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СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА
ПЕРІОД ДО 2020 р.
Загальна частина
У грудні 2005 р. Україною було підписано план заходів з підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність
промислових товарів (далі – Угода про оцінку відповідності), яка
передбачає приведення системи технічного регулювання України у
відповідність з практикою ЄС для деяких видів промислової
(нехарчової) продукції (далі – продукція), що охоплюються вибраними чотирма пріоритетними видами продукції (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини і устаткування, прості посудини високого тиску).
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної
енергії і її державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про
асоціацію), ратифікована Верховною Радою України у вересні 2014
р., передбачає створення поглибленої та всеохоплюючої зони
вільної торгівлі.
Необхідність подальшого реформування системи технічного
регулювання значною мірою зумовлюється поєднанням таких
трьох факторів:
 усунення технічних бар’єрів у торгівлі між ЄС та Україною;
 зобов’язання, які взяла Україна при вступі до СОТ;
 необхідність модернізації економіки шляхом збільшення обсягу
інвестицій та підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку.
Мета Стратегії
Метою Стратегії є модернізація економіки України та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом
поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, подолання
технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та ЄС та зміцнення її
позицій на світовому ринку в результаті визнання системи технічного
регулювання України на європейському та міжнародному рівні.
У зв’язку з цим основним завданням є створення нової системи
технічного регулювання в Україні, яка б відповідала потребам
сучасної ринкової економіки, гарантувала б безпечність продукції,
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що вводиться в обіг, забезпечувала б ефективне регулювання і
поліпшення ділового середовища та сприяла б інтеграції України у
світову економіку шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі.
Основні напрями реалізації Стратегії
Незначний обсяг експорту української продукції до ЄС свідчить
про необхідність підвищення рівня якості та безпечності продукції і
відповідних технологій, які використовуються в Україні. Важливим
завданням є підвищення ефективності та конкурентоспроможності
економіки, зокрема промислового виробництва. При цьому необхідно
зберегти належну якість та безпечність продукції, оскільки зазначеному питанню в законодавстві ЄС приділяється особлива увага.
Основними напрямами реалізації Стратегії є:
 адаптація законодавства України у сфері технічного регулювання до законодавства ЄС;
 прийняття з метою застосування відповідних технічних
регламентів європейських стандартів як національних стандартів
України з одночасним скасуванням дії стандартів ГОСТ;
 усунення дублювання функцій у сфері державного нагляду (контролю) за відповідністю продукції встановленим вимогам;
 забезпечення повної відповідності системи технічного регулювання України вимогам ЄС;
 посилення існуючої матеріально-технічної бази для проведення
оцінки відповідності продукції встановленим вимогам;
 забезпечення визнання виданих Національним агентством з
акредитації атестатів про акредитацію на європейському та
міжнародному рівні;
 активізація співпраці центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій з європейськими та
міжнародними організаціями із стандартизації, метрології,
акредитації, оцінки відповідності та державного ринкового нагляду;
 забезпечення інтеграції систем обміну інформацією у сфері державного ринкового нагляду з відповідними системами ЄС;
 зміцнення інституціонального потенціалу органів державної влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів;
 здійснення заходів з підготовки до підписання Угоди про оцінку
відповідності з ЄС для окремих видів продукції з метою визнання
результатів робіт з оцінки відповідності, проведених в Україні, на
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європейському та міжнародному рівні та просування на світовому
ринку української продукції;
 підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання та інших
заінтересованих сторін щодо нової системи технічного регулювання.
Під час реалізації Стратегії необхідно також буде визначити
сфери законодавства України, які необхідно гармонізувати із законодавством ЄС.
Фінансове забезпечення реалізації Стратегії
Джерелами фінансування заходів з реалізації Стратегії є:
 кошти державного бюджету;
 кошти, що зараховуються до державного бюджету в рамках
міжнародних договорів про фінансування програм секторальної
бюджетної підтримки ЄС;
 кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
Організаційне забезпечення реалізації Стратегії
Для реалізації Стратегії розроблено низку заходів, які містяться
у додатку до розпорядження КМ України від 19 серпня 2015 р.
№ 844-р.
Координація виконання та контроль за виконанням плану заходів
щодо реалізації Стратегії забезпечується Мінекономрозвитку.
Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть можливість забезпечити:
 убезпечення вітчизняного ринку від небезпечної та неякісної
продукції;
 підвищення
рівня
конкурентоспроможності
української
продукції та сприяння інноваційному розвитку;
 високий рівень безпечності продукції та посилення захисту
інтересів споживачів у результаті здійснення ефективного державного ринкового нагляду;
 доступ на ринок ЄС для українських виробників на тих самих
умовах, що і для виробників держав—членів ЄС;
 створення сприятливого регуляторного та ділового середовища,
де будуть відсутні надмірні та дублюючі вимоги, а інвестор матиме
справу із регуляторними підходами та вимогами, що застосовуються в ЄС;
 створення нових та збереження існуючих робочих місць.
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Барашко О.Г. Белорусский государственный
технологический университет,
Анкуда С.Н., Хейфец И.М. Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники,
Минск, Беларусь
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВЫБОР И ВНЕДРЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Системы планирования и управления ресурсами – это корпоративные информационные системы, предназначенные для автоматизации уч ета, анализа и управления предприятием.
Исторически концепция ERP (Enterprise Resource Planning)
стала развитием более простых концепций MRP (Material Requirement Planning) – планирование материальных потребностей) и MRP
II (Manufacturing Resource Planning) – планирование производственных ресурсов).
Используемый в ERP-системах программный инструментарий
позволяет проводить производственное планирование, моделировать поток заказов и оценивать возможность их реализации в службах и подразделениях предприятия, увязывая его со сбытом. Как
правило, ERP-системы, строятся по модульному принципу, и в той
или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности предприятия.
Так как ERP – это в первую очередь, система планирования ресурсов, то она описывает не только ситуацию «как было» и «как
есть», но и «как будет», «как должно быть». ERP-системы не просто хранят данные о происходящем на предприятии, но и имеют в
своем составе модули планирования и оптимизации разных видов
ресурсов (материальных, финансовых, организационных, временных и т. п.).
Минимальный набор блоков ERP-системы должен обеспечивать выполнение ею двух основных функций. К ним можно отнести: блок финансового учета и планирования, блок MRP II и поддержки всех видов производств, блок управления персоналом, блок
управления закупками и блок управления логистикой, а также блоки управления продажами и бизнес-аналитики.
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При этом блок MRP II и поддержки всех типов производств необходим лишь для автоматизации предприятий промышленного
сектора, в остальных отраслях он не используется. Вместе с тем,
ряд функциональных блоков имеет довольно четкую корреляцию
со спецификой бизнеса конкретной компании, например, блок
управления логистикой наиболее востребован на предприятиях, обладающих собственным транспортным подразделением, а блок
управления продажами – компаниями, обладающими собственной
розничной сетью.
Минимальный набор критериев, при котором бизнесприложение можно отнести к классу ERP с учетом роли финансового блока следующий:
 «Блок/контур финансового учета и планирования»,
 «Блок/контур управления персоналом»,
 базовая функциональность SCM (в части товарного учета,
управления складскими запасами и закупками),
 базовая функциональность CRM (управление обработкой заказов
и продажами)
 «Блок/контур управления персоналом»
 «Блок/контур бизнес-аналитики».
Основные функции ERP систем:
 ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих состав производимых изделий, а также материальные
ресурсы и операции, необходимые для их изготовления;
 формирование планов производства и продаж;
 планирование потребностей в материалах и комплектующих,
сроков и объ емов поставок для выполнения плана производства
продукции;
 управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизованных закупок, обеспечение уч ета и оптимизации
складских и цеховых запасов;
 планирование производственных мощностей от укрупн енного
планирования до использования отдельных станков и оборудования;
 оперативное управление финансами, включая составление финансового плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий уч ет;
 управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов.
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Системы типа ERP включают следующие функциональные модули: прогнозирования спроса; управления проектами; управления
затратами; управления составом продукции; ведения технологической информации; модули управления кадрами и финансовой деятельностью предприятия. Рассмотрим элементы структуры управления ERP, добавленные к системе MRP II.
Прогнозирование спроса. Оценка будущего состояния или поведения внешней среды или элементов производственного процесса. Цель – оценить требуемые параметры в условиях неопределенности. Недостаток информации связан, как правило, с временным
фактором. Прогнозирование может носить как самостоятельный
характер, так и, предшествуя планированию, представлять собой
первый шаг в решении задачи планирования.
Управление проектами и программами. В производственных
системах, предназначенных для выпуска сложной продукции, собственно производство является одним из этапов полного производственного цикла. Ему предшествуют проектирование, конструкторская и технологическая подготовка, а произведенная продукция
подвергается испытаниям и модификации. Для сложной продукции
характерны: большая длительность цикла, большое количество
предприятий-смежников, сложность внутренних и внешних связей.
Отсюда следует необходимость управления проектами и программами в целом и включение соответствующих функций в систему
управления.
Ведение информации о составе продукции. Обеспечивает информацией требуемого уровня о продукции, изделиях, сборочных
единицах, деталях, материалах, а также об оснастке и приспособлениях.
Ведение информации о технологических маршрутах. Обеспечивает информацией о последовательности операций, входящих в
технологические маршруты, длительности операций и количестве
исполнителей или рабочих мест, требуемых для их выполнения.
Управление затратами. Обеспечивает связь между управлением
производством и управлением финансовой деятельностью с помощью планирования, учета, контроля и регулирования затрат (плановых и фактических). Решается в различных разрезах – по подразделениям, проектам, типам и видам продукции, изделиям и т.п.
Управление финансами. Обеспечивает управление финансовой
деятельностью. В нее входят четыре основные подсистемы –
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«Главная бухгалтерская книга», «Расчеты с заказчиками», «Расчеты
с поставщиками», «Управление основными средствами».
Управление кадрами. Решает задачи управления кадровыми ресурсами предприятия. Задачи, решаемые в подсистеме управления
кадрами, связаны с набором, штатным расписанием, переподготовкой, продвижением по службе, оплатой и т.п.
ERP-системы относятся к категории «тяж елых» программных
продуктов, требующих достаточно длительной настройки, для того
чтобы начать ими пользоваться. Их выбор, приобретение и внедрение, как правило, требуют тщательного планирования в рамках
длительного проекта с участием партн ерской компании – поставщика или консультанта.
Поскольку ERP-системы строятся по модульному принципу,
заказчик часто (по крайней мере, на ранней стадии таких проектов)
приобретает не полный спектр модулей, а ограниченный их комплект. В ходе внедрения проектная команда, как правило, в течение
нескольких месяцев осуществляет настройку поставляемых модулей. Оценка стоимости проекта всегда дается индивидуально, с
учетом бизнес-процессов компании, ее приоритетов и потребности
в автоматизации, а также количества пользователей, которые будут
работать с ERP.
Любая ERP-система, как правило, рассчитана на определенный
сегмент рынка. Так, в настоящее время SAP чаще используют на
крупных промышленных предприятиях, Microsoft Dynamics — в
компаниях среднего размера и разного профиля, 1С — в компаниях
небольших, а также в случае ограниченного бюджета. Решения для
крупного и среднего бизнеса: Oracle E-Business Suite, SAP ERP —
компании SAP, Галактика ERP. Решения для среднего бизнеса:
1С:Управление производственным предприятием — компании 1С,
Галактика ERP, SAP Business All-in-One — компании SAP. Решения
для среднего и малого бизнеса: Галактика Прогресс, Галактика
Старт, Галактика Экспресс, SAP Business One — компании SAP.
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Бердичевский Е.Г. Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Россия
ОЦЕНКА ЭСТЕТИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Для значительной группы изделий машиностроительных производств одним из важнейших показателей качества и конкурентноспособности является эстетическая выразительность (привлекательность) изделий. Оценка эстетических показателей крайне затруднительна, так как подавляющая часть их слабоформализована и не поддается инструментальной количественной оценке. Решение проблемы нужно искать на основе экспертных методов. Традиционные
балльные экспертные методы дают ненадежные результаты. На заключение отдельного эксперта влияют его личностные художественно-эстетические предпочтения, уровень его дизайнерской культуры,
восприимчивость к инновационным тенденциям и идеям. Разброс позиций отдельных экспертов бывает настолько велик, что даже известные методы усреднения оценок приводят к малоценным результатам.
В Новгородском государственном университете имени Ярослава
Мудрого разработана и апробирована методика оценки эстетических
показателей качества изделий машиностроительных производств, основанная на анализе мнений двух независимых групп экспертов.
Первая группа экспертов определяет только ранжирование отдельных частных показателей эстетичности. В зависимости от места показателя в ранжированном ряду присваивается относительный вес,
определяемый по известным правилам квалиметрии. Вторая группа
экспертов определяет усредненный балл каждому отдельному частному показателю эстетичности для конкретного изделия.
Множество показателей эстетичности изделий предлагается
разбить на 3 группы. В первую группу включены самые общеконцептуальные показатели, формируемые на стадии выработки дизайн-концепции. Таких показателей предложено пять. Их ранжированный ряд со значениями относительных весов для каждого показателя приведен в табл. 1. В табл. 2 приведены показатели эстетичности, реализуемые в процессе дизайн-проектирования изделия. В
табл. 3 приведены показатели эстетичности, связанные с технологией изготовления изделий.
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Таблица 1 – Ранжированный ряд концептуальных показателей
эстетичности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель
Стилевое соответствие
Сюжетная определенность
Эргономичность формы
Оригинальность
Информационная выразительность

Относи- Усредненный балл
тельный экспертов для конвес
кретного изделия
1
1
0,75
0,5
0,31

Таблица 2 – Ранжированный ряд проектных показателей
эстетичности
№
п/п

Показатель

1. Пластичность, динамичность
2. Масштабность, пропорциональность
Тектоничность, соподчиненность
3.
элементов
4. Декоративность
5. Фактурность, колористичность
6. Композиционная целостность

Относи- Усредненный балл
тельный экспертов для конвес
кретного изделия
1
1
0,75
0,5
0,31
0,18

Таблица 3 – Ранжированный ряд показателей эстетичности,
зависящих от технологии изготовления
№
п/п

Относи- Усредненный балл
тельный экспертов для конвес
кретного изделия

Показатель

Тщательность выполнения рельефа,
контуров, орнамента
Четкость исполнения шрифтов, пере2.
ходов, сопряжений
Качество отделки внешних поверхно3.
стей
Сохраняемость декоративных элемен4.
тов (покрытий, лакокрасочных слоев)
1.
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1
1
0,75
0,5

По каждой группе можно вычислить интегральный показатель.
Суммирование трех интегральных показателей дает комплексную
оценку эстетических качеств изделия, которую можно использовать
для нормирования, сертификации и маркетингового анализа.

Близнюк О.Д., Науменко Н.О. Національний
авіаційний університет, Київ, Україна
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОМУ
ПРОЦЕСНОМУ ПІДХОДІ
Основною тенденцією і вимогою часу в області забезпечення
якості продукції та послуг є прагнення вищого навчального закладу
(ВНЗ) системно управляти якістю.
В даний час робота по впровадженню і підтримці в робочому
стані систем менеджменту якості (СМЯ), що відповідають вимогам
стандартів ISO серії 9000, ведеться в багатьох ВНЗ. Однак для того,
щоб стійко функціонувати в усе більш складному і динамічному
середовищі, виші повинні прагнути до постійного вдосконалення.
Для підвищення результативності та ефективності СМЯ ВНЗ одночасно з процесним підходом необхідно впроваджувати і методи
управління ризиками, тобто використовувати ризик-орієнтований
процесний підхід. Невід'ємною перевагою даної інтеграції є постійне
поліпшення процесів СМЯ за допомогою завчасної ідентифікації
«вузьких місць» процесів, що в підсумку дозволить підвищити рівень
задоволеності замовника та інших зацікавлених сторін.
Однією з основних складових впровадження процесного підходу є розробка методик моніторингу процесу.
Моніторинг є найважливішим інструментом перевірки та
оцінки результативності функціонування процесів, успішно застосовується для діагностики та усунення недоліків існуючих процесів
СМЯ. За допомогою проведення моніторингу здійснюється швидке
відстеження та реагування на проблеми функціонування ВНЗ, а також розробка своєчасних коригувальних і запобіжних дій.
В даний час моніторинг процесів СМЯ в більшості випадків
здійснюється окремо за наступними напрямками: оцінка результату
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процесів, дослідження задоволеності споживачів, самооцінка, аудит. Для виключення розрізненого моніторингу процесів важливо
організувати комплексну систему моніторингу процесів в рамках
функціонування СМЯ ВНЗ, в тому числі і за допомогою впровадження ризик-орієнтованого підходу.
Таким чином, сутність ризик-орієнтованого процесного підходу полягає в пошуку та оцінці можливих небезпек для функціонування процесів і СМЯ в цілому, а також шляхів поліпшення
процесів за допомогою забезпечення всебічної інформації про роботу процесів, що досягається за допомогою проведення комплексного моніторингу процесів.
Особливої уваги потребує питання управління ризиками
процесів в системі управління якістю, яке є актуальним у зв’язку з
виходом у світ нової версії стандарту ІSО 9001.
При цьому необхідно брати до уваги, що не всі показники і
процеси СМЯ мають однакову важливістю. Для досягнення ефективного збалансованого управління процесами СМЯ ВНЗ
необхідно виявити процеси і показники, що володіють найбільшою
пріоритетністю. Ідентифікацію таких процесів і показників
доцільно проводити на основі даних моніторингу задоволеності
споживачів та інших зацікавлених сторін, тобто за допомогою вивчення «точки зору споживача». У роботі запропонована модель
вдосконалення процесів СМЯ ВНЗ (рис. 1).

Рисунок 1 – Модель вдосконалення процесів СМЯ ВНЗ
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Відмінною особливістю моделі є інтеграція методів управління
ризиками в систему моніторингу процесів СМЯ ВНЗ. У роботі
відзначено, що для виключення розрізненого моніторингу процесів
необхідно створити комплексну модель моніторингу процесів. При
цьому моніторинг процесів доцільно розглядати з точки зору системного підходу на підставі комбінованого методу оцінки процесів
СМЯ ВНЗ.
Складовими розробленої системи моніторингу процесів СМЯ є:
моніторинг показників процесу, аудит, самооцінка функціонування
СМЯ і моніторинг рівня задоволеності зацікавлених сторін.
Система моніторингу процесів є елементом розробленої моделі
вдосконалення процесів СМЯ ВНЗ. За допомогою запропонованої
моделі вдосконалення процесів СМЯ досягається кумулятивний
ефект від функціонування системи моніторингу на основі ризикорієнтованого процесного підходу.

Бондаренко Ю.К., Артюх К.О., Логінова Ю.В.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України, Київ, Україна
РОЗРОБЛЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ
ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ
ВИМОГ ISO 9001:2015 ТА СТАНДАРТІВ СЕРІЇ ISO 10000
Дослідження показали, що необхідно більш детальна розробка
елементів системи менеджменту якості в ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН
України у відповідності до нової версії стандарту ISO 9001:2015.
Сімейство стандартів системи менеджменту нового покоління (до
якої відноситься і ISO 9001:2015) є «стандартами структури високого рівня». Термін структура високого рівня введений нормативним документом «Керівництво ISO 83:2011» і застосовується до
стандартів системи менеджменту, які мають ідентичні вимоги, терміни, ключові визначення і використовують концепцію ризикорієнтованого мислення. Тому впровадження стандарту ISO
9001:2015 принесе перевагу ІЕЗ, яке в майбутньому зможе інтегрувати в систему управління якістю системи іншої приналежності
(екології, енергоефективності, тощо).
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ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України є провідна наукова організація в галузі проведення фундаментальних і прикладних досліджень,
технологій зварювання та НК і ТД відповідальних конструкцій та
виробів. Це відображається в таких розділах ISO 9001:2015 як «розуміння організації та її середовища» і визначає модель управління,
напрямки формування Вищим керівництвом політики в сфері якості і стратегічних цілей.
Структура документації, в якій описується система менеджменту якості ІЕЗ, відповідає структурі стандарту ISO 9001:2015.
Тому нова редакція Настанови з якості ІЕЗ ім. Є.О. Патона має
такі розділи:
1. Сфера застосування.
2. Нормативні посилання.
3. Терміни та визначення.
4. Середовище ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.
5. Лідерство.
6. Планування (менеджмент ризику).
7. Підтримання системи управління в ІЕЗ.
8. Надання науково-технічних послуг.
9. Оцінювання дієвості.
10. Поліпшування.
Впровадження стандарту ISO 9001 версії 2015 року, детальне
опрацювання процесів системи якості та дотримання вимог підрозділами ІЕЗ ім. Є.О. Патона при виконанні науково-технічних робіт
дасть наступні переваги:
 постачання науково-технічних послуг належної якості, які задовольнять вимоги споживачів (підприємства та фірми), а також законодавчі і регламентні вимоги;
 створення можливостей для підвищення задоволеності замовників (споживачів);
 урахування ризиків і можливостей, пов’язаних з середовищем і
цілями споживачів;
 здатність демонструвати відповідність установленим вимогам
НД до системи управління якістю (що часто є обов’язковим при укладанні контрактів, при проведенні аудитів з боку замовників послуг (аудити другої сторони) та аудитів з боку незалежних аудиторських фірм (аудити третьої сторони).
Тому експерти спеціального сектору ІЕЗ доопрацювали попередню версію ISO 9001:2008 у нову редакцію з урахуванням вище
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наведених вимог ISO 9001:2015 та стандартів серії ISO 10000 та додатково розробили ті розділи які не були висвітлені раніше.
Нова версія стандарту ISO 9001:2015 заснована на тому, що система управління якістю повинна органічно вписуватися в загальну
систему управління науковими дослідженнями, будуватися за єдиними принципами та мотивувати керівника використовувати стандарт для поліпшення управління науковою організацією в цілому.
Крім повторення п.4.1. чинної версії в стандарті передбачено
нові підпункти з термінами «ризик», «показник результативності
процесу» та ін. За версією нового стандарту згідно п.4.3 пропонується можливість безпосередньо самою науковою організацією
приймати рішення щодо можливості вилучення вимог розділів стандарту. Ці вилучення не повинні впливати на здатність чи відповідність ІЕЗ стосовно забезпечення своєю продукцією та послугами і
підвищення задоволеності замовника.
Впровадження стандарту ISO 9001 попередньої версії має численні приклади формального ставлення керівництва. Частина рішень
цього питання передавалась на нижні рівні управління (служба якості) без належних повноважень і підтримки з боку керівництва.
У новій версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 визначено, що «лідери» забезпечують інтеграцію вимог системи управління якістю в загальну практику наукової організації. Це посилить
вимоги на припинення практики розуміння системи управління
якості, як чимось окремим від загальних принципів управління науковою організацією.
Дослідження розділу 6.1 «заходи по зниженню ризиків і їх можливостей» є абсолютним нововведенням версії стандарту. Застосування до пункту 6.1.2 говорить: «Варіанти заходів щодо зниження ризиків і можливостей» включають в себе:
 Уникнення ризику при дослідженнях;
 Взяття ризику під контроль;
 Усунення джерела ризику при впровадженні результатів дослідження;
 Зміна ймовірності виникнення ризику і його наслідків після
впровадження;
 Прийняття обґрунтованого рішення за ризиком.
Необхідно було внести новий підрозділ «Управління ризиками» в систему якості ІЕЗ. Процедура оцінки ризиків основується н
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таких стандартах: ISO Guide 73:2009. «Менеджмент ризиків. Словник»; серія стандартів ISO 31000 «Менеджмент ризиків»; а також
застосовні методики аналізу причинно - наслідкових зв’язків: метод
FMEA (аналіз наслідків відмов).
Результати дослідження показали, що нова версія стандарту
представила нове поняття «документована інформація» (замість п.
4.2. старої версії стандарту). Документована інформація визначається як «інформація, а також носій на якому вона міститься і яка
повинна контролюватися і управлятися науковою організацією».
Замість звичного п. 7.4 «Закупівлі» з'являється п.8.4 «Управління зовнішнім забезпеченням продукцією та послугами», який
встановлює вимоги до зовнішніх постачальникам і включає в себе
вимоги з аутсорсінгу.
Оперативне планування передбачає «дії для ідентифікації та
усунення ризиків з досягненням результатів досліджень та для науково-технічних послуг встановленим вимогам».
В розділі стандарту «Випуск продукції» в Настанові ІЕЗ - «Надання науково-технічних послуг» введено нові вимоги – це необхідність в «документованій інформації, яка описує характеристики
послуг» для досліджень та «документованій інформації, яка описує
процеси які виконуються та досягнуті результати досліджень». Діяльність після досліджень розглядається окремо від виконання досліджень та надання науково-технічних послуг в галузі зварювання
та НК і ТД конструкцій.
Контроль змін, досліджень та науково-технічних послуг, а також управління невідповідними науково-технічними послугами розглядається в кінці розділу. Контроль змін повторює вимоги до
планування змін в р.6 та 8.7 стандарту.
Розділ «Оцінка результатів» перекликається з вимогами старої
версії НЯ. «Оцінка» підсилює вимоги до моніторингу та вимірювань під час досліджень. Відсутнє застосування статистичних методів, але включено вимоги щодо визначення методів моніторингу,
вимірювання, аналізу та оцінки для отримання обґрунтованих результатів досліджень.
Внутрішні аудити і аналіз з боку керівництва є частиною розділу по оцінці результативності досліджень.
Аналіз нової версії стандарту показав, що ризик-орієнтовне мислення суттєво важливе для досягнення результативності системи
управління якістю наукової організації. В новій редакції терміном
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«ризик – орієнтовне мислення» охоплює і виконання запобіжних дії
( термін відсутній в стандарті нової версії) для усунення потенційних невідповідностей при впровадженні результатів. В той же час
наукова організація розглядає і реагує на невідповідності, їх аналізує, і вживає заходи для запобігання їх повторному виявленню.
Висновки.
1. В рамках виконуваних робіт проведено порівняльний аналіз
нової версії стандарту ISO 9001:2015 і стандарту версії 2008 р.
2. На підставі виконаного аналізу розроблено першу редакцію Настанови з якості ІЕЗ ім. Є.О. Патона згідно ISO 9001:2015. Визначено
сферу системи менеджменту якості, доопрацьовано розділи «Середовище організації», «Планування», «Оперативний моніторинг».
Серед моделей управління які найбільш відповідають діяльності ІЕЗ ім. Є.О. Патона – інноваційна модель та соціальна модель
управління, яка ставить на меті підвищення безпеки продукції зварювального виробництва, рівня життя за рахунок якості використовуваних товарів. Також на даний час суттєвими є фінансові показники діяльності організації.
В зв’язку з цим розроблено проекти документів: “Політика в
сфері якості”, “Цілі в сфері якості”, які представлено на розгляд керівництва.
3. Розділ Настанови з якості «Надання науково-технічних послуг» враховує специфіку організації і розроблено з урахуванням
державних нормативних документів ДСТУ 3973- 2000 «Система
розробки та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт», ДСТУ 3974- 2000 «Система розробки та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт». Визначено вимоги до планування, аналізу та контролювання робіт з НДР та ДКР.
4. Встановлено вимоги до документованої інформації діючої в
ІЕЗ. Документована інформація визначається характером даних, що
відображають процеси. Так, наприклад, для опису надання науковотехнічних послуг рекомендовано документовану інформацію оформлювати згідно стандартів ДБН В.2.6-198:2014, ДСТУ ISO 2553:2014,
ДСТУ ISO 4063:2014, ДСТУ ISO 5817:2014, ДСТУ/ISO 15609, проведення процедури атестації технологічних процесів зварювання: стандарти серії ISO 15614, ISO 14555 , ДСТУISO 3951.3 та інші.
5. Підготовлено першу редакцію «Процедури контролю документів», «Порядок здійснення внутрішнього аудиту».
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ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ СВАРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Для Украины чрезвычайно важен вопрос определения остаточного срока службы трубопроводов после длительной эксплуатации.
Для его решения используется целый ряд методов НК, технологических процессов сварки и подходов при ремонте. Главной их особенностью является ориентация на конкретные соединения и конкретные методы сварки, НК и ТД для сокращения риска как нежелательного обстоятельства во время реализации проекта ремонта и
монтажа трубопроводов.
До недавнего времени проблема построения комплексной системы мониторинга и оценки риска эксплуатации трубопроводов не
анализировалась. Известно, что стандарт ISO 9004-2 дает ключ к
решению проблемы построения системы оказания услуг, для определения остаточного ресурса.
Целью статьи является описание разработки системы мониторинга состояния трубопроводов после длительной эксплуатации и
оценка рисков возникновения опасных событий (аварий).
В процессе сварки и последующего охлаждения в сварном соединении протекают сложные термодеформационные процессы,
обуславливающие образование деформаций и временных напряжений, которые после охлаждения переходят в остаточные. Эти напряжения существенным образом влияют на эксплуатационнотехнологические показатели [1–3].
На основе анализа деформационно-силовых процессов, протекающих при сварке трубопровода, была предложена система мероприятий, ориентированная на снижение отрицательного влияния
сварочных напряжений и деформаций [2].
С целью снижения риска возникновения аварии, для разработки корректирующих воздействий и совершенствования процесса
сварки была предложена система мониторинга состояния трубо19

провода [4]. Управление риском при этом является неотъемлемой
частью организационных процессов [14].
При мониторинге рекомендуется следующая последовательность этапов:
1. Разработка системы качества при испытаниях трубопроводов с учетом категории сварных конструкцій.
2. Определение перечня недопустимых дефектов и необходимых нормативных документов (НД) для испытаний.
3. Разработка каждого этапа процедуры мониторинга:
 входной контроль и испытание трубопровода с учетом уровня
неразрушающего контроля, выполняемого испытательной лабораторией (ИЛ), отвечающих определенным требованиям НД (рис. 1).
 технологический контроль и испытание параметров трубопровода в процессе монтажа или ремонта.
 испытания состояния трубопровода после ремонта.

Рисунок 1 – Требования к ИЛ согласно стандарту ISO 17025 [12]

4. Разработка комплекса предупреждающих и корректирующих действий в процессе сварки, при монтаже или ремонте трубопровода (рис. 2.) на основе испытаний технологических процессов
сварки [5].
5. Проведение мониторинга состояния трубопровода по п.3 с
учетом разработанных этапов 1, 2, 4.
6. Проведение идентификации сварного трубопровода, предназначенной для сдачи Потребителю, и составление протоколов
испытаний, регистрация.
7. Сдача трубопровода Потребителю после завершения монтажа, ремонта, испытаний и регистрации протоколов.
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8. Анализ результатов мониторинга технического состояния
трубопровода и, при необходимости, пересмотр (улучшение) системы мониторинга и технологии сварки [5] с целью повышения
эффективности и объективности анализа риска эксплуатации.

Рисунок 2 – Комплекс корректирующих и предупреждающих действий в
процессе монтажа и ремонта трубопроводов [4–8]

9. Анализ результатов оценки и пересмотр процедур сварки,
НК и ТД по результатам испытаний с учетом риска возникновения
критических последствий.
Мониторинг технического состояния сварного трубопровода
обычно выполняется группой, состоящей из экспертов и специалистов, прошедших определенную процедуру подготовки и оценки
компетентности (рис. 3). Для повышения качества их работы представляется целесообразным использование экспертной системы,
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учитывающей знания, опыт технических экспертов и специалистов
для возможности анализа риска [1, 9, 10].
Начало

Приобретение
компетентности
экспертом
Критерии НД не
удовлетворены
Начальная
оценка
компетентности
да
Критерии НД
удовлетворены
Критерии НД
удовлетворены

Постоянная
оценка
деятельности
эксперта

нет
Критерии НД
не удовлетворены

Технический
эксперт
Не вошедший в
группу

Поддержание и улучшение
компетентности эксперта
Формирование
группы для
проверки
объекта

Конец

Рисунок 3 – Алгоритм подготовки и оценивания компетентности технического эксперта для выполнения мониторинга состояния трубопроводов с целью сокращения риска Потребителя [4, 11]

Основными методами работы технического эксперта, являются
[4,11]:
 наблюдение за состоянием сварного трубопровода;
 опрос персонала в организации;
 идентификация опасности и предварительная оценка последствий нежелательных событий;
22

 сбор объективных данных о состоянии конструкции, в частности
путем проведения испытаний;
 оценка величины риска;
 анализ результатов испытаний сварного трубопровода после
длительной эксплуатации;
 проверка результатов анализа;
 документальное обоснование;
 корректировка результатов с учетом последних данных испытаний.
Обязательным требованием к экспертному доказательству, полученному в результате мониторинга, являются достоверность и
достаточность. Данные считаются достоверными, если они вызывают доверие экспертов и специалиста НК и ТД. Достаточность при
этом определяется методиками испытаний (валидация) и компетентностью экспертов и специалиста [4, 12].
На производстве выполнение требования постоянного улучшения при мониторинге состояния сварного трубопровода вызывает
затруднения при недостаточной компетентности персонала ИЛ. Рекомендуется использовать концепцию и методологию, исключающую возможность негативных последствий от недостоверных результатов испытаний и измерений. Вероятность отклонения от достоверного результата или события обусловлен риском, который
описан в [4,13].
Риск – сочетание вероятности события и его последствий [8].
При анализе необходимо учесть, что существуют различные
виды рисков в технике:
а) риск Поставщика (изготовителя) и Потребителя (заказчика). Связан с размером возможного ущерба после аварии;
б) риск как нежелательное обстоятельство, которое возможно при
реализации проекта (не уложиться в предусмотренные сроки и/или
объемы финансирования) монтажа, ремонта и эксплуатации сварного трубопровода;
в) риск наступления критических последствий после длительной
эксплуатации сварного трубопровода конструкций (учитывается
вероятность наступления критических событий и размеры возможного ущерба). Под критическим событием понимают критический
отказ.
Для координации действий руководства при мониторинге технического состояния трубопроводов рекомендуется применять ме23

неджмент риска. При этом систематически используют анализ информации, полученной при испытаниях и измерений сварного трубопровода, с целью определения источников несоответствия и проведение количественной оценки риска потребителя.
Процесс корректировки и внедрения предупреждающих действий (см. рис. 2), связан с риском и направлен на минимизацию негативных и максимальное использование позитивных последствий,
полученных при мониторинге состояния сварного трубопровода.
Цикличный процесс окончательного анализа риска при мониторинге сварного трубопровода включает шесть этапов [1].
При проведении испытаний сварного трубопровода рекомендуется реализовать следующие этапы при анализе риска:
 определить в трубопроводе возможные дефекты сварных швов,
изучить причины, механизмы, условия возникновения и развития;
 определить возможные последствия возникновения макродефектов, провести качественный анализ опасности дефектов и (или) количественную оценку их критичности (риск);
 составить и периодически корректировать перечень критичных
элементов сварного трубопровода и применяемых технологических
процессов сварки, НК и ТД при монтаже, ремонте и контроле;
 выработать рекомендации по внесению изменений в конструкцию трубопровода и (или) технологию эксплуатации конструкции
трубопровода, его составных частей, направленные на снижение
вероятности и (или) тяжести последствий (риск) возникновения
макро дефектов, оценить эффективность ранее проведенных ремонтных работ сварных швов;
 оценить достаточность предусмотренных контрольно-диагностических и корректирующих (профилактических) операций, направленных на предупреждение появления дефектов в сварном
трубопроводе;
 проанализировать правила поведения персонала в аварийных ситуациях, обусловленных появлением возможных дефектов, предусмотренных эксплуатационной документацией. При этом выработать предложения по совершенствованию мониторинга и методик
измерений или внесению соответствующих изменений в эксплуатационную документацию при отсутствии правил поведения персонала;
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 провести последовательный анализ возможных ошибок персонала эксплуатируемого трубопровода и оценить их возможные последствия, выработать предложения по совершенствованию конструкции трубопровода и введению дополнительных средств защиты
от ошибок персонала, а также по совершенствованию документированных процедур и процессов мониторинга.
Проблему оценки сварных трубопроводов после длительной эксплуатации рекомендуется решать после мониторинга состояния
сварных швов и испытаний с помощью экспертной системы (рис. 4).

Рисунок 4 – Анализ результатов мониторинга сварных конструкций для
экспертной системы [4]
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Для повышения достоверности испытаний сварного трубопровода, оценки состояния рекомендуется дополнительно использовать твердометрию в сочетании с другими методами НК и ТД (магнитный, ультразвуковой, рентгеновский, визуально-оптический) на
основе требований НД [6, 7].
При наличии корреляционных зависимостей между твердостью
и другими механическими характеристиками можно судить о прочности и надежности отдельных зон сварного трубопровода после
длительной эксплуатации, о степени неоднородности механических
свойств сварных соединений при деградации материала (определение остаточного ресурса сварного трубопровода и риска при эксплуатации Потребителем) [2, 4, 15].
Выводы
1. Мониторинг – постоянная проверка, надзор, критическое наблюдение или определение состояния с целью идентификации изменения относительно требуемого или ожидаемого уровня качества, указанного в НД.
2. В результате исследований, анализа и мониторинга состояния трубопровода и испытаний ответственных узлов конструкции
предложены методики поэтапного анализа риска, возникающего
при ремонте и эксплуатации ответственных участков после длительной эксплуатации для оценки соответствия нормативным документам.
3. Для анализа результатов испытаний рекомендуется применять систему управления рисками, содержащую процедуры испытаний, обработки информации о состоянии сварной конструкции и
выявление факторов, обуславливающих риск и слабые звенья в
трубопроводе.
4. При анализе рисков рекомендуется использовать как стандартные методы расчета надежности, так и результаты мониторинга состояния трубопроводов, когда учитываются критические отказы с целью предотвращения аварии объекта в целом.
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Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України, Київ, Україна
ПІДГОТОВКА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК
ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ
КОНКУРЕНТНОЗДАТНИХ КОНСТРУКЦІЙ
МАШИНОБУДУВАННЯ
Сучасна світова промисловість налічує не одну сотню компаній, що спеціалізуються на виробництві продукції для зварювання
та конструкцій. Більшість компаній, що виробляють зварювальне
обладнання та матеріали, знаходять доцільним диверсифікувати
своє виробництво і не обмежуватися однією лише зварювальної
продукцією, направивши частину ресурсів на виробництво суміжної, а іноді й зовсім не пов'язаної зі зварюванням продукції. Досить
часто власне зварювальне виробництво стає стороннім, «непрофільним» виробничим підрозділом.
Такий розподіл коштів по різних виробничим завданням дозволяє компаніям отримати захист від коливань попиту на весь спектр
різнорідної продукції, що випускається її підрозділами, включаючи
захист від нестабільності попиту на продукцію для зварювання.
В умовах глобалізації світової економіки і посилення міжнародної та національної конкуренції дуже значущим завданням для
будь-якої компанії стає підвищення конкурентоспроможності: володіння міцною конкурентною позицією. Це є вирішальним чинником, здатним привести компанію до успіху. Тому сьогодні спостерігається пильна увага керівників до маркетингових інструментів,
якісного менеджменту, бізнес-інформації. Одним з таких інструментів є конкурентна розвідка та діагностика, яка дозволяє мінімізувати тимчасові витрати, підвищити ефективність та якість роботи
як окремих служб, так і компанії в цілому, і в кінцевому рахунку
забезпечити компанію конкурентними перевагами та зменшення
ризику в експлуатації зварних конструкцій.
Метою даного аналізу є розробка практичних рекомендацій з
використанням інструментів СУЯ у конкурентній розвідці та діагностики в компанії для підвищення конкурентоспроможності, ефективності діяльності та стратегічної стійкості, враховуючи нові
стандарти ISO 9001:2015, BS 65000:2014.
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Дані технології призначені для тих, хто розуміє важливість підвищення конкурентоспроможності компанії вже сьогодні. Аналіз
розрахований як на власників бізнесу, так і на співробітників, які
зацікавлені в розвитку машинобудування на ринку України. А так
само для тих, хто хоче дізнатися про основні вигоди використання
системи менеджменту в бізнесі для зварювального виробництва та
його життєздатності.
У найпершу чергу зварювальне виробництво має дбати не про
спрощення та зниженні собівартості свого виробництва, а про необхідність зробити обладнання та конструкції максимально простим в обігу і доступним для збуту за ціною та про збільшення товарообігу на складах своїх дистрибуційних центрів.
Нову структуру стандарту ISO 9001:2015 розробили у відповідності до додатку SL директиви ISO/IEC Directives, Part 1. "Consolidated ISO Supplement 2013" (раніше ISO Guide 83), що називається
«структурою високого рівня», -уніфіковану для всіх стандартів, які
встановлюють вимоги до системи управління з різних аспектів
(екологічні, інформаційної безпеки та ін.)
Розуміння організації, включаючи дослідження потреб і очікувань зацікавлених сторін (а не тільки споживача) займає центральне
місце в підтримці ведення бізнесу. Організація повинна визначити
зовнішні та внутрішні питання, які мають відношення до її мети та
стратегічного напрямку.
Практика показала, що в багатьох випадках керівництвом підприємств стандарт сприймався, як якась додаткова гілка в системі
управління до формального впровадження системи управління якістю і відсутності діагностики результатів. Новий стандарт засновано
на тому, що система управління якістю повинна органічно вписуватися в загальну систему управління, будуватися за єдиними принципами та мотивувати керівника використовувати стандарт для поліпшення управління організацією в цілому та її життєздатності.
Процесний підхід залишається ключовою концепцією побудови
системи управління (п. 4.2.2.), більше того в новій версії стандарту
цю тезу посилено. Крім повторення п. 4.1. чинної версії в стандарті
передбачено нові підпункти з термінами «ризик», «показник результативності» та ін.
За версією нового стандарту згідно п.4.3 пропонується можливість безпосередньо самою організацією приймати рішення щодо
можливості вилучення вимог розділів стандарту.
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Практика впровадження стандарту ISO 9001 має численні приклади формального ставлення керівництва. Частина рішень цього
питання передається на нижні рівні управління (служба якості) без
належних повноважень і підтримки з боку керівництва.
У новій версії міжнародного стандарту 2015 р. визначено, що
«лідери» забезпечують інтеграцію вимог системи управління якістю в загальну бізнес-практику організації. Це посилить вимоги на
припинення практики розуміння системи управління якості, як чимось окремим від загальних принципів управління організацією.
Інфраструктура, довкілля, контроль пристроїв для вимірювання
та моніторингу, управління знань в організації, документування інформації мають бути визначені, впроваджені та підтримуватися.
Відзначимо, що «управління знаннями організації» відходить
від усталеного підходу організації до знань і вмінь окремих фахівців. Важливі сукупні знання «уміння всього колективу», учасників
проектів, де один доповнює іншого.
Стандарт представив нове поняття «документована інформація»
(замість п. 4.2. чинної версії стандарту). Документована інформація
визначається як «інформація, а також носій на якому вона міститься і
яка повинна контролюватися і управлятися організацією». Замість
звичного п.7.4 «Закупівлі» з'являється п. 8.4 «Управління зовнішнім
забезпеченням товарами та послугами», який встановлює вимоги до
зовнішніх постачальників і включає в себе вимоги з аутсорсингу.
Оперативне планування передбачає «дії для ідентифікації та усунення ризиків з досягненням товарів та послуг встановленим вимогам».
Деякі незначні зміни зроблено в розділі «Випуск продукції».
Нові вимоги — це необхідність в «документованій інформації,
яка описує характеристики товарів та послуг» та «документованій
інформації, яка описує дії які виконуються та досягнуті результати». Діяльність після поставки розглядається окремо від виробництва зварних конструкцій та надання технічних послуг.
Контроль змін, випуск конструкцій та технічних послуг, а також управління невідповідними виробами і технічними послугами
розглядається в кінці розділу. Контроль змін повторює вимоги до
планування змін в р.6 проекту стандарту.
Розділ «Оцінка результатів» перекликається з вимогами чинної
версії. «Оцінка» підсилює вимоги до моніторингу та вимірювань. Відсутня згадка про застосування статистичних методів, але включено
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вимоги щодо визначення методів моніторингу, вимірювання, аналізу
та оцінки для отримання обґрунтованих результатів діагностики.
Внутрішні аудити і аналіз з боку керівництва є частиною розділу по оцінці результативності.
Запропоновано використання терміну «поліпшення» замість «постійне поліпшення», так як «поліпшення» і так є основною метою організації Відсутня згадка про запобіжні дії, так як система управління
якістю передбачає виявлення ризиків. Стандарт вимагає від організації розглядати і реагувати на невідповідності (дефекти). Якщо необхідно попередити повторне виникнення невідповідностей, то необхідно знайти її причину шляхом діагностики конструкції.
Британський інститут стандартів опублікував стандарт BS
65000:2014 Guidance on organizational resilience з забезпечення життєздатності організацій. Дана інформація була опублікована 27 листопада 2014 року на сайті Британського інституту стандартів (BSI).
Стійкість / життєздатність (resilience) має ключове .значення
для виживання і процвітання будь-якої організації. Але що саме розуміється під «життєздатністю» і як її можна підвищити?
Новий стандарт BS 65000:2014 «Настанови щодо забезпечення
життєздатності організації» (Guidance on organizational resilience)
забезпечує ясність в цьому питанні і містить рекомендації, які описують характер стійкості / життєздатності та способи її забезпечення і зміцнення підприємства.
Стандарт BS 65000 визначає життєздатність організації як здатність заздалегідь передбачити події, підготуватися, реагувати і
адаптуватися до них – як до раптових ударів, так і до поступових
змін. Життєздатність означає здатність адаптуватися, конкурентоспроможність, повороткість і стійкість та використання діагностики.
Одним із способів підвищення життєздатності є інтеграція і координація. різних оперативних напрямків діяльності підприємства,
тому BS 65000 спирається на інші стандарти, що стосуються цих
напрямків. Більшість організацій діє в рамках складної мережі взаємодій. Стандарт визнає ключове значення підвищення життєздатності не тільки організації самої по собі, але і в рамках мережі взаємин і в партнерстві з іншими організаціями.
Використовуючи узгоджену термінологію, стандарт BS 65000:
• Роз'яснює поняття «життєздатності»,
• Виділяє основні компоненти життєздатності,
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• Допомагає організації вимірювати рівень її життєздатності і підвищувати його,
• Вказує на хорошу практику, що склалася в інших дисциплінах і
описану в існуючих стандартах.
Стандарт BS 65000 стане дуже цінним інструментом для тих, хто
відповідає за забезпечення життєздатності своїх організацій. В їх число входять фахівці з управління ризиками і щодо забезпечення безперервності ділової діяльності, а також особи, які займаються стратегічним управлінням, менеджментом надзвичайних ситуацій та управління ланцюгами поставок шляхом діагностики та моніторингу.
Висновки.
1. Концептуальних змін стандарт ISO 9001:2015 р. щодо чинного стандарту не містить.
2. Режим переходу до нової версії стандарту встановлено Міжнародним форумом з акредитації (IAF) в період трьох років.
3. Для перепідготовки персоналу з систем управління якістю в
державній системі пропонується наступне:
 ввести в курс перепідготовки тему «Порівняльний аналіз старої
версії стандарту ISO 9001 з новою версією»;
 розширити тему: «Процесний підхід. Застосування»;
 ввести до плану курсу нову тему «Управління ризиками»;
 розширити тему «Застосування методів моніторингу та вимірювання, в тому числі статистичних методів»;
 методи забезпечення життєздатності підприємства шляхом застосування моніторингу та діагностики.
Література
1. Стандарт ISO 9001:2015.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Розробка управлінських рішень є одним з найбільш важливих
управлінських процесів на сучасному машинобудівному підприємстві. Від ефективності управлінських рішень багато у чому залежить як успіх справи так і саме існування організації.
Методологія процесу розробки управлінських рішень – це сукупність методів, прийомів дослідження, що застосовуються у ході
всебічного дослідження проблемної ситуації, знаходження способів
розв'язання цієї проблеми, вибору оптимального способу і формування рішення. Вона має конкретну функцію – розробку управлінського рішення та визначається специфікою конкретної організації і
структурується за етапами процесу; методи (як елементи методології) взаємопов'язані як по етапах процесу розробки управлінських
рішень, так і за технологією їх застосування. Це дозволяє говорити
про методологію процесу розробки управлінських рішень як про
систему методів.
Основу системи методів, що використовуються при розробці
управлінського рішення, становить загальнонаукова методологія
(що передбачає системний і комплексний підходи до вирішення
проблем), моделювання, експериментування, історичний підхід,
соціальний вимір.
Системний підхід використовується як спосіб упорядкування
управлінських проблем, за допомогою яких здійснюється їх структурування, визначаються цілі, вибираються варіанти, встановлюються взаємозв'язки і взаємозалежності елементів системи, фактори
і умови, що впливають на їх рішення. Методологія системного підходу передбачає виділення логічних елементів, які забезпечують
вироблення оптимального рішення. Основу комплексного підходу
становить розгляд проблем управління у їх взаємозв'язку і взаємозалежності з використанням методів дослідження інших наук, які
вивчають ці ж проблеми. Комплексний підхід є формою міждисциплінарної інтеграції та кооперації діяльності по прийнятті рішення.
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Варто зазначити, що до загальнонаукових методів належать:
аналіз і синтез (проблемної ситуації, сильних сторін організації, цілей, критеріїв, альтернатив, ризиків); індукція і дедукція (узагальнення досвіду організацій в області прийняття управлінського рішення і адаптація розроблених інструментів до специфіки діяльності та специфіки проблемної ситуації конкретної організації); методи збору та обробки інформації тощо.
Моделювання використовується там, де вирішуються складні
завдання, що вимагають системного і комплексного підходу. Воно
здійснюється в кілька етапів: 1) постановка задачі моделювання; 2)
збір вихідної інформації; 3) конструювання проблем; 4) аналіз адекватності проблем; 5) якісний і кількісний аналіз моделі і його коригування; 6) практичне використання моделі для розробки управлінського рішення.
Експериментування використовується як метод, за допомогою
якого можна швидко вирішувати багато управлінських проблем. За
допомогою експерименту ведеться пошук науково-обґрунтованих
нововведень. Експеримент трактується як науково поставлений досвід, що проводиться на базі розробленої методики, з метою перевірки тих чи інших гіпотез.
Методи соціального дослідження використовуються у вирішенні проблем, пов'язаних з працівниками. Вони здійснюються
шляхом збору і обробки інформації про споживачів та інтереси організації, характер взаємин між людьми і групами. Використовуються інтерв'ю, анкетне спостереження, самоспостереження і т.д.
Соціальні дослідження дають інформацію, на основі якої можна
прогнозувати реакцію персоналу на певне рішення.
Виділяють також спеціальні методи розробки управлінських
рішень:
 за етапом визначення поточного стану організації: методи діагностики (опитування працівників, анкетування) і самодіагностики
(проведення нарад, ділових ігор, тренінгів);
 за етапом визначення бажаного стану організації (цілей): методи
діагностики, прогнозування та аналізу досвіду організацій;
 за етапом визначення проблем: методи роботи з суб'єктами цілепокладання та методи виявлення неузгодженості між поточним і бажаним станами організації шляхом залучення аналітиків і експертів;
 за етапом формування рішення (моделі необхідних змін): «мозковий штурм» і його різновиди, метод морфологічного аналізу, те34

орія рішення винахідницьких задач, побудова сценаріїв, метод комісій та методи аналізу прийнятих рішень і складання колекції;
 за етапом реалізації рішення (внесення необхідних змін): методи
організаційного розвитку, стимулювання раціоналізаторства і внутрішньої підприємницької активності, реструктуризації та формування організаційної культури та організаційної парадигми, командоутворення а також тренінги;
 за етапом контролю змін в організації та розробці на цій основі
коригувальних впливів: збалансована система показників, спостереження, опитування, методи управлінського обліку.
При цьому, всі методи розробки управлінського рішення поділяються на наступні групи: 1) методи постановки проблем; 2) методи вирішення проблем; 3) методи організації виконання прийнятих
рішень.
Таким чином, методологія процесу розробки управлінських рішень включає в себе систему різноманітних методів, що забезпечують розробку ефективних управлінських рішень. Дослідження та
удосконалення методологічних аспектів розроблення управлінських рішень є необхідним елементом удосконалення процесів
управління підприємством та ефективного функціонування їх на як
на вітчизняному так, і на міжнародному ринках.

