г – сталь 45) 
 
Приведены результаты экспериментального исследования скоро-

сти ультразвука и относительного температурного расширения ряда 
сталей в широком температурном диапазоне в закаленном и ото-
жженном состояниях. Показаны температурные границы происхо-
дящих в сталях фазовых превращений. Рассчитаны аппроксими-
рующие уравнения для температурных зависимостей ряда теплофи-
зических и механических свойств сталей.  
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ «АУСТЕНИТ-МАРТЕНСИТ 
ДЕФОРМАЦИИ» ТРИП-СТАЛИ ВНС9-Ш В ПРОЦЕССЕ 

РАСТЯЖЕНИЯ ОБРАЗЦОВ С РАЗЛИЧНЫМ 
СООТНОШЕНИЕМ АУСТЕНИТА И МАРТЕНСИТА 

 
С использованием метода акустической эмиссии (АЭ) проведены 

исследования особенностей деформации и разрушения при статиче-
ском растяжении образцов тонколистовой (толщиной 0,3 мм) аусте-
нитно- мартенситной трип-стали ВНС 9-Ш (0,25 С; 14,5–16,0 Cr; 4,8–
5,8 Ni; 2,7–3,2 Mo; Mn ≤ 1,0; Si ≤ 0,6; 0,03–0,07 N; S ≤ 0,01; P ≤ 0,015; 
Fe-основа, % мас.) в трёх структурных состояниях, определенных ме-
тодом рентгеноструктурного анализа поверхностных слоёв: состояние 
I (закалка) –100% аустенитной фазы; состояние II (холодная прокатка) 
с равным соотношением аустенитной и мартенситной фаз – 50/50%; 
состояние III (холодная прокатка) –100% мартенситной фазы. 

Испытания на статическое растяжение со скоростью 5 мм/мин 
при комнатной температуре осуществляли с использованием пло-
ских образцов (рис. 1) с рабочей частью 2020 мм на электромеха-
нической 10-тонной машине Instron 3382. Исследование АЭ образ-
цов трип – стали ВНС9-Ш проводилось с использованием акустико-
эмиссионной диагностической системы СДС1008 [1] (рис. 2, а), 
обеспечивающей регистрацию амплитудных, энергетических и 
спектральных характеристик сигналов АЭ в частотном диапазоне 
50-1000 кГц, а также определение линейных координат источников 
АЭ вдоль рабочей части образца. Преобразователи АЭ (D1, D2) ус-
танавливались в области переходов от рабочей части образца к бо-
лее широким его частям (рис. 1 и рис. 2, б). 

 

 
Рис. 1. Образец для испытания на статическое растяжение  

(D1, D2 – места установки преобразователей АЭ) 
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В ходе проведенного исследования показано влияние фазового 
состава трип-стали ВНС9-Ш на характер энергетического и ампли-
тудного распределения сигналов АЭ на различных стадиях дефор-
мирования и разрушения. 

На рис. 3 представлена кривая растяжения трип-стали (состояние 
II) с указанием основных стадий деформирования. В таком состоянии 
трип – сталь ВНС9-Ш используется в ответственных изделиях авиа-
ционной техники. Были получены следующие характеристики меха-
нических свойств: предел прочности σВ = 1802 МПа, условный предел 
текучести σ0,2 = 1362 МПа, физический предел текучести σТ = 
1650МПа, относительное удлинении δ = 27%, деформация на стадии 
микротекучести 0,7%; деформация на площадке текучести ƐТ = 5%.  

 

  
а       б 

Рис. 2. Акустико-эмиссионная диагностическая система СДС1008 (а) и 
схема крепления преобразователей АЭ (D1-D2) на образце в захватах 

испытательной машины Instron 3382 (б) 
 
На рис. 4 представлен вид кривых статического растяжения об-

разцов состояний I и III [2]. 
Видно, что в чисто аустенитном и чисто мартенситном состоя-

ниях на кривых растяжения отсутствует площадка текучести, а ме-
ханические свойства этих состояний значительно ниже, чем в со-
стоянии II. На рис. 5–7 представлены экспериментальные данные 
изменения энергии импульсов (рис. 5, а–в) и суммарной энергии АЭ 
(рис.5 г), а также амплитудные распределения сигналов АЭ (рис. 6-
7) зарегистрированных в процессе деформации образцов трип – 
стали ВНС9-Ш с различным фазовым составом (состояние I-III).  
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Рис. 3. Кривая растяжения трип-стали (состояние II) с указанием  

основных стадий деформирования 
 

  
а        б 

Рис. 4. Кривые статического растяжения образцов состояний I (а) и III (б) 
 

  
а         б 

  
в       г 

Рис. 5. Изменение энергии импульсов (а–в) и суммарной энергии АЭ  
(г, 1–3) при растяжении образцов из трип-стали ВНС9-Ш: а, г: 1 – 100% 
аустенита (состояние I); б, г: 2 – при соотношении аустенит/мартенсит 

50/50% (состояние II); в, г: 3 – 100% мартенсита (состояние III) 
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а       б 

Рис. 6. Амплитудные спектры АЭ сигналов зарегистрирован-
ных при растяжении образцов из трип-стали ВНС9-Ш:  

а – 100% аустенита (состояние I); б – 100% мартенсита (состояние III) 
 

  
а       б 

Рис. 7. Амплитудное распределение числа осцилляций сигналов АЭ заре-
гистрированных при растяжении образцов из трип-стали ВНС9-Ш:  
а – 100% аустенита (состояние I); б – 100% мартенсита (состояние III) 
 
Наиболее высоким уровнем АЭ отличаются образцы в состоянии 

I с максимальным содержанием аустенита (рис. 5, а; 6, а; 7, а). Вы-
сокоэнергетичные и высокоамплитудные импульсы АЭ регистри-
руются на всём протяжении деформирования, а суммарная энергия 
АЭ перед разрушением составляет 4,9710-6 Дж (рис. 5, г-1), при 
этом максимальный уровень АЭ достигается на начальной стадии 
деформационного упрочнения. Образцы с равным соотношением 
аустенита и мартенсита (состояние II) характеризуются наличием 
двух четко выраженных пиков активности АЭ на стадии микроте-
кучести (рис. 5, б) и умеренной активностью на стадии деформаци-
онного упрочнения. Суммарная энергия АЭ образцов в состоянии II 
перед разрушением составляет 2,3310-6 Дж (рис. 5, г 2). Деформи-
рование образцов с преобладанием мартенсита (состояние III) со-
провождается преимущественно регулярной низкоэнергетичной и 
низкоамплитудной акустической эмиссией (рис. 5, в; 6, б; 7, б) с по-
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вышенным уровнем АЭ на стадии микропластичности, который 
плавно снижается в процессе деформационного упрочнения, вплоть 
до момента начала разрушения (Ɛ = 32%). Суммарная энергия АЭ 
образцов в состоянии III, на всем протяжении деформирования, мо-
нотонно растёт и перед разрушением достигает лишь значения 
0,52˖10-6 Дж (рис. 5, г – 3), что на порядок ниже, чем суммарная 
энергия образцов с преобладанием аустенита (состояние I). Доля 
высокоамплитудной АЭ, сигналы которой имеют значительную 
длительность (число осцилляций больше 100) и, соответственно, 
высокую энергию, при растяжении образцов стали в состоянии I 
существенно выше (рис. 6, а и 7, а – «скопление II» [3]), чем при 
деформировании образцов стали в состоянии III, когда преобладает 
низкоамплитудная регулярная АЭ, а количество сигналов амплиту-
дой выше 38 дБ и числом осцилляций больше 100 составляет лишь 
единицы (рис. 6, б и 7, б – «скопление II»). Таким образом, можно 
заключить, что основным механизмом формирования высокоэнер-
гетичной акустической эмиссии при деформации образцов трип-
стали ВНС9-Ш являются процессы релаксации внутренних напря-
жений при образовании мартенсита деформации, т.е. фазового пре-
вращения «аустенит–мартенсит деформации», что согласуется с ра-
нее полученными результатами [3, 4].  
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ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ 
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ КРУГАМИ ИЗ 

КНБ 
 
Целью нашей работы было исследование качества поверхност-

ного слоя зубчатых колес после шлифования тарельчатыми кругами 
из кубического нитрида бора (КНБ), и в частности, остаточных на-
пряжений в поверхностном слое после шлифования. 

В наших исследованиях изучалось распределение остаточных 
напряжений по глубине поверхностного слоя зубчатых колес.  

Учитывая, что используемая в экспериментах аппаратура для 
определения остаточных напряжений давала достоверные данные, 
начиная с глубины слоя 4–5 мкм, можно говорить лишь о тенденции 
изменения напряжений в первой зоне эпюры, а не о количественных 
величинах этого изменения в зависимости от условий шлифования. 
В то же время можно количественно характеризовать величины на-
пряжений и характер их распределения во второй и третьей зонах 
эпюры (рис. 1). 

В результате исследований установлено, что в тонком по-
верхностном слое зубчатых колес из закаленных сталей после тер-
мообработки образуются остаточные напряжения сжатия, дости-
гающие 850–900 (10) МПа. На глубине более 0,08 мм они умень-
шаются до 150  10 МПа.  

После шлифования в тонком поверхностном слое (1–5 мкм) воз-
никают значительные напряжения сжатия. При обработке кругами 
из электрокорунда они достигают 300  10 МПа, а в случае приме-
нения кругов КНБ – 1000  10 МПа. При шлифовании без охлаж-
дения остаточные напряжения уменьшаются до 20% и составляют 
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для электрокорундовых кругов 250  10 МПа, а для кругов из КНБ 
на органических связках – 800  10 МПа. Снижение остаточных на-
пряжений сжатия в случае шлифования зубчатых колес без охлаж-
дения объясняется повышенным тепловым потоком, способствую-
щим образованию растягивающих остаточных напряжений и тем 
самым уменьшающих долю остаточных напряжений сжатия. Одна-
ко этот метод определения остаточных напряжений на такой глуби-
не не позволяет получить достоверные результаты измерений. 

 

 
Рис. 1. Остаточные напряжения в поверхностном слое зубчатого колеса: 

1 – круг из электрокорунда белого; 2 – круг из КНБ на связке В2-08;  
3 – круг из КНБ на связке М2-09; 4 – до шлифования 

 
Установлено, что на глубине 5–8 мкм сжимающие остаточные 

напряжения переходят в растягивающие и на глубине 20 мкм они 
равны 100–400 (10) МПа. Глубина распространения растягиваю-
щих остаточных напряжений составляет 70–100 мкм. Характер рас-
пределения напряжений при шлифовании указанными кругами 
одинаков, однако их абсолютные значения различны. Максималь-
ные растягивающие остаточные напряжения в поверхностном слое 
зубчатых колес возникают в случае обработки инструментом из 
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электрокорунда без охлаждения, а минимальные – кругами из куби-
ческого нитрида бора на металлической связке. В последнем случае 
снижается интенсивность теплового потока, воздействующего на 
деталь, за счет обильного охлаждения и отвода части тепла в связку 
круга. Следует отметить, что при шлифовании кругами из кубиче-
ского нитрида бора на органической связке растягивающие оста-
точные напряжения в поверхностном слое на 10–15% выше, чем 
при шлифовании на металлической связке. 

Выводы. В целом можно отметить, что при зубошлифовании 
кругами из КНБ растягивающие остаточные напряжения в 2 раза 
меньше, чем при обработке кругами из электрокорунда. При зубо-
шлифовании на финишных режимах, при глубине резания t = 
0,01 мм кругами из КНБ формируются остаточные напряжения сжа-
тия величиной до 20010 МПа. 

 
 
 

Сахнюк І.О., Кириленко Л.В., Битков М.Х.,  
Рудак Н.П. Технічний центр НАН України,  

Київ, Україна 
 

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
 
На цей час правове регулювання у сфері метрології визначається За-

коном України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – 
Закон) 1. Досягнуто мети Закону щодо розмежування регуляторних, 
наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері мет-
рології; розмежування адміністративних та господарських послуг; 
гармонізації законодавчих актів у повному обсязі з документами Між-
народної організації законодавчої метрології (OIML), актами законо-
давства Європейського Союзу з питань метрології та документами 
Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC); звужен-
ня сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності тощо. 

Проте постають окремі питання, вирішення яких із різних причин 
не доведені до відома заінтересованих установ, організацій та під-
приємств (далі – організацій), що здійснюють метрологічну діяльність, 
яка не стосується сфери законодавчо регульованої метрології. 
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Автори статті за результатами аналізування вимог законодавства 
1, певних нормативно-правових актів 2–4, нормативних доку-
ментів 5 та останніх публікацій 6, 7 з питань метрології спробу-
ють відповісти на питання доцільності підтвердження технічної 
компетентності вимірювального підрозділу. 

Згідно з діючими раніше вимогами вимірювальні підрозділи, що 
здійснювали вимірювання фізичних величин, визначення хімічного 
складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і 
показників речовин, матеріалів і продукції, за винятком вимірю-
вань, пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів, по-
слуг, були атестовані на проведення вимірювань відповідно до виз-
наченої галузі атестації та мали обов’язково підтверджувати 
технічну компетентність. Ці підрозділи функціонували відповідно 
до Положення, Настанови з якості та Паспорту, які потрібно було 
подати до органу з атестації. 

Чинним Законом проведення атестації вимірювальних підроз-
ділів не передбачено. Проте згідно з частиною 4 статті 7 Закону 
повноваження центральних органів виконавчої влади, інших дер-
жавних органів уповноважувати підприємства та організації, їхні 
відокремлені підрозділи на проведення певних вимірювань, не 
пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у 
сфері законодавчо регульованої метрології (стаття 3 Закону) мають 
визначатися законодавством. Однак для видів діяльності, що не на-
лежать до сфери законодавчо регульованої метрології, вимоги щодо 
надання повноважень виконувати вимірювання законодавством не 
регламентовані. Єдиного загальнодержавного порядку проведення 
робіт із підтвердження технічної компетентності вимірювальних 
підрозділів не встановлено, оскільки це не передбачено законодав-
ством у сфері метрології 6, 7. 

За наявності в організації вимірювального підрозділу доцільно 
задокументувати: структуру, адміністративну підпорядкованість, 
права, обов’язки, відповідальність, функцію виконання вимірювань, 
систему керування вимірюванням, незалежність підрозділу від 
замовників, що використовуватимуть результати вимірювань. Вид 
та зміст відповідних документів про вимірювальний підрозділ (на-
каз, Положення, Настанова, розділи Статуту тощо) запроваджує 
керівництво організації. Процедури системи керування вимі-
рюванням, виконання яких є функцією цього підрозділу, доречно 
задокументувати відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 
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10012 5. Цей стандарт є тотожним перекладом міжнародного 
стандарту ISO 10012 та містить вимоги, які відповідають чинному 
законодавству України.  

Наявність комплекту таких документів у певній мірі являє собою 
підтвердження технічної компетентності вимірювального підрозділу. 

Разом із цим, під час здійснення метрологічної діяльності 
необхідно дотримуватися певних процедур. За умови наявності ви-
мог замовника щодо підтвердження технічної компетентності 
вимірювального підрозділу має бути проведена акредитація цього 
підрозділу відповідно до законодавства. Але за відсутності законо-
давчих вимог та/або вимог замовника вимірювальні підрозділи мо-
жуть виконувати вимірювання без отримання будь-яких документів 
дозвільного або підтверджуючого характеру.  

Також вимірювальні підрозділи мають виконувати положення 
Закону, зокрема в частині оцінки відповідності та повірки засобів 
вимірювальної техніки (далі – ЗВТ). Згідно зі статтею 16 Закону по-
рядок проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих 
ЗВТ (стаття 8 Закону) встановлюється технічними регламентами та 
іншими нормативно-правовими актами. Оцінка відповідності ЗВТ, 
які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, 
проводиться на добровільних засадах. Згідно зі статтею 17 Закону 
ЗВТ, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої 
метрології (законодавчо регульовані ЗВТ), підлягають періодичній 
повірці та повірці після ремонту. Перелік категорій законодавчо ре-
гульованих ЗВТ, що підлягають періодичній повірці, встановлено 
постановою Кабінету Міністрів України 2. Повірка ЗВТ, які не за-
стосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та пере-
бувають в експлуатації, проводиться на добровільних засадах. 

Беручи до уваги викладене вище, організації, які провадять 
метрологічну діяльність, що не належить до сфери законодавчо 
регульованої метрології, можуть виконувати вимірювання без от-
римання документів дозвільного або підтверджуючого характеру.  

 
Література 
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СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ И ЧЕХИИ НА СТРУКТУРУ 
АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ 

  
При назначении характеристик абразивных кругов для шлифо-

вания, технологи часто сталкиваются с проблемой сравнения соот-
ветствующих характеристик разных производителей абразивного 
инструмента. Одной из важнейших характеристик является струк-
тура абразивного круга. Если говорить о соответствии стандартов 
Украины и Чехии на структуру абразивных кругов, то эти стандар-
ты практически соответствуют друг другу.  

Термин «структура абразивного инструмента» имеет специфиче-
ское обозначение. Структура – это соотношение объемов шлифо-
вального материала, связки и пор в абразивном инструменте. В аб-
разивном инструменте на любой связке имеются поры, причем в 
инструменте на керамической и бакелитовой связках поры занима-
ют объем больший, чем в инструменте на вулканитовой и металли-
ческой связках. Абразивный инструмент с высоким содержанием 
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пор менее прочен и подвергается большему изнашиванию, чем ин-
струмент более плотный. Абразивный инструмент для каждой кон-
кретной операции шлифования должен иметь строго заданную 
структуру.  

Структуру абразивных кругов разделяют на 12 групп от 1 до 12. 
Чем выше номер, тем меньше в объеме инструмента абразивных зе-
рен, больше связки и пор при одинаковой твердости. Так для струк-
туры 1 объемное содержание абразива в инструменте составляет 
62%, для каждого последующего номера структуры объем зерна 
уменьшатся на 2%. Номер структуры принято обозначать буквой N. 
Между номером структуры N и объемной концентрацией зерна Vз в 
инструменте существует связь: 

N = 0,5(62 – Vз) 
По европейскому стандарту ISO/FDIS 6103 приняты номера 

структуры для абразивного инструмента от 0 до 14, т.е. всего 15 
групп. Номер структуры также рассчитывается по приведенной 
формуле. 

На одной из ведущих чешских абразивных фирм «BEST-
BUSINESS a.s.», значение структуры шлифовальных кругов обозна-
чаются по стандарту FEPA (Европейская организация изготовите-
лей абразивов). В Украине, которая использует стандарт ДСТУ, 
также используется стандарт FEPA для обозначения структуры аб-
разивных кругов. Для сравнения структуры кругов приводим соот-
ветствие стандарта ДСТУ и стандарта FEPA (табл. 1) 

 
Таблица 1 – Соответствие структуры кругов по стандарту  

ДСТУ и стандарту FEPA 
Структура по FEPA Структура по ДСТУ Название структуры круга 
1–2 1–2 очень плотная 
3–4 3–4 плотная 
5–6 5–6 средняя 
7–8 7–8 открытая 
9–10 9–10 очень открытая 
11–12 и т.д. 11–12 и т.д. пористая 

 
В Чехии, как и практически во всех Европейских странах, в том 

числе и на Украине, структура кругов обозначается цифрами. Очень 
плотная структура – 1 и 2, плотная – 3 и 4, средняя – 5 и 6, открытая 
– 7 и 8, очень открытая – 9 и 10, пористая от 11 и выше. Для струк-
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тур от 1 до 10 обозначение связано с технологией изготовления, 
структуры о 11 и выше зависят от применения порообразователей.  