Бородавко В.И., Грецкий Н.Л., Премент Г.Б.,
Пынькин А.М., Хейфец М.Л. ОАО «НПО «Центр»
НАН Беларуси, Минск, Беларусь
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
АВТОПОСТАВЩИКОВ
Для повышения надежности как выпускаемых, так и ремонтируемых двигателей требуются: комплексная оценка технологических мероприятий и организационной структуры предприятия; изучение особенностей обеспечения качества с минимальными затратами при производстве и восстановлении изношенных деталей, выпуске запасных частей, сборке узлов; совершенствование системы
менеджмента качества предприятия.
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Специфика системы менеджмента качества ремонтного предприятия отличается от системы автопроизводителя и проявляется в
особенностях: организационной структуры, учитывающей подготовку производства по восстановлению, упрочнению и обработке
изношенных деталей и сборке машин; жизненного цикла ремонтируемой продукции, периодически охватывающего проектные и
производственные стадии ремонтируемых изделий и их составных
частей, инструментов и средств оснащения; технологических и
метрологических процессов, обеспечивающих заданный уровень
качества при ремонте и надежность при эксплуатации машины.
Системный анализ надежности двигателя на диаграмме «причины – результат» (рис. 1) показал целесообразность оценивания
безотказности – наработкой двигателя, повышения долговечности –
продлением ресурса деталей путем упрочнения рабочих поверхностей, улучшения ремонтопригодности – предупреждением отказов
при активном контроле специальных процессов.

Рисунок 1 – Диаграмма «причина – результат» для надежности
двигателя, его узлов и деталей

Статистический комплексный анализ по диаграмме Парето выявил основные причины недостаточной надежности и низкой послеремонтной наработки двигателей (рис. 2): малый ресурс по усталостной прочности и износостойкости, низкое качество обработки поверхностей коленчатых и распределительных валов, гильз цилиндров и других деталей поршневой группы, а также недостаточный контроль при сборке. Установлено, что для главных рекламационных дефектов как после производства (рис. 2, а), так и после ремонта (рис. 2, б), проявляющихся с частотой: 20–26 % – поломка коленчатого вала; 12–14 % – повышенный расход топлива; 10–12 % –
повышенный расход масла; 9–11 % – вода в масляный картер и др.,
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основными причинами являются малый ресурс по усталостной прочности и износостойкости, невысокое качество обработки коленчатых
и распределительных валов, гильз цилиндров и других деталей
поршневой группы, а также отсутствие управления процессами упрочнения и обработки рабочих поверхностей деталей.
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Рисунок 2 – Диаграммы Парето для годового количества признанных рекламаций K и относительная накопленная частота Y по выпущенным (а) и
отремонтированным (б) двигателям по видам дефектов X: 1 – поломка коленчатого вала; 2 – повышенный расход топлива; 3 – повышенный расход масла;
4 – вода в масляный картер; 5 – выпадение седла клапана; 6 – обрыв болта шатуна и шатуна; 7 – обрыв, откол поршня; 8 – течь масла по сальникам; 9 – прочее
(сплошной и штриховой линиями, значениями в числителе и знаменателе для K
показаны результаты до и после внедрения организационно-технологических
мероприятий)
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Управление специальными процессами на предприятии: относящимися к производству (сварка, наплавка, термомеханическая и
другая упрочняющая обработка) и относящимися к контролю и испытаниям (бесконтактный контроль физико-механических характеристик, испытания на износостойкость, обкатка и др.), предложено
проводить на основе анализа нелинейных многофакторных моделей
процессов с использованием методов статистического контроля.
Для определения возможностей управления специальными
процессами упрочнения деталей двигателей на первом этапе была
рассмотрена совмещенная обработка – нанесение покрытия с его
поверхностным деформированием. Чередуя материалы наносимого
покрытия, последовательно сокращалось сначала число контролируемых параметров, а затем технологических факторов, чтобы
предложить схему управления комплексом основных параметров
совмещенной обработки, используя наиболее значимые и наименее
взаимосвязанные факторы.
На втором этапе было исследовано управление специальными
процессами комбинированной упрочняюще-размерной обработки
наплавленных покрытий. Для комбинированной обработки при
разнообразных технологиях предварительного нанесения различных материалов последовательно сокращалось число технологических факторов, чтобы предложить схему управления комплексом
параметров.
На заключительном этапе были проанализированы взаимосвязи
контролируемых параметров и регулируемых факторов на схемах
управления и предложена методика управления специальными
процессами совмещенной и комбинированной обработки.
Для восстановления до ремонтного размера коренных и шатунных шеек коленчатого вала была выбрана электромагнитная наплавка ферропорошков с поверхностным пластическим деформированием, обеспечивающая термомеханическое упрочнение и выглаживание поверхности при минимальном короблении детали,
вследствие малой теплопередачи в поверхностный слой.
Для обработки восстановленных наплавкой поверхностей распределительного вала использовалось упрочняюще-размерное резание с плазменным оплавлением срезаемого дефектного слоя, совмещающее операции термообработки с удалением припуска резанием и деформированием обрабатываемой поверхности, значительно сокращающее объем последующей механической обработ38

ки. Износостойкие покрытия на опорные шейки вала наносились
плазменной наплавкой композиции порошков, вибродуговой наплавкой стальной проволокой и газопламенной наплавкой хромоникелевым порошком.
Сравнивая управление при последовательном снижении числа
параметров для совмещенной обработки с управлением при последовательном сокращении числа факторов для комбинированной
обработки и учитывая связи в технологической системе, сделаны
выводы о различии и сходстве в управлении специальными процессами, формирующими в первую очередь физико-механические или
геометрические свойства.
Проведенные на производстве исследования процессов и испытания после восстановления и упрочнения деталей наплавкой при
совмещении нанесения покрытий с деформированием, при комбинировании упрочняющей и размерной обработки резанием позволили выработать рекомендации по управлению специальными процессами и техническому контролю на предприятии. Разработанный
комплекс мероприятий технологической и метрологической подготовки производства, а также схемы взаимодействия процессов в организационной структуре предприятия использованы в стандартах
систем менеджмента качества по СТБ ISO 9001.

Бунєєва М.В., Хімічева Г.І. Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ, Україна
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
М'ясо-молочні продукти – основні в раціоні людини продукти
тваринного походження, – незамінне джерело повноцінних білків,
жирів, вітамінів, мінеральних речовин, інших життєвого важливих
компонентів. Однак,хімізація агропромислового комплексу та неприродні втручання у процеси зростання тварин негативно впливають продовольчі властивості м'ясо-молочних продуктів і відповідно
на їх переробку.
Проте, сучасний споживач, повинен мати достовірну інформацію щодо того наскільки м'ясо-молочний продукт відповідає дер39

жавним нормам, тобто товар повинен мати відповідне маркування,
яке б враховувало екологічні вимоги до нього, що є особливо актуально на етапі входження до Європейських структур.
Проведений аналіз доводить, що закордоном майже вся м'ясомолочна продукція маркується екологічними знаками, які підтверджують її екологічні характеристики. Серед них найбільш поширеними є: контроль за складом, перебігом технологічних процесів виробництва та пакуванням готової продукції.
Запровадження на підприємстві екологічної сертифікації та відповідного маркування дозволяє товаровиробнику підтвердити її
екологічні переваги на основі науково обґрунтованих вимог до якості сировини, складу, технологічних процесів виробництва та пакування. Впровадження екологічних стандартів встановлюють додаткові до державних норм вимоги щодо забруднення сировини токсичними елементами, важкими металами, антибіотиками, пестицидами, радіонуклідами, а також забороняє застосування харчових домішок ненатурального походження.
В свою чергу Технічний регламент з екологічного маркування
як акт національного права, адаптованого до вимог законодавства
ЄС визначає екологічне маркування точно сформульований напис,
символ чи зображення, що наноситься на етикетку.
Міжнародна організація стандартизації розділяє екологічні маркування та декларації на три основні типи. Перший тип відноситься до добровільної сертифікаційної системи, яка дозволяє визначити екологічні переваги товарів чи послуг відносно продукції аналогічної категорії. Принципи та методи екологічного маркування даного типу викладені у стандарті ISO 14024.
Екологічні критерії згідно визначають показники екологічних
переваг продукції стосовно її впливів на стан довкілля та здоров’я
людини. Вони охоплюють основні стадії життєвого циклу продукції і встановлюють жорсткіші норми безпеки.
Другий тип екологічного маркування відноситься до інформативного декларування у вигляді формулювань чи позначок, що вказують на певну екологічну характеристику продукції. Його застосування не потребує обов’язкового проходження оцінювання екологічної характеристики, проте виробник повинен надавати інформацію зацікавленій стороні щодо вимог і методів її перевірки.
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Це маркування не передбачає застосування тверджень типу
«екологічно чистий», «екологічно безпечний», «екологічно сприятливий» тощо.
Третій тип екологічного маркування відноситься до екологічних продуктових декларацій, які мають форму звіту із зазначенням
індикаторів впливу продукції на довкілля на усіх стадіях життєвого
циклу та кількісних показників за визначеними характеристиками.
Він не відокремлює окремі екологічні переваги і не містить оціночних висновків, а надає лише конкретні дані, які демонструють якісні та кількісні показники обсягів споживання енергетичних та інших ресурсів, емісій та відходів на усіх стадіях життєвого циклу
продукції (від добування сировини, матеріалів чи інгредієнтів для
виробництва і закінчуючи утилізацією непридатного до експлуатації товару та пакування).
В Україні згідно чинного Технічного регламенту з екологічного
маркування відповідність продукції встановленим екологічним
критеріям підтверджується сертифікатом екологічного маркування.
Згідно вимог цього регламенту, об’єктам господарювання на території України забороняється застосовувати експериментально недоведені екологічні вимоги, а також неперевірені написи типу «екологічно чистий», «екологічно безпечний», «екологічно сприятливий»
тощо.
Таким чином, вище зазначене доводе, що екологічне маркування надає споживачу оцінку продукції щодо безпечності та якості
продукції і робить її більш привабливою та конкурентоспроможною на внутрішньому і зовнішньому ринку.

Бурыкин В.В. Институт сверхтвердых материалов
им В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
ТОКАРНЫЙ СБОРНЫЙ РЕЗЕЦ ИЗ ПСТМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
В настоящее время широкое распространение получили инструменты с механическим креплением многогранных неперетачиваемых режущих пластин. При обработке деталей из закаленных
сталей, высокопрочных и отбеленных чугунов, износостойких на41

плавленных и напыленных покрытий режущий инструмент подвергается сложному термосиловому нагружению, что обусловливает
необходимость выполнения ряда требований к его конструкции [1].
Для тяжелых условий работы спроектирован специальный токарный сборный резец (рис. 1), в котором закрепление режущей
пластины на державке производится с помощью усовершенствованной конструкции поворотной головки, которая уменьшает вылет
резца и делает его более жестким [2].

Рисунок 1 – Сборный резец с видом А и схемой изменения угла наклона
режущей кромки:
1 – оправка; 2 – промежуточный элемент; 3 – поворотная головка; 4 – сепаратор;5 – режущая пластина; 6 – прихват; 7 – тяга; 8 – гайка; 9 – винт

Сборный резец, содержащий оправку 1, в продольном отверстии которой с возможностью поворота установлен промежуточный элемент 2 соединенный с помощью оси, размещенной в отверстии последнего, с поворотной головкой 3. Поворотная головка выполнена совместно с осью, как единое целое, в виде валика, на фасках которого в сепараторе 4, выполненного в виде разрезной скобы
треугольной формы, установлена режущая пластина 5 из ПСТМ.
В зажатой таким образом режущей пластины остаются открытыми цилиндрическая или коническая передняя и плоская задняя
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поверхности, что позволяет обрабатывать детали любых размеров и
обеспечивать хороший отвод стружки. В результате крепления одним прихватом 6 сепаратора и режущей пластины с одновременным их взаимным базированием повышается надежность и упрощается конструкция инструмента.
При этом на торцах валика в виде выборок выполнены крепежные фланцы с тангенциальными пазами, установленные таким образом, чтобы взаимодействовать с отверстием промежуточного
элемента, выполненным перпендикулярно продольной оси оправки
и открытым в сторону режущей пластины. Валик опирается своей
нижней частью на промежуточный элемент, позволяя резцу воспринимать большие рабочие нагрузки при точении.
Для возможности изменения угла λ наклона главной режущей
кромки в инструменте предусмотрена тяга 7, позволяющая поворачивать промежуточный элемент и крепить его гайкой 8 относительно оправки.
Поворот валика вокруг оси обеспечивает изменение переднего
и заднего углов инструмента, а затягивание двух винтов 9, расположенных в пазах фланцев, фиксирует поворотный валик.
Поворотное механическое крепление режущей пластины повышает точность установки углов за счет их независимого регулирования. Выбор необходимой геометрии резца повышает качество
обработанной поверхности, а надежность крепления инструмента
увеличивается виброустойчивость системы, повышает стойкость
резцов, снижая необходимое количество инструмента.
Применение разработанной конструкции резца с режущими
пластинками из ПСТМ для обработки прокатных валков из отбеленного чугуна позволяет повысить ресурс инструмента в 1,5 раза и
получать поверхности деталей с шероховатостью Ra 0,45–0,63, отказавшись от операции шлифования.
Литература
1. Сверхтвердые материалы. Получение и применение в 6 т. /
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Валуйский В.Ю., Рябченко С.В., Середа Г.В.
ДП «Бест-Бизнес», Киев, Украина
СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА
ЗЕРНИСТОСТЬ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА
Последние несколько лет в Украине начали использоваться стандарты Европейского Союза на зернистость абразивных материалов
для шлифовальных инструментов. Однако прямое изменение стандартов зернистости принятых в Украине на стандарты зернистости
абразивных материалов принятых в ЕС связано с несколькими проблемами. В этой публикации мы решили осветить некоторые проблемы, возникающие при внедрении стандартов Европейского Союза
на зернистость абразивных материалов в Украине.
Одной из главных проблем, которые возникают при использовании стандартов ЕС к абразивным материалам, это отличие в системе
классификаций зернистости абразивов принятых в Украине и ЕС. В
Европейском Союзе зернистость абразивов определена стандартом
FEPA (Европейская Организация Изготовителей Абразивов), которая
имеет различные стандарты абразивных материалов для изготовления шлифовальных кругов (стандарт F) и шлифовальных шкурок
(стандарт P). В Украине действует единая шкала зернистостей.
Другой особенностью стандартов на зернистость абразивов является различные шкалы квалификации зернистостей. В основу
Украинской классификации положена зернистость абразивных зерен с нормальным содержанием основной фракции. В стандарте
FEPA взято среднее содержание основных фракций всех зернистостей, полученное расчетным путем.
Различие в размерах зернах объясняется разными шкалами
классификации принятыми в Украине и ЕС. В Украине принята
метрическая шкала классификации с модулем 1,25, а в стандарте
FEPA действует дюймовая шкала классификации с модулем 1,189.
Эти классификации связаны со стандартами на сита. Шкала FEPA
более узкая и предусматривает 20 зернистостей абразивных материалов для производства шлифовальных кругов и 15 зернистостей
для производства шлифовальной шкурки. Шкала, принятая в Украине включает 19 зернистостей абразивных материалов. Для сравнения зернистостей абразивных материалов приводим соответствие
стандарта ГОСТ и стандарта FEPA – F (табл. 1).
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Таблица 1 – Соответствие стандарта ГОСТ и стандарта FEPA – F
Зернистость по FEPA F Зернистость по ГОСТ
8
–
10
200
12
160
14
–
16
125
20
100
22
–
24
80
30
63
36
50
40
–
46
40
54
32
60
25
70
20
80
16
90
–
100
12
120
10
150
8
180
6
220
5

Размер зерен, мкм
2800–2360
2360–2000
2000–1700
1700–1400
1400–1180
1180–1000
1000–850
850–710
710–600
600–500
500–425
425–355
355–300
300–250
250–212
212–180
180–150
150–125
125–106
106–90
90–75
75–63

Приведенное выше позволяет сопоставить стандарты зернистостей абразивных материалов для шлифовальных кругов Европейских производителей со стандартом обозначения зернистости абразивных кругов в Украине.
При выборе зернистостей абразивных кругов следует учитывать, что в стандартах FEPA одни и те же обозначения зернистости
в сериях F и P соответствует различный размер зерен; например
F400 имеет средний размер зерен 17,3 мкм, а P400 35 мкм. А при
сравнении со стандартом принятым в Украине для этой зернистости (М20) средний размер зерна 17 мкм.
Проведенный сравнительный анализ зернистости абразивных
материалов используемых в Украине и Европейском Союзе, позволяет оценить различие в аналогичных зернистостях и правильно
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дать рекомендации по назначению соответствующих характеристик
абразивного инструмента для осуществления требуемого технологического процесса обработки деталей.

Влайков Г.Г., Сахнюк І.О. Технічний центр
НАН України, Київ, Україна
АНАЛІЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ПІДХОДІВ ДО
МЕТРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Розроблення та забезпечення прийняття нормативно-правих актів, передбачених законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII
«Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – закон) 1, залишається і на сьогодні актуальним.
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері метрології, розроблено ряд нормативних документів у відповідності до
оновленого законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності, які визначають нові процедури у цій сфері. Зокрема, наказом від 23.09.2015 № 1192 2 скасовано наказ Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 29.03.2005 № 71 «Про затвердження Правил уповноваження та
атестації у державній метрологічній системі». Ці Правила поширювалися також на: метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, їх головні та базові організації; метрологічні служби
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності
та виду діяльності; повірочні, калібрувальні та вимірювальні лабораторії підприємств та організацій, що діють на території України.
Також згідно з цими Правилами здійснювалася атестація суб’єктів
господарювання на проведення вимірювання у сфері та/або поза
сферою поширення державного метрологічного нагляду.
Отже, певні процедури і правила у сфері метрології та метрологічної діяльності були скасовані, як такі, що не відповідають положенням закону 1. Зокрема цим законом не передбачено здійснення атестації вимірювальних лабораторій. Однак, згідно з частиною 4 статті
7 цього закону впроваджується такий вид підтвердження технічної
компетентності як уповноваження на проведення вимірювань. Проте,
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органи із зазначеного уповноваження та процедури визнання заінтересованими суб’єктами господарювання достовірності результатів
вимірювання значень величини ще не є визначеними.
Дослідження сучасного стану метрологічної діяльності, зокрема щодо процедур визнання результатів вимірювань, показало таке.
Наприклад, окремим національним метрологічним центром запропоновано нормативний документ 3, у якому встановлюють основні положення та загальні вимоги до організації і проведення оцінювання та визначення вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на добровільних підставах та договірних засадах. За позитивними результатами обстеження таких суб’єктів їм видають
довідку про визнання вимірювальних можливостей.
Постає ряд питань, наприклад, яким є статус такої довідки, якщо
згідно з законом ще не визначені повноваження центральних органів
виконавчої влади, інших державних органів щодо уповноваження на
проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої
метрології. Проте, відповідно до розділу Х закону ще залишаються
чинними свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері
поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку, протягом визначеного в них терміну дії, але не більш
як три роки з дня набрання чинності законом.
До того ж сам термін і визначення поняття «вимірювальна можливість» у національних стандартах незастандартизовано. Розробник у тексті нормативного документа 3 також не подав такий термін.
Відповідно до документів міжнародних організацій (Міжнародного бюро мір та ваг (ВІРМ) і Міжнародної організації акредитованих лабораторій (ILAC) щодо калібрувальних і вимірювальних
можливостей (Calibration and Measurement Capabilities (СМС)) виходить, що СМС — це можливість вимірювання та калібрування за
нормальних умов. Така можливість опублікована в базі даних ключових звірень ВІРМ СІРМ MRA або визначена згідно з галуззю акредитації лабораторії певної країни, яка підписала Угоду ILAC 4.
Отже, визначення поняття «вимірювальна можливість» у сучасний період реформування сфери метрології та метрологічної діяльності потребує змістовного та обґрунтованого формулювання і
сприятиме визнанню процедур проведення вимірювань усіма заінтересованими сторонами.
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перебувають в експлуатації // Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України: наказ від 23.09.2015 № 1192 . – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/z1213-15 (дата звернення:
08.07.2016). – Назва з екрана.
3 СОУ 74.9-02568182-004:2016. Порядок оцінювання та визначення вимірювальних можливостей суб’єктів господарювання на
добровільних засадах. – Режим доступу: www.ukrcsm.kiev.ua/files/
SOY_viznaniya_030216.doc (дата звернення: 08.07.2016). – Назва з
екрана.
4 Calibration and Measurement Capabilities іn the context of the
CIPM-MRA-D-04, ver. 2, 2010.

Волівач А.П., Хімічева Г.І. Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ, Україна
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ISO 9001:2015 ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
В умовах глобалізації та нестабільного стану економічного розвитку країни, визнання пріоритетності якості людського життя над
потребами в підготовці конкурентоспроможних фахівців, за
відсутності адекватних методик прогнозування потреб ринку праці
для усіх сфер діяльності нашого суспільства, призвело до реформ
вищої освіти. Сьогодні ринок праці все більше став залежати від
навичок та результатів навчання компетентностей майбутніх
спеціалістів. Існуюча система вищої освіти потребує реформування
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за рахунок впровадження інноваційних підходів до її організації та
управління. Що в свою чергу може викликати інноваційні ризики
освітянських послуг.
Під інноваційним ризиком освітянських послуг слід розуміти
загрози і небезпеки породжені процесами модернізації, що потребують розробки спеціальних механізмів по їх попередженню або
зменшенню [1].
Як доводить практичний досвід розвинутих країн, одним із
механізмів підвищення якості надання освітніх послуг (проведення
якісного навчального процесу) у вищих навчальних закладах є
впровадження систем управління побудованих на принципах системи менеджменту якості TQM (Total Quality Management) і вимогах міжнародних стандартів ISO 9000, зокрема ISO 9001 версії
2015. Особливістю даної версії є застосування принципу ризик менеджменту, що виступає інструментом попередження ризиків, під
час формування вимог до управління якістю, що в подальшому позитивно влине на результати діяльності ВНЗ.
Проведений авторами аналіз міжнародних стандартів ISO
9001:2015, показав, що основною їх метою є процесний ризикорієнтований підхід на базі циклу Plan-Do-Check-Act (PDCA – планування (визначення мети: що робити, як робити? виявлення та прийняття ріщення по ризикам та можливостям для досягнення
результатів, відповідно до вимог споживачів та політик організацій)
– виконання (реалізація та виконання запланованого) – перевірка
(проведення моніторингу та відстеження: мети, вимог, запланованих
дій, звітів та результатів) – реакція (як покращити в подальшому?)
[2]. Такий підхід дозволяє ВНЗ прогнозувати ризики, розробляти
організаціно-технічні заходи по їх попередженню або зменшенню.
Застосування цих стандартів дозволяє організації гарантувати,
що її процеси забезпечені ресурсами та управляються належним
чином, також вони дають можливість виявляти та реалізувати
організаційно-технічні заходи для їх покращення. Оцінка ризиків
дозволяє організації:
 виявити внутрішні і зовнішні фактори, що викликають
відхилення її процесів від запланованих результатів;
 задіяти захисні механізми для мінімізації негативного впливу та
забезпечити максимальну реалізацію можливостей їх появи [2].
Виходячи з вище наведеного, вищим навчальним закладам для
досягнення успіху необхідно проводити зміни та впроваджувати їх
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у практику, згідно міжнародних стандартів ISO 9001:2015, при
цьому використовувати різні форми удосконалення з корекцією,
кардинальними змінами, ввведенням інновацій та проведенням
реорганізацій.
Отже, побудова системи ризик менеджменту на базі ISO
9001:2015 дозволить вищим навчальним закладам стабільно управляти ризиками навчального процесу, підвищити свій імідж і
конкурентоспроможність за рахунок надання якісного підходу до
навчального процесу, зробить ВНЗ стабільними, а їхніх
випускників затребуваними на ринку праці, що є особливо важливим для вступу України в ЄС.
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Воскобойников Д.Г. Український державний
університет залізничного транспорту, Харків, Україна
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЮВАННЯ РОБОЧИХ
ПОВЕРХОНЬ П'ЯТНИКОВИХ ВУЗЛІВ ВАНТАЖНИХ
ВАГОНІВ
Як показує практика, велика кількість литих деталей вантажних
вагонів, у тому числі і деталі п'ятникових вузлів, після досягнення
гранично допустимого зносу підлягають відновленню методами дугового наплавлення з наступною механічною обробкою до креслярських розмірів.
Наплавлювальні матеріали, що застосовувалися до теперішнього часу на ремонтних підприємствах залізничного транспорту, забезпечували міжремонтний пробіг відремонтованих деталей близько 110 тис. км. За весь термін служби, деталь підлягала ремонту на50

плавленням більше 10 разів. Таким чином, щорічні витрати на відновлення литих деталей вантажних вагонів залізничного транспорту України обчислюється мільйонами гривень.
Аналіз умов експлуатації п'ятникових вузлів вантажних вагонів
показав, що деталі цього вузла при роботі в умовах сухого тертя і наявності високих контактних й ударних навантажень мають низьку
зносостійкість при інтенсивності зносу робочих поверхонь до 10 мм
(в залежності від інтенсивності роботи вагону) на 100 тис. км пробігу.
Вузол «п'ятник-підп'ятник» вагона включає п'ятник, що розташовується на перетині хребтової й шкворневої балок кузова вагона,
та підп'ятник надресорної балки візка.
Цей вузол має значні статичні навантаження, на які під час руху вагона накладаються низькочастотні змінні коливання й удари.
На підп'ятник передаються значні зусилля, пов'язані з гальмуванням і зіткненням вагонів, що обумовлює знос внутрішньої поверхні
зовнішнього бурту і опорної поверхні підп'ятника надресорної балки, а також упорної й опорної поверхонь п'ятника.
Процес зношування п'ятникового вузла включає в себе комплекс
чинників: механічне зношування, абразивне й корозійно-окисне, причому вплив цих факторів відбувається одночасно. У процесі роботи у
вузол тертя потрапляють волога, масла, абразивні частинки.
Починаючи з 90-х років минулого століття, в силу ряду соціально-економічних і політичних причин, проявилася гостра проблема нестачі запасних литих деталей вантажного парку вагонів. У
зв'язку з цим на ремонтних підприємствах починають розроблятися
і знаходять застосування технології відновлення й зміцнення зношених литих деталей вантажних вагонів, в тому числі автозчеплення, надресорна балка, п'ятникові вузли.
У цей час знаходять широке застосування технології відновлення п'ятникових вузлів застосуванням зносостійких прокладок та
дуговим наплавленням серійними зварювальними матеріалами.
Досвід застосування зносостійких прокладок в п'ятникових вузлах свідчить про технологічну обмеженість їх використання, робить неможливим своєчасне виявлення тріщин, які можуть виникнути при експлуатації на опорній поверхні підп'ятника. Використання в якості зносостійкого захисту робочих поверхонь литих деталей вагонів приварних елементів (кілець) із загартованих сталей
типу 30ХГСА неприйнятно через їх крихкість поблизу швів приварки і подальшого руйнування в експлуатації.
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Аналіз звітів науково-дослідних робіт дозволяє встановити, що
найбільш перспективним напрямком підвищення міжремонтного
пробігу деталей п'ятникового вузлу, які працюють в умовах сухого
тертя металу по металу, може бути застосування дугового наплавлення комплекснолегованими наплавлювальними матеріалами. Відмінною особливістю комплекснолегованого наплавленого металу є
його високі трибологічні властивості. Однак, необхідно зазначити,
що переважна більшість застосовуваних на сьогоднішній день зварювально-наплавочних матеріалів мають ряд недоліків, серед яких: недостатня міцність зварних з'єднань низьколегованих конструкційних
сталей й ударна в'язкість зварного шва при низьких температурах, що
може привести до утворення тріщин зварного шва; нестабільне мерехтливе горіння дуги, що може привести до її гасіння; можливість
утворення гарячих тріщин й крихкість зварного шва.
Відзначу, що незважаючи на властиві недоліки, дугове наплавлення є найбільш універсальним і надійним способом відновлення
та зміцнення всіх поверхонь тертя надресорної балки візка вантажного вагона. Таким чином, наступні розробки нового складу наплавочного матеріалу необхідно орієнтувати на усунення існуючих недоліків, отримання оптимальних фізико-механічних властивостей
наплавленого металу, а саме: поєднання високих оптимальних значень міцності, пластичності, стійкості до крихкого руйнування за
рахунок забезпечення стабільної рівномірно розподіленої дрібнодисперсної структури при високій антикорозійній твердості, зносостійкості і міцності наплавленого металу.

Даниленко Ю.А., Любинський В.Р. Інститут
сцинтиляційних матеріалів НАН України,
Харків, Україна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТЕНТНОЇ ЧИСТОТИ СТАНДАРТІВ
Згідно з Законом УКРАЇНИ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»: патентна чистота – це властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в
певній державі без загрози порушення діючих на її території прав
інтелектуальної власності на технології та/або складові технологій,
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що посвідчуються охоронними документами цієї держави (патентами) та свідоцтвами, які належать третім особам, визначена згідно
з охоронними документами (патентами) і свідоцтвами на ці об'єкти
та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується
використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії
охоронних документів (патентів) і свідоцтв на технології та/або їх
складові на території такої держави (держав)».
Патентні матеріали є незамінним джерелом інформації про рівень розвитку тієї або іншої галузі техніки. Тому в стандарти повинні закладатися найбільш прогресивні технічні рішення країн, які
включають патенти наскрізь усього світу.
Будь-яка нова розробка нового стандарту повинна розпочинатися з ретельного вивчення вже наявної продукції і технологічних
процесів, передусім існуючих патентних матеріалів. Спеціалісти з
стандартизації повинні гарно знати рівень техніки, якому відповідає об'єкт, що буде стандартизуватися, і в цьому їм значно допомагає патентна література, як різноманітне та повне джерело сучасного рівня техніки.
З появою інтернету патентний пошук став значно простішим, а
інформація - більш доступною, також цей пошук вже не потребує
значного часу, але вимагає все більш високої кваліфікації фахівців,
які займаються розробкою стандартів, та уміння знаходити необхідну інформацію в інтернеті.
Починати треба з наявних патентів у світі на аналогічну продукцію або процеси аналогічного призначення. Для того, щоб правильно використовувати знайдені матеріали фахівці, які розробляють
стандарти, повинні мати мінімальні знання, що дозволять їм зрозуміти структуру патентних описів та бути в змозі провести патентний пошук, чи встановлювати що саме і якою мірою захищає знайдений патент.
Державні стандарти України розподіляються на:
 стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до продукції чи послуги, які забезпечують її відповідність своєму призначенню.
 стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності та методів виконання різноманітних робіт у процесах, що
використовуються у будь-яких видах діяльності та які забезпечують
відповідність процесу його призначення.
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 стандарти на методи контролю регламентують послідовність
операцій, способи їх проведення та технічні засоби їх виконання
для різних видів та об'єктів контролю продукції, процесів, послуг.
Стандарти завжди повинні перевірятися на патентну чистоту,
оскільки у стандарті не можуть бути використовувані дані, що наведено у патенті без згоди власника патенту або розробники стандарту можуть використати власні патенти. Тому що патент - це
охоронний документ, що засвідчує виняткове право, авторство і
пріоритет винаходу, корисної моделі або промислового зразка власника патенту. А метою стандарту є всіляке поширення цієї продукції чи послуги.
Та навпаки, якщо склад продукції та метод ніде не було описано, то його потрібно запатентувати у випадку, коли є елементи патентоспроможності.
З іншого боку, до стандарту, як документу, поняття патентної
чистоти не може бути застосовано. Стандарти не повинні містити
вичерпні дані про об'єкт, що стандартизується, як в технічній документації, по якому можна зробити продукцію та продати. Зазвичай
стандарт містить технічні характеристики до такого об'єкту або послуги, яким вони повинні відповідати, щоб бути конкурентоспроможним на ринку.
Стандарти теж регламентують та вони впливають на патентоправову діяльність компанії. Наприклад, в Україні діють прямо
спрямовані на патентну діяльність стандарти: ДСТУ 3575-97 “Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення” та
ДСТУ 3574-97 “Патентний формуляр. Основні положення. Порядок
складання та оформлення”.
Деякі компанії у своїй роботі використовують такі засоби у боротьби за ринок як патентування так і стандартизацію. Які важелі
використати – це внутрішня справа самої компанії, але зазвичай таке спільне використання дає добрі результати у комерційній діяльності підприємства.
Як ми бачимо з усього вищезгаданого, що стандартизація має
тісний взаємозв'язок з патентами яким не варто нехтувати під час
розробляння стандартів.
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Домуладжанов И.Х., Бояринова В.Г.,
Домуладжанова Ш.И., Байдуллаева Н.У. Ферганский
политехнический институт, Фергана, Узбекистан
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Экологическое образование – целенаправленный и комплексный процесс и результат усвоения систематических знаний, умений
и навыков в области воздействия на окружающую среду, состояния
окружающей среды и последствий изменения окружающей среды.
Она состоит из следующих этапов.
Первая ступень: семейное и дошкольное воспитание
Вторая ступень: экологическое образование в общеобразовательной школе.
Третья ступень: Экологическое обучение в системе образования в профколледжах и лицеях.
Четвертая ступень: Высшее образование (направления общей
экологической подготовки в вузах).
Пятая ступень: Послевузовское экологическое образование.
Шестая ступень: Неинституциональное экологическое образование и просвещение – это «Средства массовой информации» и
«Неправительственные некомерческие организации».
Седьмая ступень: Высшее профессиональное экологическое
образование.
Вот на ней мы остановимся: Основной целью данного звена
системы экологического образования является организация полноценного процесса обучения, обеспечивающего профессиональную
компетентность в области экологии, охраны окружающей среды и
рационального природопользования, предоставляющего возможность овладеть глубокими экологическими и правовыми знаниями
и связанными с ними навыками и умениями, позволяющими оценить степень техногенного воздействия на природу и принимать
экологически целесообразные решения, умением организовать систему действий по охране окружающей среды.
Задачи:
 подготовка специалистов экологического профиля для производственной сферы, для службы охраны природы, для научных учреждений;
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 овладение гуманитарной культурой, этическими и правовыми
нормами, регулирующими отношения в обществе, между обществом и окружающей средой, формирование современной культуры
мышления;
 обеспечение глубокой теоретической подготовки в области экологии (актуальные проблемы современной экологии; эволюция
биосферы; биология популяций и сообществ; экологическая биология развития; биоиндикация и биотестирование; экологический мониторинг; роль биологических методов в ОВОС (оценке воздействий на окружающую среду); моделирование и компьютерный анализ экосистем; актуальные проблемы экологии человека: медицинские и социальные аспекты);
 то же в области геоэкологии (глобальные антропогенные изменения
географической оболочки; антропогенные изменения геосистем планетарного, регионального, локального уровней: преобразование и деградация ландшафтов, изменения климата и их последствия, водные и
водно-экологические проблемы, снижение биологического разнообразия, экологические вопросы урбанизации; экологические стандарты и
нормирование загрязнений, оценка состояния и качества окружающей
среды и прогноз ее изменений; глобальный мониторинг);
 то же в области природопользования (природопользование в системе взаимодействия общества с природной средой; антропогенное
преобразование природной среды и системы природопользования;
эколого-географическая экспертиза и оценка воздействия различных
видов хозяйственной деятельности на окружающую среду; локальный и региональный мониторинг окружающей среды; управление
природопользованием; экологические проблемы рационального освоения недр; оценочные модели природных условий и ресурсов; определение экономической и социальной эффективности природопользования; менеджмент и маркетинг в природопользовании др.);
 то же в области экономики природопользования (значение и роль
экологического фактора в развитии экономических систем; оптимальное распределение и использование природных ресурсов и
максимальное сохранение и приумножение элементов окружающей
среды; техногенный тип экономического развития; экологоэкономические проблемы, связанные с изменением состояния окружающей среды и использованием природных ресурсов; концепция устойчивого развития, экологизация экономики; макроэконо56

мические аспекты экологизации экономики; экономическая эффективность природопользования; возможности государственного регулирования и рыночных инструментов для рационализации природопользования; экономический механизм природопользования);
 то же в области прикладной экологии (техногенные системы и их
взаимодействие с окружающей средой, агроэкология, урбоэкология,
заповедное дело, рекрационное природопользование; методы экологического мониторинга и экспертизы, методы контроля, определение
ПДК - предельно допустимых концентраций, ПДВ - предельно допустимых выбросов, ПДС предельно допустимых сбросов и др.);
 формирование навыков многофакторного анализа экологических
ситуаций, системного комплексного подхода к решению экологических проблем на основе междисциплинарных знаний;
 овладение умениями практических действий по восстановлению
и оздоровлению нарушенных экосистем, предупреждению их деградации, управлению качеством окружающей среды и природопользованием, улучшению экологических ситуаций.
Средства и пути реализации:
 обеспечение возможности получения теоретических основ экологических знаний и их прикладных аспектов в рамках выбранной
специальности в процессе интеграции образования, науки и производства;
 организация современной лабораторной инструментальноприборной базы для целей освоения студентами измерительных и
вычислительных приемов определения параметров, величин, констант, характеризующих экологические ситуации и среды, для экспериментального изучения технологий, использующихся в экологических исследованиях;
 развитие навыков научно-исследовательской работы путем участия в программах, проектах природоохранного характера, в специализированных лабораториях, научно-исследовательских центрах, институтах, научно-производственных объединениях, научнообразовательных комплексах;
 создание условий для проведения полноценной учебной и производственной практик студентов (на предприятиях, в учреждениях
природоохранной службы, в научно-исследовательских институтах,
центрах, научно- производственных объединениях и др.);
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 приобщение студентов к экологической деятельности через организацию общественной и общественно-политической практики;
 расширение практики создания творческих студенческих коллективов по решению проблем рационального природопользования, экологических студенческих отрядов;
 осуществление в рамках педагогической практики в детских оздоровительных, летних трудовых лагерях и других внешкольных
учреждениях специальной практики по изучению экологической
ситуации;
 оказание студентам по месту жительства помощи в организации
экологических мероприятий, проводимых в дошкольных учреждениях, общеобразовательной и средней профессиональной школе;
 включение в планы кафедральных НИР тем, связанных с вопросами охраны природы, привлечение к их разработке широкого круга студентов;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексных планов сквозной экологической подготовки студентов;
 развитие и укрепление общей материально-технической базы
профессиональной подготовки экологов.

Домуладжанова Ш.И., Домуладжанов И.Х.,
Латипова М.И. Ферганский политехнический институт,
Ферганский профколледж нефтегазовой
промышленности, Фергана, Узбекистан
УСТАНОВЛЕНИЕ ПДС ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Предельно-допустимые стоки (ПДС) – это масса вещества в
сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном
пункте. ПДС устанавливается с учетом ПДК (предельно – допустимой концентрации) в местах водопользования, ассимилирующей
способности водного объекта и оптимального распределения массы
сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды.
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В соответствии с «Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование» ПДС устанавливается в разрешениях на специальное водопользование [1].
В случаях, если водохозяйственная и водоохранная деятельность действующих предприятий не удовлетворяет нормам и правилам в области использования и охраны вод (забор воды свыше
установленных норм, отсутствие или неэффективная работа очистных или других водоохранных сооружений, неудовлетворительное
техническое состояние водохозяйственных сооружений,. загрязнение водных объектов и т.п.), в соответствии с п.2.8 упомянутой инструкции разрешения на специальное водохозяйствование таким
предприятиям не выдаются.
Лимиты на забор свежей воды устанавливаются на основании
представляемых в органы по» охране природы проектной документации, данных статотчетности по форме 2 т.п. (водхоз), индивидуальных балансовых норм водопотребления и водоотведения, разработанных по заказу предприятий специализированными организациями или самим предприятием и утвержденных а установленном
порядке. Нормативы ПДС рассчитываются, как правило, в целом по
бассейну реки.
Величины ПДС определяются для всех категорий водопользования как произведение максимального часового расхода сточных
вод 9ст (м3/час) на концентрацию в них загрязняющих веществ – С
ст (г/м3) согласно формуле:
ПДС = 9ст.х Сст (г/час)
(1)
Величина Сст, входящая в формулу (1), определяется по известным методам, изложенным, например [2].
В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», для сбросов сточных вод в черте населенного пункта Сст устанавливаются на уровне соответствующих
ПДК. Если фактический сброс вредных веществ со сточными водами меньше расчетного ПДС, то в качестве ПДС принимается
фактический сброс.
Если природное (фоновое содержание загрязняющих веществ в
водном объекте по какими-либо показателям не обеспечивает нормативное качество воды в контрольное пункте, то ПДС по этим показателям устанавливается, исходя из условий соблюдения природного фонового качества воды в контрольном растворе.
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Для предприятий, расположенных в районах с повышенной
минерализацией природных вод, при расчете ПДС принимается величина Сст, равная 1500 мг/л предельного уровня минерализации
поверхностных вод.
С целью предотвращения сброса загрязняющих веществ со
сточными водами, отводимыми в водные объекты после охлаждения агрегатов, величина Сст устанавливается на уровне концентрации веществ в воде водного объекта в месте забора (при условии
водопользования одним водным объектом).
При наличии веществ 1-го и 2-го класса опасности с одинаковыми лимитирующими признаками вредности, ПДС устанавливается из расчета:
C ст1
C ст2

 ...  1
ПДК 1 ПДК 2

(2)

Для сточных вод, отводимых в канализационную сеть населенного пункта или другого предприятия, технические условия на
сброс устанавливаются владельцем очистных сооружений, из условия обеспечения последним отведения сточных вод в водный объект с соблюдением нормативов ПДС.
Водоемы загрязняются в основном в результате спуска в них
сточных вод от промышленных предприятий и населенных пунктов. В результате сброса сточных вод изменяются физические
свойства воды (повышается температура, уменьшается прозрачность, появляются окраска, привкусы, запахи); на поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образуется осадок; изменяется химический состав воды (увеличивается содержание органических и неорганических веществ, появляются токсичные вещества, уменьшается содержание кислорода, изменяется активная реакция среды и др.); изменяется качественный и количественный бактериальный состав, появляются болезнетворные бактерии. Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а часто и для технического водоснабжения; теряют рыбохозяйственное значение и т.д.
Общие условия выпуска сточных вод любой категории в поверхностные водоемы определяются народнохозяйственной их значимостью и характером водопользования. После выпуска сточных
вод допускается некоторое ухудшение качества воды в водоемах,
однако это не должно заметно отражаться на его жизни и на воз60

можности дальнейшего использования водоема в качестве источника водоснабжения, для культурных и спортивных мероприятий,
рыбохозяйственных целей.
Наблюдение за выполнением условий спуска производственных
сточных вод в водоемы осуществляется санитарно-эпидемиологическими станциями и бассейновыми управлениями. Нормативы качества воды водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования устанавливают качество воды для водоемов по двум
видам водопользования: к первому виду относятся участки водоемов,
используемые в качестве источника для централизованного или нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также
для водоснабжения предприятий пищевой промышленности; ко второму виду – участки водоемов, используемые для купания, спорта и
отдыха населения, а также находящиеся в черте населенных пунктов.
Отнесение водоемов к тому или иному виду водопользования проводится органами Государственного санитарного надзора с учетом перспектив использования водоемов. Приведенные в правилах нормативы качества воды водоемов относятся к створам, расположенным на
проточных водоемах на 1 км выше ближайшего по течению пункта
водопользования, а на непроточных водоемах и водохранилищах на 1
км в обе стороны от пункта водопользования.
Большое внимание уделяется вопросам предупреждения и устранения загрязнений прибрежных районов морей. Нормативы качества
морской воды, которые должны быть обеспечены при спуске сточных вод, относятся к району водопользования в отведенных границах
и к створам на расстоянии 300 м в стороны от этих границ. При использовании прибрежных районов морей в качестве приемника производственных сточных вод содержание вредных веществ в море не
должно превышать ПДК, установленные по санитарнотоксикологическому, общесанитарному и органолептическому лимитирующим показателям вредности. При этом требования к спуску
сточных вод дифференцированы применительно к характеру водопользования. Море рассматривается не как источник водоснабжения,
а как лечебный оздоровительный, культурно бытовой фактор. Поступающие в реки, озера, водохранилища и моря загрязняющие вещества вносят значительные изменения в установившийся режим и нарушают равновесное состояние водных экологических систем. В результате процессов превращения загрязняющих водоемы веществ,
протекающих под воздействием природных факторов, в водных ис61