Приведенная информация и табл. 1 структуры абразивных инст-
рументов позволяют сопоставить стандарты обозначения шлифо-
вальных кругов Европейских производителей и, в частности Чеш-
ских, со стандартом абразивных кругов в Украине и рекомендовать 
их к использованию отечественными потребителями абразивного 
инструмента.  

  
 
 

Степаненко С.М. ГП «Ивченко-Прогресс»,  
Запорожье, Украина 

 
КАК ЗАМЕНИТЬ АВИАЦИОННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ 

СТАНДАРТЫ БЫВШЕГО СССР? 
 
На сегодняшний день основой функционирования предприятий 

авиастрое-ния в Украине является система деятельности и взаимодей-
ствий, основанная на комплексе нормативных документов (НД), раз-
работанных и принятых еще во времена существования Министерст-
ва авиационной промышленности СССР: отраслевых стандартов 
(ОСТ 1 ХХХХ), руководств, положений, правил, инструкций и т.п.  

В соответствии с Законом Украины «О стандартизации», приня-
тым в июне 2014 г., стандарты, кодексы установившейся практики и 
технические условия, принятые центральными органами исполни-
тельной власти до вступления в силу этого Закона, а также отрасле-
вые стандарты (ОСТ) и приравненные к ним другие НД бывшего 
СССР, отраслевые стандарты Украины (ГСТУ) применяются до их 
замены или отмены в Украине, но не более 15 лет со дня вступления в 
силу настоящего Закона. Анализ, выполненный в ПАО «Украинский 
научно-исследовательский институт авиационной технологии» (Укр-
НИИАТ), показывает, что в структуре существующего нормативного 
базиса авиастроения Украины стандарты ГОСТ составляют 5%, руко-
водящие технические материалы, производственные инструкции, 
технические рекомендации, методические указания – 20%, техниче-
ские условия – 25%, отраслевые стандарты – 45%, другие НД – 5%. 
Отсюда видно, что работа по замене в первую очередь массива отрас-
левых стандартов является крайне важной и весьма актуальной. 
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Решить задачу замены отраслевых стандартов и приравненных к 
ним других НД бывшего СССР так, чтобы новыми НД в равной мере 
могли пользоваться все заинтересованные предприятия авиастрои-
тельной отрасли Украины можно, если создать в Украине систему 
корпоративных авиационных стандартов, имеющих единое место ре-
гистрации, общий принцип обозначения, выпущенных и сопровож-
даемых по единым корпоративным правилам. Формирование единой 
нормативной базы корпоративных стандартов должно осуществлять-
ся в интересах всех участников авиастроения Украины. 

Замена авиационных отраслевых стандартов бывшего СССР корпо-
ративными авиационными стандартами Украины может быть выпол-
нена следующим образом. Одно из предприятий отрасли, например 
ПАО УкрНИИАТ, должно взять на себя обязанности головного пред-
приятия по авиационной корпоративной стандартизации в Украине.  

К полномочиям головной организации по стандартизации долж-
ны относиться следующие функции: 
 выполнение координации действий по созданию системы корпо-
ративных стандартов; 
 ведение Реестра корпоративных НД; 
 утверждение оформленных в установленном порядке стандартов 
и других корпоративных НД и внесение их в Реестр; 
 формирование годовых планов по стандартизации; 
 другие работы, связанные со стандартизацией. 

В соответствии с принятыми правилами национальной стандар-
тизации, в зависимости от объекта стандартизации, положений, ко-
торые содержат документы, и процедур введения их в действие, 
разрабатываемые НД, могут иметь обозначение: 
 СОУ АВІА – стандарт организации Украины авиационный; 
 СОУ АВІА-Н – руководство (нормативный документ, который не 
являет-ся стандартом).  
 ТУ У – технические условия (техническая спецификация) (нор-
мативный документ, который также не является стандартом). 

Работы в рамках корпоративной системы стандартизации долж-
ны выполняться за средства предприятий, принимающих на себя 
обязательства основного разработчика определенного стандарта. 
При этом, имущественные права на НД должны принадлежать 
предприятию, основному разработчику стандарта. 

Заинтересованные предприятия и организации должны подавать 
в головную организацию по стандартизации предложения по прове-
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дению работ по стандартизации, касающихся разработки, пересмот-
ра, отмены НД и изменений к ним, а также по возможности собст-
венного участия в этих работах. Головная организация по стандар-
тизации должна письменно сообщить предприятиям и организаци-
ям, подавшим предложения, о включении предложений в план ра-
бот по стандартизации или об отказе во включении в план с указа-
нием оснований для отказа. Головная организация по стандартиза-
ции, на основе предложений предприятий и организаций, а также 
собственного анализа состояния с корпоративными НД, формирует 
годовой план работ по стандартизации. 

Стандарты, кодексы установившейся практики, другие НД 
должны считаться принятыми в качестве корпоративных НД, если 
они согласованы минимум двумя предприятиями или организация-
ми. После присвоения НД окончательного обозначения и после 
включения его в Реестр, НД будет считаться принятым в качестве 
корпоративного НД. Предприятия и организации, разрабатывающие 
и изготавливающие авиационную технику, могут в любое время 
присоединиться к числу предприятий, согласовавших НД, прислав в 
головную организацию по стандартизации подлинник дополнения к 
листу утверждения НД установленной формы. 

Корпоративные НД должны применяться на добровольной осно-
ве, кроме случаев, если обязательность их применения установлена 
договорами, контрактами, техническими заданиями, другими НД. 
Корпоративные НД должны издаваться, воспроизводиться и рас-
пространяться на договорной основе основными разработчиками, 
держателями подлинников соответствующих НД, по запросам 
предприятий и организаций Украины. 

Предлагаемая схема работ позволит решить актуальную пробле-
му современного авиастроения Украины – сформировать единую 
нормативную базу. 
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Тимофєєв С.С., Воскобойников Д.Г., Цап О.І.  
Український державний університет залізничного 

 транспорту, Харків, Україна 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЧАВУННИХ 
ДЕТАЛЕЙ РУХОМОГО СКЛАДУ 

 
Підвищення експлуатаційних властивостей деталей та вузлів за-

собів залізничного транспорту при їх виготовленні та відновленні є 
актуальної проблемою. 

На відновлення і ремонт деталей рухомого складу залізниці 
України витрачають великі суми державних коштів, тому підви-
щення їх експлуатаційних характеристик є важливою задачею. В 
процесі експлуатації та ремонту деталей та вузлів залізничного тра-
нспорту виявляються дефекти, розташовані на робочих поверхнях 
різного призначення, які виготовляються із застосуванням залізову-
глецевих сплавів, зокрема чавуну. Чавун є складнозварюваним ма-
теріалом, внаслідок утворення при відновленні та ремонті крихких 
та складнооброблюваних структур відбілу та гартування, обумовле-
них високим вмістом вуглецю, сірки і фосфору в основному мета-
лі,схильність чавуну до утворення нерівно вісних фаз при кристалі-
зації,а низька пластичність основного металу і зони оплавлення 
призводять до утворення тріщини пор. 

Одним з основних напрямків вирішення даної проблеми є вико-
ристання технологій, що забезпечують модифікацію поверхні виро-
бів шляхом нанесення спеціальних покриттів. Вибір технології для 
вирішення конкретних прикладних задач визначається за сукупніс-
тю техніко-економічних показників, базовими з яких є характерис-
тики покриття, що наноситься, вартість нанесення покриття, проду-
ктивність установки для нанесення, універсальність технології [1]. 
Як результат, інтенсивний розвиток отримали технології газотермі-
чногонапилення та оксилегування, що найбільш повно задовольня-
ють даний комплекс показників. Свідченням тому є інтенсивне зро-
стання світового ринку газотермічного нанесення покриттів та хімі-
котермічної обробки, який в даний час перевищив 8 млрд. доларів 
США в рік і продовжує зростати. Газотермічне напилювання реалі-
зується безліччю методів, таких як газополум’яне напилювання, ви-
сокошвидкісне газополум’яне напилювання, детонаційне напилю-
вання, плазмове напилювання та іншими. Кожен з цих методів має 
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перевагу, щонайменше, в одній із зазначених характеристик на 
шкоду іншим [1].  

Тому метод вибирається виходячи з оптимального співвідно-
шення ціни-якості продукції, одержуваної в результаті напилюван-
ня. Очевидним є необхідність створення методу газотермічного на-
пилювання та оксилегування, який найбільш повно задовольнив би 
всьому комплексу зазначених характеристик. Розробці такого мето-
ду присвячена дана робота. Детонаційна технологія виділяється як 
одна з кращих за характеристиками покриття, що наноситься, вар-
тості нанесення і універсальності. Основними суттєвими недоліка-
ми даної технології є: низька продуктивність; негативний вплив ро-
бочого середовища - кисню на покриття, чутливі до окислення; ро-
бота тільки на порошкових матеріалах. Вирішення проблеми під-
вищення продуктивності детонаційних гармат досягнуто за рахунок 
зростання частоти пульсацій. Так, фірмою Praxair (USA) розроблена 
детонаційна гармата з частотою пульсацій 100 Гц на детонаційної 
трубі малого діаметра (близько 10 мм). Іншим технічним рішенням 
є розробка детонаційної установки револьверного типу з швидкоп-
линними детонаційними трубами. При цьому, недоліки в обмеженні 
переліку матеріалів, що наносяться, залишилися невирішеними.  

Пропонується розроблення інноваційних технологій та техноло-
гічних процесів виготовлення та відновлення деталей та вузлів залі-
зничного транспорту за рахунок створення багатошарових складно-
легованих структурованих покриттів з використанням нової детона-
ційної технології з надкритичним стисненням та оксилегування в 
екологічно чистому середовищі [2]. 

Актуальність виконання завдань полягає в потребі визначення 
особливостей формування покриттів при виготовленні та віднов-
ленні деталей та вузлів залізничного транспорту з застосуванням 
інноваційних технологій їх нанесення, що забезпечують підвищену 
зносостійкість. 

 
Література 
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carbon alloys operating under conditions of friction and wear / L.A. Timo-
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Тимофєєв С.С., Огульчанська Н.Р. Український  
державний університет залізничного транспорту,  

Харків, Україна 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ УСУНЕННЯ 
ХВИЛЕПОДІБНОГО ЗНОСУ РЕЙОК 

 
Зі зростанням вантажообігу та швидкостей руху на залізницях 

зростає і знос рейок, що спричиняє виникнення дефектів рейок. Се-
ред них поширеним є хвилеподібний знос рейок, який істотно зни-
жує їх ресурс. 

На сьогодні єдиним ефективним і найбільш поширеним засобом 
усунення хвилеподібного зносу є шліфування рейок, адже такий ме-
тод усуває нерівності на поверхні катання рейок, що викликають зро-
стання динамічних дій на колію, які знову можуть викликати хвиле-
подібний знос. На українських залізницях застосовуються рейкошлі-
фувальні поїзди типу РШП-48К, що призначені для відновлення фор-
ми головки рейки дефектних ділянок колії 1520 мм методом активно-
го шліфування за допомогою шліфувальних кругів, що обертаються 
при температурі навколишнього середовища від –20 до +40 °С. Тех-
нологія шліфування цих поїздів не відповідає усім вимогам якісного 
усунення дефектів, частіше виникає зміна структури оброблюваної 
поверхні за рахунок того, що в зоні тертя виникають термомеханохі-
мічні взаємодії. Це пов’язано з тим, що в зоні контакту на поверхні 
металу утворюються структури, які відрізняються від структур вихід-
ного матеріалу. Тому при усуненні хвилеподібного зносу необхідно 
враховувати цей фактор, а саме підбирання швидкості шліфування, 
складу матеріалу шліфування та його дисперсність.  

Щоб відповісти на питання, що відбувається з поверхнею рейок 
при шліфуванні потрібно ознайомитися з процесами, що виникають 
на поверхні металу під час шліфування. При стаціонарному процесі, 
коли шліфуємий виріб нерухомий, схему роботи слід розглядати як 
нагрівання поверхні стаціонарним джерелом тепла. Потужність 
джерела тут можна знайти виходячи з теплового потоку, утвореного 
групою абразивних зерен, які діють в одиницю часу на одиниці по-
верхні, що складається з імпульсів. 

Були проведені теоретичні розрахунки впливу температури при 
шліфуванні в зоні контакту шліфувальний круг – поверхня металу. 
За допомогою рівнянь були визначені необхідні характеристики при 
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шліфуванні, знайдена максимальна можлива температура для ефек-
тивного усунення дефекту. 

Порівнюючи температури різних шарів шліфованої поверхні при 
дії миттєвого і безперервного джерел тепла, можна встановити їх іс-
тотну відмінність. Наприклад, якщо через 0,1 секунд на глибині 
1 мм від шліфованої поверхні миттєве джерело дає підвищення 
температури на 80°, то безперервний на 420°. Поверхня і безпосе-
редньо прилеглий до неї значний шар металу після виходу із зони 
шліфування мають досить високу температуру, тому при нерухо-
мому виробі верхні шари шліфованого металу зрізаються з великим 
запасом тепла, і нагрівання виробу відбувається повільніше, ніж це 
зареєстровано деякими дослідниками, що застосовували метод 
виміру температури при безперервному шліфуванні спаю термопа-
ри. Наприклад, максимальна температура на глибині 2 мм була 
встановлена в 300°, тоді як по розрахунковому графіку на глибині 
2 мм через 1,8 с температура повинна піднятися до 600°. Це можна 
пояснити тільки тим, що при безперервному контакті 
шліфувального кола з виробом нагрітий метал з оброблюваної 
поверхні увесь час зрізається. З ним відходить і частина тепла, тому 
шліфований виріб нагрівається менше, ніж у тому випадку, якщо б 
стружки не знімалися і джерело тепла якби торкалося лише 
поверхні оброблюваного виробу. 

Тому на підставі цього можна зробити наступні висновки: 
 шліфування подовжує термін служби рейок, і має переваги такі 
як усунення хвилеподібного зносу, зниження поверхневих і внутрі-
шніх дефектів в голівці; 
 обстежувати стан рейок необхідно як перед шліфуванням, так і 
після нього, щоб переконатися у відповідності фактично отримано-
го профілю зовнішнього і внутрішнього рейок заданому, оскільки 
неправильно відшліфовані рейки гірші, ніж взагалі не шліфовані; 
 зовнішню рейку рекомендується шліфувати з меншою інтенсив-
ністю в зоні робочого викруглення для зниження контактної напру-
ги і сприяння природному зносу. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ, ПРАЦЕЗДАТНОСТІ МАСЛЯНИХ 
ШЕСТЕРЕННИХ НАСОСІВ ДВС 

 
Якість та працездатність машинобудівних вузлів та агрегатів в 

значній мірі залежить від якості робочих поверхонь. Якість робочих 
поверхонь – комплексна характеристика, що забезпечується засто-
суванням технологій обробки поверхні, зокрема нанесенням пок-
риттів різного призначення, використання яких веде до надійної 
якісної роботи в певних умовах експлуатації. Нанесення покриттів – 
це надійний шлях до підвищення якості і конкурентоздатності еле-
ментів вузлів тертя та інших деталей рухомого складу. 

До факторів забезпечення якості покриттів на робочих поверх-
нях масляних шестеренних насосів двигунів внутрішнього згоряння 
відносять хімічний склад, спосіб одержання покриття, вибір техно-
логічних параметрів нанесення покриття. Ці фактори на пряму 
впливають на фазовий склад та внутрішню структуру нанесених по-
криттів, а утворені на поверхні матеріалу структури впливають на 
якість показників експлуатації вузлів та агрегатів: зносостійкість, 
коефіцієнт тертя, припрацьовуваність.  

Було розроблено технологію модифікації поверхні виробів шля-
хом нанесення спеціальних покриттів на деталі масляних шестерен-
них насосів для підвищення їх експлуатаційних характеристик з за-
безпеченням вихідного структурно-фазового складу. Вибір техноло-
гії та обладнання вирішувався за сукупністю техніко-економічних 
показників, базовими із яких є характеристика покриття, що нано-
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ситься, його вартість, продуктивність установки для їх нанесення та 
універсальність технології. В наш час у світовій практиці розробле-
но ряд методів підвищення триботехнічних властивостей матеріалів 
[1]. Особливу увагу приділяють тим методам та способам, які за-
безпечують не тільки досягнення заданих властивостей, але й гара-
нтують екологічну чистоту технологічного процесу[2]. Перспектив-
ним напрямком підвищення зносостійкості пар тертя є метод хімі-
ко-термічної обробки залізовуглецевих сплавів з використанням во-
дних розчинів солей [3]. 

Технологія базується на використанні паротермічної обробки 
матеріалів з використанням водного розчину алюмохромфосфатно-
го звязуючого (АХФC). Дослідження утворених таким чином пок-
риттів дало можливість встановити взаємозв’язки між технологіч-
ними параметрами нанесення покриттів та їх експлуатаційними 
властивостями.  

Для визначення оптимальних параметрів нового способу нане-
сення покриття, в залежності від експлуатаційних умов роботи пари 
шестерня–корпус масляного шестеренного насосу двигунів внутрі-
шнього згоряння, були змодельовані дані властивостей покриття в 
залежності від параметрів технологічного процесу [3, 4]. 

Моделювання дозволило визначити діапазон значень параметрів 
технологічного процесу, за рахунок зміни яких можливо досягти 
найкращих експлуатаційних та триботехнічних властивостей, а саме 
утворення оптимальної товщини покриття, мінімальних значень 
зносу, оптимального часу приробітки, витримки максимального на-
вантаження до утворення задирів [5]. Після нанесення покриття бу-
ли проведені дослідження впливу утвореного поверхневого шару на 
триботехнічні властивості пари тертя, а саме зносостійкість, зна-
чення коефіцієнта тертя, припрацьовуваність. 

Обробка деталей масляного насоса в парогазовому середовищі 
водного розчину АХФС має такі переваги: підвищення зносостійко-
сті пар тертя, за рахунок утворення на поверхні деталей аморфних 
структур, оксидів (Fe2O3) та шпінелей (Fe3O4); скорочення періоду 
припрацювання пари тертя; значне скорочення часу на обробку де-
талі порівняно з традиційними технологіями ХТО; забезпечення 
дифузійного насичення у важкодоступних місцях; відносно невели-
ка собівартість, ресурсозбереження і екологічна чистота, завдяки 
низькій концентрації насичуючих елементів. 
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Таким чином, проведений аналіз моделювання параметрів тех-
нологічного процесу дозволяє прогнозувати зміни триботехнічних 
властивостей поверхні в залежності від зміни параметрів нового те-
хнологічного процесу, що веде до можливості прогнозувати, обира-
ти та контролювати якість нанесених покриттів. 
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ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ 
ВІДПОВІДНОСТІ 

 
Головною метою державної політики у сфері технічного регулю-

вання є забезпечення високого рівня захисту прав громадян України 
як споживачів в наданні можливості вільного вибору безпечних і 
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якісних товарів (робіт, послуг), а також сприяння вільному руху то-
варів на державному і світовому ринках. 