точниках происходит полное или частичное восстановление их первоначальных свойств. При этом могут образовываться вторичные
продукты распада загрязнений, оказывающих отрицательно влияние
на качество воды.
Самоочищение воды водоемов – это совокупность взаимосвязанных гидродинамических, физико-химических, микробиологических и гидробиологических процессов, ведущих к восстановлению
первоначального состояния водного объекта. В связи с тем, что в
сточных водах промышленных предприятий могут содержаться
специфические загрязнения, их спуск в городскую водоотводящую
сеть ограничен рядом требований.
Выпускаемые в водоотводящую сеть производственные сточные воды не должны: нарушать работу сетей и сооружений; оказывать разрушающего воздействия на материал труб и элементы очистных сооружений; содержать более 500 мг/л взвешенных и всплывающих веществ; содержать вещества, способные засорять сети или
отлагаться на стенках труб; содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси; содержать вредные вещества, препятствующие
биологической очистке сточных вод или сбросу в водоем; иметь
температуру выше 40 С.
Производственные сточные воды, неудовлетворяющие этим
требованиям, должны предварительно очищаться и лишь после этого сбрасываться в городскую водоотводящую сеть. По этим веществам разрабатываются ПДС (табл. 1).
Утвержденные свойства сточных вод
 Плавающие примеси (вещества) – на поверхности не должны обнаруживаться – это пленки нефтепродуктов, масел жиров и др.
примесей.
 Запахи, привкусы, окраска – вода не должна приобретать посторонних запахов привкусов и окраски и сообщать их мясу рыбе.
 Температура воды не должна повышаться по сравнению с естественной температурной водоема более чем на 40 С
 Показатель (рН) – не должна выходить за пределы 6,5–8,0 рН:
 Коли индекс – 1000 в л.
 Растворенный кислород не должен быть ниже 2 мг/л в пробе,
отобранной до 12 часов дня.
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Таблица 1 – Показатели сточной воды на примере Районного
медицинского объединения (расход сточных вод, 75,7108 м3/час)
Временно-согласованный сброс
ПДС с 2016 г.
Показатели
до 2016 г.
мг/л
ПДК
мг/л
ПДК
рН
8,65
6,5–8,0 8,65 6,5–8,0
ХПК
–
15
–
15
Азот аммонийный
–
0,5
–
0,5
Азот нитридный
–
0,08
–
0,08
Азот нитратный
–
10
–
10
Нефтепродукты
–
0,05
–
0,05
Сухой остаток
929
1000
929
1000
Взвешенные вещества
15
15
Хлориды
20
300
20
300
Сульфаты
359,65
100 359,65 100
Фосфаты
–
0,3
–
0,3
Щелочность
–
–
Кальций
–
180
–
180
Медь
0,22
40
0,22
40
Железо
–
0,05
–
0,05
БПК
–
–
Литература
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Домуладжанов И.Х., Домуладжанова Ш.И.,
Тешабаев А.М., Курбанова У.С. Ферганский
политехнический институт, Фергана, Узбекистан
РАЗРЕШЕНИЕ НА СПЕЦВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И НОРМЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
Норма водопотребления – это целесообразное количество воды,
необходимого для производственного процесса, установленная на
основании научно обоснованного расчета или передового опыта. В
укрупненную норму водопотребления входят все расходы воды на
предприятии. Нормы расхода производственных сточных вод применяют при проектировании вновь строящихся и реконструкции действующих систем водоотведения промышленных предприятий. Укрупненные нормы позволяют дать оценку рациональности использования воды на любом действующем предприятии. В составе инженерных коммуникаций промышленного предприятия, как правило, имеется несколько водоотводящих сетей. Незагрязненные нагретые
сточные воды поступают на охладительные установки (брызгальные
бассейны, градирни), а затем возвращаются в систему оборотного водообеспечения. Загрязненные сточные воды поступают на очистные
сооружения, а после очистки часть обработанных сточных вод подается в систему оборотного водообеспечения в те цеха, где ее состав
удовлетворяет нормативным требованиям.
Эффективность использования воды на промышленных предприятиях оценивается такими показателями, как количество использованной оборотной воды, коэффициентом ее использования и
процентом ее потерь. Для промышленных предприятий составляется баланс воды, включающий расходы на различные виды потерь,
сбросы и добавление компенсирующих расходов воды в систему.
Проектирование вновь строящихся и реконструируемых систем
водоотведения населенных пунктов и промышленных предприятий
должно осуществляться на основе утвержденных в установленном
порядке схем развития и размещения отрасли народного хозяйства,
отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по экономическим районам. При выборе систем и
схем водоотведения должна учитываться техническая, экономическая и санитарная оценки существующих сетей и сооружений, предусматриваться возможность интенсификации их работы.
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При выборе системы и схемы водоотведения промышленных
предприятий необходимо учитывать:
1) требования к качеству воды, используемой в различных технологических процессах;
2) количество, состав и свойства сточных вод отдельных производственных цехов и предприятия в целом, а также режимы водоотведения;
3) возможность сокращения количества загрязненных производственных сточных вод путем рационализации технологических
процессов производства;
4) возможность повторного использования производственных
сточных вод в системе оборотного водообеспечения или для технологических нужд другого производства, где допустимо применять
воды более низкого качества;
5) целесообразность извлечения и использования веществ, содержащихся в сточных водах;
6) возможность и целесообразность совместного отведения и очистки сточных вод нескольких близко расположенных промышленных
предприятий, а также возможность комплексного решения очистки
сточных вод промышленных предприятий и населенных пунктов;
7) возможность использования в технологическом процессе очищенных бытовых сточных вод;
8) возможность и целесообразность использования бытовых и
производственных сточных вод для орошения сельскохозяйственных и технических культур;
9) целесообразность локальной очистки сточных вод отдельных
цехов предприятия;
10) самоочищающую способность водоема, условия сброса в него
сточных вод и необходимую степень их очистки;
11) целесообразность применения того или иного метода очистки. При вариантном проектировании водоотводящих систем и очистных сооружений на основании технико-экономических показателей принимается оптимальный вариант.
Рассмотрим водопотребление и водоотведение на примере Кувасайского АО «Кварц» (Ферганская область).
Водозабор осуществляется из 5-ти – Артскважин 60 АРА Сырдарья, река Исфайрамсай, которые используются для производственных целей, с зоной санитарной охраны водозаборных сооруже65

ний – 10×10 м, сточные воды от всех нужд собираются в собственную канализацию, построенную на территории АО.
3-артскважины пробурены на территории, год бурения 1988–
1991 гг. глубина – 85–120 м. Оборудованы насосами ЭЦВ-8-40-65,
ЭЦВ-10-120, производительность от 40 м3/час до 120 м3/час.
Сточные воды попадают в самотечную сеть канализации из
сборного железобетона, труб диаметром 150 мм, сбрасываются в
собственную КНС а затем в городской канализационный коллектор, по двум трубам диаметром 200 мм.
Площадь территории – 466500 м2, в том числе площадь застройки – 106600 м2, площадь озеленения – 71600 м2, площадь твердых покрытий (дорог, проездов) – 144400 м2, природные территории –
143900 м2 (территории за пределами красной линии – 7900 м2).
Основное производство – направлено на изготовление стеклянных изделий. На АО изготавливаются банки стеклянные, полировальные стекла (для автомобилей и строительства), огнеупорные
кирпичи, кварцевые камни и др.
Нормативно – расчетное водопотребление составляет: по нуждам: 2456,611 м3/сут или 877,4329 тыс .м3/г., производственные
расходы: 1184,563 м3/сут или 409,5919 тыс. м3/г., общие расходы
воды составляют 3641,174 м3/сут или 1287,025 тыс. м3/г.
Учет забираемых вод производится при помощи водомеров
диаметром 100 мм, установленных на скважинах. Контроль за качеством питьевой воды осуществляет Кувасайской горСЭС. Контроль
за качеством сточных вод осуществляет городское или областное
Унитарное предприятие «Сувакава». СИАК осуществляет ведомственный контроль над состоянием сточных вод.
Расчетно-нормативное водопотребление в соответствии с расчетом составляет по разделам: хозпитьевые нужды –
2456,611 м3/сут или 877,4329 тыс. м3/г, производственные расходы
– 1184,563 м3/сут. или 409,5919 тыс.м3/г., общие расходы воды составляют – 3641,174 м3/сут или 1287,025 тыс. м3/г.
Сточные воды попадают в самотечную сеть канализации из
сборного железобетона, труб диаметром 150 мм, сбрасываются в
горканализацию, посредством двух труб диметром 150 мм.
Общий объем сточных вод составит: 2394,99 м3/сут.,
856,3096 тыс.м3/г.
Вода в системах оборотного водоснабжения расходуется на охлаждение компрессоров, градирен, в котельных и других системах.
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Общий объем воды в системах оборотного водоснабжения составляет 11361,77 м3/сут., (3760,047 тыс. м3/год) и согласован с заказчиком. В табл. 1 приведена характеристика водопотребления и водоотведения. Количество сбрасываемых сточных вод в канализацию
города – поселка – или другого предприятия: 99,7913 м3/час –
2394,99 м3/сут. – 856,3096 тыс.м3/г.
Таблица 1 – Характеристика водопотребления
Показатели
1. Забор воды всего в. т ч
Из поверхностных вод
Из подземных вод
2. Использование воды на
собственные нужды в. т .ч
На хозяйственно-питьевые
Из них – подземных вод
На производственные
Из них подземных вод
3. Расходы вода в системах
оборотного водоснабжения
4.Безвозмездные потери

Водопотребление
Нормативно-расчетное
Фактическое
3
3
3
м /сут.
тыс. м /г м /сут. тыс. м3/г.
3641,174
1287,025 3641,174 1287,025
3641,174
3641,174

1287,025 3641,174 1287,025
1287,025 3641,174 1287,025

2456,611
2456,611
1184,563
1184,563
11361,77

877,4329
877,4329
409,5919
409,5919
3760,047

610,8128

216,2781 610,8128 216,2781

2456,611
2456,611
1184,563
1184,563
11361,77

877,4329
877,4329
409,5919
409,5919
3760,047

Примечание: данные приводятся вместе с неучтенными потерями.

Зиновьева А.В., Любинский В.Р., Молчанова Н.И.
Институт сцинтилляционных материалов
НАН Украины, Харьков, Украина
К ВОПРОСУ ОБ ОТЛИЧИИ НОВОЙ ВЕРСИИ СТАНДАРТА
ISO 9001:2015 ОТ ISO 9001:2008
Уникальность стандарта ISO 9001 состоит в том, что он затрагивает интересы тысяч предприятий и организаций, занимающихся
производством продукции, оказанием разного рода услуг и другой
деятельностью. Его главное назначение – быть инструментом обес67

печения доверия к качеству продукции и услуг организаций, внедривших этот документ.
Всего существует 4 версии этого стандарта. 1 опубликована в
1987 г., 2 – в 1994 г., 3 – в 2000 г. и 4 – в 2009 г. Причем принципиальные изменения на концептуальном уровне стандарт претерпел в
2000 г. Разработке новой 5 версии 2015 г. стандарта предшествовала большая работа, проводился опрос экспертного сообщества и
пользователей стандарта более чем в 100 странах мира. В результате чего появилась эта новая версия. Концептуальных изменений
она не несет по сравнению с версиями 2000 г. и 2008 г. Таким образом была подтверждена жизненность этих версий, и она показала
свою актуальность. Поэтому режим перехода на 5 версию не будет
сильно болезненным.
Основные отличия новой версии можно разделить на несколько
групп. Рассмотрим специфику каждой группы:
1 группа. На сегодня в ISO разработано и действует много
стандартов, которые устанавливают требования к системам, которые относятся к самым разным аспектам менеджмента. При этом
различие в их построении создают трудности предприятиям и организациям, которые их у себя внедряют и представляют как единую
систему менеджмента предприятия. Для чего в 2013 г. был принят
документ, который устанавливал единый подход, который должны
соблюдать все разработчики стандартов на систему менеджмента,
поэтому в этой версии изменена структура стандарта.
2 группа. В этом стандарте большое внимание уделяется взаимоотношениям системы менеджмента качества с системой менеджмента предприятия или организации в целом. Подтверждается
и усиливается основная идея процессного подхода в подчинении
деятельности всех участников процесса конечной цели.
Усилен один из важных принципов менеджмента качества –
лидерство руководителя.
3 группа. Происходит отход от классических корректирующих
и предупреждающих действий. Вместо этого предлагается применять модель управления рисками и для управления рисками предприятия могут пользоваться стандартами ISO 31000:2009. Таким
образом, эта модель становится более общей, не такой жесткой, чем
заложенная в ISO 9001:2008 (в разделах «корректирующие и предупреждающие действия»).
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Большим изменениям подвергся подход к компетентности организации.
4 группа. Вводится новое понятие «контекст организации».
Здесь подразумеваются более широкие рамки действия системы
менеджмента качества. В этом случае от предприятия требуется
учитывать большое количество факторов, влияющих на всю систему и ее устойчивость.
В новой версии понятие «продукция» разделено на товар и услуги. Произошел переход от понятий «документ» и «записи» к понятию «документированная информация», сокращено количество
принципов системы менеджмента качества и т.д.
Выводы:
Таким образом, основная цель изменений стандарта заключается в необходимости сосредоточиться на управлении процессами.
Этот набор требований сможет оставаться неизменным в постоянно
меняющихся внешних экономических бизнес условиях.

Ивашко В.С., Матвиенко И.В. Белорусский
национальный технический университет, Минск, Беларусь
НАДЕЖНОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ В РЕАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основными задачами по исследованию надежности моделей грузовых автомобилей в реальных условиях эксплуатации являются:
 систематизация, обобщение данных о неисправностях автотранспортных средств (АТС);
 определение зависимости исследуемых показателей надежности
от пробега АТС;
 выявление изделий, лимитирующих надежность АТС;
 выявление причин возникновения отказов.
Для решения этих задач проводят сбор информации об отказах
партии подконтрольных АТС в транспортных организациях. Расчет
показателей выполняется на основании информации об отказах подконтрольных АТС за определенный период с начала эксплуатации.
Показатели надежности, полученные в результате наблюдений
за определенный период с начала эксплуатации, являются проме69

жуточными, и необходимо их уточнение в процессе дальнейшей
эксплуатации до предельного состояния АТС.
Определение причин отказов деталей и агрегатов проводится
путем их систематического осмотра при эксплуатации автомобилей, анализе документации на эти изделия. Причины неисправностей уточняются при проведении первого технического обслуживания (ТО-1), второго технического обслуживания (ТО-2), текущего
ремонта (ТР) и с учетом информации технического персонала эксплуатирующей организации.
АТС, как правило, специализируются на перевозках различных
грузов по дорогам I, II, III, IV и V категорий условий эксплуатации
по ТКП 248, поэтому все пробеги, используемые при расчетах показателей надежности приводились к 1 категории условий эксплуатации.
Коэффициенты корректирования пробега в зависимости
от категории условий эксплуатации составляют соответственно: I
кат. - 1,0; II кат. – 0,9; III кат. – 0,8; IV кат. – 0,7; V кат. – 0,6.
Рассчитанные коэффициенты готовности всех моделей АТС
составляет от 0,94 до 0,98, коэффициент выпуска – от 0,69 до 0,94,
коэффициент использования пробега от 0,5 до 0,77.
В результате анализа суммарных затрат по устранению отказов
и неисправностей получены следующие значения:
 до 25% суммарных затрат автомобилей МАЗ-10 т – шины, усилители сцепления, прокладки блока цилиндров, автомобилей МАЗ20 т – затраты, связанные с ремонтом и заменой шин и межосевым
дифференциалом;
 до 25% суммарных затрат по седельным тягачам МАЗ – затраты
на ремонт и замену радиатора системы охлаждения и шин.
Суммарные удельные затраты, отражающие текущие изменения общих затрат, приведенных к единице пробега, позволяют отслеживать экономические показатели работы АТС в процессе эксплуатации и на основании их анализа принимать решение о целесообразности дальнейшей эксплуатации, ремонта или списания.
Наиболее оптимальным и экономически целесообразным пробегом (ресурсом) АТС до его списания считается пробег, соответствующий минимальной величине суммарных удельных затрат.
Средние данные по показателям надежности подконтрольных
автомобилей приведены в табл. 1. Средние удельные показатели
трудоемкости ремонта, стоимости запасных частей и времени простоя в ТР автомобилей МАЗ приведены в табл. 2.
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Таблица 1 – Средние данные по показателям надежности
Модель АТС
МАЗ - самосвалы
грузоподъем. 10 т
МАЗ - самосвалы
грузоподъем. 20 т
МАЗ - седельные
тягачи
Седельные т тягочи

Средняя наработка Средняя наработка Средний параметр
до первого отказа, между отказами,
потока отказов,
тыс.км
тыс.км
ед./1000км
14,4

4,1

0,7

17,5

5,3

0,5

17,9

5,0

0,6

17,9

5,0

0,6

Таблица 2 – Средние удельные показатели трудоемкости ремонта, стоимости запасных частей и времени простоя в ТР

Модель АТС

МАЗ - самосвалы
грузоподъем. 10т
МАЗ - самосвалы
грузоподъем. 20т
МАЗ - седельные
тягачи

Средний пробег, приведенСредняя
ный к 1 катего- удельная трурии условий
доемкость,
эксплуатации, чел.-ч/1000км
тыс. км

Среднее
удельное
время простоя в ТР,
ч/1000км

Средняя
удельная
стоимость
запасных
частей,
у.е./1000км

177,53

0,7

3,6

12,35

309,99

0,5

1,3

21,11

310,45

1,0

1,7

48,1

Техническое состояние АТС, определяющее его надежность,
безопасность и экономическую эффективность перевозок, непосредственно зависит от условий и интенсивности его работы, ресурса и срока эксплуатации. Поэтому точность определения ресурса АТС и оптимального срока его эксплуатации до списания имеет
важное практическое значение.
Нормативный ресурс до списания определяется техническими
условиями изготовителя, а оптимальный ресурс зависит от состояния базовых агрегатов, узлов, деталей и в первую очередь – от состояния кузова, рамы и кабины. Предельным состоянием кузова
считается наличие более 60% негодных элементов ферм, лонжеронов каркаса, шпангоутов, панелей облицовки. Критериями пре71

дельного состояния рамы являются сквозные поперечные трещины
горизонтальных полок лонжеронов с выходом на стенки; кабины –
усталостное разрушение передних стоек по замкнутому контуру,
сквозная коррозия силовых балок, препятствующая дальнейшей
эксплуатации кабины.
Однако нормативный ресурс, установленный изготовителем, и
техническое состояние отдельных базовых агрегатов еще не позволяют сделать окончательный вывод о реальном ресурсе транспортного средства и целесообразности его дальнейшей эксплуатации.

Ильиных С.А., Крашанинин В.А., Гельчинский Б.Р.
Институт металлургии УрО РАН, Екатеринбург, Россия
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ Zn-Me (Al,
Mo, Тi, Ni) МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Разработана технология формирования многокомпонентных
композиционных покрытий полученных методом сверхзвукового
плазменного напыления порошков на основе Ni, Co, Ti, Cu для механической защиты антикоррозионного покрытия состоящего из
плазмонапыленного порошка системы Zn-Me (Al, Mo, Тi, Ni) и лакокрасочного материала (ЛКМ) марки ЦИНЭП. Получены различные комбинации покрытий, как токопроводящих (Zn-Al, ПГ19М01), так и не токопроводящих (ПТ-Ю5Н, ПГ10К-01).
Данные типы износостойких покрытий предназначены для защиты антикоррозионных слоев основного многокомпонентного покрытия изделий, которые могут подвергаться внешнему механическому воздействию в процессе эксплуатации.
Сочетание технологий сверхзвукового плазменного напыления,
воздушно-плазменного дозвукового напыления и ЛКМ позволяет
получать композитные покрытия нового поколения с улучшенными
эксплуатационными характеристиками, максимально увеличить
срок службы действующего оборудования и объектов с сохранением надежности их эксплуатации, при минимальных затратах.
Оптимизация технологических режимов плазменного напыления проводилась с применением современных численных методов
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и имеющихся соответствующих программных средств. Проведение
компьютерных исследований процесса плазменного напыления используемых порошков и детальное изучения процессов происходящих в плазменной струе позволило выбрать варианты напыления,
исследовать влияние параметров на температурное состояние, оценить формируемую структуру и прогнозировать свойства в зоне
термического влияния. Выбор параметров плазменного потока позволил определить скорость и максимальные ускорение частиц,
температуру их нагрева, время пребывания, скорость испарения
частиц, а так же траекторию движения частиц в плазменной струе.
Проведение экспериментальных исследований с учетом результатов моделирования позволило значительно ускорить и удешевить
процесс получения образцов покрытий. Оригинальность проведенных исследований состояла в предварительном компьютерном моделировании и оптимизации режимов плазменного напыления.
Были проведены измерения твердости и микротвердости напыленного слоя на лабораторных образцах, изучена микроструктура и
фазовый состав полученных покрытий. В результате выполнения
работы были сделаны соответствующие выводы о структурных и
фазовых превращениях в получаемых покрытиях. Были определены
оптимальные параметры установок до и сверхзвукового плазменного напыления для получения покрытий с высокими эксплуатационными свойств.
По результатам проведенных испытаний по оценке защитных
свойств разнотолщинных комбинированных покрытий состоящих
из дозвуового плазмо-напыленного покрытия (11,6 % Ti, 56,6 % Al,
20,6 % Ni, 9,8 % Mo, 0,2 % Fe, 0,44 % O, 0,0034 % N), слоя лакокрасочного покрытия ЦИНЭП и сверхзвукового плазмо-напыленнного
порошка на основе Ni, Co, Ti, Cu выявлено, что данные покрытия
выдержали более 883 часов без существенных следов коррозии.
Основными видами разрушений являлись точечная коррозия. Обнаружено влияние общей толщины покрытия на защитные свойства. Покрытие с большей толщиной показало более высокие защитные свойства.
В проведенной работе удалось соединить технологию плазменного (дозвукового и сверхзвукового) напыления и технологию нанесения лакокрасочных покрытий для создания многофункциональных композиционнных покрытий, получаемых методом плазменного напыления системы Zn-Me (Al, Mo, Тi, Ni) с последующим
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нанесением специальных лакокрасочных материалов (ЛКМ) для
уменьшения пористости и усиления антикоррозионной защиты и
сверхзвукового плазменного напыления порошков на основе Ni,
Co, Ti, Cu. Покрытия применяемые в средах с высокой коррозионной активностью эффективными являются только в комплексе системы покрытий. Предлагается применять для нанесения на плазменные покрытия полиуретановые и эпоксидные лакокрасочные
материалы на основе пигментов чешуйчатой формы. При этом покрывные слои усиливают барьерные свойства покрытия, экранируют его от воздействия агрессивных факторов, что замедляет окисление цинка, имеющегося в плазменном покрытии и продлевает его
протекторное действие. Кроме того, они придают большую твердость, стойкость к абразивному износу.
Применение высокоскоростной плазмы (со скоростями подлёта
напыляемой частицы к поверхности подложки v = 600–1500 м/с) открывает новые возможности реализации многоцелевой защиты металлических конструкций благодаря следующему: – возможность
прочного напыления на изделия, изготовленные практически из любого материала; – отсутствие ограничений по размеру обрабатываемых деталей (кроме длинных отверстий небольшого диаметра); –
возможность реализации восстановительных операций; – широкий
выбор напыляемых материалов, в т.ч. нанесённых многослойно; – незначительный перегрев подложки, а, следовательно – низкая её деформация без нарушения термоупрочнения; – относительная простота оборудования с возможностью его автоматизации.
Использование методов плазменного напыления порошковых
покрытий на различные материалы (чугуны, стали, цветные металлы, полимеры, ткани, бумаги) дает возможность создания изделий с
уникальным сочетанием свойств. Одним из важных направлений
исследований является изучение влияния параметров плазменной
струи на структуру и свойства рабочей поверхности и создание эффективных технологических процессов для получения покрытий с
заданными функциональными свойствами.
Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (грант N 15-17-3-41)
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Калентьев Е.А. Институт механики УрО РАН,
Ижевск, Россия
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПРОВОЛОКАХ
СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ
Стальной канат широко используется в современной технике,
особенно в подъемнотранспортных машинах и механизмах. Существует большое количество видов канатов, но основными конструктивными факторами, определяющими форму и границы применимости того или иного вида, являются: порядок свивки, профиль поперечного сечения отдельной проволоки, форма контакта между
проволоками в пряди, контакт прядей в канате.
Вопросам долговечности стальных канатов посвящено множество работ, проведены многочисленные экспериментальные исследования. Однако единой теории долговечности стальных канатов
нет [1]. Основными факторами, влияющими на долговечность
стальных канатов, являются: отношение диаметра каната к диаметру блока, угол охвата блока канатом, форма и радиус рабочей канавки блока, конструкция и особенности технологии изготовления
каната, механические характеристика материала проволок, величины действующих напряжений, тип и параметры свивки, материал
блока и т.д. Учет всей полноты этих факторов приводит к уравнениям, определяющим число циклов изгиба каната до разрушения
или браковки. Как правило, такие уравнения содержат большое количество эмпирических коэффициентов, требующих определения
для каждой конкретной конструкции каната [2].
В процессе эксплуатации канат испытывает многочисленные,
циклические изгибы на различных блоках, барабанах и шкивах.
Винтовые элементы канатов, проволоки и пряди, при изгибе получают неодинаковые осевые перемещения: плоские до изгиба поперечные сечения каната депланируют [3]. Происходят микросмещения проволок относительно друг друга. Например, для каната простой конструкции 1(0,2)+6(0,19) при изгибе на блоке диаметром
500мм величина этих перемещений составляет 1,5 мкм. Процессы
износа, усталостного разрушения и коррозии при относительных
перемещениях такого порядка принято обозначать термином фреттинг. В работах [4–5] проведен анализ процессов фреттингразрушения, приводящего к снижению долговечности канатов. По75

верхностные дефекты, образовавшиеся в результаты контактного
взаимодействия проволок между собой и с блоком могут иметь
различную форму и размеры. Очевидно, что данные дефекты будут
являться концентраторами напряжений и приводить к снижению
выносливости материала проволок. В связи с этим, для построения
теории долговечности стальных канатов, необходимо проведение
расчета напряженно-деформированного состояния в окрестности
таких дефектов. Для решения этой задачи используем метод конечных элементов реализованный в одной из свободных систем инженерного анализа.
Рассмотрим стальной канат каната простой конструкции
1(0,2)+6(0,19) со следующими характеристиками: шаг свивки проволок – 6,33 мм; диаметр каната – 0,6 мм; длина пряди каната l = 100 мм;
модуль упругости материала проволок E = 2105 МПа; коэффициент
Пуассона ν = 0,3; коэффициент трения материала проволок μ = 0,2.
Поверхностный дефект представляет собой полость сферической
формы диаметром 5 мкм расположенный в проволоке наружного
слоя каната. Отметим, что возможно задание полостей или групп полостей произвольной формы, например, полученных после испытаний канатов на пробежных машинах.
Рассмотрим случай чистого растяжения данного каната усилием 100 Н. На рис. 1 показан график интенсивности напряжений в
окрестности дефекта, видно, что рост
напряжений составляет более 50%.
Таким образом,
использование современных систем
инженерного анализа позволяет вплотную подойти к вопросу расчета долговечности стальных канатов подобно другим деталям
Рисунок 1 – График интенсивности напряжений машин.
в окрестности дефекта
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Калентьев Е.А., Тарасов В.В. Институт механики
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ В
ОКРЕСТНОСТИ ПОЛОСТИ
Тщательный анализ напряженно-деформированного состояния
конструкций является необходимым условием не только работоспособности конструкции, но и ее «эффективности». К этому параметру можно отнести: вес изделия, трудоемкость изготовления,
стоимость материала и т.п.
Широко известно, что расположение и форма концентраторов
напряжений оказывает существенное влияние на величину и распространение местных напряжений [1, 2]. Особенно важно учитывать такое влияние при работе конструкции при циклических и знакопеременных нагрузках [3]. В качестве таких концентраторов напряжений могут выступать различные дефекты, полости и включения. Как правило, в окрестности таких дефектов наблюдается рез77

кое изменение напряженно-деформированного состояния, при этом
есть области повышенных, а также пониженных напряжений.
Представляется интересным, путем предварительного создания
системы полостей определенной формы и расположения управлять
напряженно-деформированным состоянием конструкций. Например, использую полости добиться снижения действующих напряжений в определенной области.
В связи с этим, рассмотрим напряженно-деформированное состояние упругого изотропного твердого тела в форме цилиндра
(диаметр и высота 25 мм) с кубической полостью с размером ребра
a. Для этого проведем ряд вычислительных экспериментов с использованием свободного комплекса инженерного анализа на базе
метода конечных элементов.
В качестве нагрузки принято давление P = 10 МПа действующее на одном из торцов твердого тела, второй торец жестко закреплен, боковая поверхность свободна. Материал образца − сталь, со
следующими характеристиками модуль упругости E = 2,0∙1011 Па,
коэффициент Пуассона ν = 0,3. Система прямоугольных декартовых координат XYZ сориентирована следующим образом: ось Z
совпадает с осью цилиндра, области материала соответствуют положительные Z, плоскость XY расположена на нагруженном торце.
На рис. 1 показан график интенсивности напряжений в окрестности полости по оси Z, при этом нулевым значениям соответствует область пространства полости.

Рисунок 1 − Изменение интенсивности напряжений вдоль оси Z
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Отметим, что размер области пониженных напряжений примерно равен удвоенному ребру полости a = 1 мм, а минимум напряжений составляет 2,5 Мпа (снижение в 4 раза относительно
средних напряжений по объему) расположен на расстоянии примерно 0,25a от границы полости.
Примем размеры ребра полости b = 1,5a и c = 2a. Видно, что с
ростом размера полости увеличивается область пониженных напряжений, при этом растет минимум интенсивности напряжений в
этой области.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С
ПОКРЫТИЯМИ
Надежность и долговечность покрытий на деталях определяются кинетикой процессов на атомарном уровне как непосредственно
в покрытии, так и на границе раздела и в поверхностном слое материала основы. Износостойкость и когезионно-адгезионная прочность покрытий зависит от деформации ε, скорости деформации έ и
температуры на разных этапах формирования изделия с учетом
технологической наследственности. Последовательное приближение свойств и геометрической формы детали с покрытием к объекту, удовлетворяющему требованиям служебного назначения, характеризуется общим фактическим технологическим уточнением
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где ωз – характеристика заготовки после нанесения покрытия; ωд –
характеристика детали с покрытием после механической обработки.
Соответственно, передаточная функция технологической системы является величиной ζ, обратной к ф.
Партия обрабатываемых деталей получает уточнение по рассматриваемой характеристике на этапах формирования покрытия,
механической обработки и испытаний
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Для получения годных деталей, отвечающих требованиям служебного назначения по рассматриваемой характеристике качества,
необходимо определить величину допуска на эту характеристику
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Так как служебное назначение деталей определяется рядом характеристик качества, то система должна обеспечивать соответствие готовой детали по всем показателям. В связи с тем, что такая
единая система отсутствует и необходимо производить последовательное технологическое приближение детали по отдельным характеристикам, пропуская детали через разные технологические системы для получения характеристик качества (жесткость, микротвердость, величина и характер остаточных напряжений, точность,
когезионно-адгезионная прочность и т.п.). На каждом этапе технологического уточнения при изменении характеристик качества изменяется деформационный параметр покрытия. На этапе формирования покрытия это усадка, на этапе механической обработки – упругая и упругопластическая деформация под влиянием термосиловых условий резания, на этапе испытаний и эксплуатации – упругопластическая деформация под влиянием условий контактного нагружения, например, контртелом в паре трения. Наиболее весомые
деформационные изменения в покрытии происходят на этапе механической обработки – этапе наибольшего термобарического нагружения. Снизить его уровень и минимизировать деформационные
явления можно путем изменения организации процесса резания и
энергоемкости разрушения покрытия. Новая организация процесса
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резания должна учитывать структурные особенности покрытий, наличие технологически наследуемых факторов и эксплуатационные
свойства упрочненных или восстановленных деталей.
Так, механическая обработка покрытий может совершенствоваться путем реализации процесса резания с дополнительной степени движения инструмента за счет изменения его кинематики, в
частности использованием режущих инструментов ротационного
типа и наложением принудительных колебаний на режущий инструмент, путем введения в зону резания дополнительных видов
энергии, в частности тепловой в процессах обработки с предварительным нагревом срезаемого слоя и акустической в процессах
вибрационного резания с высокочастотными колебаниями инструмента. Эти гибридные технологии характеризуются целым рядом
специфических закономерностей, а режимы их реализации должны
учитывать особенности структуры и свойств наплавленных или напыленных покрытий. Они расширяют технологические возможности по механической обработке деталей с покрытиями как в части
повышения производительности процесса и работоспособности режущих инструментов, так и в обеспечении заданного состояния поверхностного слоя деталей, оптимальным образом отвечающего условиям эксплуатационного нагружения.

Клименко С.Ан., Клименко С.А., Копейкіна М.Ю. Інститут
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ
Бондаренко М.О. Черкаський державний
технологічний університет, Черкаси
Антонюк В.С. НТУ України «Києвський політехнічний
інститут», Київ, Україна
ТОПОГРАФІЯ КОНТАКТНИХ ПОВЕРХОНЬ РІЗЦІВ З ПКНБ
Виготовлення різального інструменту із ПКНБ пов’язане із чистовим шліфуванням всіх його поверхонь алмазним інструментом з
розміром зерна 40/28, 28/20 та доведенням вільним алмазним порошком розміром 14/10, тому висота нерівностей має досить низьке
значення – 0,04–0,08 мкм.
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Дослідження контактних ділянок на передній поверхні різального інструменту, який ще не працював, проводилося за допомогою
атомно-силового мікроскопу, що дозволило отримати показники
мікронерівностей на ділянці поверхні з умовною площею Sум. = 169
мкм2 (табл. 1).
Таблиця 1 – Значення топографічних параметрів поверхні для
незношених ділянках інструменту із ПКНБ
Ra, мкм
0,075

Rq, мкм
0,11

Rmax, мкм
0, 375

Sп*, мкм2
0,173

k*
0,976

* Sп, k – повна площа поверхні та степінь розвитку поверхні (k = Sум/Sп, k > 1 –
на ділянці поверхні переважають виступи, k < 1 – впадини) відповідно

На поверхні відсутні різкі переходи між впадинами та виступами, переважають впадини. Умовна площа (Sп) ділянки близька до
номінальної, це свідчить про те, що поверхня достатньо гладка та
не має аномальних дефектів.
Під час роботи інструменту контактні поверхні піддаються
зношуванню, що призводить до зміни топографічних характеристик
поверхонь інструменту.
При швидкостях різання
від 0,5 до 1,5 м/с головним
чинником, що формує геометричні параметри контактних поверхонь різальних
інструментів із ПКНБ є тверді включення в оброблюваному матеріалі (рис. 1).
При точінні інструментом із ПКНБ зі швидкістю
різання 0,5 м/с, на контактРисунок 1 – Контактні ділянки інструменту із ПКНБ після точіння ста- них ділянках інструменту
лі ШХ15 (v = 1,0 м/с; S = 0,14 мм/об;
мають місто мікронерівності
t = 0,2 мм)
з висотою Ra 0,108. На профілограмах і 3-D зображеннях чітко спостерігаються впадини та виступи мікронерівностей.
При цьому в поперечному перерізі вони мають відносно малі радіуси округлення, а в повздовжньому напрямі округлення мікронерівності суттєво зростають, що пов’язано із характером контакту твер82

дих включень в оброблюваному матеріалі із передньою поверхнею
інструменту. Відповідно до коефіцієнту розвитку поверхні k > 1, на
ділянці контакту переважають вершини.
Збільшення швидкості різання до 1,5 м/с веде до більшого розвитку поверхні (k < 1), збільшення кількості мікронерівностей та їх
висоти Ra 0,190, а також зміни виду самих мікронерівностей – вони
характеризуються більш густими, гострозаточеними вершинами та
впадинами.
При швидкості різання 2,0 м/с мікрогеометрія на контактної ділянці різця формується головним чином за рахунок механохімічних процесів зношування. Мікронерівності руйнуються та
стираються утворюючи поверхню, яка складається з великої кількості дрібних гострих вершин і впадин, шорсткість поверхні зростає до Ra 0,235. Коефіцієнт розвитку поверхні k > 1 – на поверхні
контакту переважають вершини.
Зі збільшення швидкості різання до 2,5–3,0 м/с, на топографію
ділянки контакту, крім абразивного стирання, активно впливає температура різання та хімічні реакції взаємодії між матеріалом інструменту та виробу. Дія високих температур призводить до
розм’якшення інструментального матеріалу та випадання окремих
зерен нітриду бору, внаслідок чого на контактній ділянці різального
інструменту утворюються мікрорельєф у вигляді окремих гострих
вершин та впадин. При швидкості різання 3,0 м/с, шорсткість поверхні зростає більше за Ra 0,265, коефіцієнт розвитку поверхні k < 1,
поверхня достатньо розвинена з великою кількістю впадин та вершин, на ділянці контакту переважають впадини.
Експериментальну криву зміни шорсткості поверхні в зоні контакту від швидкості різання можна апроксимувати залежністю:
Rmax = 0,356+0,363ּv–0,0415ּv2.
Збільшення швидкості різання в діапазоні від 0,5 до 2,0 м/с
призводить до монотонного збільшення висоти мікронерівностей в
зоні контакту внаслідок збільшення сил різання та зменшення довжини контакту, що веде до збільшення навантаження на передню
поверхню інструменту. В діапазоні швидкостей різання від 2,0 до
3,0 м/с висота мікронерівностей збільшується менш інтенсивно, що
пов’язано із тим, що при таких швидкостях обробки, сили різання
зменшуються більш інтенсивно, чим довжина контакту стружки з
передньою поверхнею інструменту, що призводить до зменшення
навантаження різальної кромки.
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Головним фактором впливу на висоту мікронерівностей при
швидкостях різання 2,0–3,0 м/с є протікання складних механохімічних процесів зношування на передній поверхні інструменту.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТОВ ИЗ ПСТМ НА ОСНОЕ КНБ
Наиболее эффективными инструментами, обеспечивающими
обработку изделий из закаленных сталей и сплаве твердостью 45–
60 HRC при скоростях резания до 3,0 м/с c заданным качеством обработанной поверхности являются инструменты из поликристаллических сверхтвердых материалов (ПНТМ) на основе кубического
нитрида бора (КНБ). Увеличение в промышленности доли использования закаленных сталей и сплавов, а также стоимости инструментов зарубежного производства, обусловливает актуальность
проведения исследований, направленных на повышение стойкости
отечественных инструментов из ПСТМ на основе КНБ.
Одной из современных тенденций совершенствования режущих
инструментов является нанесение на их рабочие поверхности защитных покрытий. В настоящее время более 60% режущих инструментов
изготавливается с защитными покрытиями. Нанесение покрытий позволяет повысить эксплуатационные характеристики и расширить
области эффективного применения инструментов за счет уменьшения
термосиловой нагрузки, минимизации протекания адгезионных,
диффузных и окислительных процессов в зоне резания.
Чаще всего, в качестве покрытий используют нитриды, оксиды
и карбиды тугоплавких металлов, которые в большинстве случаев
имеют более высокие физико-механические свойства (твердость,
модуль Юнга) по сравнению с инструментальной основой. Нанесение таких материалов может вызвать в слое покрытия значительные внутренние напряжения вследствие разности коэффициентов
температурного расширения и высокой неоднородности поликри84

сталлических покрытий в пограничной с основой зоне. В процессе
работы инструмента это приводит к появлению трещин и разрушению покрытия.
Учитывая вышесказанное, защитное покрытие для инструментов из ПСТМ на основе КНБ, должно характеризоваться рядом
свойств:
 меньшим значением твердости по сравнению с инструментальной основой, которая обеспечит снижение уровня внутренних остаточных напряжений и хрупкости покрытия;
 меньшим значением модуля Юнга, что позволяет повысить упругие свойства покрытия и повысит устойчивость рабочих поверхностей инструмента к абразивному истиранию;
 низким коэффициентом трения для уменьшения термобарической нагрузки на рабочих участков инструмента.
Снижение внутренних напряжений термического характера в
покрытии достигается за счет использования материала, который
близок по своему химическому составу к инструментальной основе, что позволяет уменьшить разницу коэффициентов температурного расширения.
Известно, что материалы в аморфном состоянии имеют большую структурную однородность по сравнению с поликристаллическими, поэтому для уменьшения внутренних напряжений структурного характера используется материал покрытия в аморфном
состоянии. На основе анализа состава, свойств и опыта использования покрытий из оксидов, нитридов, карбидов различных тугоплавких металлов сделан вывод, что наиболее полно вышеуказанным
требованиям отвечают покрытия из нитрида бора с аморфной
структурой (BNам).
Предложенная система – жесткая инструментальная основанизкомодульной защитное покрытие – обеспечивает инструментальному композиту уменьшение хрупкости и увеличение упругих
свойств, активное сопротивление термобарическому нагружению в
процессе обработки изделий из закаленных сталей и позволяет повысить стойкость инструмента на 25% и уменьшить скорость износа на 22%.
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«БЛЕСК И НИЩЕТА» СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИИ) МОРЯКОВ В
УКРАИНЕ
В который уже раз приходиться говорить о качестве высшего
(и не очень) образования в Украине, включая, так называемое, морское образование. Перечень авторских статей в различных изданиях
и печатных публикаций в материалах множества международных
конференций авторских выступлений составляет несколько десятков, а вуз, как говориться, и ныне там…[1]. Полный перечень публикаций и их тексты представлены в разделе «Избранное» на персональном сайте.
Немного из истории проблемы. В 1995 году Международная
морская организация (IMO, London) – специализированный орган
ООН – приняла новую редакцию конвенции «The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978» – «Международная конвенция о стандартах
подготовки, сертификации и несении вахты для моряков (STCW),
1978 с поправками». К этой конвенции независимая, вроде как, Украина присоединилась в 1996 году, и вот уже 20 лет с «великим энтузиазмом», достойным другого применения, внедряет её минимальные
требования на русском языке в отношении украинских моряков, максимально используя их (моряков) личные материальные ресурсы и
свой «украинский дух» понимания морского величия, как будто оно
реально сохранилось после утраты всего украинского морского торгового флота. В русском переводе из Ленинградской области России,
во всех «самиздатовских» переводах на русский/украинский язык,
которые «гуляют» по морской Украине и в официальном издании
(впервые вышло в 2012 г.), название этой конвенции следующее:
«Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. (ПДМНВ-78 или ПДНВ)». Кстати, даже
русифицированная программа Word моего «компа» не понимает термин «дипломирование» и постоянно подчеркивает его красным цветом. Сделаем свой собственный перевод ее названия, в максимальной
степени используя «и дух и букву» ее английского оригинала: «Меж86

дународная конвенция о стандартах подготовки, сертификации и несении вахты для моряков (STCW), 1978 с поправками». Ключевое
слово в названии этой конвенции - межправительственного договора
– слово «СТАНДАРТЫ», т.е. единые нормы, образцы, которые стороны договора (правительства договаривающихся стран) одобрили и
обязались выполнять. Именно это ключевое слово и отсутствует во
всех русских/украинских переводах, подчеркивая, во-первых, нежелание вначале правительства бывшего СССР, потом сегодняшних РФ
и Украины, показывать на русском/украинском языках, что они вынуждены выполнять «чужие стандарты», когда свои в «пять раз лучше были, есть и будут…». Во-вторых, вечная проблема - «куда спрятать азиатские очи, уши, бороды и манеры?» - так окончательно и не
решена ни в Украине, ни в России со времен правления первого европейского реформатора Петра Великого – основателя российского
флота, хотя и не выражена так ярко, как, например, по ту сторону Великой китайской стены. На украинском языке при новом прочтении
название конвенции будет выглядеть следующим образом: «Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти для моряків (STCW), 1978». При этом менять английскую аббревиатуру конвенции – STCW-1978 с дополнениями – при переводе на
любой язык не имеет никакого здравого смысла. Наличествующие,
кстати, «всяки-разны самопальны» переводы в Украине этой конвенции на украинский язык (как и официальный перевод) представляют
собой примитивный «переклад» с испорченного русского на недоразвитый морской украинский язык, что ещё более усложняет понимание её сути, и всё далее уводит морскую Украину от стратегических
мировых морских магистралей [2].
Далее в докладе рассмотрено современное состояние проблемы образования, подготовки и подтверждения соответствия (сертификации) моряков, подготовленных в Украине и претендующих
на получение сертификатов компетентности, дающим им право совершать международные рейсы на торговых судах как национальных, так и иностранных судовладельцев. Процесс решения этой
проблемы, как и раньше всё ещё находится в стадии перманентных
изменений и постоянных противоречий между сохранением советских традиций бывшего СССР и внедрения инноваций по моделям
мировых морских держав из передовых стран и их союзов с развитой экономикой, морской индустрией и транспортной инфраструктурой [3].
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Кривощеков В.Е. Учебно-исследовательский центр
«Надежность в судоходстве», Одесса, Украина
ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА НАД ЕЖНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА В МИРОВОМ СУДОХОДСТВЕ:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
О роли и значимости человеческих факторов, человеческого
элемента и человеческих ресурсов (HF - human factors, HE – human
element, HR – human resources) в сферах любого рода бизнеса много
и разнообразно говорят с конца прошлого столетия, а то и ранее.
Сейчас понятно одно: роль этих факторов велика, а значимость существенна, особенно, при решении актуальных в наше время проблем безопасности, надежности и вообще качества всего и вся.
В настоящем докладе рассмотрена методология современной
оценки надежности человека в судоходном бизнесе – в одном из
старейших видов людской деятельности, обеспечивающем сегодня
около 90% потребности мировой торговли в морских перевозках и
имеющем в своем составе более 50 000 торговых судов, количество
которых постоянно увеличивается. Основы этой методологии опираются на рекомендации, разработанные теоретиками и практиками
мировых морских держав, утвержденные Международной морской
организацией (IMO – International Maritime Organization, London) в
апреле 2002 года с дополнениями и рекомендуемые для широкого
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внедрения [1-3]. Конечно, в такой квази-морской державе, как Украина, об этом мало кто знает и тем более, никто не применяет, не
смотря на то, что автором эта проблема уже педалировалась неоднократно за последние 10 лет [4-5]. Процесс такой оценки подкрепляется анализом надежности человека на базе общей методологии
«Формализованной оценки безопасности - (FSA - Formal Safety Assessment)». Влияние человеческих факторов проявляется всюду, во
всех элементах обобщенной интегрированной системы в следующих повышающихся стратах: Система судовой техники (Technical
Engineering System); Подсистема человеческой деятельности (Personnel Sub-system); Система (инфраструктура) менеджмента (Organizational Management Infrastructure); Окружающая среда (Environmental Context). Человеческий элемент, лежащий в основе большинства причин аварий и несчастных случаев, учитывается на всех
этапах (шагах) реализации процесса FSA путем использования специального инструмента – анализа человеческой надежности – Human reliability analysis (HRA), методология которого рассмотрена в
настоящем докладе. По сути рассматриваемый процесс направлен
на установление регуляторных требований в морской индустрии,
базируется на систематической оценке рисков, связанных с ошибками человека и стоимостных затрат по их снижению. Идея заключается в том, чтобы достичь приемлемого уровня безопасности при
сохранении коммерческой эффективности ведения морского бизнеса. Предлагаемый процесс является упреждающим, интегрированным, основан на вероятностных оценках рисков и современных инструментах менеджмента качества, что само по себе ведет к совершенствованию структуры требований международных стандартов
морской индустрии, эффективности ее функционирования в условиях повышения уровня безопасности мореплавания и защиты окружающей среды. Опыт использования настоящей методологии
или ей подобной в Украине автору настоящего доклада встретить
не случилось. Современная теория над ежности как актуальное научное направление, необходимая учебная дисциплина и анализ е е
сегодняшнего практического применения в странах - лидерах мировой судоходной индустрии, в украинских мореходках, высших и
не очень, вообще не просматривается[6-8].. Поле деятельности для
авторов новых образовательных стандартов высшей школы Украины в направлении подготовки «Речной и морской транспорт» (и не
только) не пахано….
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Криль М.О., Зубрецька Н.А. Киевский национальный
университет технологии и дизайна, Киев, Украина
МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
ВИМІРЮВАННЯМИ
Контроль якості продукції – контроль кількісних і (або) якісних
характеристик властивостей продукції, їх відповідності встановленим вимогам, який здійснюється на всіх стадіях розробки, виготовлення, експлуатації або споживання продукції. При контролі отримують інформацію про фактичні показники якості продукції, стан
технічної документації та технологічних процесів, яку використовують у системі зворотних зв'язків при управлінні якістю.
З розвитком науки та технологій застосовувались різні форми,
методи та принципи контролю, що знайшло своє відображення у
роботах вчених наукових шкіл квалітології та нормативних документах різного рівня, в результаті чого сформувалися різні концепції системного застосування методів контролю якості. Їх аналіз та
узагальнення важливе для розуміння напрямків і перспектив розвитку методології контролю якості продукції.
Основні методологічні концепції контролю якості можна представити у вигляді еволюційної послідовності таких систем: Тейлора, статистичного контролю якості (Statistical Quality Control – SQC), загального контролю якості (Total Quality Control – TQC),
загального менеджменту
якості (Total Quality Management – TQМ), управління якістю (СУЯ) за
принципами міжнародних
стандартів ISO серії 9000,
інформаційної підтримки
прийняття рішень на всіх
стадіях життєвого циклу
продукції (ІСППР) та
управління вимірювання- Рисунок 1 – Модель розвитку методоломи (measurement manage- гічних концепцій контролю якості продукції
ment system – СУВ). Таку
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послідовність представлено у вигляді структурно-логічної моделі розвитку методологічних концепцій контролю якості (рис. 1), сформульовано їх характерні ознаки, переваги та недоліки.
У результаті дослідження методологічних концепцій контролю
якості показано, що визначальною структурно-функціональною
складовою кожної системи є процеси вимірювання, що зумовлюють точність і достовірність результатів контролю та у різній мірі
впливають на ефективність управлінських рішень. Найбільшого
значення ці процеси набули в сучасних системах управління якістю, ІСППР та отримали свого визначального значення в СУВ, як
сукупності взаємопов’язаних або взаємодіючих елементів, які необхідні для забезпечення метрологічного підтвердження та постійного керування процесами вимірювання [1]. Сьогодні СУВ розглядається як окрема система, яка забезпечує керування ризиками того, що вимірювальне обладнання та процеси могли б дати недостовірні результати, які негативно впливають на якість продукції.
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ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАНИЯ МАГНИТОТВЕРДЫХ
ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ МАРОК ЮНДК АЛМАЗНЫМИ
КРУГАМИМ С РАЗЛИЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТОКОЙ
РАБОЧЕГО СЛОЯ КРУГОВ
Магнитотвердые сплавы широко применяются в промышленности. В настоящее время получить магниты в окончательном виде
без механической обработки невозможно. Известно [1], что магнитные литейные сплавы марок ЮНДК обладают повышенной хрупко92