Об'єктивною необхідністю на нинішньому етапі є використання 
стандартів, технічних регламентів, процедур оцінки відповідності та 
ринкового нагляду, які б сприяли міжнародному обміну товарами і 
послугами, підвищенню якості та конкурентоспроможності на всіх 
рівнях виробництва і торгівлі заради кінцевої мети – задоволення 
споживачів і надійного захисту життя, здоров'я , створення безпеч-
них умов праці та охорони навколишнього природного середовища 
в інтересах населення всіх країн світу. 

Основними елементами створеної в нашій країні системи техніч-
ного регулювання є: закони; технічні регламенти; національні стан-
дарти, що гармонізовані з міжнародними і європейськими вимога-
ми; процедури підтвердження відповідності; нагляд за виконанням 
обов’язкових вимог. 

10 лютого 2016 року набув чинності Закон України "Про техніч-
ні регламенти та оцінку відповідності". Цей Закон визначає правові 
та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування те-
хнічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відпові-
дності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності, згідно 
Закону технічний регламент – це нормативно-правовий акт, в якому 
визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи 
способи виробництва, в тому числі відповідні процедурні положен-
ня, дотримання яких є обов'язковим. 

Оцінка відповідності, згідно з законом, це процес доказу того, 
що певні вимоги, що стосуються продукції, процесу, послуги, сис-
теми, особи або органу, були виконані. Оцінка відповідності органу 
здійснюється шляхом акредитації органів з оцінки відповідності. 

Основна мета оцінки відповідності полягає в забезпеченні впев-
неності користувачів у тому, що вимоги, що висуваються до това-
рів, систем і послуг, задоволено.  

Оцінка відповідності може здійснюватись з використанням стан-
дартів або без них. Процедури оцінки відповідності, які містяться в 
директивах, базуються на восьми модулях і встановлених Рішенням 
Ради 93/465/ЄЕС (рис. 1). Метою такої процедури є забезпечення 
того, щоб усі виробники охоплюючи виробників третіх країн, ви-
мушені були приймати міри для відповідності директивам. 
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Рис. 1. Модулі оцінки відповідності 

 
Модулі оцінки відповідності дають законодавцеві можливість 

встановити відповідні процедури, за допомогою яких виробники ма-
ють можливість продемонструвати відповідність продукту вимогам 
технічних регламентів щодо типу продукції та відповідних ризиків.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТУ З ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ 

ФІЛОСОФІЇ З МЕТРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

 
Серед новітніх тенденцій розвитку вищої школи, як міжнародно-

го явища, особливе місце займає інтеграція вищої освіти, яка має 
мету створення єдиного освітнього простору. У «Середньотерміно-
вій стратегії ЮНЕСКО на 2014-2021 рр.» як стратегічна ціль номер 
один наголошується «Розвиток систем освіти з метою розширення 
можливостей якісного навчання для всіх на протязі всього життя», а 
у Великій програмі «Природничі науки» головним напрямом діяль-
ності вказано «Використання науково-технічної інформації та знань 
в інтересах сталого розвитку». 

У відповідності з прийнятим у 2014 році Законом України «Про 
вищу освіту» [1] українські університети та наукові установи з осені 
2016 року почали підготовку докторів філософії за структуровани-
ми освітньо-науковими програмами. Започаткована реформа аспі-
рантури та системи захисту дисертаційних досліджень, яка є елеме-
нтом інтеграції України у європейський освітній і науковий простір, 
передбачає впровадження третього (освітньо-наукового) рівня ви-
щої освіти з отриманням загальноприйнятого у світі наукового сту-
пеня PhD (доктора філософії), але конкретні параметри та механіз-
ми майбутнього функціонування цієї системи ще не повністю ви-
значені та потребують розробки.  

Законом про вищу освіту визначено необхідність розробки нових 
стандартів вищої освіти для всіх рівнів, зокрема і для рівня доктора 
філософії. Відповідно до статті 10 Закону: «Стандарт вищої освіти – 
це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 
вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем 
вищої освіти в межах кожної спеціальності». Стандарт вищої освіти 
визначає такі вимоги до освітньої програми: 1) обсяг кредитів 
ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 
2) перелік компетентностей випускника; 3) форми атестації здобу-
вачів вищої освіти; 4) вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти; 5) вимоги професійних стандартів 
(у разі їх наявності)». Стандарти базуються на компетентісному пі-
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дході та поділяють філософію визначення вимог до фахівця, закла-
дену в основу Болонського процесу та міжнародного Проекту Єв-
ропейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tun-
ing Educational Structures in Europe, TUNING). 

Основним призначенням стандартів є «оцінювання якості змісту 
та результатів освітньої діяльності» (стаття 10.2), насамперед, під 
час акредитації освітніх програм. Загальна структура стандартів 
вищої освіти визначена Методичними рекомендаціями [2]. Розроб-
кою стандартів займаються науково-методичні підкомісії зі спеціа-
льностей з подальшим затвердженням МОНУ за погодженням з 
НАЗЯВО (на жаль ця структура поки що не функціонує). Крім того, 
велика кількість розроблених стандартів все ще знаходиться на ста-
діях методичної експертизи або громадського обговорення. 

Членами підкомісії науково-методичної комісії з галузі знань 
«Автоматизація та приладобудування» підготовлено проект станда-
рту з спеціальності метрологія та інформаційно-вимірювальна тех-
ніка. Було враховано пропозиції Науково-методичної ради МОНУ, 
галузевих об’єднань, роботодавців, закладів вищої освіти, в яких 
ведеться підготовка фахівців за цією спеціальністю. 

При розробці стандарту ставилося завдання відобразити основні 
напрямки дисертаційних досліджень в теоретичній, законодавчій та 
прикладній метрології. Були визначені об’єкти вивчення та/або діяль-
ності (феномени, явища або проблеми, які вивчаються): засоби інфо-
рмаційно-вимірювальної техніки; методи вимірювань, контролю, ви-
пробувань та діагностування; метрологічне забезпечення наукової, 
виробничої, соціальної, медико-біологічної, екологічної та інших ви-
дів діяльності, простежуваність та співставимість результатів; норма-
тивна документація, пов’язана з вимірюваннями та їх застосуванням; 
інформаційні технології експериментальних досліджень. 

Теоретичний зміст предметної області включає поняття та прин-
ципи і концепції в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної 
техніки для забезпечення єдності вимірювань; принципи побудови 
засобів вимірювальної техніки для розвитку приладобудівної галузі; 
оптимальні шляхи автоматизації експериментальних досліджень з 
метою отримання достовірної інформації про об’єкти дослідження; 
принципи стандартизації та оцінки відповідності; принципи метро-
логічної діяльності спрямованої на підвищення якості продукції. 

З урахуванням прав закладів вищої освіти на автономію стандарт 
має «рамковий» характер. Це означає самостійність, незалежність і 
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відповідальність цих закладів у прийняті рішень щодо організації 
освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управлін-
ня, економічної та іншої діяльності, самостійного підбору та розс-
тановки кадрів, у межах передбачених Законом. Так в Одеському 
національному політехнічному університеті самостійно разроблені 
освітньно-наукові програми та навчальні плани затверджуються 
Вченою радою університета для кожної спеціальності.  
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РИСКИ В РАБОТЕ С ПОСТАВЩИКАМИ 
 
В последние годы уделяется повышенное внимание вопросам рис-

ков качества продукции (в любых сферах) в цепочках поставок. Ведь 
проблемы с качеством у любого участника цепочки поставок может 
вызывать эффект домино, который будет охватывать всю цепочку. 
Часто предприятию сложно отслеживать у поставщиков кто, что и ко-
гда делал. Продукция, которая продается потребителю, включает ма-
териалы, компоненты и услуги созданные, как конечным производи-
телем, так и всеми поставщиками в цепочке поставок. 

Риски качества продукции связаны с рисками в цепочке поста-
вок, в которой есть поставщики и связанные с ними суб-постав-
щики, которые необходимы предприятию для выпуска своей про-
дукции. Также, кроме рисков качества продукции, присутствуют и 
другие риски: операционные, репутационные, финансовые и др. 

Управление рисками в теперь включено в многие стандарты ISO, 
API, FSSC, BS, NIST, SAE. 
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Покупателю сырья, материалов, комплектующих, услуг при 
оценке рисков поставок важно знать есть ли у поставщика (-ов) не 
только СМК, а СУР (система управления рисками) и СУНБ (систе-
ма управления непрерывностью бизнеса). В СУНБ есть: планирова-
ние непрерывности бизнеса (Business Continuity Planning, BCP); 
планирование аварийного восстановления (Disaster Recovery 
Planning, DRP).  

В случае BCP основной целью планирования является обеспече-
ние выполнения производственных задач предприятия. При DRP 
основное внимание обращается на подготовку предприятия к ско-
рейшему восстановлению деятельности в случае инцидента, аварии, 
природного бедствия, кризисной ситуации и т.п. Анализ того, как 
влияют на бизнес (Business Impact Analysis, BIA) различные инци-
денты является одним из ключевых в непрерывности бизнеса.  

В цюрихской базе данных событий (потерь) в цепочках поставок 
приводятся данные по таким проблемам у поставщиков (за 2001-
2014 гг. в порядке убывания): 
 несчастные случаи; 
 проблемы производства; 
 отсутствие и нехватка рабочей силы; 
 стихийные бедствия; 
 саботаж, терроризм, преступность и война; 
 финансовые потери; 
 изменчивость/волатильность спроса; 
 физические и нормативные требования; 
 отраслевые (то есть рыночные) проблемы; 
 иски. 

Предприятие должно определять материалы, комплектующие и 
услуги, которые являются критическими для проектирования и вы-
пуска продукции.  

Некоторые стандарты на системы менеджмента (например, API 
Spec Q1, API Spec Q2) требуют наличия и поддержки процедуры по 
закупкам, чтобы обеспечить соответствие установленным требова-
ниям закупленной продукции или видов деятельности. В процедуре 
должно быть описано: определение критической продукции, ком-
плектующих или видов деятельности, первоначальная оценка и вы-
бор поставщика, тип и степень контроля к цепочке поставок для 
критической продукции и видов деятельности, критерии и методы 
повторной оценки поставщиков на основе риска поставщика и дея-
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тельности его по качеству, а также ведения перечня утвержденных 
поставщиков и области их одобрения. Для критической продукции 
и услуг процедура системы менеджмента (СМ) должна включать 
требования к анализу документации поставщика, к методам тести-
рования или проверки, частоте проверок и ответственных за про-
верки. Требования должны быть основаны на риске, связанном с 
качеством продукции поставщика. 

К факторам риска, связанным с поставщиками, как правило, от-
носят: качество, географическое положение, финансовое положе-
ние, поставки точно в срок с соответствующим объемом заказа, 
технологические возможности и производительность, возможности 
и производительность проектирования, сложность проектирования, 
сложность изготовления (технологии), использование и валидация 
специальных процессов, наличие достаточных и компетентных 
людских ресурсов, улучшение деятельности, последовательное 
управление в цепочке поставок, надлежащий уровень информаци-
онной безопасности, изменения у поставщиков. 
 
 
 

Хошимов А.А., Полвонов Х.М., Тешабаев А.М.  
Ферганский политехнический институт,  

Фергана, Узбекистан 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕФОЛИАНТА НА ОСНОВЕ 
ТРИКАРБАМИДОХЛОРАТА НАТРИЯ И 1,4-БУТИНДИОЛА 

 
Важной проблемой отечественного хлопководства является от-

сутствие высокоэффективного комплекснодействующего дефолиан-
та, обеспечивающего качественное удаление листьев хлопчатника 
при подготовке его к механизированной уборке хлопка-сырца. К 
дефолиантам предъявляют жесткое требование. Синтезируемые де-
фолианты должны быть малотоксичными, мягкодействующими на 
растения, эффективными при низких нормах расхода, отрицательно 
не влияющими на урожай хлопка-сырца и его качество. Однако раз-
работанные и широко применяемые как у нас, так и зарубежом де-
фолианты не соответствуют сегодняшним требованиям хлопко-
водства, из-за высокой токсичности (реглона, грамоксона, фосфор-
органических дефолиантов), отрицательных воздействий на расте-



 

 118 
 

ния (хлорат содержащих препаратов), не стабильности проявления 
дефолиирующей активности (дроппа, хорвейда, препаратов на ос-
нове 2-хлорэтилфосфоновой и галлоидкарбоновых кислот). 

Одним из перспективных и рациональных способов решения 
этой актуальной задачи является совместное применение для дефо-
лиации хлорат содержащих препаратов, соединений содержащих –
CH2-CH2- этиленовую группу. Представителем таких соединений 
являются алифатический спирт 1,4-бутиндиол, тоесть проявляюще-
го дефолиирущий активность благодаря наличию в их молекулах 
этиленовой связь. Применение его совместно с трикарбамидохлора-
та натрия повышает уровень этилена в зоне опадения листьев и ус-
коряет образование отделительного слоя в листовых черешках.  

При совместном применении 1,4-бутиндиола с трикарбамидо-
хлората натрия значительно усиливается дефолиирующая актив-
ность и улучшается действие компонентов на растения, а также 
снижается гектарние дозы, компенсируется малоэффективное дей-
ствие одного компонента воздействием другого. 

Для физико-химического обоснования и разработки технологии 
получения комплекснодействующих дефолианта на основе препа-
рата «Сихат»- трикарбамидохлората натрия, 1,4-бутиндиола, преж-
де всего, необходимы знания по растворимости и взаимодействию в 
сложных водных системах, включающих исследуемые компоненты. 

В лабораторных условиях хлорат натрия легко получают хло-
рированием растворов соды и едкого натрия [1, 2]. 

 3Na2CO3+3Cl2=NaClO3+5NaCl+3CO2;  (1) 
 6NaOH+3Cl2=NaClO3+5NaCl+3H2O.   (2) 

 В промышленности ранее хлорат натрия производился хлори-
рованием известкового молока с последующим частичным выделе-
нием избытка хлорида кальция охлаждением и обработкой хлорат 
кальциевого раствора сульфатом натрия [1, 3]. 

6Ca(OH)2+6Cl2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O;   (3) 
Ca(ClO3)2+Na2SO4+2H2O=2NaClO3+CaSO4∙2H2O.  (4) 

Описанным способом промышленное производство хлората на-
трия впервые осуществлено во Франции [3].  

В настоящее время в промышленности хлорат натрия преиму-
щественно получают электрохимическим окислением хлорида на-
трия [2, 4]. Известны различные варианты получения целевого про-
дукта данным способом, как в кристаллическом виде, так и в виде 
водного раствора. Промышленное производство хлората натрия 
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электрохимическим окис-лением поваренной соли внедрено на 
Ферганском ПО «Азот».  

Для получения небольшого количества хлората магния пред-
ставляет интерес обменной реакции хлората натрия с сульфатами и 
хлоридами магния в водной или ацетоновой среде [5]. 

2NaClO3+MgSO4 = Mg(ClO3)2 + Na2SO4;  (5) 
2NaClO3+MgCl2 = Mg(ClO3)2+ 2 NaCl.   (6) 

В промышленности хлорат магния получают взаимодействием 
хлората натрия с бишофитом (MgCl2∙6H2O) в расплаве. Товарный 
продукт под названием хлорат-магниевый дефолиант содержит 
60±2% шестиводного хлората магния. Сущность технологического 
процесса заключается в получение расплава хлорат- магниевого де-
фолианта плавлением бишофита с хлоратом натрия при мольном со-
отношении 1:2 с последующей кристаллизацией целевого продукта. 

Недостатком технологии получения кристаллического хлорат-
маг-ниевого дефолианта в том, что в ней непредусмотрено разделе-
ние хлорида натрия от основного продукта реакции – хлорат маг-
ния. В связи с этим в полученном продукте содержания балластных 
физиологически неактивных хлоридов натрия и магния достигается 
до 40%, что приводит к высоким нормам расхода дефолианта и 
большим затратам на его транспортировку, хранение и применение. 

Способ получения малотоксичного дефолианта «Сихат» анало-
гичен производству твердого хлоратмагниевого дефолианта. Сущ-
ность способа заключается во введении в плав карбамида кристал-
лического хлората натрия при массовом соотношении (2,03–2,71): 
1,0 с последующей кристаллизацией полученного гомогенного рас-
плава дефолианта «Сихат» на барабанном кристаллизаторе, охлаж-
даемом изнутри рассолом [6]. Производство дефолианта «Сихат» 
внедрено на Ферганском ПО «Азот». Содержание хлората натрия в 
выпускаемом продукте составляет 32±1% [7]. 

Основной способ получения хлората кальция – хлорирование из-
весткового молока по реакции (1.4). Оба продукта этой реакции хо-
рошо растворимы в воде [7], благодаря чему весьма затруднительно 
их разделение. В этой связи хлорат кальция выпускался в жидком ви-
де под товарным названием хлорат–хлорид кальциевый дефолиант 
[8]. До недавнего вре-мени на Усоле-Сибирском ПО «Химпром» хло-
рат–хлорид кальциевый дефо-лиант выпускался хлорированием содо-
вого раствора и известкового молока с последующим смешиванием 
их при соотношении ClO3

-:Cl- до 1,30 [9]. В полученном жидком про-
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дукте содержание хлората кальция составляло 355–440 г/дм3 [10]. В 
настоящее время этот дефолиант не выпускается. 

Основным способом получения 1,4-бутиндиола является реакция 
конденсации ацетилена с формальдегидом. 

 CH ≡ CH + 2CH2O → HOCC≡CCH2OH   (7) 
В промышленности для получения 1,4-бутиндиола в качестве 

исходного сырья применяется подщелоченный до рН 5 около 8 %-
ный раствор формальдегида. Подогретый раствор формальдегида и 
сжатый компрессором до 5-6 кгс/см2 ацетилен вместе с циркули-
рующим газом последовательно подают в реакционную колонну и 
производят синтез 1,4-бутин-диола. Далее горячую смесь жидкости 
и газа разделяют в сепараторе, охлаждают и дроселлируют в отпар-
ных колоннах. Непрореагировавшийся ацетилен возвращают на ко-
лонны синтеза, тяжелый конденсат поступает в ректификационную 
колонну, где от бутиндиола отгоняют кубовую жидкость. 1,4-
бутиндиол хорошо растворим в воде и имеет сравнительно не высо-
кую температуру плавления (56 С), поэтому при промышленном 
получении его выделяют путем вакуумной выпарки, чаще всего, со-
всем не выделяют в кристаллическом виде, а перерабатывают в ви-
де 35%-ного водного раствора [6].  