стью, крупнозернистостью структуры, и низкой теплопроводностью.
Так, магнитные высококоэрцитивные сплавы ЮН15ДК24БА (торговая марка АЛНИКО) и ЮНДК35ТА (торговая марка ТИКОНАЛЬ)
из-за специфики физико-механических свойств: высокой твердости в
сочетании с высокой хрупкостью, низкой теплопроводности, напряженного состояния структуры – предрасположены к образованию
сколов, прижогов и микротрещин. Поэтому их эффективная механическая обработка затруднена. В литературе приведены некоторые
данные о точении и шлифовании магнитов и показано [2], что предпочтительнее обработка их алмазными кругами.
Поскольку технологии разрезки заготовок магнитных сплавов
отрезными абразивными кругами из электрокорунда не обеспечивает не только качества, но и точности при разрезке, заготовки необходимо дополнительно шлифовать по торцу, что приводит к необходимости увеличения припуска на обработку до 2-х раз. Невозможность использования отходов шлифования магнитов, включающих остродефицитные материалы при плавке, из-за наличия в
них абразивной составляющей, приводит к невозвратной их потере,
а их утилизация представляет сложную экологическую проблему,
так как эти отходы требуют специальных условий захоронения.
Безвозвратные потери из-за появления дефектов в магнитных сплавах после механической обработки превышают 25%. Важным условием бездефектного алмазного шлифования магнитотвердых сплавов является снижение тепловой и силовой напряженности в зоне
резания. Поэтому следует использовать такие методы шлифования
и алмазные круги таких характеристик рабочего слоя, которые бы
обеспечивали наименьшие усилия резания при необходимой производительности и рациональном износе круга.
В ходе наших исследований составляющие силы резания измерялись с помощью универсального динамометра УДМ-100. Удельная
интенсивность шлифования Qуд, мм3/(минН), коэффициент абразивного резания fa =РZ/РY, удельная работа шлифования Aуд, Втмин/мм3,
учитывающие составляющие силы резания Р, рассчитывались по методике [3]. Шлифование осуществлялось на станке 3В642, модернизированном для различных методов обработки, при скорости круга 30
м/с, продольной подаче 2,0 м/мин, поперечной 0,05 мм/дв. ход в присутствии СОТС (натрий азотнокислый – 1,0 мас. %, натрий азотистокислый – 0,2 %, вода – остальное). Применялись круги формы
12А2-45 150×10×3×32 различных характеристик. Шероховатость об93

работанной поверхности регистрировалась на профилографепрофилометре мод. 252. С целью поиска эффективной технологии обработки магнитных материалов нами проанализированы различные
методы шлифования, в том числе с введением электрического тока в
зону резания. Исследования показали, что при достаточно высокой
производительности (1380 мм3/мин) процесса шлифования магнитов
из наиболее труднообрабатываемого сплава типа ЮНДК именно алмазное шлифование с охлаждением обеспечивает отсутствие сколов и
трещин на обработанной поверхности магнитов. Это связано с тем,
что при электроэрозионном и электроискровом шлифовании электрические разряды, попадая на поверхность магнита, вызывают резкое
тепловое воздействие, приводящее к растрескиванию. Хотя при электрохимическом шлифовании таких ярко выраженных электроэрозионных разрядов нет, однако и в этом случае наблюдаются сколы, что
обусловлено вкладом электрохимической составляющей технологического тока и формированием оксидных пленок на обрабатываемой поверхности, приводящее к схватыванию и задирам. Указанное подтверждается данными по электрохимической обработке (ЭХО). Так
как размеры неэлектропроводных включений и выступов, образующихся при ЭХО литых магнитотвердых сплавов (20–30 мкм для
ЮНДК25БА), и межэлектродного зазора соизмеримы, сплавы нельзя
обрабатывать при величине последнего менее 0,05–0,08 мм, вследствие чего данный метод может быть рекомендован лишь для черновых операций [4]. Чтобы эффективно использовать электрохимическую обработку, необходимо найти условия, когда действие оксидных
пленок не было бы отрицательным или они отсутствовали бы. Одним
из методов, при которых оксидные пленки не формируются, является
алмазное шлифование с охлаждением. В то же время в этом случае
необходимо применять алмазные круги, которые обеспечивали бы при
прочих равных условиях наименьшие силы в зоне резания.
Как было указано выше, магнитотвердые сплавы являются
хрупкими и подвержены сколам при обработке, поэтому определение характеристик алмазных кругов и режимов шлифования, обеспечивающих при прочих равных условиях наименьшие силы резания, весьма актуально. На первом этапе исследования определялись
силовые показатели процесса шлифования алмазными кругами на
различных связках. Установлено (табл. 1), что при обработке магнитных сплавов по критерию наименьшей силы резания эффективна полимерная связка В1-11П. Круги на керамической связке
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СК6 также обеспечивают малые силы резания, но удельная интенсивность шлифования ими невысока, а удельная работа при их
применении больше, чем у кругов на остальных связках. Неприемлемо и использование инструмента на металлополимерных связках
из-за повышенной силы резания, малой удельной интенсивности
шлифования и образования сколов по кромкам изделий.
Таблица 1 – Силовые показатели процесса шлифования сплава
ЮНДК38Т7,5 алмазными кругами с характеристикой слоя АС6
100/80–100 на металлических и керамических связках и кругами
АС4 100/80–100 на полимерных
Связка
круга
В1-01
В1-13
М020-2
М1-10
В2-01
СК6
В1-11П

Сила резания и ее
Qуд,
составляющие, Н
3
мм /(минН)
Рх
Ру
Рz
Р
42,5 580,0 120,0 594,0
1,7
17,5 430,0 95,0 441,0
2,3
47,0 375,0 122,0 397,0
2,6
14,0 330,0 98,0 344,0
3,0
26,5 320,0 59,0 326,5
3,0
56,0 290,0 104,0 313,0
3,4
23,0 300,0 70,0 309,0
3,3

Aуд,
Nэф,
кВт Втмин/
fa
мм3
1,9 1,950 0,20
1.4 1,440 0,22
1,8 1,850 0,33
1,3 1,330 0,30
0,6 0,615 0,18
2,3 2,360 0.36
1,2 1,230 0,23

Наряду со связкой кругов, на силовые показатели при шлифовании магнитных сплавов существенно влияет покрытие алмазных
зерен (МАВ – металлизированное агрегированное, М – никелевое,
С – стеклопокрытие). В случае обработки сплавов типа ЮНДК кругами из алмазов с различными покрытиями на связке В1-11П, наилучшие показатели обеспечивают круги из алмазов со стеклопокрытием или без покрытия. Применение инструмента из алмазов с
металлопокрытием допустимо, однако при этом возможно возникновение сколов по краям обрабатываемого изделия. Это видно из
полученных при тех же режимах следующих данных:
Покрытие
Р, Н Ауд, Втмин/мм3 Qуд, мм3/(минН)
fa
Без покрытия
308,8
1,06
7,7
0,23
МАВ
343,5
0,99
3,4
0,14
М
249,6
0,91
5,0
0,22
С
233,3
0,97
10,4
0,26
Установлено также, что с ростом скорости круга сила резания
несколько снижается и при этом величина fa падает.
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На основе результатов исследований можно заключить, что для
обеспечения наименьшей силовой нагрузки в зоне шлифования
магнитотвердых сплавов необходимо применять круги из алмазов
на полимерной связке В1-11П без покрытия (или со стеклопокрытием). Это означает, что для эффективной обработки магнитотвердых сплавов необходимо стремиться к тому, чтобы обеспечить в
первую очередь высокую режущую способность кругов, которая
обусловливается хорошим выступанием зерен из связки.
Кроме основных показателей дефектности, таких как сколы,
прижоги и микротрещины, важно учитывать также и формирование
соответствующей шероховатости обработанной поверхности магнитов. Выявлено, что снижение скорости круга с 30 до 15 м/с мало
влияет на шероховатость обработанной поверхности. Необходимо
учитывать также, что шлифование магнитов кругами на металлических связках приводит к повышению шероховатости в 1,4–1,8 раза в
сравнении с кругами на полимерных связках. Поскольку поверхности
магнитных изделий во многих случаях испытывают несущие нагрузки, представляет интерес выявление связи параметров шероховатости
Ra, Rmах, Sm, t10, t20, t30. Анализ полученных зависимостей указывает
на то, что для повышения опорной поверхности не всегда следует
стремиться к обеспечению минимальной шероховатости, если это не
оговорено особыми требованиями к поверхности магнитов.
Результаты наших исследований показали также, что для обработки магнитотвердых сплавов типа ЮНДК, а также других известных хрупких в обработке материалов характерны такие показатели:
Обрабатываемый материал
fа
Ауд, Втмин/мм3
Магнитные сплавы типа ЮНДК
1,03–2,25
0,18–0,33
Твердые сплавы
0,84–1,01
0,30–0,37
Оксидно-карбидная керамика
0,55–0,76
0,23–0,32
Т.е., наибольшая удельная работа наблюдается при шлифовании
магнитных сплавов типа ЮНДК. Для твердых сплавов наблюдается
некоторое соприкосновение областей. Кроме того, как и на твердых
сплавах наблюдается то, что с ростом скорости вращения круга усилие резания несколько снижается, а коэффициент fa уменьшается.
Таким образом, комплекс проведенных исследований позволил выявить следующие основные особенности бездефектной обработки магнитотвердых сплавов инструментами из СТМ:
1. Для обработки магнитотвердых сплавов предпочтительнее
применять алмазное шлифование с охлаждением. При этом наиболее
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эффективны алмазные круги на полимерной связке В1-11П, обеспечивающие минимальные силу резания и шероховатость обработанной поверхности и характеризующиеся наименьшим износом.
2. При шлифовании магнитотвердых сплавов с охлаждением
ряд параметров шероховатости коррелирует с параметром Ra, что
позволяет оценивать по нему микрогеометрию обработанной поверхности магнитов.
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Волков Ю.В. Кировоградский национальный
технический университет, Кировоград, Украина
ВЛИЯНИЕ АНОМАЛЬНОГО МАССОПЕРЕНОСА НА
АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ ПОРОШКОВЫХ
ПОКРЫТИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОМ ПРИПЕКАНИИ
Вопрос о физических основах прочности сцепления, как и состояние теории адгезии, весьма сложен и противоречив [1]. Сцепление в адгезионном контакте объясняется молекулярным, диффузионным, донорно-акцепторным, механическим взаимодействием, а
97

также изменением энергетического и структурного состояния перенесенного и основного материалов. Можно согласиться с мнением
ряда исследователей, что прочность сцепления обусловлена суммарным действием перечисленных факторов. При этом влияние
каждого из этих факторов на прочность сцепления изменяется в зависимости от природы материала основы и покрытия, их свойств и
параметров процесса нанесения покрытия [1]. При получении порошковых покрытий методом электроконтактного припекания
(ЭКПП) прочность сцепления покрытий с основой достигает 200220 МПа [2]. На сегодняшний день нет ответа на вопрос: за счет чего обеспечивается высокая прочность сцепления при ЭКПП?
Цель настоящего исследования – объяснить за счет чего обеспечивается высокая прочность сцепления при электроконтактном
припекании.
Исследования проводили на образцах из стали 45. Данные, полученные авторами [2], позволили выбрать порошки самофлюсующихся сплавов (СФС) на основе никеля (ПГ-СР3, ПГ-СР4). Электроконтактное припекание осуществляется под давлением при
прямом пропускании электрического тока и характеризуется силой
тока до 8–30 кА, вторичным напряжением 1–6 В, давлением до 100
МПа, временем импульса-паузы 0,04–0,2 с, скоростями нагрева
103–104 К/с. [2]. При помощи методов металлографического и рентгеноспектрального анализа исследовали границы раздела основапокрытие и определяли прочность сцепления покрытий с основой
для различных способов нанесения покрытий по методике, описанной в работе [3].
Результаты исследований (табл. 1, 2) показали, что кроме проникновения атомов покрытия в основной металл, также имеет место
диффузия атомов основного металла в покрытие. Коэффициенты
массопереноса представлены в табл. 1, 2. Скоростная деформация
при ЭКПП при сжатии металлов в процессе прохождения импульсного электрического тока приводит к увеличению подвижности атомов
как в покрытии, так и в основе на 6–8 порядков аналогично тому, что
происходит при механическом нагружении и пропускании импульсов
электрического тока [4]. Прирост коэффициентов массопереноса по
сравнению с квазистатическим сжатием является следствием импульсного характера нагружения (табл. 1). В момент прохождения
тока наблюдается электропластический эффект. Скорость пластической деформации приповерхностных слоев  составляет в зависимо98

сти от условий нагружения от 10 до 104 с-1 (  2–10 %), что способствует возникновению аномального массопереноса в твердой фазе
[4]. Способ нагружения связан с принципом работы установки для
ЭКПП. Приложенная нагрузка (Р) со стороны электродов на порошковый слой составляет ~ 20–40 МПа. Длительность импульсов тока
составляет 0,02–04 с, а импульсной деформации 210-5 с. Температура
припекаемого порошкового слоя из СФС на основе никеля в процессе
прохождения тока повышается до ~ 723–873 К. Степень и скорость
деформации никеля достигают значений 20 % и 1104 с-1 соответственно, хрома – 15% и 7,5103 с-1
Таблица 1 – Влияние состояния материала и вида диффундирующих атомов на подвижность атомов в металлах при квазистатическом (D) и импульсном (DM) воздействиях
Диффузант
Ni
Cr
W
Fe
Fe
Al
Mn

Металл
Железо (массивное)
Никель (покрытие)
Железо (покрытие)
Никель (покрытие)
Железо (массивное)
Никель (покрытие)
Никель (покрытие)

D·1011, cм2/с
0,4
6,5
3,2
7,6
0,8
65,0
98,0

DМ·105, cм2/с
3,0
6,3
5,2
3,9
1,2
7.1
9,2

Таблица 2 – Влияние состояния материала и вида диффундирующих атомов на подвижность атомов в металлах при квазистатическом (D) и импульсном (DM) воздействиях*
Диффузант
Ni
Cr
W
Fe
Mn
Al

D·1011, DМ·103,
Металл
cм2/с
cм2/с
Железо (основной меОтожженный
2,0
2,2
талл)
Деформированный
4,8
0,9
Никель (покрытие)
9,0
4,1
Отожженный
3,1
1,9
Никель (покрытие)
Деформированный
7,0
0,96
Никель (покрытие)
10,8
3,9
Никель
Отожженный
1,2
0,95
(основной металл) Деформированный
3,0
0,58
Никель (покрытие)
6,5
2,3

*Приведены усредненные значения DМ и D по нижнему и верхнему образцам.
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Исследования проводили с помощью различных методик, в число которых входили послойный радиометрический анализ остаточной β-активности материала, макро- и микро-авторадиография, вторичная ионная масс-спектрометрия (ВИМС), что позволило с высокой точностью определить глубину проникновения меченых атомов,
положение максимумов концентрации, форму профиля распределения проникающих атомов, соотношение между потоками вещества
по объему зерна и дефектам кристаллической структуры. При небольших глубинах проникновения (до 10–15 мкм) распределение
атомов в покрытии и материале детали проводили методом ВИМС на
масс-спектрометрическом микроскопе. Данный метод позволяет определять координату слоя, в котором измерялась концентрация с точностью до 10 нм, а концентрационная чувствительность была не ниже 0,01%. Проведенные исследования показали, что при действии
одиночного импульса электрического тока происходит проникновение меченых атомов поверхностных слоев в глубь обоих попарно деформируемых металлов и максимальное значение концентрации проникающих атомов находится не на поверхности, а на глубине ~ 0,5–
1,0 мкм. Глубина проникновения никеля и хрома в верхнем образце
на 10–15% выше по сравнению с нижним образцом. В табл. 2 представлены соответствующие коэффициенты массопереноса. Из рассмотрения таблицы следует, что скоростная деформация при импульсном прохождении электрического тока приводит к росту подвижности атомов в покрытии, отожженном и деформированном металле примерно на 8–9 порядков по сравнению с квазистатическим
нагружением. Причем DM в покрытии на основе никеля при обоих
видах воздействия выше, чем в материале детали, но переход от квазистатического к импульсному деформированию приводит к уменьшению различий между ними.
Выводы. Методами количественного стереологического анализа, сканирующей электронной микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа показано, что высокая прочность сцепления покрытий при электроконтактном припекании порошковых материалов с упрочняемой поверхностью детали обеспечивается за счет явления аномального массопереноса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ
И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЙ НА
НИОБИЕВЫХ СПЛАВАХ
Высокая жаропрочность и умеренная плотность позволяют
рассматривать ниобиевые сплавы как замену никелевым суперсплавам в авиационном газотурбостроении. Разработке покрытий
на ниобиевых сплавах посвящено достаточно много исследований
[1-3]. Практически все технологии поверхностного упрочнения были опробованы для упрочнения ниобиевых сплавов. Для защиты
ниобиевых сплавов применяется газотермическое напыление [1-3].
Наиболее широкое распространение получили методы химикотермической обработки ниобиевых сплавов. Из методов химикотермической обработки для поверхностного упрочнения ниобиевых
сплавов применяют газовое азотирование [4]. Новые возможности
упрочнения ниобиевых сплавов открывает технология термоциклического ионного азотирования [5]. Особенности этой технологии
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заключаются в том, что термоциклический режим создает в поверхностном слое термические напряжения, которые ускоряют
диффузию. Эффект аномального массопереноса под действием
термических напряжений ускоряет диффузию азота в 3 раза. Циклический режим нагрева тлеющим разрядом обеспечивает необходимую температуру только в поверхностном слое детали без прогрева сердцевины. Термоциклический режим с нагревом только поверхностного слоя обеспечивает снижение энергоемкости до 10 раз
в сравнении с классическим изотермическим режимом [4]. Температура ионного азотирования 1000 ºС, продолжительность до 5 часов [5]. Разработка технологий упрочнения ниобия сопровождается
исследованием комплекса свойств покрытий.
Цель работы – определить термоциклическую ползучесть и длительную прочность ниобиевого сплава НЦУ с двухслойным комбинированным покрытием при температурах 1400 ºС на воздухе.
Термостабильность покрытий на ниобии оценивали по изменению структуры и состава покрытия [6]. Показано изменение основных механических характеристик ниобиевого сплава с покрытиями в
зависимости от числа циклов нагрева при 1400 ºС [7]. Использована
методика ускоренных испытаний материалов с жаростойкими покрытиями на воздухе в условиях термоциклической ползучести [7]. Основным повреждающим фактором служат резкие циклические теплосмены. Непрерывная запись кривой ползучести характеризует все
изменения в покрытии и в зоне адгезионного контакта с основой
вплоть до разрушения образца. Тенденция развития высокотемпературных испытаний состоит в переходе от изотермических к термоциклическим режимам. При термоциклических испытаниях скорость
окисления на воздухе существенно выше, чем при изотермических
[7]. Это позволяет сократить длительность испытаний и служит основой для создания ускоренных методов испытаний покрытий. Передовым направлением в испытании покрытий является применение методов термомеханической усталости – TMF [7]. Методика имитирует
одновременное действие эксплуатационных факторов: механической
нагрузки, высоких температур, резких теплосмен, окислительной
среды. Неаддитивность разупрочняющего воздействия требует проведения испытаний при одновременном воздействии эксплуатационных факторов. Только так можно получить наиболее достоверную
информацию о свойствах покрытий. Методика реализована в лабораторной установке «Щелкунчик» [7]. Отличительная особенность ус102

тановки заключается в нагреве и охлаждении образца фокусированием лучистой энергии в оптимизации замкнутой полости с холодными
зеркальными стенками. Лучистый нагрев в отличие от методов нагрева непосредственным пропусканием электрического тока через
образец и нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) исключает действие электропластического и магнитопластического эффектов. Эти
эффекты приводят к погрешностям в десятки процентов при определении прочности и пластичности. Ускоренное охлаждение образца
осуществляется фокусированием его собственного теплового излучения на поглотителе [7]. Преимущества охлаждения фокусированием
собственного излучения заключается в отсутствии непосредственного контакта образца с охлаждающей средой, что обеспечивает равномерность охлаждения по периметру и высоте образца. Бесконтактное
охлаждение полностью исключает эрозионное, коррозионное и адсорбционное влияние охлаждающей среды. Холодные зеркальные
стенки оптической камеры обеспечивают минимальную тепловую
инерционность. Этим создается возможность достижения высоких
скоростей нагрева и охлаждения. Отличительной способностью установки является возможность непрерывного визуального контроля за
состоянием образца в процессе испытаний. Освещенный лучистой
энергией образец удобен для наблюдения через отверстие в зеркальной стенке оптического устройства. Фотосъемка образца в процессе
испытаний позволяет получить данные о деформации образца, о возникновении дефектов и трещин на поверхности, их размерах, расстояниях между ними. Фотосъемка фиксирует моменты возникновения трещин в покрытии, его отслоение. В комплексе такая съемка дает представление о кинетике деформирования образца вплоть до его
разрушения. В результате испытаний строилась кривая ползучести
или диаграмма кратковременного растяжения. Кривая термоциклической ползучести строилась в виде огибающей максимальных пиков
деформаций за цикл. По кривым ползучести определяли относительную деформацию при разрушении (εр) и время до разрушения образца (τр), а также минимальную скорость ползучести  min  . По кривой
ползучести определяли также деформации при появлении дефектов в
покрытии. Измерение и контроль температуры на образце производили при помощи платино-родиевой термопары (ТПР-0,6). Градиент
температур по длине рабочей части не превышал 1%. Установка
снабжена компьютерной системой контроля и регистрации параметров [8]. Температурные режимы испытаний приведены в табл. 1.
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Таблица 1 – Характеристики температурных режимов испытаний
№ режима
1
2
3
4

Вид
режима
Изотерм.
Термоцикл.
Термоцикл.
Термоцикл.

Максимальная Минимальная Время Время
температура, С температура,ºС нагр., с охлаж.,с
1400
1400
1400
1400

–
650
250
250

–
14
60
20

–
14
60
60

При каждом режиме нагружения испытывали не менее 3–5 образцов. При базе испытаний менее 600–800 мин (количество термоциклов до разрушения <400) разупрочняющее влияние термоусталостных явлений не успевает проявиться. Температура при изотермической ползучести выше, чем при термоциклической, что и объясняет низкую долговечность композиции.
Выводы. Методика испытаний при одновременном действии
нагрузок, высоких температура, резких теплосмен и окислительной
среды при лучистом нагреве и бесконтактном охлаждении фокусированием лучистой энергии обеспечили достоверность определения
механических характеристик.
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ПРИМЕНЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ В РЕЖУЩИХ
ИНСТРУМЕНТАХ
Одной из основных тенденций совершенствования режущих
инструментов является нанесение на их рабочие поверхности износостойких защитных покрытий. По мере расширения номенклатуры
обрабатываемых и инструментальных материалов, конструкций и
геометрических параметров режущих инструментов защитные покрытия становятся все более многообразными. Покрытия дискретной структуры на режущем инструменте показали более высокую
эффективность в сравнении с традиционными покрытиями сплошной структуры из идентичного материала, одинаковой толщины и
полученными по близким технологиям нанесения.
Покрытие на стальном инструменте. Сравнительные испытания проходных резцов из стали Р6М5 с покрытием TiN показали: –
при точении заготовок из стали 12Х18Н10Т сплошное покрытие
повышает стойкость инструментов на 37,5%, дискретное – на
93,3%; – при точении заготовок из стали 45 (167–207 НВ) стойкость
инструментов со сплошным покрытием увеличивается на 18%, с
дискретным покрытием – на 64%.
Сплошное покрытие имеет тенденцию к отслоению в зоне резания, а разрушение дискретного покрытия локализуется в зоне
единичного участка и происходит постепенно, что обусловливает
большую стойкость инструментов.
Сплошность покрытия ψ определяет механизм его изнашивания и шероховатость обработанной поверхности: – при сплошности
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ψ < 30% имеет место адгезионный характер изнашивания инструмента и на обработанной поверхности формируются микронеровности значительной высоты; – при сплошности ψ = 50...70% имеет
место абразивный механизм изнашивания инструмента, износ резца
минимизируется и обеспечивается шероховатость обработанной
поверхности Rа 0,63; – при сплошности ψ = 80–95% наблюдается
изнашивание за счет отслоения отдельных участков покрытия, что
приводит к увеличению шероховатости обработанной поверхности.
Упрочнение твердосплавного инструмента. Сравнительные
испытания проходных резцов из твердого сплава ВК8 с покрытием
TiN при точении заготовок из стали ХВГ показали: – вследствие
значительных термобарических нагрузок сплошные покрытия в
процессе резания растрескиваются и отслаиваются от основы на
значительной площади, в покрытиях дискретной структуры отслоение отдельных участков практически отсутствует; – ресурс инструмента с покрытием дискретной структуры в 1,8–2,6 раза в сравнении с инструментом без покрытия и в 1,3–1,8 раза – в сравнении с
инструментом со сплошным покрытием; –оптимальное значение
сплошности покрытия составляет ψ = 45–65%, что обеспечивают
максимальной стойкости инструмента.
Керамический инструмент с покрытием. Сравнительные испытания проходных резцов из керамики силинит-Р с покрытием
TiN при точении заготовок из стали ШХ15 (62–64 HRC) показали: –
сплошное защитное покрытие обеспечивает увеличение стойкости
режущего инструмента в 1,7 раза по сравнению с инструментом без
покрытия, дискретное – в 2,2 раза; – упрочняющий эффект дискретного покрытия на инструменте увеличивается с ужесточением
режимов резания – при чистовом точении закаленной стали дискретные покрытия на инструменте позволяют повысить скорость
резания с 60–80 м/мин до 110–120 м/мин.
Как показывают результаты, защитные покрытия дискретной
структуры, в сравнении с традиционными сплошными покрытиями,
эффективно повышают работоспособность режущих инструментов.
Принцип дискретной структуры позволяет преодолеть основной недостаток покрытий – их хрупкость. В слое покрытия с дискретной
структурой ограничивается рост напряжений и резко минимизирует
возможность трещинообразования, что значительно повышает прочность покрытий и стойкость инструментов с покрытиями, исключая
их когезионное растрескивание и адгезионное отслоение.
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РАСЧЕТНАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ ОБРАБОТАННОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ЧИСТОВОМ ТОЧЕНИИ ВЫПУКЛЫХ
И ВОГНУТЫХ ТОРОИДАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
РЕЗЦАМИ С РАДИУСОМ ПРИ ВЕРШИНЕ
Действительное значение подачи на радиусной части выступающей тороидальной поверхности находим из подобия криволинейных треугольников ОО1О2 и ОВА. С учетом АВ = Sвс выражение
для определения значения действительной подачи на выступающем
тороидальном участке радиусом Rd будет иметь следующий вид:
S вс 

S O  Rd
Rd  r

(1)

или после преобразований:
S вс 

SO

(2)

r
1
Rd

Поскольку из условий назначения радиуса режущей пластины
R d  r является необходимым условием, то исходя их уравнения (2)
очевидно, что действительная подача по образующей линии сложного профиля на выступающем тороидальном участке радиусом Rd
всегда будет меньше номинальной, задаваемой по линии перемещения центра окружности режущей пластины.
Угол δ, на который смещается вершина резца за один оборот
детали:
  arctg

Sx
Rd  r

(3)

Исходя из этого положения, можно утверждать, что принимая
значение подачи S  const на цилиндрическом участке сложного профиля детали, при переходе на выступающую тороидальную поверхность значение подачи можно увеличивать, назначая следующие значения без ущерба для шероховатости обработанной поверхности на этом участке:
S вс  S o 
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1
r
1
Rd

(4)

С учетом зависимости контурной подачи от подачи инструмента вдоль оси Х из уравнения (12) получаем следующее выражение:
S вс  S x  cos  

1
r
1
Rd

(5)

С учетом значения угла δ из уравнения (3) находим значение
действительной подачи на выступающем тороидальном профиле в
зависимости от осевой подачи центра режущей пластины:
S вс  S x cos arctg

Sx
1

Rd  r 1  r
Rd

(6)

При этом второй сомножитель можно считать коэффициентом
повышения производительности обработки. Знаменатели сомножителей в уравнении (6) всегда будут больше единицы, значит, фактическая подача по выпуклому тороидальному контуру детали всегда будет меньше заданной по центру режущей пластины.
Полученные выражения для расчета максимальной толщины
среза и площади сечения срезаемого слоя в дальнейшем используются для расчета прочности режущего клина резца и составляющих
силы резания.
Поскольку действительная вершина резца, оснащенного круглой режущей пластиной при точении выпуклого тороидального
профиля будет «обкатывать» контур детали, при этом одновременно перемещаясь по самой режущей кромке, произвести точные замеры суммарных длин режущих кромок и других приводимых параметров оценки условий контакта резца со снимаемым припуском
по передней поверхности не представляется возможным.
Действительное значение подачи на радиусной части вогнутой
тороидальной поверхности с учетом АВ = Sвп будет отражаться выражением для определения значения действительной подачи на вогнутом тороидальном участке радиусом Rd будет иметь следующий вид:

S O  Rd
(6)
Rd  r
Текущий угол перемещения условной вершины режущей пластины за один оборот детали, находим угол через тангенс угла:
S вп 

  arctg
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Sx
Rd  r

(7)

После преобразований с учетом выражения для определения
величины перемещения центра режущей пластины и угла перемещения центра режущей пластины:
Sx
S вп 
(8)

r 
1 
 cos 
R

d 
находим выражение для действительной подачи по вогнутой тороидальной поверхности:
S вп  S x 

1
Sx 
r
cos arctg
 1 
Rd  r  R d





(9)

Поскольку из условий назначения радиуса режущей пластины
R d  r является необходимым условием, то исходя их уравнения
(9) очевидно, что знаменатель всегда будет меньше единицы, а действительная подача по образующей линии сложного профиля на вогнутом тороидальном участке радиусом Rd всегда будет больше
номинальной, задаваемой по линии перемещения центра окружности режущей пластины. Исходя из этого положения, можно утверждать, что принимая значение подачи S x  const на цилиндрическом участке сложного профиля детали, при переходе на вогнутую
тороидальную поверхность значение подачи нужно уменьшать, назначая следующие значения с целью обеспечения заданной шероховатости обработанной поверхности на этом участке. При этом
второй сомножитель можно считать коэффициентом обеспечения
шероховатости обработанной поверхности.
При больших значениях соотношений радиусов впадин обрабатываемых сложных профилей к радиусам пластины, вероятно действительная подача вершины резца по контуру детали будет приближаться к осевой подаче и наоборот, при малых соотношениях указанных величин контурная подача будет существенно возрастать.
Нахождение количественных диапазонов значимых изменений
контурной подачи в зависимости от радиуса впадины или выступа
тороидальной поверхности и расчет шероховатости обработанной
поверхности можно оценочно производить по известным формулам
зависимости высоты микронеровностей от подачи и радиуса при
вершине круглой режущей пластины для обтачивания цилиндрических поверхностей можно по предложенным выше формулам.
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Мартиненко О.С. ДП «Івченко-Прогрес», Запоріжжя,
Гусєва Ю.Ю. Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харків, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕСНОГО ТА ПРОЕКТНОГО
ПІДХОДІВ ДО ДЕКОМПОЗИЦІЇ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Аналіз і управління вимогами зацікавлених сторін є одним з
важливіших факторів успішного розвитку будь-якої системи, проекту, організації. Незважаючи на значний інтерес дослідників (загальну теорію стейккхолдерів вперше було описано Фріменом, надалі
задачі класифікації зацікавлених сторін вирішували Мітчелл, Вуд,
Роули та інші вчені; питання аналізу та управління зацікавленими
сторонами найшло відображення у стандартах проектного менеджменту та деяких галузевих стандартах [1]), типові моделі управління стейкхолдерами наразі базуються на побудові стратегій взаємодії з групами зацікавлених сторін, які отримані на підставі класифікації стейкхолдерів за двома-трьома ознаками.
Для більш ґрунтовної специфікації та подальшого управління
вимогами зацікавлених сторін необхідно зіставити ієрархію досліджуваної системи та ієрархію вимог. У роботі [2] наведено процедуру
декомпозиції вимог стейкхолдерів для проектного підходу (зокрема,
водоспадної моделі); при використанні процесного підходу декомпозицію вимог слід виконувати за процесами. На рис. 1 представлено
графічну інтерпретацію таких підходів: зіставлення ієрархічної структури вимог (Requirement Breakdown Structure, RBS) та ієрархічної
структури процесів (Process Breakdown Structure, PBS) або ієрархічної
структури робіт (Work Breakdown Structure, WBS).

Рисунок 1 – Матриця контрольних точок виконання вимог стейкхолдерів у процесній та проектній моделях
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У табл. 1 наведено результати співставлення використання
процесного та проектного підходів до декомпозиції вимог стейкхолдерів.
Таблиця 1 – Процесний та проектний підходи до декомпозиції
вимог
Характеристика
Сутність

Результат

Обмеження та
допущення

Проектний підхід
ієрархічна структура вимог
формується паралельно з ієрархічною структурою робіт,
результатом чого є співставлення певних вимог стейкхолдерів і робіт (пакетів робіт),
виконання яких сприятиме
виконанню цих вимог
матриця контрольних точок
виконання вимог
зацікавлених сторін пов’язує
певну вимогу з роботами, які
необхідно здійснити для її
виконання

Процесний підхід
декомпозиція вимог
виконується за процесами: здійснюється зіставлення ієрархічної
структури вимог та ієрархічної структури
процесів

матриця контрольних
точок виконання вимог
зацікавлених сторін
пов’язує певну вимогу
з процесами, які здійснюються для її виконання
можливість контролювати виконання вимог стейкхолдерів у відповідності до заданого ступеня деталізації
процесної або проектної моделі
існування взаємовиключних вимог (дві або більше
вимоги, які не можуть бути виконані одночасно);
існування підтримуючих вимог (виконання однієї вимоги сприяє виконанню іншої); незалежних вимог
(виконання однієї вимоги не впливає на виконання
іншої); існування обов’язкових вимог (вимог, які повинні бути виконаними, наприклад, у відповідності до
чинного законодавства); співвідношення «вимогипроцеси», «вимоги-роботи» мають вигляд m×n

Слід зазначити, що на верхніх рівнях ієрархії вимоги стекхолдерів задаються у загальній формі, тоді як для певних процесів або
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робіт нижніх рівнів ці вимоги мають бути чітко визначеними та задокументованими.
Таким чином, запропоновані підходи дозволяють контролювати виконання вимог стейкхолдерів у відповідності до заданого ступеня деталізації процесної або проектної моделі.
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Мельницкий А.А. Институт электросварки
им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, Украина
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СВАРНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Целью данного исследования является проверка использования
механизма нейронных сетей для решения физических задач, в частности, при выборе расчетной модели для оценки факторов, влияющих на прочность сварных конструкций.
Нейросети возникли из исследований в области искусственного
интеллекта, а именно, из попыток воспроизвести способность биологических систем обучаться и исправлять ошибки, моделируя низкоуровневую структуру мозга.
Вычислительный механизм нейросетей и
их возможности получили широкое развитие за последние 7 лет.
Актуальность работы заключается в
возможности усовершенствования новоРисунок 1 – Схема
го вычислительного механизма, который
нейронной сети
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в перспективе дает ряд преимуществ по сравнению со стандартными аналитическими методами. Например, аппроксимация функций
(возможность «доучить» сеть на новых данных); возможность параллельной обработки данных (экономия вычислительных ресурсов), а также возможность использовать на бóльших объемах данных, или целых поверхностях аргументов и др.
Чтобы говорить о применимости механизма нейросетей к физическим задачам, для начала необходимо доказать на практике,
что нейросети способны быть точным аналитическим инструментом, пусть и в простейшей задаче. Для верификации полученных
результатов была взята простая формула потенциальной энергии,
аналитическое выражение которой имеет весьма простой вид:
Ep = mgh
Также имеется нейронная сеть типа: inLayer = LinearLayer(3);
hiddenLayer = LinearLayer(6); hiddenLayerSec = LinearLayer(3) и
outLayer = LinearLayer(1), то есть: 3 – 6 – 3 – 1. В соответствии с
количеством аргументов в формуле, на вход выбрано три элемента.
Далее, имеем два внутренних слоя по 6 и 3 нейрона, соответственно, и последний выходной слой из одного нейрона. Реализация
нейросети, описанной в данной работе, сделана на языке программирования Python 3.4. Используемые библиотеки: pybrain, matplotlib, numpy, random.
Pybrain – современная, простая в использовании, и многофункциональная библиотека для создания нейросетей, как для больших
проектов, так и демонстрационно-исследовательских. Matplotlib –
библиотека для построения графиков. Numpy – библиотека, которую требует pybrain в своем составе, но кроме этого полезный инструмент при работе с матрицами.
Вначале решается задача обучения. Как отмечалось, при работе
с линейной активационной функцией, есть большая вероятность
переполнения данных. Поэтому, обучающий шаг необходимо сделать весьма мизерным для того, чтобы не вылезти за тип данных.
Важный момент состоит в том, что зачастую, при работе с
нейросетями приходится иметь дело с функциями, ограничеными в
определеном интервале. Это, безусловно, играет существенную
роль при решении задачи обучения, так как имеет место большой
разброс данных. Нужны гарантии, что при обучающем механизме
изменения весов – алгоритме обратного распространения ошибки –
не будет переполнения данных на одном из слоев, при вычеслении
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ошибки. Однако было обнаружено, что, хотя процесс обучения и
шел успешно, но в двух местах был неудачно выбран шаг обучения,
и сеть несколько сбивалась. Система сошлась на ошибке в
0,00592954954337, что не является пределом, но вполне позволительно при некоторых условиях. Для проверки попробуем посчитать потенциальную энергию тела на высоте, придав такие данные:
высота – 100 м, масса: 137,55 г; net.activate (100,137.55,9.8). Ответ
системы: 134 810,294319 Дж. Калькулятор со стандартной формулой говорит: 134 799 Дж.
Таким образом, сложность создания и обучения не является
высокой для задачи подобного уровня. В дальнейшем предполагается продолжение исследований с использованием более применимых на практике вычислительных моделей, например, задача распределения напряжения.
Дорожная карта применения нейронной сети при выборе расчетной модели для оценки факторов, влияющих на прочность сварных конструкций, должна состоять в следующем:
 создание гибко модифицируемой модели нейронной сети;
 составление минимальной задачи для начала обучения сети;
 представление формата данных в удобный для обучения нейронной сети вид;
 формализация данных;
 составление базы данных для обучения;
 верификация результатов.

Нигматова Ф.У., Касимова А.Б., Шин Е.И.
Институт текстильной и легкой промышленности,
Ташкент, Узбекистан
ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ И ЭРГОНОМИЧНОСТИ
ЗИМНЕЙ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ С
КОМПРЕССИОННЫМ ЭФФЕКТОМ
К зимней спортивной одежде предъявляют повышенное требование по теплозащитным свойствам, которые можно обеспечить
правильной конструкцией пакета одежды с необходимым уровнем
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теплового сопротивления материалов [1, 2]. Следует также отметить, что спортивная одежда для зимних видов спорта с учетом
ветрового воздействия должна быть по возможности максимально
«замкнутой» (например, комбинезон) с целью создания теплоизоляционного эффекта за счет сдерживания потока холодного воздуха
в пододежное пространство.
Необходимо иметь в виду, что давление, создаваемое плотноблегающей спортивной одеждой на тело человека, получает приращение за счет увеличения размерных признаков из-за динамического прироста в процессе выполнения физической (спортивной) нагрузки. Таким образом, спецификой проектирования эластичных
трикотажных изделий является учет не только деформационных
свойств полотна, но и антропометрических данных человека,
влияющих на динамический прирост размерных признаков в эксплуатационных условиях.
Ранее разработанная конструкция спортивной одежды [3, 4] для
зимнего вида спорта отличилась зонами различной растяжимости,
обоснование которых осуществлялось на основе данных экспериментальных исследований деформационных свойств эластичного
трикотажного полотна. Требуемая растяжимость и подвижность
хлопчатобумажного трикотажного полотна обеспечиваются введением в его структуру волокна нитрон и эластомерной нити (лайкра), которые, формируя эластичное трикотажное полотно, одновременно способны повысить еще износостойкость и формоустойчивость изделий.
Учет только давления, создаваемого компрессионный эффект
при плотном облегании спортивной одежды является, на наш
взгляд, недостаточным, так как за счет динамического прироста
размерных признаков тела спортсмена возникают дополнительные
напряжения вследствие локальных деформационных процессов в
материале одежды. Предстоит решить научно-практическую задачу
по обоснованному выбору трикотажногоматериала для проектирования плотно-облегающей спортивной одежды с компрессионным
эффектом. Данная одежда, создающая суммарные напряженное состояние от плотного прилегания элементов одежды и возникающего динамического прироста размерных признаков тела, должна сохранять комфортность и эргономичность. Естественно, условие
комфортности можно записать в виде:
pо + pд  [p],
(1)
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где pо – давление статическое, создаваемое плотно облегающей
одеждой, Па; pд – давление динамическое, создаваемое динамическом приростом тела спортсмена, Па; [p] – допускаемое давление,
создаваемое изделием в зависимости от назначения (табл. 1) [3].
Таблица 1 – Классификация изделий с эластомерными нитями
в зависимости от назначения и уровня давления
Изделия

Назначение изделий

Комфортные

Бытовые, спортивные
Спортивные, спортивноПрофилактические
медицинские, медицинские
Бытовые, спортивноКомпенсационные
медицинские, медицинские
Спортивно-медицинские,
Компрессионные
медицинские
Специальные
То же

Давление
кПа
мм.рт.ст.
0,66–1,33
5–10
1,33–3,32

10–25

3,32–6,65

25–50

6,65–13,3

50–100

Более 13,3 Более 100

Раскрытие условия комфортности (1) возможно, если произвести анализ напряженно-деформированного состояния трикотажного изделия по безмоментной (мембранной) теории оболочки [6, 7].
Трикотажное изделие из хлопко-нитронового полотна предложено
рассматривать как оболочку вращения, близкую к круговому цилиндру, т.е. тело человека в первом приближении можно представить в виде цилиндра.
Безмоментная теория оболочки описывается уравнением Лапласа:
m t


 ,
(2)
m t

где m, t – соответственно меридиональное и окружное тангенциальное напряжения, Н/м2 (Па); р – нормальное давление, Па; m, t –
соответственно радиусы кривизны дуги меридиана срединной поверхности оболочки и нормального сечения, перпендикулярного
дуге меридиана; -толщина оболочки (трикотажного полотна).
Для определения тангенциального напряжения t необходимо
располагать данными динамического прироста (отклонения) размерных признаков спортсмена (табл. 2).
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Таблица 2 – Динамические приросты размерных признаков
Наименование
размерного
признака
Ширина спины
Длина спины
Обхват колена

Размерные
Наиболь- Величина разУсловное
признаки ти- Величи- ший дина- мерного приобозначеповых фигур на Т, см мический знака в динание
мужчин, см
прирост, %
мике Тi, см
Т47
40,6
50
20
60
Т40
44,5
51
13,7
58
Т22
38,4
40
7,5
43

Тангенциальное напряжение t можно предварительно найти в
соответствии с законом Гука
t = E,
(3)
где  – относительная деформация при растяжении трикотажного
полотна, эквивалентная относительному динамическому приросту
размерных признаков, например, для длины спины (табл. 2)  =
0,137%; Е – модуль упругости хлопко-нитронового трикотажного
полотна, значение которого были найдены в результате обработки
экспериментальных исследований деформационных свойств полотен при одноцикловом испытании образцов на растяжение по стандартной методике [3], равный Е = 9,42 Н/мм2.
С учетом того, что расчетные значения толщины хлопконитронового трикотажного полотна по результатам исследований
[6] составили δ = 0,62–1,54 мм и радиус кривизны для отдельных
зон тела спортсмена в движении в соответствии с антропометрическими данными (например, для длины спины) был равен ρt = 60 см,
нормальное давление составило.


 t    0,137  9,42  0,62...1,54


 0,0013335...0,0033123 Н/мм2.
t
pt
60  10

Полученные значения сжимающих напряжений, р, представляющих собой динамическое давление рд, создаваемое динамическим приростом размерных признаков спортсмена, следует сравнить с допускаемым значением давлений [р] (см. табл. 1), т.е.
p = pд =1333,5–3312,3 < [p],
где [p] = 1300–3320 Па для изделий спортивного назначения.
Таким образом, несмотря на значительные динамические приросты размерных признаков, расчетным методом показано условие
нормального физиологического состояния человека, формирующего комфортные условия для его спортивной деятельности.
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Ввиду того, что статическое давление ро, создаваемое плотнооблегающей одеждой, значительно меньше, чем давление динамическое рд, то условие комфортности (1) можно представить в виде
pд  [p],
(4)
Нормальное давление р может изменяться пропорционально изменению толщины трикотажного полотна δ при прочих равных условиях, т.е. варьируя толщиной трикотажа можно добиться создания
наибольшей комфортности через физиологическое состояние человека, определяемое давлением спортивного изделия вследствие его
компрессионного эффекта на ответственные области тела человека.
Толщина трикотажа зависит от многих факторов: толщины нитей, вида переплетения, плотности вязания и отделочных операций
(влажно-тепловая обработка, начесывание) [8]. Однако основным
фактором, влияющим на толщину трикотажа, является переплетение. Поэтому в зависимости от вида переплетения можно проектировать плотнооблегающую спортивную одежду с различным уровнем комфортности на базе комплексного подхода с учетом деформационных свойств волокнистого материала, технологии выработки полотна и эффективных конструкторских решений.
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Папазов В.В. ООО «ТЕСКО», Орган оценки
соответствия «ТЕСКО», Киев, Украина
ТЕХНИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗМОЖНОГО
ЧЛЕНСТВА УКРАИНЫ В ЕС
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и
Европейским Союзом вступило в силу c 1 января 2016. Как отмечает
Министерство экономического развития и торговли Украины, ЗСТ
устраняет 97% тарифов на украинские товары и предусматривает
снижение среднего тарифа на украинский экспорт с 7,6% до 0,5%.
Однако, при этом речь идет только о снятии таможенных тарифов, но технические барьеры в настоящее время остаются. Таким
образом, продукция украинского производителя, попадающая под
сферу действия, например, Европейских директив, не может поступить на рынок Евросоюза без оценки соответствия требованиям
этих директив и маркировки знаком СЄ.
Аналогично и продукция из стран Евросоюза не может быть размещена на рынке Украины без оценки соответствия этой продукции
требованиям технических регламентов Украины (процедуры приближены к европейским). Однако в некоторых случаях ввод, например, потенциально опасной продукции в эксплуатацию, требует дополнительной проверки соответствия требованиям и других действующих нормативно-правовых актов Украины, а именно, нормативно-правовых актов по охране труда Минсоцполитики/Гоструда (зачастую устаревших) с последующим получением разрешения на
применение этой продукции в Украине. Данная процедура дублирует
оценку соответствия и не применяется в Евросоюзе.
В Украине уже создана определенная правовая и нормативная
база. Однако, помещенные в Законах Украины требования, в силу их
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общего характера, несогласованности между собой и с другими нормативно-правовыми актами, не могут в полной мере обеспечить воплощение всех норм технического регулирования ЕС в бизнес правовую практику Украины, оставляя их почти не действующими. Такое
положение будет существовать, очевидно, до подписания соглашений о снятии технических барьеров. И к этому времени должны быть
приняты необходимые поправки в действующее законодательство, а
ведомственные акты должны быть приведены в соответствие с законодательством и принятыми техническими регламентами. Таким образом, проблемы гармонизации законодательной, нормативноправовой и нормативно-технической базы Украины с аналогичными
требованиями Евросоюза становятся приоритетными.
С учетом того, что рынок России постепенно закрывается для
наших товаров, украинским производителям крайне важно всерьез
заняться оценкой своей продукции требованиям директив и стандартов, действующих в Евросоюзе. Если украинский производитель обеспечит выполнение этих требований, связанных с безопасностью товара, а также обеспечит качество и надежность продукции, то, с учетом девальвации гривны, товар, произведенный в Украине, станет весьма конкурентоспособным на рынке Евросоюза.
Кроме того, снятие технических барьеров приведет к конкуренции
украинских и европейских товаров и на внутреннем рынке, и к этому тоже нужно быть готовым, обеспечивая конкурентную цену,
безопасность и качество.
Чрезвычайно важным для производственных процессов и продукции является обеспечение качества с целью обеспечения стабильных показателей безопасности и конкурентоспособности продукции. Рациональным путем повышения качества продукции на
уровне отдельного предприятия является внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта
ДСТУ ISO 9001. Новая версия стандарта ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO
9001:2015, IDT) предусматривает проведение оценки рисков и принятия решений, основанных на результатах этой оценки. ООО
«ТЕСКО» первой в Украине получила аккредитацию на право сертификации системы качества на соответствие требований стандарта
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).
Для обеспечения необходимого качества продукции важно обеспечить необходимый объем ее измерений и испытаний. Принятый
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ской деятельности" и подзаконные акты к нему является фундаментом создания в Украине эффективной метрологической системы, которая является инструментом проверки продукции на соответствие
основным требованиям безопасности, в том числе достоверного контроля выполнения норм регламентов и стандартов.
В соответствие с Соглашением о ЗСТ украинские производители должны будут внедрить в течение семи лет европейские стандарты. Европейские стандарты (EN) в настоящее время вводятся в
Украине методом внедрения, т.е. на языке оригинала и у нас появляются ДСТУ EN, как правило на английском языке (равнозначными в Европе считаются также стандарты на немецком и французском языках). В ближайшее время, таким образом, будут приняты
все стандарты, обеспечивающие презумпцию соответствия европейским директивам нового подхода, и к этому также надо быть готовым. Однако, при принятии таких ДСТУ EN возникает масса
проблем, например: многоразовое внесение изменений в приказы
про принятие и отмену действующих стандартов; одновременное
действие нескольких версий стандартов; присутствие отмененных
стандартов в перечнях стандартов, обеспечивающих презумпцию
соответствия; отсутствие изменений в ведомственных нормах, ссылающихся на стандарты; сложности с аккредитацией органов оценки соответствия и самой процедурой оценки в период лавинообразного внедрения европейских норм; сложности при проведении рыночного надзора.
Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции на
внутреннем и внешнем рынке является приоритетной задачей наших производителей. Задача государства создать благоприятные
экономические условия для роста нашей экономики, включая помощь в частичном погашении затрат (зачастую весьма существенных) на сертификацию продукции в Евросоюзе. Оказывать украинским производителям всестороннюю помощь при прохождении
процедур оценки соответствия продукции требованиям норм Евросоюза становится одной из основных задач центра оценки соответствия «ТЕСКО».
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Посвятенко Е.К., Аксьом П.А. Національний
транспортний університет, Київ
Будяк Р.В. Вінницький національний
аграрний університет, Вінниця, Україна
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ
Раніше нами було встановлено [1–3], що важливими факторами
сильного впливу на оброблюваність аустенітних сталей є попередня
обробка останніх холодним пластичним деформуванням (ХПД) і введенням у зону цієї обробки мастильно-охолоджувальної речовини
(МОР). Дещо слабше впливає на процес швидкість різання υ і майже
не впливає у діапазоні досліджуваних факторів передній кут (γ).
Тому для опису об’єкту дослідження, яким у нашому випадку є
оброблюваність аустенітних сталей, користуємося кібернетичною
системою або “чорним ящиком” (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема опису об’єкту дослідження