Производство 1,4-бутиндиола в Узбекистане полностью обеспече-
но отечественным сырьем. В настоящее время в ТашХТИ разработана 
технология получения 1,4-бутиндиола и технические условия на гото-
вый продукт; наработана опытная партия продукта на ОАО «Навоиа-
зот» согласно Tsh 40.1-01:2001 в виде 35%-ного раствора. 

 Из изложенного выше краткого обзора следует, что среди суще-
ствующих ассортиментов хлоратсодержащих дефолиантов с точки 
зрения производства и применения наиболее доступными являются 
выпускаемые в отечественной промышленности хлораты натрия, 
магния и препарат «Сихат». Однако, они не удовлетворяют сего-
дняшние требования хлопководства из-за указанных выше в данном 
разделе недостатков. Поэтому актуально и перспективно совершенст-
вование и расширение их ассортиментов. В этом аспекте представляет 
интерес разработки комплекснодействующих дефолиантов путем со-
четания хлоратов натрия, магния и препарата «Сихат» с соединения-
ми, содержащие в молекулах тройную ацетиленовую связь и фраг-
мента -CH2-CH2- этиленовою группы, в частности 1,4-бутиндиолом. 
1,4-бутиндиол, как было отмечено выше, проявляет дефолиирующую 
активность. Благодаря наличию в молекулах этиленовой -CH2-CH2- 
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группы этаноламины и их соли проявляют ретардантатные свойства и 
повышают уровень этилена в зоне опадения листьев. Это является 
важным фактором формирования отделительного слоя в листовых че-
решках, а, в конечном счете, опадения листьев. 

С учетом вышеизложенных разработка комплекснодействующих 
дефолиантов на основе препарата «Сихат», 1,4-бутиндиола является 
весьма актуальной. 

Следует подчеркнуть, что для физико-химического обоснования и 
рекомендации технологии получения комплекснодействующего де-
фолианта из хлоратов натрия, препарата «Сихат», 1,4-бутиндиола 
прежде всего необходимо знание по растворимости и взаимодейст-
вию компонентов в сложных системах, включающих выше указанные 
соединения в широком интервале температур и концентраций, про-
вести технологические исследования по определению основных па-
раметров получения дефолиантов на их основе. Анализ литературных 
источников показывает, что отсутствуют сведения о растворимости и 
взаимодействии компонентов препарата «Сихат» с 1,4-бутиндиолом. 

Исходя из вышеизложенного, в работе рассматривается решение 
важных и актуальных задач по физико-химическому обоснованию и 
разработке принципиальных технологических схем получения с ус-
тановлением оптимальных параметров производства высокоэффек-
тивного комплекснодействующего дефолианта на основе препарата 
«Сихат», 1,4-бутиндиола.  

Согласно приведенным данным в изученном температурном 
диапазоне в системе не происходит образования ни твердых раство-
ров, ни новых химических соединений на основе исходных компо-
нентов. Необходимо отметить, что в изученной системе наблюдает-
ся взаимно высаливающее действие компонентов друг на друга, для 
которых рассчитаны коэффициенты лиотропного эффекта при тем-
пературах: -10, 0, 10, 20, 30 С (табл. 1).  

По значению коэффициентов лиотропного эффекта можно су-
дить, что высаливающее действие компонентов друг на друга воз-
растает с ростом температуры. 

Получение жидкого дефолианта осуществляется следующим об-
разом: 35%-ный водный раствор 1,4-бутиндиола из емкости – хра-
нилища (1) с помощью центробежного насоса (2) через расходомер 
(3) закачивается в реактор (4), снабженный механической мешал-
кой. Хлорат натрия и карбамид в реактор (4) поступают соответст-
венно из бункеров (5) и (8) через дозаторы (6) и (7). Процесс рас-
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творения хлората натрия и карбамида в растворе 1,4-бутиндиола 
проводят при 25 С с постоянным перемешиванием. 

 
Таблица 1 – Коэффициент высаливания компонентов в системе 

трикарбамидохлорат натрия–1,4-бутиндиол–вода 
Понижения растворимости, % Коэффициент высаливания (К) Тем- 

пера- 
тура, 
С 

Трикарбамидо-
хлората натрия 

 

1,4-бутин-
диол 

Трикарбамидо-
хлората натрия на 

1,4-бутиндиола 

1,4-бутиндиола 
на трикарба-

мидохлората натрия 
-10 11,8 12,0 0,18340 0,14496 
0 16,8 12,5 0,17386 0,19881 
10 21,2 18,4 0,22917 0,24777 
20 25,6 26,0 0,29890 0,30506 
30 28,8 31,5 0,33371 0,33168 

 

 
Рис. 1. Политермическая диаграмма растворимости системы  

трикарбамидохлорат натрия–1,4–бутиндиол–вода 
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема получения дефолианта 

на основе трикарбамидохлората натрия и 1,4 – бутиндиола. 
1 – ёмкость хранилище, 2 – центробежный насос 3 – расходомер, 4 – реактор, 

5, 8 – бункеры, 6, 7 – ленточные весовые дозаторы, 9 – затаривающая уста-
новка, 10, 11 – клапаны 

 

Продолжительность процесса составляет 30 минут. В конце рас-
творения хлората натрия и карбамида с мольным соотношением 1:3 
образуются трикарбамидохлората натрия, массовое соотношение 
которого к исходному 35,0%-ному раствору 1,4-бутиндиола должен 
составлять 1,0:0,71. 

Полученный раствор с температурой кристаллизации 9,4 С, вяз-
костью 9,938 мм2/с и плотностью 1390,2 кг/м3 является готовым 
продуктом, которое представляет собой гомогенную жидкость с 
желто-коричневым оттенком. Продукт самотеком поступает в зата-
ривающую установку, затаривается в полимерные сосуды вмести-
мостью 50 дм3 и отправляют в склад готовой продукции. 

Результаты исследований системы трикарбамидохлорат натрия – 
1,4-бутиндиол – вода и проведенных физико-химических и техноло-
гических исследований послужили основой для создания принци-
пиальной технологической схемы получения нового высокоэффек-
тивного жидкого дефолианта. 
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ПЕРСПЕКТИВИ КОМБІНОВАНИХ ПЛІВОЧНИХ 

АНТИФРИКЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 
Триботехнічні характеристики деталей, працюючих в рухомих 

з’єднаннях (коефіцієнт тертя, інтенсивність зносу, ресурс, задиростій-
кість, час припрацювання) в значній мірі залежать від технологічних 
методів обробки, що забезпечують одержання необхідної шорсткості 
поверхні та фізико-механічних властивостей поверхневого шару. Для 
забезпечення високої якості поверхневого шару деталей найбільш пе-
рспективним варто вважати напрямок з використанням методів ком-
бінованої обробки, що дозволяє поєднувати переваги різних методів, 
у тому числі, модифікації поверхні та нанесення покриттів. 

Аналіз способів нанесення антифрикційних покриттів показав, 
що найбільш ефективним, простим у реалізації, не потребуючого 
складного обладнання, є методи фінішної антифрикційної безабра-
зивної обробки (ФАБО і ФАБВО), до особливостей яких слід відне-
сти: низьку витрату матеріалу покриття й механічної енергії при на-
тиранні, високу стабільність і якість покриття, екологічну чистоту 
та інш. Методи дозволяють: знизити час припрацювання деталей, 
виключити задири поверхонь тертя, підвищити несучу здатність де-
талей і з'єднань, захистити поверхню тертя від водневого зношу-
вання, знизити температуру тертя й продовжити період роботи вуз-
ла тертя при вимиканні подачі змащення, зменшити коефіцієнт тер-
тя та знизити витрати паливо-мастильних матеріалів двигунів внут-
рішнього згорання та інш. 

Разом з тим, слід зазначити, що існуючі методи ФАБО характе-
ризуються низькою продуктивністю, нерівномірністю плівки пок-
риття за товщиною та не забезпечують рівномірного зміцнення по-
верхневого шару деталей, а отже – зносостійкісті поверхні тертя. 

Усунути зазначені недоліки обробки можна за рахунок викорис-
тання технологічного процесу, що включає операцію нанесення по-
криття методом натирання оброблювальної поверхні антифрикцій-
ними брусками з наступним холодним пластичним деформуванням 
(ХПД). Для побудови такого технологічного процесу необхідно ви-
рішити наступні питання. 
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Оскільки на якість формування покриття великий вплив має мік-
рорельєф попередньо підготовленої поверхні, а в рекомендаціях 
приведені тільки межі параметра шорсткості поверхні Rа 0,08–3,4 і 
відсутня єдина думка про оптимальне значення зазначеного параме-
тра, необхідно провести дослідження впливу на формування пліво-
чного покриття форми і розмірів залишкових гребінців і западин 
попередньо обробленої поверхні. 

Мікрорельєф поверхні в значній мірі залежить від виду обробки 
(абразивна, лезова). Під антифрикційне плівочне покриття доцільно 
застосовувати лезову обробку. При цьому крок, форма і розміри ре-
гулярних залишкових гребінців і западин визначаються геометрією 
інструменту (головний і допоміжний кути в плані, радіус закруг-
лення різального леза та інш.) та величиною подачі. Геометричними 
параметрами регулярних гребінців поверхні деталі під наступне по-
криття можна керувати залежно від умов нанесення покриття. Зміна 
напряму руху антифрикційного бруска відносно напряму головного 
руху при формуванні мікрорельєфу оброблювальної поверхні на 
60–90 дає змогу отримати високу якість покриття при обмеженій 
кількості проходів антифрикційного інструмента. 

Технологічний процес формування антифрикційного плівочного 
покриття повинен завершуватись застосуванням одного із методів 
ХПД. Для обробки внутрішніх поверхонь найбільш приданим є де-
формуюче протягування. Використання цього процесу дозволяє пі-
двищити якість зчеплення покриття з основою, зміцнити поверхне-
вий шар, збільшити несучу здатність та зносостійкість робочої по-
верхні деталі. 

Таким чином, перспективним методом інженерії поверхні, що 
забезпечує високі експлуатаційні властивості поверхні деталей ма-
шин (зносо-, корозіє- та температуростійкість), а також точність, 
шорсткість і товарний вигляд, є метод, що поєднує потрібну меха-
нічну підготовку поверхні з отриманням регулярних мікрорельєфів, 
операцію ФАБО (ФАБВО) і фінішну обробку ХПД, наприклад де-
формуючим протягуванням. 

У випадку, коли висота регулярних мікронерівностей поверхні 
деталі буде співрозмірною з товщиною плівочного покриття, запро-
понований метод слід вважати перехідним між дискретним і дис-
кретно-континуальним [1]. 
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РЕАЛІЇ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Сучасне суспільство характеризується застосуванням у всіх сфе-

рах діяльності різноманітних технологій, які є об’єктами інтелекту-
альної власності, і які визначають основний прибуток тих, хто ви-
робляє ці технології. Тому важливим є наявність законодавчих норм 
з цих питань та їх дотримання, а в зв’язку із вступом України до ря-
ду міжнародних організацій та союзів, гармонізація національного 
законодавства до норм міжнародного. Не зважаючи на повільність 
цих процесів, в Україні все-таки відбуваються позитивні зміни.  

Одним із проблемних моментів є недотримання в Україні норм ав-
торського та суміжного права. Особливістю об’єктів цих прав є шви-
дка міграція за межі країни-походження. Такими правами досить лег-
ко скористатись неправомірно і досить складно здійснювати захист. 
Невиконання цих норм в Україні, зокрема, використання неліцензій-
ного програмного забезпечення у державних органах, високий рівень 
інтернет-піратства та непрозора діяльність організацій колективного 
управління майновими правами у сфері авторського і суміжних прав, 
не може не викликати реакцій з боку міжнародної спільноти.  

У 2017 році Україна потрапила в список найбільш "піратських" 
країн світу, який склав Міжнародний альянс інтелектуальної влас-
ності. Високий рівень крадіжок інтелектуальної власності завдає се-
рйозної економічної шкоди, вважає альянс, а тому запропонував 
Торговій палаті США ввести проти нашої країни санкції. 22 грудня 
2017 року у відповідній прокламації президента США Дональда 
Трампа прозвучала пропозиція тимчасово вивести Україну з-під дії 
генеральної системи торгових преференцій, тому що у нас недоста-
тньо виконуються норми права щодо інтелектуальної власності. Як 
наслідок – офіс торгового представника США ввів в дію ці обме-
ження в силу з 26 квітня цього року. Система преференцій дає мож-
ливість безмитного ввезення на територію США понад 3 500 видів 
товарів з України. Під дію обмеження потрапили 155 видів товарів, 
зокрема деякі продукти харчової, легкої, деревообробної промисло-
вості, машинобудування, деякі електроприлади.  

Відповіддю України на це є введення в дію 22 липня 2018 року 
Закону України «Про ефективне управління майновими правами 
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», 
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який визначає правові та організаційні засади колективного управ-
ління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) сумі-
жних прав в Україні. 

Закон врегульовує діяльність організацій колективного управ-
ління, які збирають, розподіляють та виплачують винагороду за ви-
користання об’єктів авторського права і суміжних прав. Колективне 
управління здійснюється у вигляді добровільного, розширеного та 
обов’язкового колективного управління. 

Цей крок є позитивним фактором щодо співпраці України з між-
народною спільнотою і свідчить про готовність до змін в правовому 
полі, в тому числі і до змін у сфері інтелектуальної власності. 

 
 
 

Коперсак В.М. НТУ України «Київський політехнічний  
інститут ім. І. Сікорського», Київ, Україна  

 
ПРО ДЕЯКІ СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ 

ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОКАЗНИКІВ НАВКОЛОШОВНОЇ 
ЗОНИ ЗВАРЮВАНОГО МЕТАЛУ ПРИ МЕХАНІЗОВАНОМУ 

ЗВАРЮВАННІ ПІД ФЛЮСОМ 
 
Розрахунки температурних показників навколошовної зони при 

зварюванні під флюсом зазвичай провадять за загальними (типовими) 
схемами розрахунків, враховуючи при цьому лише те, що у випадку 
зануреної дуги (submerged arc) ефективний коефіцієнт корисної дії ду-
ги дещо вищий, ніж при інших способах зварювання (Н. Рыкалин, 
D. Rosenthal, J. Goldak, ін.). Іноді авторам типових схем таких 
розрахунків доводиться наближати ефективний коефіцієнт корисної 
дії дуги майже до одиниці (0,98 у Н. Рикаліна), щоб розрахунок хоча б 
у окремих областях більш-менш відповідав реальному розподілу тем-
ператур в навколошовній зоні зварюваного металу. 

За типовими розрахунковими схемами, а також за більш складни-
ми, в яких використовуються розподілені джерела тепла (нормально-
кругове, об’ємне, ін.) схема розрахунків розглядає теплові потоки від 
джерела тепла до зварюваних деталей і далі – всередині зварюваних 
деталей – безвідносно до особливостей теплообміну з навколишнім 
середовищем, зовсім не враховуючи при цьому можливу динаміку та-
кого теплообміну. Такого роду теплообміном або нехтують (в схемах 
рухомих чи потужних швидкодіючих джерел тепла на поверхнях ма-
сивних тіл), або вважають його величиною сталою і відомою (маючи 
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на увазі теплообмін з повітрям, теплопровідність якого набагато мен-
ша за теплопровідність металів). 

Виконані автором протягом тривалого часу, при участі студентів 
різних поколінь, досліди з вимірювань та розрахунків температур в 
навколошовній зоні при механізованому зварюванні під флюсом (в 
рамках навчального процесу з теорії процесів зварювання на кафедрі 
зварювального виробництва КПІ ім. Ігоря Сікорського) показують 
суттєву систематичну розбіжність між дослідними і розрахунковими 
даними. При цьому розбіжність (відносна) тим більша, чим далі від 
зварного шва вимірюється та розраховується температура.  

В узагальненому вигляді залежності показані на рис. 1. Тут 
представлені суміщені термічні цикли зварювання: розрахунковий (х), 
при зварюванні в середовищі захисного газу () і про механізованому 
зварюванні під шаром флюсу (о). Дослідна крива зміни температур 
при зварюванні під шаром флюсу завжди показує суттєво менші 
максимальні досягнуті температури, менші швидкості нагрівання і 
охолодження, ніж це передбачається розрахунком. При цьому 
аналогічні дослідження, проведені для випадків ручного дугового 
зварювання та зварювання в середовищі захисних газів показують 
подібний між собою хід кривих розрахунку і експерименту, 
відхиляючись в межах відомої похибки теплових розрахунків такого 
роду:  10–20%. Очевидно, що реальний розподіл теплових потоків у 
випадку саме зварювання під шаром флюсу досить суттєво 
відрізняється від прийнятих в розрахункових схемах передумов. 

Особливості технологічного процесу зварювання під флюсом такі, 
що при зварюванні за один прохід деталей товщиною 8–12 мм тов-
щина шару флюсу, насипаного на зону зварювання може бути до 20 
мм, а іноді й більше (рис. 2). Зварювальний флюс являє собою суміш 
оксидів і солей (зазвичай, природних мінералів), попередньо розплав-
лену для плавлених флюсів, або змішану для керамічних, але в будь-
якому випадку – гранульовану до діаметра зерен приблизно 1–3 мм.  

Очевидно, що така речовина має теплофізичні властивості знач-
но відмінні від властивостей матеріалу (металу) який піддається 
зварюванню, від властивостей повітря, яке оточує місце виконання 
зварювання і від властивостей будь-якого компонента флюсу, або їх 
суміші, якби вони були в стані моноліту, а не грануляції так, як це 
має місце при застосуванні зварювального флюсу.  

Гранулят зварювального флюсу ізолює місце виконання зварно-
го з’єднання від атмосферного повітря, радикально міняючи при 
цьому умови теплообміну. При виконанні зварного шва спочатку 
йде інтенсивне нагрівання як виробу Q1, так і насипаного флюсу 
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Q2 (рис. 2, а). Теплопередача від металу до гранул флюсу звичайно 
ж не така інтенсивна, як всередині металу, але й непорівнянно вища 
за тепловіддачу від металу в повітря. Таким чином гранули флюсу 
накопичують деяку кількість теплоти. 

 

 
Рис. 1. Співставлення типових термічних циклів  

(3 мм. від лінії сплавлення, пластини з низьковуглецевої сталі, товщ. 8 мм, 
струм 560–580 А, напруга 26–28 В): 

х (1) – розрахунок за схемою потужного швидкодіючого джерела тепла; 
 (2) – зварювання в середовищі вуглекислого газу активованим дротом; 

о (3) – механізоване зварювання під шаром флюсу АН-348В) 
 

 
а      б 

Рис. 2. Розподіл теплових потоків при зварюванні під шаром флюсу 
 
Після проходження дуги йде вирівнювання температур. Більша те-

плопередача металу провокує швидке зменшення його температури 
відносно насипного матеріалу флюсу. При цьому напрям теплового 
потоку флюс-метал змінюється на протилежний Q2 (рис. 2, б). 

Показники теплоємкості та температуропровідності флюсів по-
требують спеціальних досліджень, оскільки відповідні дані 
теплофізичних властивостей в доступних джерелах практично 
відсутні.  
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