Стрілки праворуч показують числові характеристики цілей дослідження. Вони позначаються буквою y та називаються параметрами оптимізації. Ці параметри – це усадка ξ і повна довжина контакту стружки з передньою поверхнею інструменту c, які служать
мірилом оброблюваності і пов’язані між собою залежністю професора М.Ф. Полетіки [4]:
(1)
де l = 1,5 при ξ < 4; l = 1,3 при ξ > 4
При цьому ξ – це y1, а c – y2.
Для проведення дослідження необхідно мати можливість впливати на поведінку “чорного ящика”. Всі способи такого впливу позначаються буквою x та називаються факторами. У нашому випадку
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– це ХПД (HV, Hμ, МПа), МОР (олії рослинного походження) та υ
(м/с), відповідно x1, x2, x3.
Під математичною моделю мається на увазі рівняння, що пов'язує параметр оптимізації з факторами. Це рівняння в загальному
вигляді можливо записати так:
(2)
Фактором називається змінна величина, що може бути виміряна, яка в деякий момент часу приймає певне значення. Фактори відповідають способам впливу на об'єкт дослідження.
Плануючи експеримент, ми отримуємо лінійну модель. Однак,
в нашому випадку ми маємо нелінійну модель, в якій один фактор
залежить від рівня на якому знаходиться інший фактор.
Розглянемо матрицю повного факторного експерименту типу 23
з нелінійною залежністю між факторами. В цьому випадку матриця
матиме наступний вигляд.
№ спроби x0
x1 x2
x3
x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3
y
1
+
+
+
+
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+
+
+
+
y2
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+
+
+
+
y3
4
+
+
+
+
+
+
+
+
y4
5
+
+
+
+
y5
6
+
+
+
+
y6
7
+
+
+
+
y7
8
+
+
+
+
y8
Виходячи з даної матриці запишемо рівняння математичної
моделі:
(3)
Коефіцієнти знаходимо за формулою [5]:
(4)
Значення y з експериментів:
y1 = 3,69; y2 = 3,91; y3 = 3,64; y4 = 3,96; y5 = 3,72; y6 = 3,87; y7 =
3,69; y8 = 3,81.
Знаходимо коефіцієнти рівняння:
;
;
;
;
;
;
;
.
Для визначення помилки досліду (помилка відтворюваності),
знаходимо середнє арифметичне значення результатів:
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(5)
Відхилення результату будь-якого досліду від середнього арифметичного можливо представити як різницю - , де – результат окремого досліду. Дисперсія s2 виражається формулою [5]:
(6)

Середнє квадратичне відхиленням:
Грубі помилки відкидаються з використанням критерію Стьюдента [6]
(7)
Значення t беремо з таблиці Стьюдента.
Взявши найбільше значення різниці між отриманим та середнім
значенням параметра оптимізації, що рівне 0,174, та розділивши
його на значення квадратичної помилки – 0,117, отримуємо 1,49,
що є менше, ніж табличне значення критерію Стьюдента (t = 2,31
для N = 8 та при рівні значущості P = 0,05).
Для визначення можливості проведення регресивного аналізу
розраховуємо однорідність дисперсій паралельних дослідів за критерієм Кохрена, Gp [7]:
(8)
Розрахункове значення
зрівнювали з табличним
для
степенів вільності: f1 = n – 1, f2 = N і відповідно за рівнем значущості α = 0,05:
Тоді дисперсія відтворюваності:
(9)
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Похибка експерименту:
що менше допустимої (4,0%).
Тоді рівняння математичної моделі:
Для повного факторного експерименту похибки всіх коефіцієнтів рівні між собою і визначаються за формулою:
(10)
.
Коефіцієнт є значущим, якщо його абсолютна величина більша
від половини довжини довірчого інтервалу.
Довірчий інтервал довжиною Δb:
(11)
де tкр(0,05;8) = 2,31 – критичне значення критерію Стьюдента 5% го рівня значущості,
Далі перевіряємо рівняння математичної моделі на адекватність. Розсіювання результатів експерименту відповідно до рівняння регресії характеризуються залишковою дисперсією адекватності
за заданого fад.
(12)
Модель адекватна, якщо виконується умова [7]:
,
(13)
де
= 4,46 – критерій Фішера за 5%-го рівня значущості; fад = N – z = 2, = 8.
тоді

Оскільки F = 4,00 < 4,46, то рівняння математичної моделі вважається адекватним.
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Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І. Національний
транспортний університет, Київ, Україна
ФРЕДЕРІК УІНСЛОУ ТЕЙЛОР
Чому авторів зацікавила постать цього непересічного американського інженера, дослідника у галузях матеріалознавства та машинобудування, організатора управління, фундатора наукової організації праці і керівництва підприємствами або, вживаючи сучасний термін "менеджмент", автора багатьох наукових статей і монографій? Відповідь буде такою. По-перше, розроблений Тейлором
склад і термообробка швидкорізальної сталі, яка і на сьогодні є основним матеріалом для складних металорізальних інструментів, залишаються такими самими. По-друге, експериментальна та теоретична частини науки про різання матеріалів, яка стосується стійкості інструментів, у першу чергу, так званої "економічної стійкості",
і тепер залишається вірною. Крім того, теоретичні розробки Тейлора щодо наукової організації праці, які було побудовано на широкому експериментальному матеріалі американських підприємств,
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стали основою роботи тодішніх і сучасних конвеєрів, у першу чергу, автомобільних, у всьому світі. У той же час, починаючи з
1948 р., коли в Інституті марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, готуючи четверте видання праць В.І. Леніна, відкопали дві примітивні
статті останнього [1, 2], де наукова система організації праці Тейлора узята в лапки і засуджується як потогінна, з'явилася низка газетних статей [3 та ін.], після яких авторитетні вчені у галузі техніки також вимушені були "відмиватись" від своєї попередньої позитивної оцінки положень американського інженера [4 та ін.].
Враховуючи сказане вище, автори даної публікації мали за мету
встановити історичну правду про Тейлора і коротко висвітлити всебічну наукову і практичну діяльність останнього. До сьогодні, на скільки нам відомо, такої оцінки досягнень цього інженера не було.
Хто ж такий Фредерік Уінслоу Тейлор (рис. 1)? Він народився
у 1856 р. в Пенсільванії у родині адвоката. Подорожуючи по Європі, отримував освіту у Франції та Німеччині, потім у США, де у
1874 р. закінчив Гарвардський юридичний коледж. Потім через погіршення зору працював робітником, лекальником, механіком і начальником механічних майстерень на заводах. У 1883 р. після закінчення технічного інституту Стівенса (заочно) отримав ступінь
інженера-механіка. У 1884 р. став головним інженером і автором
першого патенту за систему диференційної оплати праці. Усього за
своє життя Тейлор оформив біля 100 патентів.
З 1890 р. по 1893 р – головний управляючий інвестиційної компанії у Філадельфії, власник паперових пресів у двох
штатах, пізніше – власної справи по
управлінському консультуванню. У 1906
р. Ф.У. Тейлор стає президентом Американського товариства інженерів-механіків,
а у 1911 р. створює Товариство сприяння
науковому менеджменту, яке пізніше
отримало назву "Товариство Тейлора".
Помер Ф.У. Тейлор у 1915 р. [5].
Тепер по черзі про науковий та вироРисунок 1 – Ф.У. Тейлор
бничий доробок Ф.У. Тейлора.
Одним з найвизначніших його досягнень був винахід складу та
способу термічної обробки сучасної швидкорізальної сталі. Проф.
С.С. Рудник оцінює цей науковий результат, як “винахід світової ва127

ги” [6], а проф. А.Д. Гатцук вважає, що “появление быстрорежущей
стали открыло новую эру в механическом деле” [7]. Різці, які були
виготовлені із швидкорізальної сталі, вперше запропонованої у
1898 р., демонструвалися на Всесвітній промисловій виставці у Парижі у 1900 р. Використання цих різців дозволило маже у 5 разів підвищити швидкості різання, які допускалися інструментом із звичайної вуглецевої сталі. Додавання у сталь певних легуючих елементів, в
першу чергу вольфраму, а також ванадію та хрому забезпечувало
здатність сталі зберігати свої різальні властивості при нагріванні в
процесі різання майже до 600 °С, тобто до червоного кольору, звідки
і пішов широковживаний термін “червоностійкість” інструменту. Оптимальним вмістом легуючих елементів за Ф. Тейлором у цій сталі є:
18,91% вольфраму; 5,47% хрому; 0,29% ванадію; 0,11% марганцю і
0,043% кремнію при вмісті вуглецю 0,67% [8].
Відкриття режимів термічної обробки швидкорізальної сталі пов'язано з певним технічним казусом. Партію різців з цієї сталі було
випадково нагріто до температури понад 1000 °С і ці різці набули білого кольору, що, як вважав Тейлор мало б їх зіпсувати при швидкому охолодженні. Адже відомо, що заевтектоїдну сталь перед гартуванням нагрівають до температури не вище 740–770 °С і вона стає
при цьому темно-червоною. Яке ж було здивування інженера, коли
різці після термічної обробки набули нових, не відомих досі властивостей – зберігати різальні властивості при температурах понад
600 °С. Про це Тейлор повідомив у своїй монографії [9], що дало підстави окремим радянським історикам техніки говорити про випадковість цього відкриття. Однак, як стверджує геніальний Блез Паскаль:
"Випадкові відкриття робить лише підготовлений розум".
Що стосується способу термічної обробки швидкорізальної
сталі, який разом з хімічним складом забезпечував надзвичайні різальні властивості, то Тейлор виклав їх у своїй монографії (переклад російською 1909 р.), не розкриваючи однак режим термообробки. Він писав: „Когда резцы из стали уже применявшегося ранее
химического состава (содержание не менее1,2% хрома и 1% вольфрама или его эквивалента) были обработаны совершенно новым и
необычным способом, при чрезвычайно высокой температуре, которая испортила бы окончательно обыкновенные резцы, то такая
обработка сообщила лезвию резцов совершенно новое свойство –
твердость при нагреве докрасна. Это и есть новое, что позволяет
быстрорежущим резцам работать с такими большими скоростями
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резания”. Пізніше сучасником Тейлора було уточнено, що швидкорізальні сталі того часу нагрівались при гартуванні до температури
понад 900 °С і швидко охолоджувались у воді [8]. На сьогоднішній
день технологія термообробки швидкорізальної сталі є широковідомою і полягає у гартуванні сталі з температур 1210 – 1240 °С в
маслі з метою отримання високолегованого теплостійкого мартенситу і трьохразового відпускання при температурі 550–570 °С протягом 45…60 хв. При цьому досягається максимально можлива
твердість сталі (63–65 HRC) [10]. Лабораторні досліди 1907 р. показали (табл. 1), що при використанні різців із швидкорізальної сталі
при токарній обробці можна отримати наступні результати у порівнянні з роботою різців із вуглецевої інструментальної сталі
(І.А. Тіме) і самогартівної сталі (Фішер) [8]:
Таблиця 1 – Зростання швидкостей різання при металообробці
в період 1860 –1907 р.р., м/хв.
Оброблюваний
матеріал
М’яка сталь
Тверда сталь
Сірий чавун
Білий чавун
Бронза, латунь

1860 р.
(І.А. Тіме)
4,5–7,5
2,4–3,9
3,0–6,0
0,6–1,08
7,5–10,8

Кінець 1890-х р.
(Фішер)
5,4–7,8
2,4–6,0
3,0–9,0
0,6–1,2
9,0–18,0

1907 р.
(Тейлор)
25–30
12,6
–
15,8
–

Досліди з вольфрамвміщуючою сталлю, що були проведені у
1900 р. у США у заводських умовах, показали переваги сталі Тейлора–Уайта по стійкості інструменту в 11–30 разів над самогартівною сталлю Мушета.
У 1903–1904 рр. професор Манчестерської технологічної школи Нікольсон виконав серію надзвичайно точних дослідів по вивченню впливу на силу різання швидкості різання, подачі, товщини
зрізу, кута різання та кута в плані різця, а також форми леза головної та допоміжної різальної окрайки (прямолінійної та криволінійної). Для досліджень учений сконструював точний трьохкомпонентний гідравлічний динамоментр–супорт, який допускав навантаження по усіх компонентах сили різання (Pz, Py, Px) до 15 тоннсили [8].
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Володимир Сергійович Кнаббе – інженер, педагог (викладав у Харківському технологічному інституті), крупний практик машинобудування, учений, розкрив суть патенту Тейлора, яка полягала в особливості способу нагрівання, гартування і відпускання, що призвело до
перевороту у справі термообробки сталевих інструментів [11].
Книга В.С. Кнаббе “Современные машиностроительные заводы
и применяемые ими новые способы холодной обработки металлов”
стала літописом якісних змін технічної бази світового машинобудування за два десятиліття (1890–1910 рр.), зокрема, обробки матеріалів різанням. Компетентне дослідження історії створення швидкорізальної сталі, яке було викладено В.С. Кнаббе вперше, супроводжувалось також глибоким аналізом причин, які перешкоджали
широкому впровадженню цієї сталі у виробництво. В.С. Кнаббе першим показав, що інструмент з цієї сталі був надзвичайно ефективним і на той час його було вигідно застосовувати у всіх, без винятку, механізованих процесах обробки металів різанням [11]. Окремі
порівняльні дані В.С. Кнаббе щодо різання інструментом з вуглецевої та швидкорізальної сталей наведені у табл. 2.
Таблиця 2 – Порівняльні робочі швидкості в метрах за хвилину
при обробці різних конструкційних матеріалів [11]
Звичайна вуглецева
Швидкорізальна сталь
інструментальна сталь
Оброблюваний токарні,
токарні,
матеріал
стругальні
стругальні
свердла фрези
свердла фрези
та довбата довбальні різці
льні різці
чавун
6–10
5–9 12–16
14–20
12–18 25–38
машинна сталь
7–9
6–8 13–18
16–24
14–20 30–40
коване залізо
10–13
7–9 20–25
22–32
18–25 45–60
латунь
13–19
9–14 25–38
30–40
25–32 60–75
Прикладом досить досконалого верстату, який призначено для
обробки деталей машин швидкорізальними різцями може служити
верстат ДИП-200 заводу "Червоний пролетар" (Москва). Перша партія з 10 таких верстатів була випущена до 1 травня 1932 р. Максимальне число обертів шпинделя цього верстату з масивною литою чавунною станиною становило 600 об/хв. Однак, на той час уже були
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відомі тверді сплави як новий інструментальний матеріал, що спонукало конструкторів до створення верстатів з більш високим швидкостями основного руху, які відповідали б можливостям нових інструментів (мод. 1А62, 16К20 та ін.). Так, остання модель токарногвинторізного верстата мала максимальне число обертів шпинделя
2000 об/хв [12]. Тим не менше, широке використання на сьогодні
швидкорізальних сталей для виготовлення складнопрофільних інструментів обумовлюється поєднанням високих значень твердості (до
68 HRC) і теплостійкості (550–650 °С) при високому рівні крихкої
міцності і в'язкості, що значно перевищують відповідні значення для
твердих сплавів та інших інструментальних матеріалів [13].
Ще одним досягненням Тейлора усі радянські фахівці у галузі
обробки матеріалів різанням, що публікувались до печально відомого 1948 р. (С.С. Руднік, Н.Й. Рєзніков, О.М. Челюсткін та багато
інших), вважають, що він був піонером у дослідженні законів швидкості різання [6,14 та ін.]. Тейлор провадив ці дослідження протягом 1880–1906 рр. За цей час він зробив більш, ніж 50 тис. експериментів, знявши понад 365 т. стружки, і користувався простими
приладами. Проте, його дані і до сьогодні ніхто не спростував, що
можна пояснити великою кількістю дослідів.
Родзинкою експериментів Тейлора була стійкість інструментів,
що мало під собою економічне підґрунтя – бурхливе зростання машинобудування у США у другій половині ХІХ ст. Він уперше дав у
математичній формі (за допомогою математика Барта) основні закони швидкості різання: залежність періоду різання від швидкості
(закон Т–v), залежності швидкості різання від перерізу шару металу, що знімається (v – st), і від механічних властивостей оброблюваного матеріалу та мастильно-охолоджувальної рідини. Тейлор
першим увів поняття "економічний період різання" і обрахував величину цього періоду для різців. Поряд з підвищенням якості різального інструменту (заміна вуглецевих та легованих інструментальних сталей на швидкорізальну) Тейлор першим поставив проблему раціонального використання цього інструменту, тобто вибору
економічного режиму різання (v, s, t) на підставі наукових даних.
Він також першим показав, що вивчення законів різання має не
тільки теоретичне значення і не лише служить основою для конструювання верстатів, але, що ці закони можна застосувати на виробництві. Спільно з математиком Бартом Тейлор створив першу лічильну лінійку для швидкого визначення раціональних режимів рі131

зання безпосередньо на заводі, тобто для призначення такої комбінації швидкості та подачі, яка забезпечувала б максимальну продуктивність інструменту та верстату. Цю лінійку в 20-х роках минулого століття незалежно один від одного удосконалили Д.С. Катков
(Харків) та О.М. Челюсткін (Ленінград) [15]. Оптимальною конструкцією різця Тейлор вважав такий інструмент, у якого головний
кут у плані φ був змінним, і зменшувався до φ = 0° у напрямку до
обробленої поверхні.
Результати своїх досліджень Тейлор опублікував у монографії
1906 р., що вийшла у перекладі на російську у 1909 р. [9].
Ще одна монографія Ф.У. Тейлора була опублікована пізніше
(російською у 1912 р.) [16]. Ця робота стала підсумком його діяльності у важливій сфері виробництва – організації останнього. З
1895 р. Тейлор розпочинає свої дослідження з організації та продуктивності праці. Мета цих досліджень – отримання прибутку шляхом максимального підвищення інтенсивності праці. Система Тейлора ("тейлоризм") була заснована на розділенні та раціоналізації
праці. Він розробив методи, відповідно до яких для кожної операції
за допомогою хронометражу та визначенню рухів робітника визначався раціональний спосіб виконання даної роботи. Тейлор дійшов
до важливого висновку, що потрібно встановлювати не тільки час
виконання роботи, а й час для відпочинку. Його теорія організації
праці – це система оригінально взаємнопов'язаних положень і
принципів підвищення ефективності праці робітників шляхом удосконалення соціальної організації. Тейлор вважав, що не техніка і
економіка, а саме управління
людьми є основним фактором, який впливає на підвищення ефективності. Він рекомендував відмовитись від
колективних норм організації
трудової діяльності, тому що
при праці у колективі передовик опускається до рівня
середняка, а середняк – до рівня аутсайдера. З урахуванРисунок 2 – Автомобіль Г. Форда
ням людської специфіки Тей(20-і роки ХХ ст.)
лор визначив наступні принципи, що визначають раціо132

нальну організацію праці: економні методи роботи; розстановка кадрів; професійній відбір останніх та їх навчання; взаємодія між керівниками та робітниками. Він також увів наступні конкретні вимоги до наукового вивчення елементів виробничого процесу: розділення цілого на мінімальні частини; спостереження та запис окремих елементів та умов їх виконання; точний часовий вимір цих
елементів та витрати сил на їх виконання тощо. Вважаючи, що головна мета управління – забезпечення високої продуктивності праці
і соціальної гармонії, Тейлор визначив концепцію досягнення цієї
мети, базуючись на своєму розумінні природи людини і принципах
раціональної організації праці тау правління [5].
Саме Генрі Форд першим підхопив процес інтенсифікації виробництва, який теоретично обґрунтував Тейлор. Принципи масового потокового виробництва дозволили знизити трудомісткість
виготовлення автомобіля (рис. 2). Так, при переході на ці принципи
затрати на виготовлення одного автомобіля знизились з 4664 робочих годин у 1912 р. до 813 – у 1923 р., тобто у 6 разів. Таким чином,
Г.Форд і його фірма "Ford Motor" створили перший у світі автомобільний конвеєр [17, 18].
Пізніше радянські "теоретики" увели неологізм "фордизм", як
такий (поряд з "тейлоризмом") був створений з метою отримання
капіталістами найбільшої додаткової вартості на основі максимального підвищення інтенсивності та продуктивності праці робітників.
Хоч тут доцільно зауважити, що усі радянські автозаводи працювали і працюють сьогодні (в Росії, Білорусі, Україні та ін.) за принципами тейлоризму і фордизму.
Висновки
Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що теоретичні та експериментальні наукові розробки Ф.У. Тейлора актуальні і працюють сьогодні. Серед найголовніших з них слід вважати наступні:
 винахід складу і термічної обробки інструментальної швидкорізальної сталі, більш як два десятки марок якої на сьогодні є основним матеріалом для виготовлення складнопрофільного металорізального інструменту;
 уведення в обіг поняття "економічної стійкості" інструменту та
експериментальне визначення залежності цієї стійкості практично
від усіх факторів процесу різання (швидкості, перерізу припуску,
геометрії інструменту, механічних властивостей оброблюваного
матеріалу, мастильно-охолоджувальної рідини тощо), що послужи133

ло основою створення більш жорстких металорізальних верстатів
та сучасного інструменту;
 піонерські дослідження з організації та продуктивності праці, де в
основі на першому плані виступають не техніка і економіка, а управління людьми; автор цих досліджень є фундатором наукової організації праці та менеджменту у галузі машинобудівного виробництва;
 закладення теоретичних основ масового поточного виробництва,
зокрема, сучасних автомобільних конвеєрів.
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Потапьевский А.Г., Бондаренко Ю.К. Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН
України, Київ, Україна
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ
ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗВАРНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Для доступу зварних конструкцій на ринок ЄС необхідно забезпечити виробництво якісними технологічними процесами зварювання, які гарантують бездефектність зварних конструкцій.
В переважній більшості в будівельних конструкціях переважають з’єднання з короткими та замкнутими швами, розміщеними в
різних просторових положеннях. Основними проблемами в таких
з’єднаннях є недостатність провару в початковій та кінцевій частинах швів, пори та шлакові включення. Ці дефекти суттєво погіршують якість зварних конструкцій.
На даний час до технологій, які забезпечують одержання якісних
бездефектних швів відносяться імпульсно-дугові процеси в Аргоні,
суміші аргону з СО2 та в СО2 тонким дротом з примусовим керуван135

ням термічного циклу при умові використання якісних (сертифікованих) захисних газів, дротів та зварювальних апаратів (1; 2)
При використанні технологій та апаратури без керування струмом та термічним циклом та неякісних (не сертифікованих) зварювальних газів, дротів та джерел живлення, а також при відсутності
контролю за виконанням зварювання в зварних з’єднаннях зустрічаються непровари, пори та інші дефекти.
Основними причинами пор є недостатній захист зони зварювання від повітря. Обстеження виробництв, згідно вимог ДСТУ
3957-2000, показали, що в балонах з СО2, що поставлені без сертифікатів, часто відмічають підвищений вміст повітря та вологи, ніж
це зазначено в ГОСТ 8050-85. Причиною цього в більшості випадків є порушення технологіі наповненния баллонів СО2. Баллони перед заповненням недостатньо очищають та не осушують технологіі
заправки не атестовані.
Анализ технологій зварювання в СО2 та в суміші Аргон-СО2,
що виконуються на заводах виявив, що поры в швах з’являються
також при виконанні зварювання на підвищених режимах та недостатньої подачі захисного газа (СО2 або суміші Аргон-СО2).
Настройка режиму зварювання та супровідний контроль режима зварювання проводиться на апаратах на робочих постах (по
вольтметру. амперметру та регулятору подачі захисного газу). Часто ці прибори не забезпечують достатньої точності параметрів режиму зварювання. Але згідно ДСТУ 3213 та ДСТУ IEC 60974 :2003
якість технологічних характеристик зварювальних апаратів не перевіряється. В результаті збільшується ризик появи дефектів в зварних швах.
Забезпечити одержання якісних бездефектних зварних конструкцій та вихід на ринок Європи можливий при умові організації
робіт по виготовленню конструкцій. Порядок організації експорту
продукції, в загальному вигляді, представлений на рис. 1.
Крім того необхідно використовувати Технічний регламент
низьковольтного електричного обладнання, введений Законом
України та план заходів із його застосування, Необхідно при сертифікації визначати не тільки параметри безпеки продукції, а також
параметри якості технологічних характеристик зварювального обладнання та параметри якості технологічних процесів зварювання.
від яких залежить виготовлення бездефектних зварних конструкцій.
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Рисунок 1 – Як вийти на ринок ЄС – інструкція крок за кроком
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При цьому треба враховувати, що в ЕС діє принцип презумції
відповідності (Виробник гарантує відповідність зварної конструкції
всім параметрам безпеки та вимогам якості згідно НД).
В разі порушення принципу презумпції відповідності виготовленої конструкції на підприємство-виробник накладається штраф
до 70 млн. Євро.
Висновки
1. Представлена схема забезпечення виконання безпечних зварних металоконст-рукцій та анализ ризику появи дефектов в сварних з’єднаннях, взахисних газах на заводах при використанні несертифікованих захисних газах (СО2 або суміші Аргон-СО2).
2. З метою забезпечення якості зварних металоконструкцій необхідна аттестація технологій зварювання з урахуванням ДСТУ ISO
15610 та ДСТУ ISO 15613 та діючими стандартами відповідності
ДСТУ ISO 9001:2009 та ДСТУ EN 1090.
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Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А.,
Минина Н.А. Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И МИКРОТВЕРДОСТЬ
СТАЛИ У8
Сталь У8 относится к классу инструментальных углеродистых
сталей и используется в основном при производстве инструментов,
эксплуатация которых не предполагает сильного нагревания. В основном, сталь используется в закаленном состоянии (нагрев до
температуры 780–800 С с последующим охлаждением в воду [1]).
Поэтому, представляет интерес исследование указанных свойств в
температурном диапазоне до 1000 С. Результаты экспериментального исследования микротвердости позволяют определить температурный диапазон использования указанной стали.
Цель работы – экспериментальное исследование акустических
свойств и микротвердости стали У8 с целью получения температурных зависимостей исследованных и рассчитанных на их основе
теплофизических и механических свойств и определение температурных диапазонов особенностей в их поведения. В табл. 1 приведен химический состав стали У8 по данным [2].
Таблица 1 – Химический состав стали У8 по данным [2], масс. %.
Fe
C
Si
Mn
осн. 0.75–0.84 0.17–0.33 0.17–0.28

Ni
≤0.25

S
P
≤0.018 ≤0.025

Cr
Cu
≤0.2 ≤0.25

Исследование температурных зависимостей акустических
свойств стали проводились на коротких стержневых образцах по
методике [3], модернизированной авторами [4]. Описанный акустический метод исследования был аттестован в качестве Методики
ГСССД [5].
Проведенные ранее авторами работы исследования показали
возможность использования различных конфигураций рабочего
участка образца при проведении акустических измерений [6]. В
расчетные формулы скорости и коэффициента затухания ультразвука входит рабочая длина образца, которая рассчитывалась по
значениям температурного коэффициента линейного расширения
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из [1]. Это позволило повысить точность и надежность опытных
данных об акустических свойствах и построить температурную зависимость плотности стали. Плотность стали при комнатной температуре определялась гидростатическим методом. Опытные данные о скорости ультразвука и плотности позволяют рассчитать модуль Юнга Е по известному соотношению E = ρc2, где ρ – плотность, с – скорость звука [7]. В качестве дополнительного метода
определения температур фазовых переходов в стали авторами был
использован акустико–эмиссионный программно-технический
комплекс СДС-1008_2 [6]. Для измерения микротвердости исследованной стали был использован программно-технический комплекс
NanoTest. Исследование механических свойств поверхностных слоев конструкционных материалов производилось в микро-диапазоне
методом непрерывного индентирования в соответствии с международным стандартом ISO-14577 [8– 11] на автоматической (с полным компьютерным управлением) установке последнего поколения
NanoTest платформы-3 (Англия). Последующая математическая
обработка диаграмм нагружения осуществлялась по методу Оливера-Фарра [12, 13], признанному в мировой практике испытаний
наиболее точным.
Полученные экспериментальные и рассчитанные на их основе
данные о свойствах стали У8 обрабатывались методом наименьших
квадратов для получения температурных зависимостей в виде
Y = A + Bt + Ct2 + … ,
(1)
где Y – свойство, t – температура в С.
Следует отметить, что в математическую обработку включались опытные данные при нагревании стали до температуры ~
750 С, где наблюдались особенности в поведении исследованных
свойств, и до 500 С – для микротвердости.
Экспериментальное исследование акустических свойств (скорость и коэффициент затухания ультразвука) стали У8 проведено в
диапазоне температур от комнатной до 1000 С, а микротвердости –
до 500 С.
На рис. 1 представлены результаты экспериментального исследования скорости ультразвука (рис. 1, а) и акустико-эмиссионных свойств (рис. 1, б, в) отожженного образца стали при нагреве и
охлаждении. Как отмечалось ранее, исследованная сталь в основном используется в закаленном состоянии. Поэтому дополнительно
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было проведено исследование скорости ультразвука при нагревании в образцах стали, подвергшихся закалке (рис. 1, а).
Из рисунка 1а видно, что в диапазоне температур 650–750 С
наблюдается особенность в поведении температурной зависимости
скорости ультразвука как при нагреве, так и при охлаждении. Объяснением подобного поведения может служить α→γ превращение в
стали. Как следует из [1] для исследованной стали существуют критические температурные точки, одна из них 730 С при нагревании
и вторая 700 С при охлаждении. Значения температур аномального
поведения скорости ультразвука практически совпадают с этими
значениями. Дополнительные акустико-эмиссионные исследования
(рис. 1, б, в) подтвердили наличие фазовых превращений в этом
температурном диапазоне. Некоторое расхождение в значениях
температур связано, по-видимому, с разностью скоростей нагрева и
охлаждения. Акустико-эмиссионный метод исследования фазовых
превращений успешно использовался авторами и ранее [14].
Из рис. 1, а видно, что скорость ультразвука в закаленном образце стали заметно ниже, чем у отожженного образца, но при подходе к температуре фазового превращения совпадает с поведением
отожженного образца и при температуре ~ 900 С опытные результаты для закаленного и отожженного образцов практически совпадают, что позволяет говорить о полном отжиге образца из стали У8.
Следует отметить, что значения плотности закаленного и отожженного образцов при комнатной температуре совпали между собой.
Опытные данные о коэффициенте затухания ультразвука подтвердили наличие особенностей в указанном температурном диапазоне. Результаты экспериментального исследования скорости ультразвука позволили предположить, что в стали возможны изменения
и в других свойствах, в частности микротвердости. На рис. 1г приведены результаты экспериментального исследования микротвердости стали У8.
Из рис. 1, г видно, что закалка образца [1] приводит к заметному повышению микротвердости стали. Однако, при температуре
выше 200 С микротвердость резко уменьшается и при 500 С
практически совпадает со значениями для отожженного образца. С
этим связано промышленное использование исследованной стали в
узком температурном диапазоне (до ~ 200 С).
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Рисунок 1 – Результаты экспериментального исследования скорости
ультразвука (а) (отожженный образец: ● - нагрев, ∆ - охлаждение; закаленный образец: ○ – нагрев), акустической эмиссии (б, в) и микротвердости (г)
(○ – закаленный и ● – отожженный образцы при нагреве) стали У8

Математическая обработка методом наименьших квадратов экспериментальных и рассчитанных на их основе данных о свойствах
стали У8 позволила получить аппроксимирующие уравнения в предложенном выше виде (1), коэффициенты которых приведены в табл. 2.
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Таблица 2 – Значения коэффициентов аппроксимирующего
уравнения (1) для стали У8
A
B
Отожженный образец
Скорость звука с, м/с
4938.0
0.027
3
Плотность ρ, кг/м
7766.0
–0.886
Микротвердость Н, ГПа
4.36
–8.7∙10-4
Модуль Юнга Е, ГПА
189.9
–0.014
Закаленный образец
Скорость звука с, м/с
4656.0
–1.56
Микротвердость Н, ГПа
12.175
0.003
20–200 С
27.46
–0.104
200–500 С
Модуль Юнга Е, ГПА
167.5
–0.11
Свойство

C

D

–0.001
0.001
–4.0∙10-5
–8.9∙10-5

–
–4.4∙10-7
–
–

0.004

–4.6∙10-6

–2.95∙10-5
1.0∙10-4
2.5∙10-4

–
–
–2.8∙10-7
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Рощупкин В.В., Пенкин А.Г., Терентьев В.Ф.,
Покрасин М.А. Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Россия, Москва
АНАЛИЗ СТАДИЙНОСТИ ДЕФОРМАЦИИ ТРИП-СТАЛИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
В настоящей работе с использованием метода АЭ исследовали
особенности эволюции структурного состояния и кинетики мартенситного превращения в трип-стали ВНС9-Ш (23Х15Н5АМ3-Ш) при
статическом растяжении, которая в исходном состоянии имеет аустенитно-мартенситную структуру.
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Исследовали холоднокатаную ленту толщиной 0,3 мм из трипстали ВНС9-Ш (23Х15Н5АМ3-Ш). Сталь была изготовлена в ОАО
«Мечел» по ТУ14-1-4126-86. Химический состав стали ВНС 9-Ш,
% (масс.): 0,20-0,25 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. Лента получена
холодной прокаткой горячекатаного подката за несколько переходов с промежуточной термической обработкой. Степень холодной
прокатки на последнем переходе для получения ленты толщиной
0,3 мм составляла 38–40%.
Испытания на статическое растяжение плоских образцов с регистрацией комплекса акустико-эмиссионных характеристик осуществляли при комнатной температуре посредством малошумящей
универсальной механической испытательной машины Instron 3382
при деформировании со скоростью έ = 4,2.10-3 с-1 (5 мм/мин).
Исследование особенностей стадийности деформации трипстали проводилось с использованием акустико-эмиссионнoй диагностической системы СДС1008, позволяющей осуществлять регистрацию, обработку, измерение и анализ параметров АЭ сигналов в
частотном диапазоне 50-1000 кГц [1–3]. Датчик АЭ устанавливали
в области перехода от рабочей части образца к более широкой его
части (рис. 1). Система СДС1008 позволила определять такие параметры АЭ, как активность суммарного числа сигналов, среднею
энергию импульсов, амплитудные и энергетические спектры сигналов, а также построить точечные диаграммы число осцилляций nτ –
максимальная амплитуда Аmax, которые дают возможность разделить различные виды сигналов (регулярной, непрерывной, взрывной АЭ) в зависимости от их длительности, частотного спектра и
максимальной амплитуды. Сигналы регулярной АЭ это последовательность одиночных импульсов очень низкой амплитуды и энергии и связаны с движением дислокаций в локальных областях металла, а сигналы непрерывной АЭ представляют собой непрерывную последовательность сходных по форме сигналов малой амплитуды. Сигналы взрывной АЭ, которые представляют собой последовательность коротких импульсов значительной амплитуды и
энергии, могут быть обусловлены такими процессами структурной
перестройки материала, как взаимодействие и аннигиляция крупных скоплений дислокаций, деформация Людерса-Чернова, фазовые превращения и др. [1–3].
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Рентгенофазовый анализ образцов из трип-стали ВНС9-Ш проводили на рентгеновском дифрактометре «Ultima IV» фирмы «Ригаку» (Япония) в Cu Kα.
Структура стали в исходном состоянии представляла
собой мартенсит деформации
и метастабильный нагартованный аустенит (43% мартенсита
и 57% аустенита). Размер зерна аустенита в направлении
прокатки составлял ≈ 25 мкм.
На кривой статического
растяжения исследуемой трип
– стали ВНС9 – Ш (рис. 2)
Рисунок 1 – Схема крепления датчика АЭ на образце в испытатель- можно четко выделить три осной машине Instron 3382
новные стадии: 1 – стадия
микротекучести, 2 – стадия текучести (деформация на площадке текучести) и 3 – стадия деформационного упрочнения. У этой стали наблюдается большая микропластическая деформация на стадии 1 и протяженная физическая
площадка текучести (стадия 2). На стадиях 2 и 3 наблюдается зубчатый характер пластического течения, который свидетельствует о
негомогенности процессов пластической деформации и наличии
фазовых превращений. На стадии деформационного упрочнения изза особенностей последовательного образования микрошеек, не
приводящих к разрушению, а лишь к локальному упрочению металла за счет добавочного повышения плотности дислокаций и образования мартенсита деформации [4], наблюдается низкий коэффициент деформационного упрочнения и большое равномерное удлинение. Из-за этих особенностей стадии 3 у стали ВНС9 – Ш при
окончательном статическом доломе не наблюдается сильно выраженного сужения поперечного сечения материала.
Установлены механические свойства исследуемых образцов:
предел прочности σв = 1813МПа; условный предел текучести σ0,2 =
1243 МПа; физический предел текучести σт = 1650МПа, относительное удлинении δ = 27,4%. Длина площадки текучести Ɛт = 8%, а
остаточная деформация стадии микротекучести Ɛм = 0,7%.
Рентгеноструктурный анализ показал, что до начала образования площадки текучести на стадии микротекучести не происходит
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добавочного образования мартенсита деформации, а после прохождения площадки текучести количество мартенсита деформации в
стали ВНС9-Ш по сравнению с исходным состоянием возрастает на
8 %. После окончательного разрушения – на 16% (рис. 2).
На рис. 3 приведены
данные по изменению активности Ń и средней
энергии Е сигналов АЭ.
На стадии микротекучести
было
зарегистрировано
два максимума активности
и средней энергии импульсов АЭ (рис. 3), которые связаны с особенностями микропластической
деформации. При этом
отмечено, что первые пики активности и энергии
сигналов АЭ соответству- Рисунок 2 – Кривая статического расют различным уровням тяжения трип – стали ВНС9-Ш и киненапряжения. В работах тика изменения содержания мартенсита на разных стадиях деформации
показано [5, 6], что на стадии
микротекучести
(вплоть до возникновения зуба текучести) у металлов с физическим
пределом текучести наблюдаются характерные напряжения: σЕ и σА
(по терминалогии Н. Брауна [6]) (рис. 3, б). До достижения σЕ не
наблюдается изменения дислокационной структуры во внутренних
объемах металла, однако происходит движение отдельных дислокаций в приповерхностных слоях металла. Напряжение σЕ иногда
называют истинным пределом упругости [6]. По мере возрастания
напряжения от σЕ до σА начинается движение дислокаций и происходит все более интенсивное их генерирование преимущественно в
приповерхностных слоях металла от границ зерен [10]. В интервале
напряжений от σА до σТ уже происходит интенсивное размножение
дислокаций в приповерхностных и внутренних слоях металла. Возникает остаточная пластическая деформация. Судя по рентгеновским данным процесс деформации приповерхностных зерен протекает практически мгновенно при достижении порогового напряже147

ния σА и возможно за счет прохождения фронта Людерса-Чернова в
приповерхностных зернах [7].

а

б
Рисунок 3 – Изменение активности сигналов АЭ (Ń) (а) и средней энергии импульсов Е АЭ (б) от степени пластической деформации или времени нагружения)

В нашем случае при определении активности сигналов АЭ первый максимум наблюдается при σ ≈ 800 МПа, а второй при σ ≈
1500 МПа (рис. 3, а). В тоже время первый максимум энергии сигналов соответствует σ ≈ 1000 МПа, а второй σ ≈ 1500 МПа, т.е. при
таком же напряжении, как и при определении второго пика активности (рис. 3, б). Первые и вторые максимумы активности и энергии сигналов АЭ, предшествующие физическому пределу текучести, хорошо вписываются в основные представления о стадийности
деформации на стадии микротекучести с пороговыми напряжениями σЕ и σА [6].
Пики активности и энергии АЭ зарегистрированные на стадии
микротекучести при σА и σТ имеют сходные амплитудные и энергетические параметры (рис. 4). Характер распределения сигналов АЭ
на точечных диаграммах число осцилляций – максимальная амплитуда (рис. 5) позволяет четко выделить две группы сигналов: скоп148

ление I и скопление II. Граница перехода скопления I в скопление II
это область перегиба диаграммы, которая соответствует значениям
амплитуды и энергии сигналов 38 дБ (рис. 4, 5). Анализ осциллограмм и характера распределений спектральной плотности мощности сигналов скоплений I и II позволяет отнести сигналы амплитудой и энергией менее 38 дБ к категории регулярной и непрерывной
АЭ, а с амплитудой и энергией более 38 дБ к категории взрывной.
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Рисунок 4 – Амплитудные и энергетические спектры сигналов АЭ на
стадии микротекучести при деформировании до напряжения σА (а, в –
соответственно) и от напряжения σА до σТ (б, г – соответственно)
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Рисунок 5 – Точечные диаграммы распределения число осцилляций –
максимальная амплитуда сигналов АЭ зарегистрированных на стадии
микротекучести (а) и после похождения площадки текучести (εт = 8) (б)
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Известно [1, 3], что скопления сигналов I на диаграммах амплитудных и энергетических спектров (рис. 4) cвязаны с движением и размножения дислокаций, а скопления II – c возможным фазовым превращением. Видно (рис. 4 и 5, а), что на стадии микротекучести количество сигналов скопления II очень незначительно и в
основном преобладают сигналы скопления I, что говорит о малой
вероятности протекания фазового превращения. На этой стадии
преобладают сигналы непрерывной и регулярной АЭ. Характерные
особенности сигналов, относящихся к скоплениям I приведены на
рис. 6, где, для примера, приведена осциллограмма и распределение
спектральной плотности мощности сигнала непрерывной АЭ на
стадии микротекучести. Рентгеноструктурный анализ показал, что
в этом материале на стадии микротекучести не происходит заметного добавочного образования мартенсита деформации.
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Рисунок 6 – Осциллограмма непрерывной АЭ (а) и распределение спектральной плотности мощности типичного АЭ сигнала скопления I (б) на
стадии микротекучести

Таким образом, можно заключить, что на стадии микротекучести, при преобладании сигналов АЭ группы I, с большей интенсивностью проходят процессы изменения дислокационной структуры в
приповерхностных слоях металла [5]. Использование таких характеристик АЭ, как активность сигналов и средняя энергия импульсов, при изучении механизмов деформации на стадии микротекучести трип-стали ВНС9-Ш позволило с большой вероятностью отождествить наблюдаемые максимумы этих характеристик с пороговыми напряжениями σЕ и σА.
Изменение характеристик АЭ на стадии прохождения площадки текучести (дефомация Людерса-Чернова) обусловлено процессами активного размножения дислокаций, движением лавин дислокаций во вс ем объеме материала и выходом дислокационных скоп150

лений на поверхность и границы зерен [1, 5]. Амплитудные и энергетические параметры АЭ сигналов, обусловленных различными
дислокационными механизмами, обычно не превышают 40 дб и в
данном случае эти сигналы относятся к скоплениям I (рис. 4). Наличие высокоамплитудных и высокоэнергетичных сигналов (скопления II) после прохождения площадки текучести (рис. 5) свидетельствует о том, что на этой стадии, наряду с дислокационными
взаимодействиями, проходят процессы фазового превращения (в
нашем случае образования мартенсита дефомации). Это соответствует данным рентгеноструктурного анализа, так как при прохождении площадки текучести происходило дополнительное образование
мартенсита деформации на 8 % по сравнению с исходным состоянием (рис. 2). На этой стадии деформирования меняется вид сигналов АЭ, когда снижение уровня сигналов регулярной и непрерывной АЭ, которые свойственны стадии микротекучести, сопровождается возрастанием доли сигналов взрывной АЭ (рис. 7).
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Рисунок 7 – Осциллограмма (а) и распределение спектральной
плотности мощности типичного сигнала АЭ (б) в скоплении II после
прохождения площадки текучести (ε = 8%)

Стадия деформационного упрочнения (рис.
2,  = 8–28%) характеризуется относительно низким уровнем акустической эмиссии (рис. 3).
Первые 10 секунд нагружения ( = 8–17%) средняя энергия АЭ импульсов повышается, а затем,

Рисунок 8 – Изменение средней энергии
и суммарной импульсов АЭ на стадии
деформационного упрочнения образца
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до момента локализации деформации, плавно снижается до уровня
фона. При этом суммарная энергия непрерывно возрастает с увеличением количества мартенсита деформации (рис. 8).
На этой стадии деформирования на гистограммах амплитудного распределения (рис. 9, а) и числа осцилляций – максимальная амплитуда (рис. 9, б) наблюдается снижение общего уровня АЭ по
сравнению с начальной стадией деформации (рис. 3, 4) при существенно большей протяженности этапа деформационного упрочнения. При этом наблюдается снижение численности АЭ сигналов в
скоплении I и возрастание во II, и смещение границы между скоплениями (или области пересечения скоплений) в область несколько
меньших амплитуд (Аmax≈ 35–36 дб).
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Рисунок 9 – Гистограмма амплитудного распределения (а) и число
осцилляций – максимальная амплитуда сигналов АЭ (б),
зарегистрированных на стадии деформационного упрочнения

Снижение численности АЭ сигналов, вызванных процессом пластической деформации на этой стадии (скопления I), происходит
вследствие упрочнения материала, увеличения плотности дислокаций
и уменьшения длины свободного пробега дислокаций, что приводит,
соответственно, к уменьшению амплитуды, энергии и, следовательно, числа регистрируемых сигналов. В тоже время численность АЭ
сигналов скопления II (рис. 9, б) увеличилась, т.е. возросло число АЭ
сигналов взрывного типа (рис. 10). Снижение численности АЭ сигналов, вызванных процессом пластической деформации на этой стадии
(скопления I), происходит вследствие упрочнения материала, увеличения плотности дислокаций и уменьшения длины свободного пробега дислокаций, что приводит, соответственно, к уменьшению амплитуды, энергии и, следовательно, числа регистрируемых сигналов.
В тоже время численность АЭ сигналов скопления II (рис. 9, б) увеличилась, т.е. возросло число АЭ сигналов взрывного типа (рис. 10).
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Рисунок 10 – Осциллограмма (а) и распределение спектральной
плотности мощности (б) типичного АЭ сигнала скопления II,
зарегистрированного на стадии деформационного упрочнения

На стадии деформационного упрочнения после пластической
деформации ~ 23% активность АЭ снижается до уровня фона (рис.
3, а). Однако, вскоре (деформация ~ 24%) она начинает возрастать
лавинообразно течение последующих ~17 секунд нагружения и
достигает максимума в момент разрушения. На гистограммах амплитудного и энергетического распределений разрушению образца
наблюдаются сигналы АЭ с максимальной амплитудой 86 дб и
энергией 99 дб, что значительно превосходит значения этих характеристик после прохождения площадки текучести и на стадии деформационного упрочнения при деформировании до ~ 23%. Характерно, что акустикоэмиссионные события на этой заключительной
стадии деформационного упрочнения распределяются на точечных
диаграммах в скоплениях I и II подобно тому, как это происходило
на предыдущих стадиях деформирования (рис. 6 и 7).
При этом
происходит существенное увеличение численности II скопления,
что указывает на интенсификацию дополнительного образования
мартенсита деформации. В то время как число событий АЭ в I скоплении изменяется незначительно. На кривой статического растяжения трип-стали ВНС9-Ш не наблюдается номинального снижения напряжения на конечных стадиях статического растяжения,
связанного с сужением поперечного сечения перед разрушением,
однако, вплоть до разрушения сохраняется зубчатый характер пластического течения (рис. 3, а). Можно предположить, что на стадии
деформационного упрочнения после деформации ~ 23% заканчивается процесс образования многошеечности и начинает формироваться основная макрошейка. При этом происходит интенсивная
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локализация деформация, сопровождающаяся резкой активизацией
сигналов АЭ, связанной с дополнительным интенсивным упрочнением, в том числе за счет увеличения количества мартенсита деформации. Эта особенность трип-стали, связанная с способностью
к интенсивному деформационному упрочнению за счет образования мартенсита деформации и приводит к тому, что номинальное
напряжение пластического течения непрерывно возрастает с увеличением удлинения. К тому же в таком высокопрочном состоянии
сужение поперечного сечения минимально. В момент окончательного разрушения распределение сигналов АЭ в скоплениях I и II на
гистограмме число осцилляций – максимальная амплитуда такое
же, как и на стадии прохождения площадки текучести (рис. 7). Однако при этом происходит существенное увеличение численности
II скопления, в то время как число АЭ событий в I скоплении изменяется незначительно.
Выводы.
Показано, что комплексное использование параметров АЭ позволило в процессе статического растяжения аустенитно-мартенситной трип-стали ВНС9-Ш проследить на различных стадиях деформации кинетику протекания дислокационных процессов и интенсивность образования мартенсита деформации.
Особенность деформационного поведения исследованной трипстали связана с наличием большой деформация на стадии микротекучести и протяженной физической площадки текучести, а также
зубчатого характер пластического течения на стадии деформационного упрочнения, который свидетельствует о негомогенности процессов пластической деформации и наличии фазового превращения
аустенита в мартенсит деформации. На основании анализа активности и энергии сигналов АЭ на стадии микротекучести определены
пороговые напряжения σЕ и σА, связанные с началом движения дислокаций, их взаимодействием и размножением преимущественно в
приповерхностных слоях металла.
С использованием параметров АЭ показано, что дополнительное образования мартенсита деформации в стали ВНС9-Ш наблюдается после прохождения площадки текучести и более интенсивно
на стадии деформационного упрочнения, когда регистрируются
сигналы взрывной АЭ.
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Рощупкин В.В., Пенкин А.Г., Терентьев В.Ф.,
Покрасин М.А. Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 09Г2С ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ
ДЕФОРМИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
В настоящей работе с использованием этих методов исследовали процессы пластической деформации, деградации структуры и
разрушения конструкционной стали при статическом растяжении и
циклическом нагружении.
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В качестве исследуемого материала была выбрана конструкционная сталь 09Г2С (0,12 С, 0,17–0,37 Si, 1,40–1,80 Мn,  0,30 Cr,
0,30 Сu и 0,30 Ni вес. %) (ГОСТ 19281-89), которая используется
для изготовления газопроводов и нефтепроводов. Образцы одинаковых размеров для испытаний на статическое растяжение и циклическое нагружение вырезались из готовых труб диаметром диаметром 720 мм и толщиной 10 мм. Размер рабочей части плоских
образцов: длина 50 мм и толщина 10 мм. Сталь имела ферритно –
перлитную структуру с наличием вытянутых строчечных включений сульфида марганца.
Испытания на статическое растяжение с одновременной регистрацией акустической эмиссии (АЭ) проводили на машине INSTRON,
обладающей низким уровнем механических шумов, при скорости
растяжения  = 1,6х10-4 с-1. Были получены следующие механические
свойства: в = 505 МПа, 0,2 = 379 МПа,  = 30, 1%,  = 14,5%. Испытания на усталость в условиях гармонического циклического растяжения (коэффициент асимметрии цикла R = 0,1) с частотой 20 гц
проводились на сервогидравлической машине ШЕНК-PSB-100 на базе 2.106 циклов. Для регистрации АЭ был применен монитор
СДС1008, являющийся акустико-эмиссионной диагностической системой нового поколения, позволяющей получать как амплитудные и
энергетические, так и
спектральные характеристики
сигналов
акустической
эмиссии. Совместно с методом АЭ был использован метод кинетической твердости [1],
позволяющий провомеханические
Рисунок 1 – Диаграммы изменения активно- дить
испытания материалов
сти сигналов Ńаэ и суммарного числа импульсов АЭ Nфэ в зависимости от времени
без нанесения необрадеформирования (степени деформирования) тимых повреждений
при статическом растяжении образца из ста- металлической констли 09Г2С в исходном структурном состоянии
рукции.
На рис.1 представлены диаграммы изменения активности Ńаэ и
суммарного числа сигналов АЭ Nаэ АЭ от времени (степени деформации), совмещенные с диаграммой напряжение – деформация при
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одноосном растяжении образца стали 09Г2С в исходном структурном состоянии. Изменение параметров АЭ коррелирует с основными стадиями деформации на диаграмме растяжения. В работе [2]
предложено процесс пластической деформации до образования
шейки в поликристаллических металлических металлах при статическом растяжении рассматривать состоящим из следующих стадий: микротекучести (макроупругая область), текучести (деформация Людерса-Чернова) и деформационного упрочнения.
Первый максимум активности АЭ Ńаэ регистрируется в области
микротекучести (ниже предела текучести), а второй с наивысшим
пиком интенсивности в районе предела текучести, при этом в спектре сигналов АЭ преобладают высокочастотные компоненты (выше
400 кГц) (рис. 2). Уже давно известно, что в железе, углеродистых и
низколегированных сталях АЭ часто резко возрастает, начиная с
напряжений меньших предела текучести [2–5]. Для отожженного
железа этот максимум наступает примерно при напряжении 0,7 т
[6]. Также известно [2, 6–8], что в макроупругой области у этих материалов наблюдается преимущественное пластическое течение
поверхностных слоев металла.

Рисунок 2 – Распределение спектральной плотности мощности сигналов
акустической эмиссии S в зависимости от частоты при деформации в
области предела текучести при статическом растяжении образца из стали 09Г2С в исходном структурном состоянии

Ряд исследований по изучению поведения деформации поверхностных слоев в области микротекучести был выполнен с использованием методов рентгеноструктурного анализ. Так, в работах [2,
6, 9] в работах было показано, что на зависимостях деформация
решетки – приложенное напряжение при определенном напряжении, меньшем макроскопического предела текучести, у углеродистых сталей отмечается резкое изменение деформации кристаллической решетки, которая характеризуется параметром m (фиг. 3) с
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образованием зуба на этой кривой [6]. Если образец разгрузить,
то возникает остаточная деформация решетки. В работах [2, 8, 0]
высказано предположение, что такое внезапное изменение параметров кристаллической решетки в области микротекучести в поверхностном слое у углеродистых сталей может быть связано с
мгновенным прохождением фронта Людерса-Чернова в поверхностных зернах поликристалла. Анализ также показал [2, 8, 10], что
движение и размножение дислокаций в этом случае преимущественно происходит в области границ зерен, а эксперименты по
стравливанию поверхностного слоя показали, что этот эффект связан с более ранним пластическим деформированием поверхностных слоев металла. В работе [5] было показано, что у сталей 20 и
09ГСФ максимум акустической активности приходится на область
квазиупругих деформаций и
что, по мнению авторов
этой работы, он связан с поверхностными эффектами.
Более детально вопрос об
особенностях микропластической деформации в макроупругой области у углеродистых сталей c учетом
поверхностных
эффектов
рассмотрен в работах [2, 8].
Таким образом, с учеРисунок 3 – Изменение параметра детом выше рассмотренных
формации кристаллической решетки
соображений, первый пик
m с ростом напряжения в образце из
углеродистой стали с 0,61%С в облас- акустической эмиссии в на
стадии
микротекучести
ти микротекучести
можно связать с коллективным движением и размножением дислокаций в области границ зерен преимущественно поверхностного слоя, а также выходом их на
поверхность. Зарождение новых дислокаций в основном происходит на границах зерен и микроконцентраторов напряжений непосредственно на поверхности металла. В работе [3] считают, что
единичный импульс акустической эмиссии в области микротекучести может произойти при одновременном прорыве примерно 4.105
дислокаций. Пики акустической эмиссии при прохождении деформации Людерса-Чернова на площадке текучести связаны с процес158

сами прорыва дислокационной лавины во всем объеме металла на
линии фронта текучести. При этом основными факторами также
являются процессы выхода дислокаций на поверхность и преимущественное увеличение плотности дислокаций у границ зерен.
Для стадии деформационного упрочнения, наиболее интересной с точки зрения изменения структуры металла, характерна АЭ с
преобладанием мощных дискретных импульсов. На этой стадии
происходит значительное увеличение плотности дислокаций с выходом дислокационных скоплений на границы зерен и когерентные
границы фазовых включений, формированием дислокационной
ячеистой структуры с критической плотностью дислокаций и образованием субмикротрещин. В 9 показано, что уже на стадии деформационного упрочнения существует критическое напряжение,
при котором на поверхности металлов зарождаются субмикротрещины длиной порядка 1–5 мкм. Для железа это критическое напряжение при комнатной температуре соответствует пластической деформации 7–9 %. Выше перечисленные процессы сопровождаются
процессами АЭ значительной амплитуды и энергии. В распределении спектральной плотности мощности АЭ на стадии деформационного упрочнения (рис. 4) выделяются два максимума: первый в
диапазоне 100-350 кГц, а второй – в диапазоне 350–800 кГц, при
этом спектр простирается до 1 мГц. Высокочастотный максимум
спектральной плотности мощности АЭ (350–800 кГц) связан с релаксацией упругой энергии посредством увеличения плотности
подвижных дислокаций, а низкочастотный (100–350 кГц) – с релаксацией упругой энергии при выходе дислокационных скоплений на
межзеренные или межфазные границы, а также в момент образования микротрещин. Увеличение плотности дислокаций приводит к
сокращению длины свободного пробега и плотности подвижных
дислокаций (уменьшается амплитуда и энергия сигналов АЭ), а сокращение активно деформируемого объема обусловливает постепенное снижение уровня АЭ, который достигает своего минимума
в момент локализации деформации (образования шейки). Связь
между стадийностью процессов пластической деформации (упрочнением металла и его деградации) и характеристиками АЭ также
была изучена с использованием метода кинетической твердости [1].
В этом случае деформация производилась путем вдавливания шарика диаметром 10 мм из твердого сплава и одновременной регистрацией сигналов АЭ. На рис. 5. представлены диаграммы измене159

ния активности сигналов, суммарного числа импульсов АЭ и нагрузки на инденторе в зависимости от времени при упруго – пластическом деформировании исходного образца из стали 09Г2С.
При данном методе индентор вдавливается в металл до определенной нагрузки, которая соответствует структурному состоянию материала в конце стадии деформационного упрочнения (в нашем
примере максимальная нагрузка составляла 445 кг). Затем, после
небольшой выдержки (площадка на кривой нагрузки, рис. 5) нагрузка с индентора снимается. Таким образом, следует анализировать сигналы АЭ только до начала выдержки под максимальной нагрузкой.

Рисунок 4 – Распределение спектральной плотности мощности сигналов
акустической эмиссии S в зависимости от частоты сигналов при деформации в области предела текучести при статическом растяжении образца из стали 09Г2С в исходном структурном состоянии

Рисунок 5 – Диаграммы изменения активности сигналов Ńаэ, суммарного
числа импульсов АЭ Nаэ и нагрузки Р на инденторе в зависимости от
времени при упруго – пластическом деформировании вдавливанием
шарового индентора образца из стали 09Г2С в исходном структурном состоянии
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Эксперимент с деформированием методом кинетической твердости показал, что характеристики АЭ, полученные при вдавливании индентора хорошо коррелируют с аналогичными характеристиками, полученными при испытании образцов на статическое
растяжение (сравни рис. 1 и 5). Как и при статическом растяжении
первый пик сигналов АЭ наблюдается в области микротекучести
(достигая активности сигналов Ńаэ = 20), а вторые пики – при достижения предела текучести (Ńаэ = 8, при нагрузке 155 кг). Затем
следует постепенное снижение активности сигналов АЭ на стадии
деформационного упрочнения. Таким образом, методом кинетической твердости с одновременной регистрацией акустикоэмиссионных параметров можно оценивать кинетику структурных
изменений в металлических материалах на различных стадиях деформирования.
Для определения критической степени повреждаемости структуры металла (зарождения микротрещин) в процессе циклического
нагружения образцы стали 09Г2С испытывались на усталость. Наряду с построением кривой усталости была построена линии необратимой повреждаемости (линии Френча) (рис. 6) [2, 8, 10]. Для построения этой линии несколько образцов тренируются до различного числа циклов при нескольких напряжениях выше предела усталости с последующем циклическим деформированием при напряжении равном пределу выносливости. Если образец при перегрузке
разрушается на пределе выносливости (до достижения базового
числа циклов), следовательно, он получил необратимое повреждение (точки со стрелкой вниз). Если после перегрузки образец простоял базовое число циклов, то образец не поврежден и на нем ставится стрелка вверх. Границей необратимо поврежденных образцов
и образцов, которые после перегрузки достигают базы испытания, и
является линия необратимых повреждений [2, 8, 10]. Физический
смысл линии Френча заключается в том, что при достижении этой
линии при испытаниях на усталость металл содержит в поверхностном слое микроскопические трещины длиной порядка зерна (по
экспериментальным данным длина таких трещин в низкоуглеродистых сталях может достигать 100 мкм). Фактически достижение
этой линии свидетельствует о том, что в металле завершился 1-й
период усталости – зарождения микротрещин и последующее нагружение связано уже с периодом распространения усталостных
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трещин. На рис. 6 представлена кривая усталости и линия необратимой повреждаемости для стали 09Г2С.
На основании полученной кривой усталости и линии необратимой повреждаемости определялись режимы предварительного
циклического нагружения (Ni, max) образцов, для достижения определенной (заданной) степени деградации структуры металла. Одни образцы нагружались до линии необратимых повреждений, а
другие – за эту линию (рис. 6).

Рисунок 6 – Кривая усталости (1) и необратимой повреждаемости (2) образцов из стали 09Г2С: R – предел выносливости; N1 и N2 – числа циклов
тренировки материала; пустые кружочки со стрелкой вверх – образцы, которые не разрушились на базе 2.106 циклов после перегрузки на предел выносливости; пустые кружочки со стрелкой вниз – образцы, которые разрушились
при перегрузке на предел выносливость

Образцы с различным числом циклов нагружения (различной
степенью повреждаемости) (Ni1, Ni2) использовались в дальнейшем
при проведении статических испытаний на растяжение и деформировании вдавливанием сферического индентора (метод кинетической
твердости) с одновременной регистрацией акустической эмиссии, с
целью выявления корреляции изменения структуры и степени повреждаемости с параметрами акустической эмиссии. Испытывали образцы в исходном структурном состоянии, а также образцы после 150
тысяч циклов нагружения (Ni1) при максимальной нагрузке max = 350
МПа, имеющих структуру металла соответствующую концу 1-го периода усталости – зарождение микротрещин, и образцы после 500
тысяч циклов (Ni2) при max = 350 МПа, имеющих структуру металла
в состоянии близком к пределу выносливости.
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Было показано, что характер акустической эмиссии образцов в
исходном структурном состоянии в районе предела текучести и после локализации деформации (образования шейки) вплоть до разрушения идентичен результатам полученным при испытании образцов после предварительного циклического деформирования. В
тоже время, уровень АЭ (количество импульсов, энергия, амплитуда) на стадии деформационного упрочнения образца (35 сек  t  2
мин 40 сек), отработавшего 150 тысяч циклов нагружения (рис. 7,
а), значительно ниже уровня АЭ образца в исходном структурном
состоянии, а при испытании образца предварительно отработавшего 500 тысяч циклов нагружения на стадии деформационного упрочнения зарегистрировано лишь небольшое число сигналов АЭ
(рис. 7, б), что наиболее наглядно отражается на диаграмме энергетических параметров сигналов акустической АЭ (рис. 8). Видно,
что по сравнению с исходным состоянием материала (кривая 1),
количество и энергия сигналов АЭ существенно снижаются по мере
возрастания числа циклов предварительной циклической деформации образцов (кривые 2 и 3).

Рисунок 7 – Диаграммы изменения активности сигналов Ńаэ и суммарного числа импульсов АЭ Nаэ в зависимости от времени деформирования
(степени деформирования) при статическом растяжении образца из стали 09Г2С после 150 тыс. (а) и 500 тыс. (б) циклов предварительного нагружения при напряжении 350 МПа

Таким образом, комплексное использование параметров АЭ позволяет, наряду с построением линии необратимой циклической
повреждаемости, позволяет определять степень необратимой деградации структуры. Так расчет энергии сигналов АЭ показывает
(рис. 8), что энергия сигналов исходного состояния (кривая 1) прак163

тически на порядок выше энергии сигналов образца, простоявшего
150 тыс. циклов (кривая 2) и фактически тренированного до линии
необратимой повреждаемости (кривая 3) (см. рис. 3).

Рисунок 8 – Диаграммы энергетических спектров сигналов АЭ на стадии
деформационного упрочнения при статическом растяжении образцов из
стали 09Г2С в исходном структурном состоянии (1), после 150 тыс. циклов предварительного нагружения при циклической нагрузке 350 МПа
(2) и после 500 тыс. циклов при той же нагрузке (3)

На основании полученных расчетных данных построена зависимость суммарной энергии АЭ на стадии деформационного упрочнения при статическом растяжении образцов стали 09Г2С из аварийного запаса (условно исходное состояние металла) и образцов предварительно тренированных до N1 и N2 в условия циклического нагружения от числа циклов нагружения (рис. 9, кривая – ABC).

Рисунок 9 – Диаграмма изменения суммарной энергии сигналов акустической эмиссии на стадии деформационного упрочнения при статическом растяжении образцов стали 09Г2С в зависимости от числа циклов
предварительного циклического нагружения при напряжении 350 МПа
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Эта зависимость позволяет определить численное значение остаточного ресурса работоспособности металла, если в качестве предельно допустимого структурного состояния металла принять состояние соответствующее линии Френча, когда завершается период
зарождения и начинается период распространения трещин (Nф – число циклов нагружения до момента достижения линии Френча, Еф –
энергия акустической эмиссии на стадии деформационного упрочнения образца прошедшего предварительную тренировку Nф циклов).
Проведенные по данной методике испытания образцов металла
трубопровода, отработавшего двадцать пять лет, позволили измерить
и вычислить суммарную энергию акустической эмиссии на стадии
деформационного упрочнения при статическом растяжении (Етр) и,
соответственно, определить количество условных циклов нагружения
трубопровода (Nтр), которому подвергался трубопровод в процессе
эксплуатации. С учетом предельно допустимого числа циклов нагружения (Nф) и известного срока эксплуатации определяется остаточный ресурс (период) работоспособности трубопровода.
Аналогичная калибровочная зависимость суммарной энергии
акустической эмиссии на стадии деформационного упрочнения при
вдавливании сферического индентора по методике кинетической
твердости позволяет перейти к безобразцовым методам испытаний
промышленных объектов с целью определения остаточного ресурса
работоспособности металла конструкций и сооружений.
Выводы.
1. Параметры акустической эмиссии (энергия, амплитудный и частотный спектры и др.) уже на стадии деформационного упрочнения,
как при статическом растяжении, так и при вдавливании шарового индентора по методике кинетической твердости, коррелируют со структурным состоянием материала и степенью его повреждаемости.
2. Энергетические параметры акустической эмиссии при вдавливании шарового индентора (в частности, суммарная энергия акустической эмиссии в соответствующем частотном диапазоне) могут
служить критериями изменения структурного состояния в условиях
статического и циклического деформирования и основой неразрушающего метода оценки остаточного ресурса работоспособности материала без вывода из эксплуатации металлической конструкции.
3. В условиях циклического нагружения с использованием предлагаемой методики можно определить линию необратимой повреждаемости (линию Френча) и проследить кинетику распространения уста165

лостной трещины. Комбинированная методика испытания (кинетическая твердость – акустическая эмиссия) позволяет регистрировать
появление такой стадии деградации металла при циклическом деформировании, при которой в материале появляются субмикротрещины (окончание периода зарождения усталостных трещин и начало
периода распространение магистральной усталостной).
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА
Хонингование – процесс окончательной обработки внутренних
цилиндрических и конических поверхностей, который дает возможность исправлять геометрическую форму, повышать точность
размеров и уменьшать шероховатость обрабатываемых поверхностей. Хонингование проводят алмазно-абразивными брусками, подвижно закрепленными в пазах хонинговальной головки. Хонинговальные бруски в процессе хонингования вращаются относительно
оси хонинговального инструмента, осуществляют продольное движение и поперечную подачу, вызываемую действием радиальных
сил, которые разжимают алмазно-абразивные бруски.
Совокупность этих трех движений создает условия для срезания микронеровностей, оставшихся после предшествующей операции. Для наиболее производительного хонингования необходимо,
чтобы следы траекторий режущих кромок взаимно пересекались
под значительным углом, так как при этом уменьшается вероятность движения режущих зерен по уже сформированным канавкам
и создаются лучшие условия для срезания микровыступов.
Процесс обработки прецизионных отверстий в деталях топливной и гидро- аппаратуры (втулках плунжерных пар топливных насосов и золотников диаметром 6–12 мм) осуществляется одно- и
двухбрусковыми хонголовками.
В условиях серийного производства на заводах обычно реализуется схема плавающего крепления заготовки и жесткого крепления хонголовки во вращающемся шпинделе хонинговального станка. Бруски работают в условиях самозатачивания и не требуют
правки.
Длину брусков l выбирают в зависимости от длины L обрабатываемого отверстия. Меньшие отклонения формы отверстия достигаются при l = (0,75–1,0)L. Длина выхода брусков из отверстия соответствует примерно l/3. От длины выхода брусков из отверстия зависит
отклонение от цилиндричности отверстия. Если отверстие при хонинговании приобретает форму конуса, необходимо увеличить выход
брусков со стороны меньшего диаметра и соответственно уменьшить
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со стороны большего. При наличии седлообразности отверстия детали выход брусков следует уменьшить с двух сторон отверстия. В
случае бочкообразности отверстия выход брусков необходимо увеличить. Длина перебегов корректируется как в период приработки
нового комплекта хонбрусков, так и в процессе наладки станка в зависимости от характера отклонений формы отверстия.
Обработка деталей типа втулки плунжера топливных насосов
реализуется на полуавтоматических хонинговальных станках мод.
3820, 3Е820, 3820-2, 3Е820-2 (двухшпиндельные). Для доводки
прецизионных отверстий втулок плунжеров и т.п. применяют станки тех же моделей с индексом Д, например, 3820-Д.
Для обработки деталей из термообработанных сталей ШХ15,
25Х5М наиболее оптимальными с точки зрения износостойкости и
качества обработки являются алмазные хонбруски на металлических адгезионноактивных пористых связках. В производстве втулок
плунжера применяются бруски следующих характеристик: а) черновые — АБХ 60х3х5х1,5 АС20 (АС32) 200/160 (160/125)-МП1-4;
б) чистовые — АБХ 60×3×5×1,5 АС15(АС20) 100/80 (80/63)-МП14. Черновые бруски обеспечивают отклонение геометрической
формы отверстия 5–10 мкм при шероховатости Ra 0,63, чистовые,
соответственно – 1–3 мкм и Ra 0,2–0,4.
Соотношение скоростей вращательного и возвратно-поступательного движений при обработке сталей выбирается из расчета
получения угла пересечения рисок на обрабатываемой поверхности
в пределах 65–75. Исходя из этого частота вращения шпинделя –
315–500 об/мин, частота возвратно-поступательного движения –
60–100 дв.ход/мин, давление на бруски – (1–4)10-3 МПа (по балансу производительности и стойкости).
Окончательная доводка отверстий проводится в две-три операции притирами с пастой КТ на основе карбида титана зернистостью
5/3–10/7. Применение алмазных паст не рекомендуется из-за интенсивного шаржирования обрабатываемой поверхности и высокого износа готовых деталей в процессе эксплуатации. После окончательной
доводки отклонение геометрической формы отверстия не превышает
0,5 мкм на диаметр, и шероховатость поверхности составляет
Ra 0,02–0,04.
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ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ СТМ ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ КОНИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Шлифование конических зубчатых колес осуществляется на
специальных зубошлифовальных станках фирмы «Глиссон» (Германия).
Шлифовальные круги для осуществления процесса обработки
конических зубчатых колес представляют из себя инструмент
сложной формы. Это чашечные шлифовальные круги, имеющие на
торце круга сопряженные конические поверхности по внутреннему
и наружному диаметрам круга. Причем угол сопряжения
конических поверхностей составляет от 20º до 60º. В качестве абразивного материала
для таких шлифовальных кругов используются различные
типы электрокорундов – белый, розовый, или рубиновый.
Использование сверхтвердых
абразивных материалов на
Рисунок 1 – Чашечные круги из
сверхтвердых материалов для шли- практике
зубошлифования
фования конических зубчатых коконических колес не известно.
лес
Проведенные нами исследования показали, что в некоторых случаях можно использовать
при шлифовании конических зубчатых колес шлифовальные круги
из синтетического алмаза и кубического нитрида бора.
Нами разработаны чашечные шлифовальные круги из сверхтвердых материалов для обработки конических зубчатых колес на
зубошлифовальном станке фирмы «Глиссон» (рис. 1).
Испытывались круги при шлифовании конических зубчатых
колес: модуль m = 5 мм, число зубьев z = 15. Результаты испытаний, показали, что при шлифовании конических зубчатых колес
возможно применение кругов из сверхтвердых материалов.
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
ОБОЛОНКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛІВ У ПРОЦЕСІ
ВИРОБНИЦТВА
Оболонка електричних кабелів призначена для захисту
струмовідних жил від впливу різноманітних факторів (вологи, забруднень, пошкодження внаслідок недотримання умов зберігання,
монтажу та експлуатації), які створюють руйнівну дію на ізоляцію,
спричиняючи виникненню мікротріщин та порушення її
діелектричних властивостей. Це суттєво скорочує термін використання виробу за призначенням, тому актуальним завданням є забезпечення рівня якості полімерної оболонки шляхом контролю
параметрів виробничого процесу.
Процес виробництва оболонки електричного кабелю
відбувається шляхом екструзії полімерного матеріалу відповідного
складу і полягає у продавлюванні рідкого та в'язкого матеріалу через формуючий інструмент з метою отримання необхідної форми
поперечного перерізу виробу [1]. Це складна послідовність
технологічних процесів, які характеризуються великою кількістю
параметрів [1, 2]. Відхилення цих параметрів від їх нормативних
значень може негативно відобразитися на якості полімерних
матеріалів та стабільності їх властивостей у часі. Швидкість та характер змін цих властивостей залежить від впливу зовнішніх
(кліматичних та механічних) та внутрішніх (склад та структура
матеріалу, внутрішні дефекти, що виникають від нерівномірного
розподілу домішок та наповнювачів під час виробництва) факторів
та інтенсивності їх дії [3].
Через складність та багатопараметричність процедур виробництва (контроль однорідності складу рідкого полімеру, охолодження
оболонки тощо) виникає необхідність використання інформаційновимірювальної системи (ІВС), яка могла б забезпечити оперативність
вимірювань, діагностики, моніторингу та управління процесом виробництва в реальному часі [1, 2]. Контроль виробничого процесу дає
можливість отримати вимірювальну інформацію, достовірність та
точність якої забезпечується ІВС.
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На основі проведеного дослідження з метою забезпечення
якості полімерної оболонки на основі підвищення достовірності та
точності контролю встановлено, що перспективним напрямком
удосконалення процесу екструзії є застосування інтелектуальних
інформаційно-вимірювальних систем (ІнІВС), які дозволяють врахувати багатофакторність та багатопараметричність процесу
екструзії [4]. ІнІВС шляхом обробки вхідних даних про характеристики полімерних матеріалів, та вимірювальної інформації, яку отримано в процесі виробництва і після випробувань готового кабелю, дають змогу оцінити властивості оболонки кабелю.
Результат досліджень показав, що основними перевагами впровадження ІнІВС в систему метрологічного забезпечення виробництва в порівнянні зі традиційними ІВС є використання алгоритмів
обробки різнорідної інформації про параметри, що характеризують
дію зовнішніх і внутрішніх факторів та їх взаємозв'язки; для
автоматизації процесу обробки та аналізу інформації при
управлінні параметрами технологічного процесу [4]. Наприклад,
при виявленні дефектів ІнІВС може в автоматичному режимі визначити причину їх виникнення та обрати спосіб усунення. Це може здійснюватись шляхом інтелектуального управління ключовими
параметрами виробництва на кожній його стадії. Вагомою перевагою ІнІВС є її адаптивність та здатність до самонавчання та
самодіагностики, що дає можливість зменшити кількість виникнення дефектів. Таким чином, впровадження ІнІВС дозволить забезпечити достовірність та точність оцінки параметрів виробничого процесу екструзії та підвищити якість полімерної оболонки електричних кабелів.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ – РАЗРАБОТЧИКА АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ
Современное предприятие-разработчик авиационной техники
(АТ) для решения своих стратегических задач с максимальной выгодой за сч ет оптимизации управления разного рода ресурсами:
человеческими, финансовыми и техническими применяет систему
менеджмента, включающую подсистемы: управление проектами,
управление качеством, управление персоналом, риск-менеджмент,
экологический, финансовый, инвестиционный, стратегический,
информационный менеджмент и др. Требования каждой подсистемы менеджмента реализуются через разработку соответствующих
организационных стандартов предприятия. Учитывая, что ряд одних и тех же требований может относиться к различным подсистемам реализуемого на предприятии менеджмента, и то, что различные стандарты предприятия разрабатываются разными подразделениями, могут возникать разночтения по одним и тем же вопросам в
разных стандартах. С другой стороны, при изменении тех или иных
требований в применяемых подсистемах менеджмента, не во всех
стандартах предприятия может быть проведена одинаковая корректировка, что приведет к дополнительному их рассогласованию.
Современные условия хозяйствования вынуждают каждое
предприятие не просто внедрять и развивать указанные выше системы менеджмента, но и через сертификацию подтверждать качество и соответствие продукции предъявляемым к ней требованиям,
а также способность действующих на предприятии подсистем менеджмента гарантировать поддержание и стремление к улучшению
качества и характеристик продукции в течение всего срока выполнения контрактов и договоров по е е выпуску. Очевидно, что организационные стандарты предприятия целесообразно разрабатывать
такими, чтобы для целей сертификации по каждому возможному
направлению проверок существовал головной стандарт, полностью
охватывающий все относящиеся вопросы и непосредственно или
через перекрестные ссылки описывающий действия, направленные
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на выполнения требований, предусматриваемых данной подсистемой менеджмента.
Для предприятий-разработчиков АТ основной их продукцией
являются проекты создания новых типов АТ. Поэтому, в структуре
стандартов, определяющих задачи менеджмента, направленного на
достижение целей проектов, можно выделить три основных взаимосвязанных организационных стандарта, которые должны отвечать на вопросы: «Для чего делать?», «Что делать?», «Как делать?».
Ответы на вопрос «Для чего делать?» целесообразно сосредоточить в стандарте-справочнике «Руководство по деятельности»,
который, согласно [1], создается для описания деятельности, обеспечивающей получение в Компетентном авиационном органе сертификата организации-разработчика АТ и сертификатов на готовую
разработанную продукцию – сертификатов типа. В стандартесправочнике должна регламентироваться деятельность предприятия, связанная с подтверждением соответствия создаваемой продукции требованиям обеспечения летной годности и охраны окружающей среды, причем, это относится как к вновь создаваемым изделиям, так и к изменениям, вносимым в ранее спроектированные
изделия.
Ответы на вопрос «Что делать?» должны быть получены из
стандарта «Управление проектами». В этом стандарте сосредотачивается описание действий основных проектирующих подразделений, связанных с одновременным выполнением нескольких проектов, находящихся на разных стадиях создания: от технического
предложения, эскизного и рабочего проектов до доводки, сертификации типа, постановки на производство и последующего сопровождения в изготовлении, эксплуатации и ремонте. Наиболее рационально создавать такой стандарт, ориентируясь на рекомендации
признанного во многих странах мира в качестве нормативного документа по управлению проектами «Свода знаний по управлению
проектами, PMBOK» (англ. Project Management Body of Knowledge) [2].
Ответы на вопрос «Как делать?» фактически касаются системы
менеджмента качества на предприятии и сферы управления ресурсами, при участии которых осуществляется выполнение всей совокупности решаемых предприятием задач по созданию качественных, отвечающих требованиям летной годности и охраны окружающей среды, изделий. Сертификация системы менеджмента ка173

чества осуществляется на соответствие требованиям [3]. В связи с
этим, головным стандартом, пригодным для целей сертификации
системы менеджмента качества может быть либо «Руководство по
качеству», либо положение о подразделениях, осуществляющих
проектирование и подтверждение соответствия созданных изделий
требованиям летной годности и охраны окружающей среды.
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Супрунець М.Г., Хімічева Г.І. Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ, Україна
СТРУКТУРА НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСЛУГ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Функціонування сфери туризму в сучасних умовах господарювання характеризується певною активізацією, однак існує цілий ряд
вагомих стримуючих факторів. Найбільше значення серед них має
недосконалість нормативно-правової бази, суперечливість і неузгодженість окремих її положень, відсутність дієвої державної програми регулювання туризму, як перспективного напряму розвитку
сфери, чітко розроблених методик і механізмів її реалізації.
На сьогодні регулювання туристичної діяльності відбувається
відповідно до положень достатньо значної кількості законодавчих
актів та документів.
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Таблиця 1 – Основні законодавчі акти що регулюють сферу
туризму України
Вид законодавчого акту

Назва законодавчого акту

Про туризм (від 15.09.1995 № 324/95-ВР)
Про курорти (від 05 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ)
Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортнорекреаційної сфери України (11 березня 2003 р. № 207/2003)
Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у
галузі туризму (від 14 грудня 2001 р. № 1213/2001)
Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні (від 21
Укази Президелютого 2007 р. № 136/2007)
нта України
Про підтримку розвитку туризму в Україні (від 02 березня 2001
р. № 127/2001)
Про Стратегію економічного та соціального розвитку України
«Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки (від 28 квітня 2004 № 493/2004)
Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки (від 29
квітня 2002 р. № 583, ред. від 25 травня 2006 р. № 754)
План заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки (від 03 липня 2006 р. № 373-р)
Заходи щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму (від 27
червня 2003 р. № 390-р, ред. від 16 травня 2007 р. № 738)
Стратегія розвитку туризму і курортів (від 06 серпня 2008 р. №
1088)
Постанови та
розпорядження Державна стратегія регіонального розвитку на період 2015 року
(від 21 липня 2006 р. № 1001)
Кабінету МінісКонцепція розвитку санаторно-курортної галузі (від 23 квітня
трів України
2003 р. № 231-р)
Стратегічні напрями та завдання щодо залучення міжнародної
технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009 – 2012 роки (від 03 вересня 2009 р. №
1156-р)
Державна програма соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року (30 вересня 2007 р.
№ 1067)
Накази МінісГалузева програма туристичного забезпечення в рамках підгототерства культувки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Єврори та туризму
пи 2012 року з футболу (від 28 грудня 2007 р. № 1784/0/16-07)
України
ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”
Національні
ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”
стандарти
ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення.
Закони України
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Проведений автором аналіз в галузі туристичних послуг дозволяє структурувати їх залежно від ієрархічного рівня, глибини обробки матеріалів та методичних підходів до їх розроблення.
Слід зазначити, що більшість діючих програм розвитку туризму
носять декларативний характер, містять загальну інформацію про стан
галузі, основні проблеми, наявний ресурсний потенціал, що може бути
використаний з метою їх вирішення, сукупність запланованих заходів.
Проте, негативним фактором цих заходів є відсутність визначення
джерел отримання ресурсів, критеріїв для перевірки стану їх виконання та інше. Окрім того, як свідчать проведені дослідження, в діючих
нормативно-правових актах не визначені питання щодо налагодження
взаємодії між державними органами влади і підприємницькими структурами, їх роль і значення в процесах розвитку сфери туризму.
Концептуально державне регулювання сфери туризму в Україні
здійснюється в трьох основних напрямах: законодавчому, адміністративному та економічному, кожний з яких передбачає виконання
низки завдань певними органами державної влади. Це спрощує регулювання туристичної галузі. Однак, для цього потрібно мати ліцензований обсяг суб’єктів туристичного ринку (відповідно до виду
туризму) та передбачити норму щодо видачі суб’єктам ліцензій на
право надання послуг виїзного туризму лише за умов досягнення
певного обсягу реалізації якісних і безпечних послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Таким чином, проведені дослідження доводять, що для забезпечення конкурентоздатного рівня туристичних послуг споживачеві, перш за все, потрібно надати достовірну інформацію щодо якості і безпечності туристичного продукту.

Тимофеев С.С., Дёмин А.Ю., Огульчанская Н.Р.
Украинский государственный университет
железнодорожного транспорта, Харьков, Украина
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
ДЕТАЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИХ ТЕРНИЯ И
ИЗНАШИВАНИЯ
На сегодняшний момент известно большое разнообразие методов повышающих эксплуатационные свойства материала посредством поверхностного упрочнения. Среди таких методов можно вы176

делить: пластическое деформирование (дробеструйная обработка,
обкатывание роликами, центробежно-шариковый наклеп и др.), поверхностная закалка (газокислородным пламенем, нагревом ТВЧ и
др.), вакуумплазменное напыление, нанесение гальваническим способом металлических и неметаллических материалов (хромирование, никелирование, борирование, оксидирование), химические
способы (хромирование, никелирование, фосфатирование), поверхностное упрочнение за счет наплавки (электродуговая, электрошлаковая, вибродуговая и др.) и многие другие.
Для описанных методов поверхностного упрочнения помимо
известных достоинств, можно выделить ряд общих, присущих им
всем, недостатков:
 необходимость применения дорогостоящего оборудования и химикатов;
 обеспечение повышения лишь какого-то одного или двух из необходимого комплекса свойств материала, что требует дополнительных мер, для обеспечения повышения уровня других свойств.
Это связано с технологическими и другими трудностями.
Указанные недостатки поверхностного упрочнения не свойственны химико-термической обработке (ХТО), благодаря формированию различных по составу и свойствам металлических и металлоподобных, одно- или многофазных диффузионных слоев в покрытии, которые обеспечивают высокие сопротивление износу,
коррозии и повышают сопротивляемость усталостному разрушению. При ХТО могут использоваться твердые, жидкие или газообразные насыщающие среды.
Основными требованиями, предъявляемыми к свойствам поверхностного слоя деталей, работающих в условиях трения и изнашивания, обеспечивающих долговечность и работоспособность материала, следует назвать прирабатываемость, износостойкость, а
также определенные значения антифрикционных характеристик.
Как правило, износостойкость обеспечивается высокой твердостью,
а прирабатываемость − низкой. Такой комплекс свойств трудно
обеспечить в покрытии, состоящем из одного слоя. Выходом из положения является нанесение на поверхность нескольких слоев, каждый из которых может иметь свои, присущие только ему, фазовый
и химический состав и свойства.
Анализ результатов работ, посвященных проблемам поверхностной упрочняющей обработки металлов, показывает, что необхо177

дим поиск нового направления в области химико-термической обработки с целью получения в одном технологическом цикле защитных покрытий, обеспечивающих требуемые свойства обработанных
деталей. В этом отношении перспективным может быть применение комплексной обработки посредством формирования многослойных покрытий с применением новой экологически чистой насыщающей среды − перегретого пара водных растворов солей.
Сущность такой комплексной обработки состоит в том, что на
первом этапе производится вакуум плазменное напыление, а затем
химико-термическая обработка насыщением в перегретом паре
водных растворов солей. На образующемся покрытии, состоящем
из нитридов, с помощью последовательного оксидирования формируется композиционное покрытие, состоящее из оксидов и оксинитридов, позволяющее повысить триботехнические свойства и ресурс работы материала деталей.
Проведенные эксплуатационные испытания подтвердили эффективность нового направления в области поверхностной обработки деталей из железоуглеродистых сплавов, работающих в
сложных условиях трения и изнашивания, обеспечивающей увеличение их рабочего ресурса не менее, чем в 3−4 раза, что дает основание рекомендовать предложенное направление комплексной обработки для применения в производстве и ремонте деталей работающих в условиях трения и изнашивания.

Тимофеева Л.А., Комарова А.Л. Украинский
государственный университет железнодорожного
транспорта, Харьков, Украина
ПЕРСПЕКТИВИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проблемы управления качеством продукции в современных
условиях хозяйствования приобретают особую остроту, поскольку
от их решения зависит повышение конкурентоспособности предприятия, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
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Однако в настоящее время недостаточное внимание уделяется
проблемам внедрения адаптированных систем качества на предприятиях, планирования качества и контроля качества с учетом отраслевых особенностей хозяйствования машиностроительных
предприятий.
Принципиальная схема механизма управления качеством органически должна взаимодействовать с маркетинговыми исследованиями и включать в свой состав блок разработки политики в области качества.
Качество продукции (включая новизну, технический уровень,
отсутствие дефектов при исполнении, надежность в эксплуатации)
является одним из важнейших средств конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. При этом особую остроту
проблемы обеспечения и повышения качества продукции приобретают в машиностроении, поскольку на приобретенном у машиностроительных предприятий оборудовании заказчики-предприятия
смежных отраслей непосредственно изготавливают продукцию, которая удовлетворяет потребности каждого человека и общества в
целом. Оборудование, на котором выпускается данная продукция,
оказывает определяющее влияние на ее качественный уровень.
Следовательно, уровень качества продукции машиностроения объединяет в себе уровни качества продукции добывающих отраслей.
А так же оказывает непосредственное влияние на уровень качества
продукции перерабатывающих отраслей, что обусловливает важность и актуальность проведения исследований теоретических и
прикладных аспектов обеспечения и повышения качества машиностроительной продукции, анализа факторов, влияющих на ее качественный уровень и конкурентоспособность на рынке.
Машиностроение – базовая наукоемкая отрасль, которая определяет уровень технического прогресса всех других отраслей национального хозяйства Украины. Поэтому необходимость исследования направлений повышения качества, конкурентоспособности
продукции отрасли, эффективности инновационных решений в машиностроении, которые обеспечивают подъем экономического состояния не только на предприятиях отрасли, но и связанных с ней
отраслей, – очевидна.
Анализ состояния и тенденций развития отрасли, внутреннего и
мирового рынков продукции машиностроения позволяет выделить
характерные черты, присущие в настоящее время отечественной ма179

шиностроительной отрасли: последовательное сужение сферы обмена вследствие увеличения импорта, резкое ограничение участия отрасли в процессах валового накопления основного и оборотного капиталов; отставание от развитых стран по уровню технологической
базы; несоответствие производственных мощностей по большинству
видов машин и оборудования в структуре внутреннего спроса; низкое
качество по сравнению с лучшими зарубежными образцами; значительный физический и моральный износ основных фондов.
Таким образом, обобщая вышеприведенный материал, можно
сделать вывод о том, что одним из основных условий обеспечения
конкурентоспособности промышленных предприятий является выпуск ими конкурентоспособной качественной продукции. Конкурентоспособность и высокое качество продукции — важнейшие
критерии эффективного функционирования предприятия на рынке
и постоянного сбыта продукции. Перспективными и эффективными
мерами в направлении повышения качества и конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции является разработка и
внедрение эффективной системы управления качеством продукции
на украинских машиностроительных предприятиях.
При этом разработку концептуальных основ формирования модели системы управления качеством продукции машиностроительного предприятия целесообразно осуществлять с учетом отраслевых особенностей функционирования предприятий отрасли, включая их высокой науко- капиталоемкость, долгосрочность производственных циклов и необходимости привлечения в связи с этим
длинных банковских кредитов. Процесс формирования модели на
предприятии включает пять этапов (определения структур и функций системы качества; ключевых отраслей производства, которые
она охватывает; анализ взаимодействия структур предприятия;
формирование концепции управления качеством и ее реализация с
помощью информационных технологий) и, основываясь на принципах непрерывной поддержки качества на всех стадиях жизненного цикла изделий, позволяет обеспечить комплексный подход к
процессу планирования, организации и контроля качества на основе использования эффективных электронных технологий непрерывной поддержки всех этапов жизненного цикла продукции, в том
числе ІПІ-технологии.
При этом перспективы дальнейших исследований могут быть
связаны с определением инструментария и направлений совершен180

ствования информационного обеспечения системы управления качеством продукции, а также изучением возможностей и особенностей внедрения информационных технологий системы управления
качеством на отечественных машиностроительных предприятиях.

Тимофеєва Л.А., Федченко І.І. Український
державний університет залізничного
транспорту, Харків, Україна
СУТНІСТЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Проблема забезпечення якості продукції носить в сучасному
світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона вирішується, залежить багато в розвитку будь-якої галузі. Однак показники якості, а також проблеми, пов'язані з випуском якісної
продукції, специфічні для кожної галузі. Поняття якості як категорії
нормовано і визначається стандартами. Завдяки стандартизації
людство може свідомо керувати своєю економічною і технологічною політикою, домагаючись випуску виробів високої якості.
Стандартизація поєднує науку, техніку і виробництво, сприяє
забезпеченню єдиної технічної політики в різних галузях народного
господарства, технічному переозброєнню виробництва, широкому
впровадженню сучасної техніки і технологій, інтенсифікації виробництва, механізації і автоматизації виробничих процесів, підвищенню якості товарів. Усе це сприяє розвитку економіки країни.
Сьогодні різко зростає роль стандартизації як важливої ланки у системі управління технічним рівнем якості продукції - від наукових
розробок і до експлуатації та утилізації виробів. Розвиток техніки
пов'язаний зі значним ускладненням обладнання, використанням
різних систем машин і приладів, які взаємопов'язані між собою
більш жорстким режимом їх експлуатації, використанням широкої
номенклатури речовин і матеріалів.
Характерною особливістю стандартизації є те, що сфера її дії та
застосування, рівень розвитку знаходяться у широкому діапазоні.
Немає такої сфери діяльності людини, до якої б не була причетна
стандартизація. Адже з поширенням і поглибленням пізнання, роз181

витком науки і техніки, удосконаленням виробництва масштаби
робіт значно зростають і поширюється сфера використання принципів стандартизації.
Стандартизація є організаційно-технічною основою економічного і науково-технічного співробітництва між країнами, ефективним
засобом поширення зв'язків між країнами і ліквідування технічних
бар'єрів у міжнародній торгівлі. Зміцнення науково-технічних та економічних зв'язків привертає увагу до стандартизації усіх розвинених
країн світу та країн, що розвиваються, а також технічних, економічних, міжнародних, регіональних і національних організацій, фірм і
підприємств. Це є наслідком об'єктивної необхідності стандартизації
в управлінні економічними і виробничими процесами.
Сучасний рівень розвитку економіки України, потреба у корінних змінах матеріальних і соціальних умов життя народу висувають
на перший план проблему якості. Поліпшення якості товарів (процесів, робіт, послуг) можливе тільки на основі стандартизації.
Управляти та підвищувати якість можливо тільки на основі стандартів та іншої нормативно-законодавчої документації. Стандарти
встановлюють вимоги до якості та надійності методів контролю і
випробовувань продукції, створюють необхідну єдність, без якої
неможливий подальший розвиток технічного рівня.
В Україні стандартизація, що має державний характер, спрямована на забезпечення:
 єдиної технічної політики;
 захисту інтересів вітчизняних виробників та споживачів продукції (процесів, робіт, послуг);
 економії всіх видів ресурсів;
 відповідності продукції (процесів, робіт, послуг) світовому рівню якості та надійності;
 гармонізації національних нормативних документів зі світовими
аналогами;
 відповідності вимог нормативних документів законодавчим актам;
 сприяння виходу української продукції на світовий ринок.
Проблеми функціонування, розвитку і удосконалення національної системи стандартизації, метрології та сертифікації слід розглядати
лише у тісному зв'язку з політичними, економічними і соціальними
перетвореннями, які відбуваються в Україні. Розвиток технічного регулювання має відповідати рівню розвитку національної економіки.
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Перехідний період до ринкової економіки вимагає здійснення поетапного удосконалення національної системи технічного регулювання.
Основними факторами, які безпосередньо впливають на подальший розвиток національної системи стандартизації, метрології та
сертифікації, є багатовекторна зовнішня політика, яка спрямована
на інтеграцію України в Європейський Союз, вступ до Світової організації торгівлі (WTO), співробітництво з країнами СНД та іншими країнами світу.
Внутрішня політика держави покликана сприяти підйому вітчизняного виробництва, захисту прав українських громадян на споживання продукції, безпечної для життя, здоров'я та довкілля. Подальший розвиток національних систем стандартизації,метрології та сертифікації визначається стратегічним курсом України на інтеграцію до
світової економіки.

Тихенко В.Н., Федоренко Ю.А. Одесский
национальный политехнический университет,
Одесса, Украина
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ НА
ОСНОВЕ ГИДРОКСИАПАТИТА
Современные тенденции развития медицинского материаловедения связаны с разработкой новых материалов для костных имплантантов и требуют совершенствования технологии их получения. Важным этапом является определение метрологических характеристик новых материалов.
В настоящее время значительная доля населения страдает заболеваниями костной ткани челюстно-лицевого скелета. Причинами
этого являются патологическая деградация, воспалительные процессы, онкология и травмы. Процесс лечения часто требует хирургического вмешательства, что приводит к сложным послеоперационным дефектам костных тканей. Возникает потребность в новых
подходах протезирования и корректировки зубного ряда, а также
заполнения костных дефектов. Главной задачей является оптимизация остеогенеза, в рамках которой уже теоретически обоснована и
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клинически доказана возможность восстановления анатомическифункциональной целостности костной ткани [1].
В реконструктивной стоматологии значительное внимание уделяется укреплению челюсти во время протезирования. Что в свою
очередь способствует положительной послеоперационной динамике за счет заполнения костных дефектов в процессе стабильного установления имплантата.
Высокие показатели в восстановительной хирургии препаратов,
направленных на стимулирование местного костеобразования, свидетельствуют про актуальность разработки и внедрения новых остеопластических материалов.
В качестве материалов для остеопластики применяют разнообразные металлы и их сплавы, полимеры и керамику. Однако при их
использовании возникает ряд неблагоприятных побочных эффектов, которые проявляются в последующей реакции отторжения.
Для заполнения костных дефектов широко применяют материалы
на основе ортофосфата кальция, которые называют гидроксиапатитами (ГАП). Данный материал является нетоксичным, биосовместимым, коррозионно-устойчивым, а также по своему химическому
составу является аналогом минеральной составляющей костной
ткани, что в свою очередь способствует ее регенерации. Одновременно с этим, из-за неудовлетворительных механических свойств
ортофосфаты кальция находят ограниченное применение в качестве
несущих конструкций. Поэтому исследование, разработка и производство биокерамических материалов для ортопедии и стоматологии с улучшенными механическими показателями составляет значительный сегмент наукоемких технологий [2].
На сегодняшний день существует ряд методик, которые позволяют упрочнить ГАП. Институтом проблем материаловедения им.
И.Н. Францевича разработана композиционная система на основе
ГАП, дисперсно-упрочненная базальтовой чешуей. Благодаря правильному температурному режиму обработки системы и массовому
соотношению компонентов удалось получить оптимальные механические характеристики.
Прежде чем использовать материал в реконструктивной хирургии, необходимо убедиться в его безопасном поведении в среде живого организма. Для оценки биохимической стабильности базальтовой чешуи и композиционной системы ГАП + базальтовая чешуя
разработан и применен комплексный подход.
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Химический анализ с использованием фотоэлектрокалориметрии
применяли для определения количества железа, кремния и кальция в
фильтрах физиологических растворов, которые имитируют жидкую
среду живого организма. В ходе анализа за основу взяты стандартные
методики определения химических элементов [3–5].
Для оценки фазовых изменений порошковых систем до и после
взаимодействия порошков с биологическими и неорганическими
средами применяли рентгеноструктурный анализ.
При помощи разработанной комплексной методики установлено, что интенсивность взаимодействия композиционных систем
ГАП + базальтовая чешуя разных соотношений с биологическими
средами зависит от температуры активации систем и их фазового
состава, а также химического состава сред. Определена наиболее
стабильная композиционная система с механическими характеристиками, необходимыми для использования в реконструктивной
хирургии [6].
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Тихоненко В.В., Тихоненко Т.В. ООО «ВАТТ»,
Союз специалистов-экспертов по качеству,
Киев, Украина
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА. НЕСООТВЕТСТВИЯ.
КОРРЕКЦИИ. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ. РИСКИ
Наша практическая деятельность показывает, что есть проблемы у предприятий по проведению коррекций и корректирующих
действий как в системах менеджмента качества (СМК), так и в других системах менеджмента. Также не уделяется должного внимания
управлению изменениями, оценке и управлению рисками.
Коррекции несоответствий и внедрение корректирующих действий (КД) как на предприятии, так в цепочке поставок, проводятся
для устранения причин несоответствий с целью минимизации вероятности их повторного возникновения. При этом стандарты на системы менеджмента (СМ) требуют, чтобы проводимые корректирующие действия были соразмерными степени последствий, к которым привели выявленные несоответствия.
Особое внимание в СМ должно быть уделено повторяющимся
несоответствиям, когда корректирующие действия были нерезультативными.
Ниже приведены два примера: первый (рис. 1) – по оценке рисков процесса «Корректирующие действия», второй (рис. 2) – выдержка из Матрицы изменений в СМ, так как необходимо идентифицировать потенциальные риски, связанные с изменениями.
В этих примерах использована методология FMEA. ПЧР тут –
приоритетное число риска.
Оценка рисков процесса «Корректирующие действия» (рис. 1).
Матрица изменений в СМК ООО «АВС» (рис. 2)
Коды изменений (столбик 2):
1 – Изменения в оргструктуре
2 – Изменения в составе ключевого персонала 3 – Изменения у
поставщиков, которые влияют на качество продукции
4 – Изменения в документах СМК
5 – Изменения по результатам КД
Такой позволяет существенно улучшить деятельность в СМ по
корректирующим действиям, оценке рисков и управлению изменениями.
186

Рисунок 1 – Оценка рисков процесса «Корректирующие действия»
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Рисунок 2 – Матрица изменений в СМК ООО «АВС»
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Трифонов И.С. Ижевский государственный
технический университет им. М.Т. Калашникова,
Тарасов В.В. Институт механики УрО РАН, Ижевск, Россия
ВЛИЯНИЕ ВЫБОРА ЗЕРНИСТОСТИ АБРАЗИВНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
Фундамент любого исследования складывается из определенного количества параметров, выбор которых определяется в зависимости от специфики научной области, где проводятся эксперименты.
При планировании эксперимента по исследованию износостойкости материала при трении по закрепленному абразиву основными
факторами являются следующие переменные – зернистость абразивного материала, скорость перемещения (N, мм/мин), путь трения
(L, мм), прикладываемая нагрузка (F, Н). В качестве дополнительных параметров могут выступать – материал образца, основа абразивной шкурки и частота вращения (S, мин-1).
В совокупности все участвующие параметры влияют на показатели износа, но каждый из них обладает своей особенностью, которая определяет выбор значения при проведении исследования [2,3].
В цепочке представленных выше параметров зернистость занимает третье место после материала образца и основы абразивного материала. Зернистость абразивного материала характеризует размеры
абразивных зёрен и регламентируется согласно ГОСТ 3647-80 [4].
Основным режущим элементом абразивного зерна является его
вершина. От плотности их распределения и остроты режущих кромок зависит удаление материала. В результате взаимодействия с
обрабатываемым материалом вершины зерен изнашиваются или
вырываются из связки, что приводит к изменению распределения
вершин и производительности процесса.
Согласно результатам представленным в работах Е.Н. Маслова,
Г.Б. Лурье, Т.Н. Лоладзе и Г.В. Бокучавы, изнашивание абразивного инструмента происходит в результате истирания и скалывания
вершин зерен, вырывания зерен из связки, адгезионно-усталостных,
диффузионных и др. процессов [5–7]. В процессе трения материала
по закрепленному абразиву происходят следующие процессы: по189

явление площадки износа на вершине зерна, скалывание зерна и
образование новой вершины с меньшим радиусом округления и
вырывания зерен из связки круга.
В качестве основных параметров абразивного зерна можно
взять площадь видимого профиля зерна (S, мм2) и длину режущей
кромки (L, мм). Согласно исследованиям [8] установлено, что соотношение величин S/L непостоянно и имеет большой разброс. Как
известно из теории шлифования, степень влияния каждого из этих
параметров на силу резания различна.
Влияние выбора зернистости шкурки на величину износа представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Влияние выбора зернистости шкурки на величину снимаемого слоя при трении стального образца по закрепленному абразиву:
частота вращения S = 750 мин-1, скорость перемещения N = 750 мм/мин,
путь трения – 278 мм, прикладываемая нагрузка – 4 Н

Из графика видно, что увеличение зернистости приводит к росту величины износа в процессе трения по закрепленному абразиву.
Это объясняется тем, что при движении образца торец постоянно
находится во взаимодействии с вершинами зерен. Во время этого
происходит съем некоторой величины металла, поэтому – чем
больше размер самого зерна, тем больше будет величина врезания
вершины абразивного материала, что влечет за собой и больший
слой снимаемого металла.
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Помимо этого установлено, что введение такого параметра как
– частота вращения (S, мин-1) существенное влияет не только на величину снимаемого слоя в процессе трения, но и на работоспособность абразивного материала.

Рисунок 2 – Изменение величины массового износа при повторном прохождении по одному следу: материал – Сталь 17ГС; диаметр образца – 8 мм;
зернистость абразивной шкурки – 32-Н; путь трения – 140 мм; скорость перемещения N = 750 мм/мин, прикладываемая нагрузка – 7 Н

Согласно графику (см. рис. 2) видно, что массовый износ образца при прохождении по уже обработанному следу уменьшается,
но более существенное снижение наблюдается при дополнительном
вращении образца. Такое явление может быть связано с тем, что
вращение позволяет компенсировать разницу длины режущей
кромки и площади профилей зерен, повысив их работоспособность
и скорость износа, и в дополнение, исключая процесс вырывания
или скалывания зерен.
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Харламов Ю.А. Житомирский государственный
технологический университет, Житомир, Украина
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПОКРЫТИЯМИ
Во многих случаях, когда детали подвержены постепенным
(износным) отказам, одновременно существует опасность потери
ими работоспособности также по причине внезапных отказов. Нанесение на детали машин функциональных покрытий позволяет повысить эксплуатационные характеристики машин как за счет
улучшения физико-механических свойств поверхностных слоев,
так и в результате синергетического эффекта (формирования композиций нескольких материалов со свойствами, которые не достигаются применением современных материалов в отдельности). Покрытия высоконагруженных деталей часто применяют для улучшения трибологических характеристик, коррозионной стойкости и
придания поверхностям определенных физических свойств. В про192

цессе эксплуатации различные вредные процессы приводят к повреждению покрытий, в результате которых деталь может выйти из
строя, т.е. возникает отказ. Постепенные отказы возникают в результате старения покрытия и переходной зоны между покрытием и
основным материалом и вызываются процессами износа, коррозии,
ползучести, усталости и пр. Покрытия могут подвергаться адгезионному и когезионному отслаиванию, растрескиванию, контактному выкрашиванию, деформации, изменению структуры и физикомеханических свойств и пр. Внешние поверхности покрытия могут
подвергаться коррозионному, эрозионному и другим видам разъедания, образованию наростов, изменению поверхностных свойств,
износу, изменению условий контакта с сопрягаемыми деталями. В
переходной зоне могут образовываться хрупкие и другие нежелательные соединения, изменяться химический состав и свойства
контактирующих материалов
Распространенной ситуацией возникновения внезапных отказов является ситуация, когда редкие экстремальные внешние воздействия на пару трения (термические, механические и др.) совпадают по времени с экстремальными режимами ее работы, что не
было предусмотрено при проектировании машины. Такое сочетание событий не зависит от времени предшествующей работы пары
трения и изделия в целом. Например, причиной отказа может
явиться разрушение детали из-за возникновения экстремальных ситуаций. Такую ситуацию описывает модель «нагрузка-прочность»,
учитывающая дисперсии прочностных характеристик материалов и
действующих нагрузок.
В машинах постепенные отказы возникают, как правило,
вследствие износа сопряжений деталей. Рассмотрим случай, когда
изнашиваемые поверхности защищены покрытиями, обеспечивающими необходимый уровень трибологических свойств. Предположим, что постепенные и внезапные (как для покрытия, так и основного материала детали) отказы проявляются как независимые события и вероятности безотказной работы для постепенного и внезапного отказов известны, то значение вероятности безотказной работы детали с покрытием может быть оценено по теореме умножения вероятностей
Pдп (t )  Pпc (t )  Pвc (t )  Pвs (t )  Pвbc (t )

193

где Pпc(t) – вероятность безотказной работы покрытия по постепенным (износным) отказам; Pвc(t) – вероятность безотказной работы
покрытия по внезапным отказам; Pвs(t) – вероятность безотказной
работы основного материала детали по внезапным отказам; Pвbc(t) –
вероятность безотказной работы переходного слоя между покрытием и основным материалом по внезапным отказам.
Для большинства условий эксплуатации машин изменение параметра детали (износа) и соответствующее формирование постепенного отказа подчиняется линейному закону, а скорость протекания процесса (изнашивания) зависит от большого числа случайных
факторов и подчиняется нормальному закону. Внезапный отказ пары трения может возникнуть при разрушении детали с покрытием
из-за экстремальных ситуаций, описываемых моделью «нагрузкапрочность», учитывающей дисперсии прочностных характеристик
материалов покрытия, основного материала и переходной зоны между ними и действующих нагрузок. Причем для покрытия, основного материала и переходной зоны критическими могут быть различные виды нагрузок.
Полагая, что распределение величин нагрузок и прочности
подчиняется нормальному закону, вероятность безотказной работы
детали с покрытием может быть представлена как
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Здесь t – наработка; Xmax – предельное значение параметра
(размера детали); a0 – математическое ожидание начального значения параметра; av – математическое ожидание скорости изменения
параметра при эксплуатации изделия; a – среднее квадратическое
отклонение начального значения параметра;  – среднее квадратическое отклонение скорости изменения параметра при эксплуатации изделия; acr – математическое ожидание критического вида нагрузки на покрытие детали; acq – математическое ожидание несущей способности покрытия детали в отношении критического вида
нагрузки; cr – среднее квадратическое отклонение критического
вида нагрузки на покрытие детали; cq – среднее квадратическое
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отклонение несущей способности покрытия детали в отношении
критического вида нагрузки; asr – математическое ожидание критического вида нагрузки на основной материал детали; asq – математическое ожидание несущей способности основного материала детали в отношении критического вида нагрузки; sr – среднее квадратическое отклонение критического вида нагрузки на основной
материал детали; sq – среднее квадратическое отклонение несущей
способности основного материала детали в отношении критического вида нагрузки; atlr – математическое ожидание критического вида нагрузки на переходной слой покрытие-основной материал детали; atlq – математическое ожидание несущей способности переходного слоя покрытие-основной материал детали в отношении критического вида нагрузки; tlr – среднее квадратическое отклонение
критического вида нагрузки на переходной слой покрытиеосновной материал детали; tlq – среднее квадратическое отклонение несущей способности переходного слоя покрытие-основной
материал детали в отношении критического вида нагрузки.
Покрытия наносят на наиболее ответственные детали пар трения. Предельно допустимый износ покрытий определяют на основании следующих положений:
Износ покрытия может привести к потере работоспособности
пары трения. Износ покрытия ограничивается допустимым изменением параметров сопряжения деталей пары трения и соответствующим влиянием последствий изнашивания на работоспособность
механизмов и других систем. Износ покрытия влияет на изменение
выходных параметров изделия.
Указанные критерии применяют для оценки предельного состояния по износу покрытия:
Оценка предельного износа покрытия из условия сохранения
работоспособности пары трения. Критериями оценки предельного
состояния и расчета при анализе износа покрытия пары трения, без
учета работоспособности всего механизма или машины могут быть:
 изменение вида и параметров трения, которое произошло в результате замены вида контактирующих материалов элементов пары
трения или увеличения зазора в сопряжении при износе покрытия
(например, нарушение жидкостного трения в гидродинамическом
подшипнике скольжения);
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 износ поверхностного слоя покрытия, после израсходования которого резко возрастает интенсивность изнашивания;
 изменение размерных связей между элементами пары трения,
приводящее к изменению системы сил, действующих на механизм,
и в результате утрате последним работоспособности;
 снижение прочности детали вследствие износа покрытия и возможность ее поломки.
Оценка предельного износа покрытия из условия работоспособности всего изделия (системы). Для некоторых конкретных ситуаций критерием выбора предельного износа покрытия может
быть оценка влияния, оказываемого износом покрытия на работоспособность других сопряжений деталей и механизмов.
Оценка предельного состояния покрытия и пары трения в целом по влиянию их износа на выходные параметры изделия.

Хоменко Л.І., Хімічева Г.І. Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ, Україна
ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ МЕТОДІВ
ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ШВЕЙНИХ
ВИРОБІВ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ
Діти є особливою групою користувачів швейних виробів, отже
вибір дитячого одягу повинен відповідати вимогам, що забезпечують зручність, гігієнічні норми, комфортність та безпечність.
Сьогодні одяг являє собою не тільки предмет першої необхідності, а й характеризує самовираження людини. Як правило він покриває
більш ніж 80% тіла та захищає від несприятливих умов довкілля, підтримує нормальний здоровий стан організму і виконує естетичні функції. Основною функцією одягу є забезпечення індивідуального захисту людини від шкідливого впливу навколишнього середовища,
обміну з цим середовищем і формування зовнішнього вигляду людини, підкреслює кращі риси зовнішності, приховує недоліки.
Класифікація асортименту, в тому числі дитячого одягу, регламентується в ДСТУ 2027-92 «Вироби швейні та трикотажні. Терміни та визначення», в якому встановлено єдині вимоги до видового
асортименту виробів.
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Слід зазначити, що сучасний асортимент дитячого одягу поділяють на групи за такими ознаками: стать; вік; сезон, для якого призначено одяг; призначення і використання у визначеній сфері діяльності;
частина тіла, для якої призначено одяг; характер кріплення одягу на
фігурі; характер крою; спосіб виготовлення; стиль та інше.
Однак, для того щоб одяг для дітей був якісний і комфортний потрібно мати спеціальні методи та засоби обміру фігури дитини. Проведений авторами аналіз доводить, що на сьогоднішній день існують
контактні та безконтактні методи вимірювання розмірів та форм
людського тіла. Контактні методи базуються на безпосередньому вимірюванні та відображенні тіла при механічному контакті щупів приладів та інструментів з його поверхнею. Ці методи вимірювання здійснюються за допомогою сантиметрової стрічки, толстотного циркуля
і антропометра системи Мартіна або різних контурографів. Істотним
недоліком є невисока точність вимірювань фігури внаслідок деформації м'яких тканин при зіткненні з ними вимірювальних інструментів і щупів, суб'єктивних прийомів роботи експериментатора, що знімає вимірювання, а також тривалості процедури зняття вимірів, при
якій неможливо зберегти статичне положення фігури постійним, що
призводить до зміни її антропоморфних характеристик і спотворення
розмірних ознак тіла. Ці способи трудомісткі і не забезпечують достатньої повноти і точності інформації для цілей конструювання деталей одягу на нетипові фігури дітей, оскільки не дозволяють судити
про взаємне розташування основних антропометричних точок та характері форми поверхні тіла дитини.
Крім того, точність контактних методів знижується через те,
що діти рухливі, швидко стомлюються, втрачають інтерес до нецікавих процесів. У сучасній розмірній типології дитячого населення
виділяють шість вікових груп: для новонароджених (до одного року); ясельна (від одного року до трьох років); дошкільна (від 3 років
до 7 років); молодша шкільна (від 7 років до 11,5 років); старша
шкільна (від 11,5 років до 14,5 років); підліткова (від 14,5 років до
18 років). Тому для підвищення безпечності, комфортності, гігієнічності та збереження якісного виготовлення, особливо дитячого
одягу, доцільно застосовувати безконтактний метод вимірювання,
що базується на отриманні фотографічних образів фігури людини і
використання коефіцієнта масштабування.
Суть безконтактного методу вимірювання полягає в тому, щоб
отримати розміри дитячої фігури з мінімальною похибкою, тому
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камеру розташовують перпендикулярно базису фотографування на
висоті, що приблизно відповідає рівню лінії талії, і здійснюють фотографування фігури послідовно в чотирьох положеннях: спереду,
ззаду, збоку праворуч, збоку зліва. Далі здійснюють комп'ютерну
візуалізацію фотографічної інформації в графічному редакторі
Corel Draw, де отримують площинні зображення різних проекцій
фігури людини у вигляді фотографічних образів, за якими, з використанням антропометричних точок, з великою точністю знімають
поздовжні і поперечні вимірювання, відповідні розмірним ознаками, і додаткові проекційні вимірювання, що характеризують антропоморфні особливості зовнішньої форми, взаємне розташування
антропометричних точок і виступаючих частин тіла. Для отримання
поперечних дугових і охоплюваних розмірних ознак розглядають їх
умовне уявлення у вигляді геометричних фігур, утворених сукупністю прямолінійних і дугових ділянок.
Застосування наведеного вище методу забезпечує зручність і
естетичність процесу обміру дитячих фігур і отримання точної,
об'єктивної, вичерпної інформації, яка дозволяє судити про взаємне
розташування основних антропометричних точок і характер форми
поверхні тіла дитини і враховувати побудову різних деталей одягу.
Таким чином, безконтактний метод є менш енерговитратним та
дозволяє більш якісно отримати вимірювальні дані, а це, в свою
чергу робить одяг більш комфортним, якісним, красивішим та конкурентоспроможним.

Черновол М.И., Ворона Т.В. Кировоградский
национальный технический университет, Кировоград
Чиграй С.Л., Лопата А.В. НТУ Украины «Киевский
политехничексий институт им. И. Сикорского»,
Киев, Украина
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ С ПОКРЫТИЯМИ ИЗ СТАЛЕЙ ФЕРРИТНОГО И
МАРТЕНСИТНОГО КЛАССОВ ПОВЫЩЕННОЙ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
Износостойкость деталей сельскохозяйственной (с-х) техники
является важной эксплуатационной характеристикой, лимитирующей
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срок их службы. В результате износа изменяются свойства деталей,
силы трения, увеличиваются зазоры, нарушается герметичность, а
также возникают изменения во внутренней структуре материала. Износ деталей приводит к нарушению агротехнических тренований, и
как следствие - к уменьшению урожайности. Разработку эффективных способов борьбы с износом деталей с-х машин можно отнести к
одной из важных народнохозяйственных задач. Анализ многочисленных исследований показал, что одним из наиболее рациональных
и экономически целесообразных решений этой задачи является нанесение износостойких покрытий на рабочие поверхности деталей. В
отечественном с-х машиностроении изготовление деталей с износостойкими покрытиями ограниченно, что является одной из причин
недостаточного их ресурса. Целесообразно повышать срок службы
малоресурсных деталей с-х (почвообрабатывающей, зерноуборочной,
кормоуборочной, перерабатывающей и др.) техники путем формирования на их рабочих поверхностях износостойких слоев из наиболее
доступных и дешевых для покрытий материалов в сочетании с низкостоимостными технологиями их нанесения и последующей обработки. В большинстве случаев в качестве наиболее доступных и низкостоимостных материлов покрытий являются стали мартенситного и
ферритного классов, что обусловлено особенностями структурнофазовых превращений в них.
Цель исследований – разработка способа и технологии нанесения покрытий из железо-углеродистных сплавов для повышения
износостойкости деталей с-х техники, в основе которого должна
лежать способность материала покрытий к определенным фазовым
превращениям и структурным изменениям как на стадии нанесения
покрытий так и на стадии упрочняющих обработок.
Многочисленные исследования ученых Украины и стран СНГ:
Борисова Ю.С., Ющенко К.А., Харламова Ю.А., Ивашко В.С. и др.
показали, что наиболее рациональным и экономически целесообразным решением указанной задачи является нанесение износостойких покрытий газопламенным (ГПН) и электродуговым (ЭДН)
методами напыления. В современных условиях агропромышленного комплекса (АГПК) эти методы наиболее эффективны и экономичны для создания износостойких поверхностей при изготовлении
и реновации деталей. ЭДН и ГПН среди других способов газотермического напыления (ГТН) являются самыми дешевыми и простыми методами. Нанесение покрытий из проволочных материалов
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ЭДН/ГПН энергосберегающими методами экономически эффективно в условиях как ремонтных предприятий, так и в небольших
мастерских. Однако, эти методы зачастую не обеспечивают требую
твердость и износостойкости покрытий. При традиционной схеме
их реализации максимальная достигаемая твердость находится в
пределах 35–50 HRC, что существенно снижает износостойкость.
В настоящее время известен ряд методов увеличения износостойкости поверхностных слоев напыленных металлических материалов, однако их применимость ограничена. В частности, лазерная
и электронно-лучевая обработка приводят к неоднородной гетерогенной макроструктуре поверхности и не обеспечивают ее химического модифицирования. Методы ионной имплантации существенно увеличивают себестоимость покрытий. Химико-термическая обработка характеризуется большой продолжительностью процесса.
Возможными путями решения задачи повышения износостойкости
ГПН/ЭДН покрытий из железо-углеродистных сплавов является
формирование в них высокопрочных поверхностных слоев с градиентной структурой посредством активирования процессов напыления и последующее модифицирование напыленных слоев термомеханическими методами. Использование комбинации технологии
напыления и последующего термомеханического упрочнения открывает широкие возможности в создании износостойких покрытий. Путем термомеханического упрочнения можно формировать в
ГПН/ЭДН покрытиях из железо-углеродистных сплавов высокопрочные поверхностные слои с градиентной структурой, что является эффективным путем решения задачи повышения износостойкости напыленных покрытий и рабочих поверхностей деталей с-х
техники. Управляя процессами структурообразования при высокоэнергетическом воздействии можно конструировать градиентные
слои с требуемым комплексом эксплуатационных свойств. Комбинирование технологий инженерии градиентных слоев с широко известными традиционными способами напыления является перспективным направленим в области упрочнения и восстановления деталей с-х техники. Наиболее целесообразно высокую износостойкость, твердость и прочие свойства напыленных покрытий из сплавов на основе железа обеспечивать таким методом термомеханического упрочнения, как электроконтактная обработка (ЭКО). Использование комбинации технологии напыления недорогих низко200

углеродистых сталей и последующей их ЭКО открывает широкие
возможности в создании износостойких покрытий.
Выводы. На основании теоретических и экспериментальных
исследований предложена комбинированная технология повышения износостойкости деталей с-х техники, которая состоит в напылении покрытий и последующей их ЭКО. Показано, что при помощи ЭКО можно снизить интенсивность изнашивания напыленных
стальных покрытий по сравнению с известными способами более
чем 2 раза. Разработаны методические рекомендации по изготовлению деталей с износостойкими покрытиями. Производственные
испытания деталей с-х теники, в частности шарнирных сопряжений
механизмов копирования рельефа поля, ножей и др. показали повышение срока службы деталей в 2–3 раза.

Чумак О.А. ГП «Ивченко-Прогресс»,
Запорожье, Украина
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ
БАЗ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И СОРТАМЕНТА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
В современном мире глобализация рынков, появление новых
высококачественных материалов, более быстрая разработка и увеличение жизненных циклов продукции, а также усиливающееся
взаимопроникновение технологий, приводят к тому, что стандартизация сталкивается со множеством новых и все более остро стоящих проблем в производстве авиационных изделий.
Развитие авиации требует создания и применения материалов с
различными специальными свойствами и использования большого
количества материалов в производстве. Это приводит к разнообразию записей материалов и сортамента в конструкторских документах, хаотичному применению, недостоверному электронному составу изделий и таким образом влияет на процессы изготовления
продукции и е е качество. Одним из решений этих проблем является создание и внедрение базы данных материалов и сортамента
(БДМиС) на предприятии.
Применение БДМиС имеет важное значение при изготовлении
деталей и сборочных единиц авиационных изделий. БДМиС – это
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представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов и сортамента, применяемых на данном предприятии и систематизированных таким образом, чтобы эти материалы
могли быть найдены и использованы конструктором с идентифицированной формой записи наименования и кодированием материала, согласно классификатору. На нашем предприятии БДМиС
создана и хранится в информационной базе Imbase системы технического документооборота Search, и доступна к просмотру конструкторами и специалистами всех подразделений предприятия через
приложение Web-Search.
В общем виде под методическим подходом ведения БДМиС
принято понимать совокупность средств и способов влияния на
систему с целью ее улучшения – мониторинг работ по актуализации баз данных.
Информация БДМиС должна быть качественной, достоверной
и актуальной. Поддержание актуальности базы данных заключается
в мониторинге всех работ, связанных с е е ведением. Мониторинг
включает в себя контроль, синхронизацию, учет, анализ и составление отчетов о фактическом выполнении работ согласно плану.
БДМиС состоит из раннее используемых материалов. Состав базы пополняется вновь введенными материалами, а также материалами из бумажных носителей информации. Информация о материале
должна заноситься в базу данных только после согласования с необходимыми подразделениями и проведения нормализации.
Синхронизация БДМиС выполняется с целью приведения к одному значению одного или нескольких параметров материала разных объектов. Процесс синхронизации учитывает периодический
характер проведения данной операции.
В БДМиС требуется высокое качество информации и наличие
возможности оценки результативности, это приводит к необходимости проведения анализа базы данных, прогнозирования, выявления ошибочной информации, что обеспечивает степень соответствия данных об объектах в базах данных реальным объектам в данный момент времени.
Необходимость составления отчетов, графиков возникает при
мониторинге работ БДМиС, при анализировании большой группы
данных информационной системы, представляя ее в виде документа (пример приведен на рис. 1).
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Рисунок 1 – Графики выполнения работ по БДМиС за 2015 на
ГП «Ивченко-Прогресс» (МС – АО «Мотор Сич» (изготовитель)
В системах баз данных доминирующее значение приобретают
сами данные, взаимосвязи между ними, уровень агрегации, их корректность (достоверность), актуальность, их хранение и обработка.
Для оценивания качества информации должен применяться общий
методический подход к выделению адекватной номенклатуры
стандартизированных базовых характеристик и субхарактеристик.
БДМиС должны иметь практический интерес для пользователей и
быть упорядоченной в соответствии с приоритетами практического
применения.
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Шин Е.И., Нигматова Ф.У. Институт
текстильной и легкой промышленности,
Ташкент, Узбекистан
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ С УЧЕТОМ
ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Интенсивные темпы развития и роста детского организма, а
также специфичные условия эксплуатации изделий, связанные с
динамичностью образа жизни детей, способствуют небольшому
сроку эксплуатации детской одежды по причине несоответствия ее
размеров изменяющимся антропометрическим характеристикам тела человека. Социологические исследования [1] свидетельствуют о
том, что главной причиной покупки новой детской одежды является, как правило, замена вещей, из которых ребенок уже вырос (80%
опрошенных респондентов). Значительно реже производят замену
изношенных швейных изделий и расширение гардероба.
Рекомендуется в качестве основных средств для интенсивного
изменения размеров тела при проектировании одежды для детей
увеличение сроков службы разрабатываемых изделий и проектирование оптимальных значений конструктивных прибавок.
Для увеличения срока службы детских швейных изделий желательно применение износостойких материалов, элементов конструкции и соединительных швов, которые устойчивы к разрывным
нагрузкам. Повысить универсальность и долговечность элементов
одежды возможно также за счет использования морфологической
трансформации [2] при проектировании новых моделей и конструкций детской одежды.
Фигура ребенка несовершенна из-за непрерывного развития
детского организма, ее пропорции изменяются с возрастом и, естественно, оказывают большое влияние на выбор пропорции в костюме [3]. Пропорции в костюме формируют гармонию отдельных
частей и деталей детской одежды. Поэтому характер членения поверхности одежды играет существенную роль в художественном
восприятии образа ребенка.
Ростовой процесс детского организма обусловливает требования по адаптации изделия к изменению размерных признаков тела
человека, веяниям моды и расширению основной целевой функции.
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Таким образом, актуальной задачей современного швейного
производства является проектирование детской одежды, которая
максимально обеспечивает статическое и динамическое соответствие детской фигуре, а также адаптированной к ее непрерывным изменениям.
С целью оптимизации статического соответствия одежды исследованы особенности возрастной динамики антропометрических
признаков тела детей и подростков. Анализ проводился на основе
экспериментальных данных, полученных способом одномоментного измерения детей в возрасте от 7 до 16 лет [4]. Полученные автором абсолютные приросты (в см и %) антропометрических
характеристик имеют ограниченную информативность и лишены
какой-либо математической зависимости.
Поскольку размеры швейного изделия определяются размерными признаками фигуры, определение математической зависимости между возрастом детей и размерными признаками [5] могло бы
эффективно решить проблему рационального расчета значений
прибавок на возрастную динамику.
Определение по данным табл. в среде Microsoft EXCEL математических зависимостей изменения величины прироста ведущих
размерных признаков детей и подростков (длина тела Т1, обхват
груди Т16, обхват талии Т18) от возраста показало, например, что зависимость длины тела мальчиков от возраста (рис. 1) выражается
уравнением в виде полинома 6-ой степени:
у = 0,0004х6-0,0328х5+0,6667х4-5,87х3+24,831х2-47,659х+36,544
где у – значение прироста длины тела, см; х – возраст, лет.

Рисунок 1 – Возрастная динамика длины тела мальчиков
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Таблица 1 – Годичные приросты размеров тела детей и
подростков (М-мальчики, Д-девочки)
Возрастной период в годах
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16

Длина тела, см
М
Д
8,3
5,4
4,4
7,4
1,8
4,4
10,5
2,7
3,2
2,3
5,3
9,5
5,9
4,4
4,6
1,5
0,8
0,7

Обхват груди, см Обхват груди, см
М
Д
М
Д
1,6
2,5
2,9
2,4
1,8
1,2
1,4
1,7
6,7
1,9
1,3
2,6
2,4
3,0
4,8
2,7
1,9
1,8
2,7
0,6
4,2
4,3
1,5
2,9
2,3
3,0
1,1
2,1
5,4
1,6
3,1
0,9
0,6
1,6
0,8
0,3

Достоверность линии аппроксимации составляет крайне низкое
значение R2 = 0,4942, что явилось отображением скачкообразного
увеличения роста мальчиков в возрасте 10–11 лет с максимальным
абсолютным приростом, равным 10,5 см.
Анализ и обработка экспериментальных данных в среде Microsoft EXCEL дали графические и математические зависимости
для обхвата груди и обхвата талии с достоверностью линии аппроксимации соответственно для мальчиков и девочек: R2=0,5617 и
0,7202, R2 = 0,8197 и 0,7374. Такие пониженные значения достоверности линии аппроксимации делают данную среду неэффективной
и поэтому окончательную обработку экспериментальных значений
основных размерных признаков детей и подростков проводили с
помощью методов сплайн-аппроксимации [6], получивших наибольшее распространение при математическом описании графических зависимостей данных экспериментальных исследований.
Достаточная степень совпадения при использовании сплайнфункций достигается кубическими сплайнами. Для вычисления
сплайн-функции, заданной на сетке х1<х2<…хn, требуется упорядоченная монотонно возрастающая последовательность хi, т.е.
сплайн-функция у:=у(х) может быть построена только для однозначной функции. Однако данный недостаток легко преодолевается, если использовать параметрическое представление кривых.
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Для реализации метода сплайн-аппроксимации использована
математическая программа «Maple 6».
В данном случае математические зависимости изменения основных размерных признаков детей и подростков от их возраста
выражаются полиномиальными выражениями третьей степени. В
отличие от среды Microsoft EXCEL для каждого размерного признака получены ряд уравнений, описывающих связь случайной величины с неслучайными в определенном интервале значений аргумента, что, безусловно, значительно повышает достоверность линии аппроксимации.
При анализе возрастных изменений продольных размеров тела
детей обращает на себя внимание скачкообразное увеличение ростовых изменений как общей длины ноги, так и голени между 6 и 7
годами у детей обоего пола, а также между 12 и 13 годами только у
мальчиков. Величина годовых изменений по длине ноги у детей
этого возраста достигает 5 см и более, по длине голени – 2,8-3 см. У
девочек вторая половина активизации роста длины ноги приходится на 9–11 лет. Такова же динамика изменения длины тела и высоты верхнегрудинной точки у детей.
На рис. 2 и 3 представлена графическая интерпретация возрастной динамики длины тела детей и подростков. Уравнения (1) и (2)
описывают изменение прироста длины тела мальчиков и девочек
соответственно в указанных диапазонах значений возраста.
2
3
 377.6812317  141.5941511 x 18.46866404 x .8208295128 x

  3445.233024 1207.669704 x140.2682601 x 2 5.404147905 x 3


 10444.16926  3178.457332 x 321.4293226 x 210.79576727 x 3


  14183.96115 3858.151356 x348.7238858 x 2 10.47893776 x 3


 10452.61550  2568.781685 x 210.1398570 x 25.720011313 x 3


  3651.174832 816.1279981 x60.65291770 x 2 1.501129344 x 3


 1726.315200  378.8697866 x 27.86543671 x 2.6845090367 x 3

f3 :=   2302.171918 454.6103076 x29.61594911 x 2 .6369021313 x 3

2
3
 597.3960455 243.7281113 x 32.95906105 x  1.464847158 x

 1729.574768  577.5557049 x 63.66256436 x 2 2.324236193 x 3


 1576.750229 466.5469258 x 46.24297571 x 2 1.532098547 x 3


 4600.631356  1298.419248 x 121.8490410 x 2 3.804155961 x 3


 12415.94428 3140.687445 x 264.1602368 x 2 7.384518760 x 3


 13401.27257  3055.444605 x 231.5303273 x 2 5.833896281 x 3


 4522.377761 927.5888050 x 63.50918468 x 2 1.451029946 x 3

f3 :=  494.424848  94.21923665 x 6.035421352 x 2 .1297940075 x 3
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x8.5
x9.5
x10.5
x11.5
x12.5
x13.5
x14.5
otherwise

(1)

x 8.5
x 9.5
x 10.5
x 11.5
x 12.5
x 13.5
x 14.5
otherwise

(2)

Рисунок 2 – Возрастная динамика
длины тела мальчиков

Рисунок 3 – Возрастная динамика
длины тела девочек

Проверку гипотезы адекватности математических моделей в
виде кубических сплайнов проверяли с помощью F-критерия Фишера, предварительно определив дисперсию
адекватности и
дисперсию
воспроизводимости эксперимента. Для всех математических зависимостей (1)-(4) при уровне значимости 0,95 выполняется условие адекватности моделей, когда расчетное и табличное
значения критерия Фишера находятся в соответствии Fр<Fт.
Анализируя найденные математические модели и графики зависимостей возрастной динамики размерных признаков тела детей
и подростков, следует отметить, что имеет место относительная
стабильность возрастной динамики длины тела мальчиков в диапазоне возрастов от 11-12 лет до 14-15 лет, чего не наблюдается у девочек. Почти пропорциональная зависимость обхвата груди от возраста обнаружена у девочек в возрасте от 8-9 лет до 12-13 лет.
Выявлено, что для всех рассмотренных размерных признаков
тела минимальный динамический прирост соответствует последнему возрастному диапазону 15-16 лет, что свидетельствует о завершающем этапе физиологического развития детей и подростков, а
также о начале перехода к взрослой возрастной группе.
Таким образом, информация, полученная в результате анализа
данных экспериментальных исследований, может служить в качестве исходной для проектирования соразмерной детской одежды,
адаптированной к динамике изменчивости основных размерных
признаков детей и подростков за счет применения трансформируемых элементов конструкции. Это позволит продлить срок эксплуатации детских изделий и, соответственно, уменьшить расходы родителей на покупку новой одежды для детей.
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Шин Е.И., Нигматова Ф.У. Институт текстильной
и легкой промышленности, Ташкент, Узбекистан
ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО НАБОРА ДЕТСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ ПРИ СОВРЕМЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЯХ РЫНКА
В данной работе задача проектирования школьной одежды для
занятий спортом ставятся на основе маркетинговых исследований
предпочтений школьников и их родителей. Такой подход позволяет
наиболее полно решить проблему формирования рационального
набора школьной одежды с учетом современных требований рынка
и условий потребления детской спортивной одежды.
Концепция маркетингового исследования основывалась на требованиях к спортивной одежде школьников, направленных на:
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 поддержку оптимального теплового равновесия организма во
время занятий физическими упражнениями и спортом, обеспечение
эффективной спортивной деятельности на занятиях в помещениях и
открытом воздухе, защиту от климатических факторов, травм и механических повреждений;
 воспитание командного и соревновательного духа в психологии
ребенка.
С помощью маркетингового исследования можно определить,
какие из выше перечисленных потребностей не удовлетворяются
существующим ассортиментом спортивной одежды для занятий в
школе и косвенным образом ранжировать данные потребности.
Объектом исследования являлся набор школьной спортивной
одежды детей младшего школьного возраста (с 1 по 3 класс). Количественные и качественные показатели гардероба детей устанавливались путем проведения социологических исследований методом
анкетного опроса и интервьюирования родителей, преподавателей
средне-образовательных и спортивных школ, так как для данных
возрастных рамок выбор детской одежды целиком предопределен
решением взрослых.
В анкетном опросе объективно отражается спрос населения,
являющийся важным маркетинговым параметром и характеризующий рынок потребителя. Спрос на швейные изделия отличается нестабильностью и динамизмом. Поэтому важной задачей при разработке спроса на новые виды изделия и обновление товарного ассортимента является исследование и учет динамики спроса [1]. Спрос
населения является предельно конкретным и строго избирательным, поэтому уже на этапе проектирования одежды для детей следует ориентироваться на определенные сегменты рынка, на конкретные группы потребителей с учетом пола, возраста, социального
статуса, платежоспособности и других факторов. Опросом было
охвачено 382 респондентов. Место проведения опроса – детские
спортивные и средне- образовательные школы г. Ташкента.
Статистическая обработка результатов маркетингового исследования проводилась с помощью специальной программы «Статистическая обработка», разработанной на кафедре ТШП. Статистическая обработка полученной информации и анализ результатов
исследования включали несколько этапов: обработка одномерных
сочетаний признаков; обработка двумерных и трехмерных сочетаний признаков.
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Результатами опроса выявлено, что 48% опрошенных составляют учащиеся первых классов, 37% учащиеся вторых классов и
14% – учащиеся третьих классов. В общем числе опрошенных девочки составляют 52,1%, мальчики 47,9%.
В связи с увеличением интереса детей к спорту респондентам
был задан вопрос об отношении родителей и их детей к выпуску
специальной одежды для занятий физкультуры. Положительно ответили 79% респондентов, 13% – было безразлично (рис. 1). В ходе
опроса выявлено, что при выборе спортивной одежды респонденты,
прежде всего, обращают внимание на цену изделия (32%) и качество изготовления (22%).

Рисунок 1 – Отношение к выпуску специальной спортивной одежды для
физкультуры

Поэтому возникает необходимость разработки методов формирования рационального набора детской одежды для специализированных предприятий по выпуску детских изделий с целью удовлетворения малообеспеченной части населения недорогой многофункциональной одеждой для детей школного возраста.
Следующими по значимости являются удобство и комфорт
(17%), дизайн внешнего вида (11%), срок службы (9%), вид и фактура материала (8%). При этом около 80% опрошенных родителей
при выборе детской одежды отдают предпочтение продукции импортного производства. Другая часть респондентов проявляет интерес к товарам зарубежных производителей. Видимо причина кроется в том, что многие предлагают для продажи детскую одежду,
которая по внешнему виду, дизайну и материалам значительно уступает аналогичным товарам импортного производства. Преимуществом отечественных товаров является высокое содержание натуральных волокон в составе материалов, из которых она изготовлена, при сравнительно низкой стоимости.
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Рисунок 2 – Мотивы при покупке детской спортивной одежды

При формировании гардероба ребенка необходимо учесть, что
из-за физиологических особенностей организма ребенка дети в
младшем школьном возрасте быстро растут. Опрос показал, что
причиной покупки детской спортивной одежды в 48% случаях явилась замена вещей из которых ребенок вырос (рис. 3), 29% случаях
– физический износ, 23% – расширение гардероба, 12% – необходимость замены в связи со сложившейся ситуацией. Таким образом, спрос на детские товары основывается на устойчивой специфической особенности потребления: необходимостью частой замены изделий с учетом фактора роста и приоритетному расходу из
семейного бюджета на покупку изделий для детей [2, 3].

Рисунок 3 – Место покупки детской одежды для занятий физкультурой

Выявлено, что около 62% респондентов приобретают одежду
для ребенка на рынках, 28% – в специализированных магазинах и
всего 9% – в дорогих фирменных магазинах.
Количество трикотажных изделий (джемпер и свитер) составляет весомую часть теплой одежды в гардеробе ребенка спортивного назначения (4,6 шт.), что почти равняется количеству курток,
ветровок и спортивных костюмов – 4,52 шт. Очевидно, эти изделия
предназначены не только для спортивных тренировок и занятий, в
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комплекте с рубашкой и блузкой, также для повседневной носки.
Также определена структура гардероба детской спортивной одежды
в различных половозрастных группах (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура гардероба детской спортивной одежды (фрагмент)

Необходимо отметить, что ассортимент одежды для старшего
школьного возраста и подросткового возраста обычно представляется
большим количеством универсальных изделий, используемых, как и
детьми младшего школьного возраста, в повседневной носке, при отдыхе и прогулке с учетом тенденции современной моды, направленной на стирание половых различий в одежде между девочками и
мальчиками. При этом особую стилеобразующую роль в повседневной детской одежде играет спорт [4]. Например, куртки спортивного
стиля, выполненные в этой стилевой направленности, не имеют конкретного адресата и могут быть использованы детьми обоих полов.
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Білокінь С.О., Бондаренко М.О. Черкаський
державний технологічний університет, Черкаси,
Антонюк В.С. НТУ України «Київський
політехнічний інститут», Київ, Україна
АВТОМАТИЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ
АТОМНО-СИЛОВОГО МІКРОСКОПУ
На сьогоднішній день велика кількість дослідницьких робіт
пов’язана з комплексним дослідженням нових матеріалів і елементів різних галузей науки і техніки в нанометричному діапазоні.
Найбільш популярним приладом для таких досліджень є атомносиловий мікроскоп (АСМ), який окрім високої роздільної здатності,
високої точності і чутливості відрізняється від сучасних методів
здатністю досліджувати не тільки геометрію і стан поверхні, але й
фізико-хімічні властивості (мікротвердість, зносостійкість, структурний склад, адгезійні та пружні властивості тощо). Проте, керування цим приладом не є досить зручним, а отримання якісних результатів вимагає від оператора значного досвіду роботи з приладом, а в деяких випадках і з досліджуваним матеріалом. При неправильному виборі вимірювального інструменту – зонду, або режиму
дослідження часто відбувається руйнація досліджуваного зразка
або зонда. В роботі пропонується автоматизація процесу дослідження за допомогою атомно-силового мікроскопу з мінімальним
втручанням оператора з метою підвищення точності результату і
збільшення строку надійної роботи зондів АСМ.
В той же час, все більших темпів розвитку набуває такий напрямок як нанотехнології, що охоплює майже всі галузі науки і техніки – від медицини до машинобудування. Тому об’єкти дослідження є досить різноманітними, а оператор часто не може спрогнозувати взаємодію зонда зі зразком і обрати правильні режими дослідження, що неминуче приводить до руйнації вимірювального інструмента. Для мінімізації впливу оператора на результати дослідження пропонується алгоритм автоматизації процесу дослідження
методом атомно-силової мікроскопії (рис. 1).
За наведеним алгоритмом пропонується досліджувати такі основні характеристики матеріалів: мікрогеометрію, локальну твердість, модуль Юнга, адгезійні властивості тощо. Для такої задачі
прилад дооснащується додатковим вимірювальним модулем, що
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має незалежне керування при проведенні механічних досліджень.
Це спричинене тим, що дослідження фізичних властивостей поверхні часто вимагає інструмент, що принципово відрізняється від інструменту для дослідження мікрогеометрії (більша твердість зонду,
більша жорсткість консолі).

Рисунок 1 – Алгоритм автоматизації дослідження за допомогою АСМ

Дослідження починається з орієнтації вимірювального інструменту над предметним столиком. Цей пункт є досить важливим, оскільки позиціонування лазерів і переміщення зонду відбуватиметься в автоматичному режимі. Після позиціонування лазерів проводиться перевірка вимірювальних інструментів за допомогою калібрувальної
решітки в формі гострих піків. При невідповідності форми зонда
більш ніж на 10%, вимірювальний інструмент відправляється на відновлення його форми за допомогою калібрувальної решітки в формі
шахової дошки (калібрувальні решітки встановлюються на предметному столику стаціонарно). Після повторної перевірки форми зонда
програма дозволяє приступати безпосередньо до дослідження. Проте
при повторній невідповідності форми зонда, програма пропонує оператору замінити зонд. Слід зазначити, що всі попередні процедури
виконуються в автоматичному режимі, що може зайняти від 3 до
5 хв. Після перевірки вимірювального інструменту і позиціонування
лазеру відбувається попереднє дослідження зразка.
При дослідження за допомогою АСМ перевагу надають контактному або динамічному режимам в залежності від типу зразка.
Неправильний вибір режиму та його параметрів неминуче приводить до спотворення результатів. Так, більшість біологічних зразків
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з високим модулем пружності представляються собою липкі поверхні, що виключає отримання якісного результату дослідження в контактному режимі за рахунок прилипання зонда до зразка в той час
як отримання якісних результатів твердих зразків з низьким модулем можливе лише в контактному режимі. Тому, для якісного дослідження пропонується попереднє дослідження зразка за відомою
методикою модуля Юнга за результатами чого прилад пропонує
оператору оптимальний режим дослідження.
При дослідженні мікротвердості та зносостійкості методом АСМ
модифікований АСМ пропонує два варіанти: автоматичного дослідження (прилад вимірює модуль пружності зразка за прописаним алгоритмом і пропонує оптимальний режим) і ручне введення (для стандартних зразків, або зразків які раніше досліджувались).
Таким чином, модифікація атомно-силового мікроскопу шляхом
автоматизації дослідження та дооснащення додатковими компонентами (додатковою автономною вимірювальною головкою, модулем
точного позиціонування зонда над зразком, предметним столиком з
вмонтованими калібрувальними решітками) мінімізують вплив оператора на дослідження, чим значно підвищується точність і надійність результатів.

Онанко А.П., Кулиш Н.П., Дмитренко О.П.,
Онанко Ю.А., Продайвода Г.Т., Выжва С.А.,
Колендо А.Ю., Куцевол Н.В. Киевский национальный
университет им. Т. Г. Шевченко, Киев, Украина
КОНТРОЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА “КЕРН-ДП”
ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ
Разработана автоматизированная система “КЕРН-ДП” для анализа параметров анизотропии. Разработка внедряется на персональном компьютере путем установки специального программного
обеспечения “КЕРН-ДП”.
Для определения механических характеристик сплавов: статического модуля упругости Е, предела упругости σЕ, предела текучести σ0.2, предела прочности σПР измерялась диаграмма напряжение
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– деформация σ – ε при кратковременном одноосном сжатиирастяжении с помощью модернизированной установки „АЛА-ТОО”
(ИMAШ-20-75). На рис. 1 показана передняя панель пульта управления модернизированной установки „АЛА-ТОО” (ИMAШ-20-75).
Образец, закрепленный в захватах, нагружался поступательным перемещением тяговой цепи от электродвигателя. Сила сжатиярастяжения F определялась с помощью тензометричного датчика
сопротивления Δρ. По величине tgα – угла линейного наклона кривых нагружения – разгружения определялся статический модуль
упругости Е. При построении диаграммы напряжение–деформация
σ–ε записывались кривые 2 циклов сжатия – растяжения.

Рисунок 1 – Передняя панель пульта управления модернизированной
установки АЛА-ТОО (ИМАШ-20-75). 1 – вакуумметр, 2 – органы управления
и контроля блока питания ртутно-кварцевой лампы ДРШ-250 осветителя микроскопу, 3 – переключатель термопар, 4 – часы, 5 – панель сигнализации, 6 –
микроскоп, 7 – гнездо для подключения электрода сварки термопар, 8 – устройство отображения, 9 – рукоятка перемещения защитного стекла

Компьютеризованная установка “КЕРН-4” (рис. 2) состоит из
измерительного блока и персонального компьютера с операционной системой “Windows XP”. Погрешность измерений относительного изменения модуля упругости равна ΔE/E ≈ 0,1% и внутреннего
трения ΔQ-1/Q-1 ≈ 2% [1].

Рисунок 2 – Иллюстрация окна обработки данных измерений скоростей упругих волн V эхо-импульсной методики на частоте f║ ≈ 1,11 МГц,
f┴ ≈ 0,43 МГц и общего вида компьютеризованной установки “КЕРН-4”
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Программа “KERN-DP” обеспечивает управление основными
подсистемами блока измерения, отображения сигнала приема в режиме цифрового осциллографа, который запоминает, а также вычисляет скорости распространения ультразвуку (УЗ) V и производит индикацию ее величины на мониторе. Измерительный блок состоит из генератора, усилителя мощности, модуля управления-1,
модуля управления-2, приемника, блока питания. Диапазон частот
f = 0,3–2 МГц. Установка методики акустической эмиссии на частоте f║ = 0,2–0,5 МГц для измерения скоростей упругих волн изображена на рис. 3. Использовались УЗ импульсно-фазовый метод определения скоростей упругих волн V с помощью установок УЗИСЛЕТИ, модернизированной УЗИС-КНУ на рис. 4, ультразвуковой
установки “КЕРН-СГ” на рис. 5.

Рисунок 3 – Установка методики акустической эмиссии на частоте f║ =
0,200–0,500 МГц α = 70 дБ для измерения УЗ скоростей упругих волн

Рисунок 4 – Модернизированная установка УЗИС-КНУ на частотах f1 ≈
1,67 МГц і f2 ≈ 5 МГц: 1 – образец, 2 – задержки, 3 – генератор,
4 – приемник, 5 – двухканальный осциллограф

Рисунок 5 – Ультразвуковая установка “КЕРН-СГ” для измерения скоростей упругих волн
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ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", Немирів, Україна
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ В САНАТОРНОКУРОРТНОМУ ЗАКЛАДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИМОГ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
В санаторно-курортному закладі є типові мега-процеси в
системі управління. Це такі мега-процеси:
 Лікування
 Розміщення (проживання)
 Харчування
Для отримання вищої категорії щодо надання лікувальних послуг заклад повинен мати систему управління якістю (СУЯ). Зараз
це вимоги стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління
якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015, IDT)».
Для санаторно-курортних закладів, в яких немає СУЯ по ДСТУ
ISO 9001 чи термін дії сертифікату на СУЯ закінчується потрібно
перейти на нову версію стандарту. У новій версії ДСТУ ISO 9001:
2015 є ряд відмінностей в порівнянні з діючою версією ДСТУ ISO
9001: 2009. Введений ризик-орієнтований підхід, посилений підхід
до лідерства, введений розділ «Знання організації» та ін. Тепер
важливими є загальні знання та вміння всього колективу, які забезпечуються не тільки знаннями і вміннями окремих фахівців, а й
знаннями, отриманими з інформаційних ресурсів організації, правильним формуванням робочих груп.
Для надання послуг з тимчасового проживання є нормативний
акт КМУ «Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» від 15.03.2006 № 297 (редакція від
13.09.2012 р.), а для сертифікації таких послуг є "Порядок встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для
надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)" від
29.07.2009 № 803 (редакція від 18.12.2015) по якому присвоюється
«зірковість» закладу.
Для надання послуг з харчування потрібна система аналізу в
критичних контрольних точках – НАССР. З 01.01.2016 р. набули
чинності обов'язкові вимоги Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» . Всі за219

клади харчування мають виконувати ці вимоги. У тому числі, тепер
обов'язковим є застосування системи НАССР (ХАССП). Невиконання вимог тягне високі штрафи за статтею 64 Закону,
адміністративне призупинення діяльності до 10 діб. Також потрібно
виконувати вимоги чинних санітарних правил і норми (ДСП,
ДСН, ДСанПіН). В системі НАССР потрібно визначення сфери застосування, аналіз ризиків, формування робочої групи, збір
інформації про сировинні компоненти та продукцію, організація
вхідного контролю, встановлення критичних контрольних точок,
встановлення критичних меж, системи моніторингу та контролю,
розробка та верифікація блок-схеми процесу виготовлення, схеми
технологічних операцій, розробка та затвердження документації,
внутрішній моніторинг і контроль, навчання персоналу та призначення відповідальних осіб і т.д. Потрібно визначення біологічних,
фізичних, хімічних небезпек, складання плану НАССР, ведення робочих записів системи НАССР. В системі НАССР потрібні:
 постійний контроль зберігання харчової продукції, контроль
температурних режимів обробки;
 заходи з організації та контролю прибирання, миття, дезінфекції,
знищення відходів, залишків продукції
 контроль відповідності води, обладнання, санітарного стану
приміщень і т.д заходи боротьби з гризунами, шкідниками.
Правила особистої гігієни і санітарії повинні виконуватись. Повинен також бути план дій в екстрених ситуаціях (у разі виявлення
небезпечної харчової продукції, харчового отруєння).
Також потрібно звернути увагу на вимоги стандартів BS
OHSAS 18001:2007 та майбутнього ISO 45001. Вони регламентують
вимоги до охорони праці та здоров’я персоналу організації. А в санаторно-курортному закладі це також важливо, бо є ризики для персоналу при проведенні медичних аналізів, виконання лікувальних
процедур, тощо. Такі ж ризики можуть бути і для пацієнтів.
Це сучасні підходи, які мають впроваджуватись у курортносанітарному закладі для забезпечення покращення поточної діяльності з обслуговування пацієнтів, для конкурентних переваг.
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ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СИСТЕМУ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ,
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА МЕТРОЛОГІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ (на червень 2016 року)
Нормативно-правова база в сфері технічного регулювання, стандартизації,
метрології та метрологічної діяльності в Україні складається із:
Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 “Про
стандартизацію і сертифікацію”.
Законів України:
“Про стандартизацію”; “Про метрологію та метрологічну діяльність”; – “Про
технічні регламенти та оцінку відповідності”; – “Про акредитацію органів з
оцінки відповідності”; Постанов Кабінету Міністрів України:
– від 27.01.2016 № 96 “Про затвердження порядку видачі, або відмови у видачі
рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання цього рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов”;
– від 27.01.2016 № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності”;
– від 27.01.2016 № 57 “Про затвердження порядку видачі, відмови у видачі,
переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з
сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та
анулювання рішення про призначення”;
– від 13.01.2016 № 56 “Про затвердження спеціальних вимог до призначених
органів з оцінки відповідності”;
– від 30.12.2015 №1184 “Про затвердження форми, опису знака відповідності
технічним регламентам, правил та умов його нанесення”;
– від 16.12.2015 № 1170 “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу
відповідності вимогам до національного органу України з акредитації та внесення зміни до пункту 3 Положення про Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України“;
– від 16.12.2015 № 1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні
органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання”;
– від 18.06.2012 № 708 “Про затвердження Правил підготовки проектів
технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства
Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України”;
– від 11.04.2002 № 485 “Про затвердження Правил визначення вартості робіт з
підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері”.
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1163-р “Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу
стандартизації”.
У ході адміністративної реформи низкою указів Президента України (від
09.12.2010 № 1085/2010, від 06.04.2011 № 370/2011 та від 31.05.2011 № 634/2011)
функції уповноваженого центрального органа виконавчої влади у сфері
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технічного регулювання покладено на Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України (департамент технічного регулювання).
Згідно з Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014
№ 459 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
13.01.2016 № 4), Мінекономрозвитку, зокрема, забезпечує формування та
реалізацію державної політики у сфері технічного регулювання, стандартизації,
метрології та метрологічної діяльності.
Мінекономрозвитку України відповідно до покладених на нього завдань у
сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної
діяльності:
– забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері стандартизації;
– погоджує програму робіт з національної стандартизації;
– вживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації
до законодавства ЄС;
– узагальнює практику застосування законодавства у сфері стандартизації,
розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить на розгляд в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України;
– погоджує розроблені національним органом стандартизації національні
стандарти (зміни до них);
– затверджує національні класифікатори, зміни до них та процедури їх розроблення;
– здійснює контроль за дотриманням національним органом стандартизації
процедур у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм і вимог, установлених законодавством;
– вживає обґрунтованих заходів для прийняття і дотримання суб’єктами
стандартизації Кодексу доброчинної практики з розробки, прийняття та застосування стандартів відповідно до Угоди Світової організації торгівлі про технічні
бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової
організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.;
– затверджує Статут національного органу стандартизації та зміни до нього;
– інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у сфері
стандартизації;
– у межах повноважень, передбачених законом, здійснює співробітництво у
сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;
– визначає пріоритетні напрями розвитку у сфері стандартизації;
– утворює національний орган стандартизації;
– затверджує Положення про керівну раду національного органу
стандартизації та її склад;
– затверджує Положення про комісію з апеляцій, її склад та порядок розгляду
апеляцій;
– здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності комісії з апеляцій, утвореної відповідно до статті 14 Закону України
“Про стандартизацію”;
– затверджує методику визначення трудомісткості та вартості робіт з
національної стандартизації;
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– розглядає щорічний звіт про діяльність національного органу стандартизації;
утворює національний орган з акредитації та національний орган
стандартизації;
призначає на посаду і звільняє з посади керівника національного органу з
акредитації;
здійснює в установлені строки моніторинг національного органу з акредитації
з метою забезпечення виконання ним вимог, встановлених статтею 61 Закону
України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;
вживає відповідних коригувальних заходів або забезпечує вжиття таких
заходів національним органом з акредитації у разі, коли зазначений орган не
відповідає вимогам або не виконує обов'язків, встановлених Законом України
“Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;
визначає пріоритетні напрями розвитку технічного регулювання в Україні;
забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері технічного регулювання;
координує діяльність з розроблення та перегляду технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;
затверджує в установленому законом порядку план розроблення технічних
регламентів на один або кілька календарних років;
погоджує проекти технічних регламентів і процедур оцінки відповідності,
розроблені відповідними центральними органами виконавчої влади;
здійснює методичне забезпечення діяльності з розроблення та перегляду
технічних регламентів і процедур оцінки відповідності;
визначає порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти
та реєстру призначених органів і визнаних незалежних організацій;
формує та веде базу даних про технічні регламенти та реєстр призначених
органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій;
затверджує перелік національних стандартів, відповідність яким надає
презумпцію відповідності органів з оцінки відповідності спеціальним вимогам до
призначених органів з оцінки відповідності, та розміщує його на своєму
офіційному веб-сайті;
здійснює визначені законом функції органу, що призначає органи з оцінки
відповідності (у тому числі визнані незалежні організації), обмежує сферу їх призначення, тимчасово припиняє чи поновлює дію рішень про призначення або
анулює такі рішення;
затверджує положення про апеляційну комісію щодо розгляду апеляцій на
рішення призначених органів з оцінки відповідності, її склад та порядок розгляду
нею апеляцій;
здійснює відповідно до закону функції технічного регулювання у визначеній
законодавством сфері;
готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України про взаємне
визнання результатів оцінки відповідності та з інших питань технічного регулювання;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері технічного регулювання з
відповідними органами інших держав;
визначає основні принципи, структуру та правила державної системи
сертифікації;
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затверджує перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та
визначає строки її запровадження;
встановлює вимоги до призначених органів з сертифікації в державній системі
сертифікації;
встановлює правила визнання сертифікатів відповідності інших держав у
державній системі сертифікації;
призначає органи із сертифікації в державній системі сертифікації та присвоює
їм ідентифікаційні номери, відмовляє у призначенні органів із сертифікації,
розширює сферу призначення та анулює призначення;
розглядає спірні питання щодо проведення сертифікації в державній системі
сертифікації;
здійснює державний нагляд за дотриманням органами із сертифікації правил і
порядку сертифікації продукції в державній системі сертифікації шляхом проведення планових та позапланових перевірок;
веде Реєстр державної системи сертифікації;
організовує інформаційне забезпечення з питань сертифікації в державній
системі сертифікації;
установлює вимоги до змісту інформації про прийняті органами із сертифікації
рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення дії
сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності, яка подається
для включення до Реєстру державної системи сертифікації;
установлює порядок ведення Реєстру державної системи сертифікації;
установлює порядок присвоєння органами із сертифікації реєстраційних
номерів виданим ними сертифікатам відповідності та свідоцтвам про визнання
відповідності;
установлює форму заявки, яку подає організація, що претендує на призначення
органом із сертифікації в державній системі сертифікації;
– здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні;
– забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері метрології та
метрологічної діяльності;
– організовує проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;
– забезпечує функціонування національної еталонної бази та готує пропозиції
щодо її вдосконалення;
– розробляє або бере участь у розробленні державних наукових і науковотехнічних програм з питань забезпечення єдності вимірювань;
– розробляє державні науково-технічні програми щодо створення та вдосконалення державних еталонів;
– координує діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку
метрологічної системи України;
– надає еталонам статус національних еталонів;
– реєструє національні еталони;
– визначає вчених зберігачів національних еталонів;
– здійснює уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
– проводить моніторинг відповідності уповноважених наукових
метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій вимогам
Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” та приймає
224

рішення щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, якщо вони не виконують обов’язки, визначені Законом України “Про метрологію та метрологічну
діяльність”;
– затверджує положення про наукові метрологічні центри;
– встановлює визначення основних одиниць Міжнародної системи одиниць
(SI), назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних
від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та
правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин;
– встановлює порядок зберігання та застосування національних еталонів і
контролює додержання правил та умов їх зберігання і застосування;
– затверджує типове положення про метрологічні служби центральних органів
виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань
підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері
законодавчо регульованої метрології;
– встановлює порядок ведення реєстру затверджених типів засобів
вимірювальної техніки;
– встановлює міжповірочні інтервали для законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки за категоріями;
– встановлює порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її
результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких
засобів;
– встановлює критерії, яким повинні відповідати уповноважені наукові
метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії;
– встановлює порядок атестації аудиторів з метрології;
– веде Державний реєстр наукових метрологічних центрів, метрологічних
центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
– розміщує на своєму офіційному веб-сайті посилання на документи, що
містять технічні специфікації, прийняті Міжнародною організацією законодавчої
метрології (нормативні документи Міжнародної організації законодавчої
метрології), та переліки частин зазначених нормативних документів,
відповідність яким надає презумпцію відповідності засобів вимірювальної
техніки суттєвим вимогам технічного регламенту щодо засобів вимірювальної
техніки, на які поширюються такі частини нормативних документів;
– представляє інтереси України у відповідних міжнародних організаціях з питань стандартизації, метрології, укладає міжнародні договори України про
співробітництво у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та
метрологічної діяльності з відповідними уповноваженими іноземними
організаціями та відповідними урядовими і міжурядовими органами інших держав згідно із Законом України “Про міжнародні договори України”.
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС визначило основні завдання у сфері технічного регулювання, якими наразі є приведення національного
законодавства (базового та галузевого) у відповідність із законодавством ЄС та
забезпечення реалізації його положень; здійснення необхідних адміністративних
та інституційних реформ відповідно до Угоди про оцінку відповідності та
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прийнятність промислових товарів та запровадження ефективної та прозорої
адміністративної системи у сфері технічного регулювання, що створить
сприятливі умови для розвитку експорту.
З метою приведення національного законодавства у сфері технічного регулювання відповідно до вимог законодавства ЄС здійснено низку заходів.
У сфері стандартизації
Прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII “Про стандартизацію”
(нова редакція), яким передбачено створення національного органу
стандартизації, який не є органом державної влади; скасування обов'язковості застосування стандартів та інших нормативних документів у сфері стандартизації;
відміна реєстрації технічних умов; зняття необхідності відомчих погоджень
проектів національних стандартів та усунення нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних з розробкою стандартів і технічних умов підприємств,
установ і організацій. Закон набрав чинності 3 січня 2015 року.
Реалізація Закону дозволить забезпечити:
удосконалення правових та організаційних засад національної стандартизації;
створення нової національної системи стандартизації, яка відповідає сучасними вимогам та тенденціям і забезпечить єдину державну політику у зазначеній
сфері, спрямовану на нормативне забезпечення найважливіших державних завдань;
приведення національної системи стандартизації у відповідність з
європейською моделлю;
створення організаційних форм діяльності у сфері стандартизації, що
відповідатимуть міжнародній та європейській практиці;
дотримання основоположних принципів стандартизації.
На виконання Закону України від 05.06.2014 № 1315-VII “Про
стандартизацію” прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від
26.11.2014 № 1163-р “Про визначення державного підприємства, яке виконує
функції національного органу стандартизації”, розроблене Мінекономрозвитку,
яким визначено, що державне підприємство “Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (далі –
ДП “УкрНДНЦ”) виконує функції національного органу стандартизації (далі –
НОС).
Відповідно до Закону до повноважень НОС належить, зокрема:
1) організація та координація діяльності щодо розроблення, прийняття,
перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів,
кодексів усталеної практики та змін до них;
2) прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів
усталеної практики та змін до них;
3) вжиття заходів щодо гармонізації національних стандартів та кодексів
усталеної практики з відповідними міжнародними, регіональними стандартами
та кодексами усталеної практики;
4) розроблення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері стандартизації, національних стандартів та
змін до них щодо:
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процедур розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та
відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до
них;
критеріїв, форми і процедур розгляду пропозицій щодо проведення робіт з
національної стандартизації;
процедур створення, діяльності та припинення діяльності технічних комітетів
стандартизації;
5) забезпечення відповідності національних стандартів та кодексів усталеної
практики законодавству;
6) забезпечення адаптації національних стандартів та кодексів усталеної практики до сучасних досягнень науки і техніки;
7) підготовка та затвердження програми робіт з національної стандартизації;
8) прийняття рішень щодо створення та припинення діяльності технічних
комітетів стандартизації, визначення сфери їх діяльності;
9) координація діяльності технічних комітетів стандартизації;
10) участь у підготовці міжнародних, регіональних стандартів та кодексів
усталеної практики, що розробляються відповідними міжнародними та
регіональними організаціями стандартизації, членом яких є національний орган
стандартизації чи з якими він співпрацює згідно з положеннями таких
організацій або відповідними договорами, а також забезпечення врахування
інтересів України під час провадження зазначеної діяльності;
11) забезпечення та сприяння співробітництву у сфері стандартизації між виробниками, постачальниками, споживачами продукції та відповідними державними органами;
12) заохочення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі в
розробленні національних стандартів та кодексів усталеної практики, забезпечення доступу зазначених суб’єктів до текстів таких документів.
Відповідно до статті 27 Закону України "Про стандартизацію" НОС
представляє інтереси України в міжнародних та регіональних організаціях
стандартизації, приймає рішення про приєднання до них, укладає договори про
співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації з національними органами стандартизації інших держав, вживає заходів щодо виконання зобов’язань, узятих за результатами участі в міжнародних та регіональних
організаціях стандартизації.
ДП “УкрНДНЦ” восени 2015 року отримано підтвердження членства в
Міжнародній організації зі стандартизації (ISO) та Міжнародній
електротехнічній комісії (ІЕС), що сприятиме впровадженню досягнень
технічного прогресу та розвитку технологій, надає можливість узгоджувати
національну технічну політику у сфері стандартизації з технічною політикою,
яку проводять торгові партнери України.
На сьогодні ДП “УкрНДНЦ” як національний орган стандартизації проводить
роботу щодо укладення угод з Європейським комітетом зі стандартизації (CEN)
та Європейським комітетом зі стандартизації в електротехніці (CENELEC).
Крім того, наразі опрацьовується питання щодо укладення двосторонніх угод у
сфері стандартизації між ДП “УкрНДНЦ” та національними органами
стандартизації інших країн-торговельних партнерів України.
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Наразі проводиться робота щодо перегляду основоположних стандартів з урахуванням нової редакції Закону України “Про стандартизацію”.
В Україні на постійній основі забезпечується гармонізація національних
стандартів з міжнародними і європейськими, в першу чергу тих, добровільне застосування яких є доказом відповідності продукції вимогам технічних
регламентів, аналогічних відповідним директивам Нового та Глобального
підходів.
На сьогодні фонд національних стандартів становить 15 133 національних
стандартів, з яких 11 300 гармонізованих з міжнародними та європейськими.
У 2015 році прийнято 3996 національних нормативних документів (стандартів
та змін до стандартів), з яких 2970 – гармонізовані з міжнародними та
європейськими.
На сьогодні скасовано чинність міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, зокрема, у 2015 році видано накази щодо скасування 15 773
ГОСТ (в тому числі ДСТУ ГОСТ, ідентичних ГОСТ до 1992 року).
Україна представлена в таких міжнародних та європейських організаціях зі
стандартизації:
Міжнародній організації зі стандартизації (ISO), статус повноправного члена з
1993 року;
Міжнародній електротехнічній комісії (IEC), статус повноправного члена з
1993 року;
Європейському комітеті зі стандартизації (СЕN), статус члена-кореспондента з
1997 року, у 2005 році отримано статус Партнерського органу зі стандартизації
(PSB), з 2008 року набуто статусу афілійованого члена;
Європейському комітеті зі стандартизації в електротехніці (CENELEC), статус
афілійованого члена з 2001 року.
У сфері метрології
Прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII “Про метрологію та
метрологічну діяльність”, яким передбачено гармонізацію законодавчих актів з
документами Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), актами
законодавства ЄС з питань метрології та документами Європейської співпраці із
законодавчої метрології (WELMEC). Також передбачено створення окремого
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері
метрологічного нагляду. Закон набрав чинності 1 січня 2016 року.
Реалізація Закону дозволить забезпечити:
створення сучасної метрологічної системи України та її інтеграції у світовий та
європейський економічний простір;
створення умов для розвитку вітчизняного виробництва засобів вимірювальної
техніки та їх доступу на світовий ринок шляхом підвищення
конкурентоспроможності;
скорочення кількості документів дозвільного характеру в сфері метрології;
захист громадян України і національної економіки від недостовірних
результатів вимірювань, що використовуються під час: робіт із забезпечення захисту життя та охорони здоров'я громадян; контролю якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів; контролю стану навколишнього природного середовища; контролю безпеки умов праці; торговельно-комерційних
операцій та розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем; обчислення
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сум податків і зборів, податкового та митного контролю; робіт, пов’язаних з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови.
Відповідно до Закону метрологічна система України створює необхідні засади
для забезпечення єдності вимірювань у державі, основними завданнями якої є:
1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної
діяльності;
2) захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних
результатів вимірювань;
3) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології та метрологічної діяльності;
4) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;
5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та
організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.
Метрологічна система України включає:
– національну метрологічну службу;
– нормативно-правову базу, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології
та метрологічної діяльності;
– національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць
вимірювання;
– систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також систему акредитації випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності у
випадках, визначених цим та іншими законами України;
– навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що поширюють
знання та досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та розвитку
метрологічної системи України, координує Мінекономрозвитку.
До національної метрологічної служби належать:
1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері метрології та метрологічної діяльності (Мінекономрозвитку);
2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері метрології та метрологічної діяльності (Мінекономрозвитку);
3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері метрологічного нагляду (Держпродспоживслужба);
4) наукові метрологічні центри;
5) державні підприємства, які належать до сфери управління
Мінекономрозвитку, та провадять метрологічну діяльність;
6) Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних
про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
7) метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій;
8) органи з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повірочні
лабораторії.
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Реалізація Закону передбачає розроблення 38 підзаконних нормативноправових актів (з них – 32 Мінекономрозвитку: 19 постанов Кабінету Міністрів
України та 13 наказів Мінекономрозвитку).
Наразі прийнято такі нормативно-правові акти:
22 постанова Кабінету Міністрів України, 18 з яких розроблено
Мінекономрозвитку, а саме:
– від 25.02.2015 № 75 “Про визнання такими, що втратили чинність, постанов
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 року № 528 і від 15 січня 2005 року
№ 32” (особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок);
– від 27.05.2015 № 330 “Про визначення наукових метрологічних центрів”;
– від 04.06.2015 № 372 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України“ (щодо скасування постанови Кабінету
Міністрів України від 17.08.1998 № 1300 “Про затвердження Порядку ввезення
на територiю України засобiв вимiрювальної технiки”);
– від 04.06.2015 № 374 “Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці”;
– від 17.06.2015 № 398 “Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів”;
– від 08.07.2015 № 474 “Про затвердження Порядку подання засобів
вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт”;
– від 19.08.2015 № 607 “Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності”;
– від 02.09.2015 № 663 “Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів”;
– від 02.09.2015 № 664 “Питання Служби єдиного часу і еталонних частот”;
– від 02.09.2015 № 667 “Про затвердження Положення про Державну службу
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів”
(метрологічний нагляд);
– від 07.10.2015 № 807 “Про внесення змін до Порядку та критеріїв надання
еталонам статусу національних еталонів”;
– від 28.10.2015 № 865 “Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з
проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених
засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг”;
– від 16.12.2015 № 1058 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та
метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого
товару в упаковках”;
– від 16.12.2015 № 1062 “Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів”;
– від 16.12.2015 № 1110 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за
додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів”;
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– від 16.12.2015 № 1113 “Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів”;
від 16.12.2015 № 1193 “Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких
товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку”;
– від 16.12.2015 № 1195 “Про затвердження Порядку встановлення
міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки за категоріями”;
від 23.12.2015 № 1152 “Про особливості метрологічного забезпечення
діяльності у сфері оборони”;
від 13.01.2016 № 94 “Про затвердження Технічного регламенту законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки”;
від 24.01.2016 № 117 “Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на
проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та
встановлення розміру плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката”;
– від 24.01.2016 № 163 “Про затвердження Технічного регламенту засобів
вимірювальної техніки”.
8 наказів Мінекономрозвитку, 7 із яких з державною реєстрацією у Мін’юсті,
а саме:
– від 04.08.2015 № 914 “Про затвердження визначень основних одиниць SI,
назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць
вимірювання і символів величин”, зареєстрований у Мін’юсті 25.08.2015 за №
1022/27467;
– від 15.09.2015 № 1144 “Про затвердження Порядку зберігання та застосування національних еталонів”, зареєстрований у Мін’юсті 30.09.2015 за №
1159/27604;
– від 21.09.2015 № 1164 “Про затвердження Порядку ведення Державного
реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних
лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в есплуатації”, зареєстрований у
Мін’юсті 06.10.2015 за № 1203/27648;
– від 23.09.2015 № 1192 “Про затвердження Критеріїв, яким мають відповідати
наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери
управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять
метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або
уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації”, зареєстрований у
Мін’юсті 07.10.2015 за № 1213/27658;
– від 21.12.2015 № 1719 “Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що
перебувають в експлуатації”, зареєстрований у Мін’юсті 14.01.2016 за №
51/28181;
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– від 23.12.2015 № 1747 “Про затвердження Типового положення про
метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних
органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та
організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології,
визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики”,
зареєстрований у Мін’юсті 16.01.2016 за № 79/28209;
– від 08.02.2016 № 193 “Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, та оформлення її результатів”, зареєстрований у Мін’юсті
24.02.2016 за № 278/28408;
– від 10.05.2016 № 792 “Про затвердження положень про наукові метрологічні
центри та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”.
Проекти інших актів Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку,
необхідних для реалізації Закону, знаходяться на різних етапах погодження.
На сьогодні до Реєстру державних, первинних і вторинних еталонів одиниць
вимірювань внесено 69 державних первинних і 71 вторинний еталон одиниць
вимірювань та до бази даних Міжнародного бюро з мір та ваг (ВІРМ) внесено
234 СМС-рядки.
Україна представлена в таких міжнародних і регіональних організаціях з
метрології:
– Генеральній конференції з мір і ваги (СGPM), статус асоційованого члена з
2002 року;
– Організації Євроазіатського співробітництва державних метрологічних
інститутів (COOMET), статус повноправного члена з 1992 року;
– Європейській асоціації національних метрологічних установ (EURАMET),
статус організації-партнера з 1998 року;
– Міжнародній організації законодавчої метрології (OIML), статус членакореспондента з 1997 року.
У сфері технічних регламентів та оцінки відповідності
Прийнято Закон України від 15.01.2015 № 124-VIII “Про технічні регламенти
та оцінку відповідності”, який встановлює єдині правові та організаційні засади
розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур
оцінки відповідності, здійснення оцінки відповідності відповідно до
європейських вимог та положень Угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ, а
також визначення кінцевої дати скасування обов’язкової сертифікації продукції
(з 2018 року) згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 4693 “Про стандартизацію і сертифікацію”. Закон набрав чинності 10 лютого
2016 року.
Реалізація зазначеного Закону передбачає розроблення проектів 31
підзаконного акту: 16 актів Кабінету Міністрів України (розробник 15 з яких –
Мінекономрозвитку, 1 – інші центральні органи виконавчої влади) та 14 наказів
Мінекономрозвитку.
Із розроблених Мінекономрозвитку актів прийнято:
11 постанов Кабінету Міністрів України, а саме:
– від 17.07.2015 № 519 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захис232

ту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження
відповідності та управління якістю”.
– від 04.11.2015 № 898 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 18.06.2012 № 708”;
– від 16.12.2015 № 1057 “Про визначення сфер діяльності, в яких центральні
органи виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання”;
– від 16.12.2015 № 1170 “Про затвердження Порядку здійснення моніторингу
відповідності вимогам до національного органу України з акредитації”;
– від 30.12.2015 № 1184 “Про затвердження форми та опису знака
відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення”;
– від 13.01.2016 № 4 “Про внесення змін до Положення про Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України”;
– від 13.01.2016 № 56 “Про затвердження спеціальних вимог до призначених
органів”;
– від 27.01.2016 № 57 “Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі,
переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу
сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та
анулювання рішення про призначення”;
– від 27.01.2016 № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності та правил їх використання для розроблення процедур оцінки відповідності”;
– від 27.01.2016 № 96 “Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі
рішення про призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання цього рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов”;
– від 02.03.2016 № 142 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 21 травня 2012 р. № 436”.
7 наказів Мінекономрозвитку, а саме:
– від 17.09.2015 № 1151 “Про затвердження форми заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації” (зареєстрований в Мін'юсті
02.10.2015 за № 1179/27624);
– від 08.10.2015 № 1282 “Про затвердження Порядку формування та ведення
бази даних про технічні регламенти” (зареєстрований в Мін'юсті 27.10.2015 за
№ 1309/27754);
– від 17.11.2015 № 1454 “Про затвердження Положення про апеляційну
комісію з розгляду апеляцій на рішення призначених органів і визнаних незалежних організацій та порядку розгляду нею апеляцій” (зареєстрований в Мін'юсті
04.12.2015 за № 1512/27957 та за № 1513/27958);
– від 10.02.2016 № 224 “Про затвердження Порядку формування та ведення
реєстру призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних
організацій та Порядку формування та ведення баз даних, одержаних органом,
що призначає, від призначених органів з оцінки відповідності” (зареєстрований в
Мін'юсті 25.02.2016 за №295/28425, 296/28426);
– від 25.02.2016 № 308 “Про затвердження Переліку національних стандартів,
відповідність яким надає презумпцію відповідності органів з оцінки
відповідності і визнаних незалежних організацій спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій”;
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– від 14.04.2016 № 686 “Про затвердження плану розроблення технічних
регламентів на 2016 рік”;
– від 28.03.2016 № 518 “Про затвердження Вимог до призначених органів з
сертифікації в державній системі сертифікації”.
Проекти інших актів Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку,
необхідних для реалізації Закону, знаходяться на різних етапах погодження.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 “Про
стандартизацію і сертифікацію” сертифікація продукції в Україні поділяється на
обов’язкову та добровільну.
Обов’язковій сертифікації підлягає продукція, на яку законодавчими чи нормативними документами встановлені обов’язкові вимоги щодо безпеки для життя і здоров’я споживачів, а також їхнього майна і навколишнього середовища.
Обов’язкова сертифікація проводиться в державній системі сертифікації і
включає перевірку й випробування продукції для визначення її характеристик і
подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.
Добровільна сертифікація на відповідність вимогам нормативних документів,
погоджених з постачальником і споживачем, проводиться з ініціативи виготовлювача, продавця, споживача, органів державної влади, громадських організацій
для установлення відповідності продукції вимогам, що не відносяться до
обов’язкових, на договірних умовах між заявником і органом з сертифікації.
Сертифікація продукції проводиться в порядку, визначеному державними
стандартами і розробленими на їхній основі правилам, що, в основному,
аналогічні для різних видів продукції. Сертифікація імпортної продукції провадиться за тими ж процедурами, що й вітчизняної.
Організаційну основу державної системи сертифікації становлять 12
національних стандартів України:
ДСТУ 3410–96 Державна система сертифікації. Основні положення;
ДСТУ 3411:2004 Державна система сертифікації. Вимоги до органів з
сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на
діяльність у Системі;
ДСТУ 3412–96 Державна система сертифікації. Вимоги до випробувальних
лабораторій;
ДСТУ 3413–96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення
сертифікації продукції;
ДСТУ 3414–96 Державна система сертифікації. Атестація виробництва. Порядок проведення;
ДСТУ 3415–96 Державна система сертифікації. Реєстр Системи;
ДСТУ 3417–96 Державна система сертифікації. Процедура визнання
результатів сертифікації продукції, що імпортується;
ДСТУ 3418–96 Державна система сертифікації. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;
ДСТУ 3419–96 Державна система сертифікації. Сертифікація систем якості.
Порядок проведення;
ДСТУ 3420–96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що
здійснюють сертифікацію систем управління;
ДСТУ 3498–96 Державна система сертифікації. Бланки документів. Форма та
опис;
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ДСТУ 3957–2000 Державна система сертифікації. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.
Сертифікація продукції в державній системі сертифікації проводиться
відповідно до правил обов’язкової сертифікації однорідних видів продукції. На
сьогодні цей перелік складається з 5 документів, а саме:
1. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 13.09.1996 № 378 “Про затвердження Правил обов’язкової
сертифікації тютюнових виробів”, зареєстровано у Мін’юсті 03.10.1996 №
596/1594.
2. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 16.01.1997 № 19 “Про затвердження Правил обов’язкової
сертифікації нафти та нафтопродуктів”, зареєстровано в Мін’юсті 26.02.1997 за
№ 52/1856.
3. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 11.04.1997 № 192 “Про затвердження Правил обов’язкової
сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”, зареєстровано в
Мін’юсті 18.06.1997 за № 222/2026.
4. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 10.04.1997 № 191 “Про затвердження Правил обов’язкової
сертифікації технічних охоронної та охоронно-пожежної сигналізації”,
зареєстровано в Мін’юсті 08.08.1997 за № 298/2102.
5. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 27.06.1997 № 374 “Про затвердження Правил обов’язкової
сертифікації продукції протипожежного призначення”, зареєстровано в Мін’юсті
16.09.1997 за № 407/2211.
На здійснення сертифікації продукції в державній системі сертифікації призначено близько 133 органи з сертифікації. Така кількість органів з сертифікації
повністю задовольняє потреби вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності
у сертифікації будь-якої номенклатури продукції.
Державна система сертифікації передбачає різні схеми проведення робіт з
сертифікації. За бажанням заявника сертифікація продукції може здійснюватися
за такими схемами:
1. Сертифікація окремої партії продукції;
2. Сертифікація серійного виробництва продукції з обстеженням виробництва,
з атестацією виробництва, з сертифікацією (оцінкою) систем управління якості.
Україна, виконуючи свої зобов’язання стосовно дотримання положень угод
СОТ, поступово скорочує Перелік продукції, що підлягає обов’язковій
сертифікації в Україні (далі – Перелік), шляхом переходу від обов’язкової
сертифікації продукції до її оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
Перелік скорочується у зв’язку із впровадженням технічних регламентів на
конкретні види продукції.
В рамках цих зобов’язань за період з 2005 року по 2015 рік Перелік скорочено
на 86,4% шляхом виключення із нього продукції, на яку поширюється дія
технічних регламентів, а також продукції з низьким ступенем ризику.
Згідно із положеннями Закону України “Про технічні регламенти та оцінку
відповідності” з 01.01.2018 року втрачає чинність Декрет Кабінету Міністрів
України від 10.05.1993 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”.
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Ураховуючи, що Перелік затверджується на виконання положень Декрету, тому з 01.01.2018 року буде скасовано 100% позицій Переліку.
У рамках здійснення міжнародної діяльності у сфері оцінки відповідності
Україна приєдналась до міжнародних систем сертифікації Міжнародної
електротехнічної комісії (ІЕС), а саме:
Системи з випробувань електрообладнання на відповідність стандартам безпеки (ІЕСЕЕ) за схемою СВ;
Системи сертифікації компонентів електронної техніки (IECQ).
Прийняття Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”,
зокрема, створює законодавче підґрунтя для адаптації “вертикального (секторального) законодавства”, визначеного частиною другою Додатку ІІІ до Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, оскільки на виконання статей 56 і 57 Глави 3
“Технічні бар’єри в торгівлі” Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
українська сторона вживає необхідних заходів щодо підписання Угоди про
оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (далі – Угода АСАА).
Приєднання України до Угоди АСАА надасть можливість продукції, яка охоплена цією Угодою, бути розміщеною на внутрішньому ринку ЄС без додаткових випробувань та процедур оцінки відповідності.
Із 27 секторів, визначених у цьому Додатку, в Україні на основі відповідних
актів законодавства ЄС прийнято 24 технічні регламенти, з яких 22 є
обов’язковими до застосування. Залишилось розробити ще 3 технічні регламенти
у відповідних секторах (щодо вибухових речовин цивільного призначення, пакування та відходів пакування, високошвидкісних залізниць).
При цьому у зв’язку із змінами у європейському законодавстві, відповідно до
яких низку директив ЄС було переглянуто і викладено у новій редакції, здійснюється перегляд прийнятих технічних регламентів з метою максимального приведення у відповідність до нових версій директив ЄС.
На сьогодні окремі технічні регламенти максимально приведені у відповідність з актами законодавства ЄС (електромагнітна сумісність обладнання; низьковольтне електричне обладнання; безпека машин; безпечність іграшок; медичні
вироби; медичні вироби для діагностики in vitro; активні медичні вироби, які імплантують, енергетичне маркування).
Наразі продовжується робота з підготовки до підписання Угоди АСАА в трьох
визначених секторах української промисловості (низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини), що були визначені пріоритетними за участі
центральних органів виконавчої влади та інших зацікавлених організацій.
На сьогодні завершено роботу щодо приведення технічних регламентів у вищезазначених трьох секторах промислової продукції до європейського законодавства, в результаті чого прийнято:
– Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Уряду
від 30.01.2013 № 62;
– Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений постановою Уряду від 16.12.2015 № 1067;
– Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання, затверджений
постановою Уряду від 16.12.2015 № 1077.
При цьому, з огляду на прийняття Європейським Парламентом та Радою ЄС
нової версії директиви щодо простих посудин високого тиску (від 26 лютого
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2014 року № 2014/29/ЄС) завершується робота щодо приведення у відповідність
до європейського законодавства Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Уряду від 25.03.2009 № 268.
У цілях Угоди АСАА призначено 12 органів з оцінки відповідності, акредитованих Національним агентством з акредитації України (НААУ), з яких чотири –
недержавної форми власності.
Наразі опрацьовується питання щодо розширення Угоди АСАА на наступні
пріоритетні сектори промислової продукції згідно з Додатком ІІІ до Угоди про
асоціацію, що дасть можливість підвищити конкурентоспроможність вітчизняної
продукції та розширити експортні спроможності України.
Європейська сторона має приступити до перевірки українських технічних
регламентів, систем стандартизації, метрології, акредитації, ринкового нагляду та
робіт з оцінки відповідності на відповідність вимогам до системи технічного регулювання, викладених у актуальних директивах, рішеннях та регламентах ЄС, у
2016 році.
Українська сторона у січні 2016 року звернулась до європейської сторони з
відповідним запитом щодо започаткування процесу перевірки стану наближення
українського законодавства до відповідного законодавства ЄС в цілях
підписання Угоди АСАА щодо зазначених секторів.
У відповідь Представництво ЄС в Україні позитивно оцінило наміри
української сторони щодо започаткування переговорного процесу стосовно укладання Угоди АСАА та поінформувало, що до вересня 2016 року має бути
підготовлена дорожня карта, яка визначатиме завдання і терміни проведення
оцінювання для всіх залучених сторін.
Загалом в Україні прийнято 50 технічних регламентів, з них 47 розроблено на
основі актів законодавства ЄС, у тому числі директив Нового та Глобального
підходу, з яких 45 вже є обов’язковими до застосування.
Технічні регламенти, розроблені на основі актів європейського законодавства
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 № 1585
“Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності”.
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 24.12.2004 № 289 “Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та
відходів пакування”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764
“Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1103
“Про затвердження Технічного регламенту морського обладнання”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1382
“Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого
випромінювання”
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
20.08.2008
№ 717
“Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів”.
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Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
27.08.2008
№ 748
“Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на
рідкому чи газоподібному паливі”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761
“Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
03.09.2008
№ 787
“Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
24.09.2008
№ 856
“Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на
газоподібному паливі”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
08.10.2008
№ 898
“Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
05.11.2008
№ 967
“Про затвердження Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює
під тиском”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1057
“Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1144
“Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 13 “Про затвердження
Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
11.03.2009
№ 190
“Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних
приладів”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
25.03.2009
№ 268
“Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого
тиску”.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
08.04.2009
№332
“Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів
вимірювальної техніки”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465
“Про затвердження Технічного регламенту ліфтів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 679
“Про затвердження
Технічного
регламенту
радіообладнання
і
телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
29.07.2009
№ 785
“Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 № 1076
“Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення
пасажирів”.
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Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149
“Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262
“Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я
працівників”.
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
01.03.2010
№193
“Про затвердження Технічного регламенту надання послуг з перевезення
пасажирів та вантажів залізничним транспортом”.
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 28.10.2010 № 487 “Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 “Про затвердження
Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529
“Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 632
“Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для
продажу”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839
“Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1147
“Про затвердження Технічного регламенту прогулянкових суден”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367
“Про затвердження
Технічного
регламенту
затвердження
типу
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних
причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1368
“Про затвердження Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62 “Про затвердження
Технічного регламенту безпеки машин та устаткування”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 494
“Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного
транспорту”.
Постанова
Кабінету Міністрів
України
від
11.07.2013
№ 515
“Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927
“Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних
бензинів, дизельного, суднових та котельних палив”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702
“Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування”
(Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів).
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702
“Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування”
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(Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних
холодильників).
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 № 702
“Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування”
(Технічний регламент енергетичного маркування побутових пральних машин).
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753
“Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 754
“Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для
діагностики in vitro”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 755
“Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які
імплантують”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 514
“Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових
посудомийних машин”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 607
“Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються
як мірні ємності”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1193
“Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за
масою та об’ємом у готову упаковку”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1194
“Про затвердження Технічного регламенту безпеки рухомого складу
залізничного транспорту”.
У сфері акредитації
Національне агентство з акредитації України (далі – НААУ) діє відповідно до
Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” та Положення
про Національне агентство з акредитації України (далі – Положення), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 29.05.2012
№ 646 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 05.11.2013 № 1305).
Відповідно до п.1 Положення НААУ є державною організацією, яка утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), належить до сфери його управління, забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку та провадить некомерційну господарську діяльність. Відповідно до п.3 Положення Мінекономрозвитку не має
права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.
Основними повноваженнями НААУ відповідно до п.7 Положення є:
– акредитація органів з оцінки відповідності, в тому числі, прийняття рішень
про акредитацію, відмову в акредитації, розширення та обмеження сфери акредитації, тимчасове зупинення і поновлення дії та скасування атестата про акредитацію;
– проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним органів з оцінки відповідності вимогам акредитації (далі - моніторинг) шляхом здійснення нагляду, проведення повторних та позачергових оцінок;
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– затвердження порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації,
порядку проведення моніторингу, порядку розгляду скарг, пов’язаних з діяльністю акредитованих органів з оцінки відповідності, кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;
– організація відбору, навчання, підготовки та атестації персоналу з акредитації, залучення його до проведення робіт з акредитації;
– ведення реєстру акредитованих органів з оцінки відповідності та реєстру персоналу з акредитації;
– участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до національного органу
України з акредитації та акредитованих органів з оцінки відповідності;
– представництво та участь від України в міжнародних, європейських та інших
регіональних організаціях з акредитації;
– укладання договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації
органів з оцінки відповідності;
– організація інформаційного забезпечення з питань акредитації, у тому числі
оприлюднення на власному веб-сайті в Інтернеті текстів нормативно-правових
актів та інших документів з питань акредитації, інформації про види діяльності з
оцінки відповідності, щодо яких НААУ здійснює акредитацію, та про будь-які
пов’язані з цим зміни з посиланням на відповідні нормативно-правові акти та
стандарти;
– виконання функції щодо акредитації інших осіб, ніж органи з оцінки відповідності, та засвідчення компетентності осіб щодо провадження діяльності, іншої
ніж оцінка відповідності, у випадках, установлених законодавством.
На 2011 рік НААУ отримало статус підписанта Двосторонньої Угоди про визнання з Європейською кооперацією з акредитації (ЄА) для сфери “Акредитація
органів з сертифікації персоналу”.
23 листопада 2011 року між НААУ та Європейською кооперацією з
акредитації (ЕА) було підписано Угоду про асоційоване членство.
З метою розширення визнання НААУ на європейському рівні 24 травня
2012 року ЄА підтверджено визнання НААУ для сфери “Акредитація органів з
сертифікації персоналу” та підписано Угоду щодо розширення визнання
національної системи акредитації для нових сфер “Акредитація калібрувальних
лабораторій”, “Акредитація випробувальних лабораторій”, “Акредитація органів
з сертифікації систем менеджменту”.
20 листопада 2014 року НААУ отримало статус підписанта Двосторонньої
Угоди про визнання з ЄА для сфери “Акредитація органів з інспектування”.
З 1 по 2 жовтня 2015 року представники НААУ взяли участь у роботі 34-го
засідання Ради Багатосторонньої Угоди Європейської кооперації з акредитації
(МАС), що відбулося у м. Берлін (Німеччина), під час якого було прийнято
рішення щодо отримання НААУ статусу підписанта у сфері «Акредитація
органів з сертифікації продукції».
26 листопада 2015 року на Генеральній асамблеї ЕА відбулася важлива подія –
було підписано розширення Двосторонньої Угоди між ЕА та НААУ для сфери
сертифікації продукції (ISO\IЕC 17065). Це є значним досягненням не тільки для
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Національного органу з акредитації, а також для економіки України,
ефективності дії економічної частини Угоди про асоціацію між ЄС та Україною,
яка вступила в силу з 1 січня 2016 року.
У 2013 році розпочались роботи з підготовки НААУ до приєднання до Угоди
Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (ILAC) про взаємне визнання
(MRA) та набуття асоційованого членства в ILAC.
16 вересня 2014 року НААУ отримало статус асоційованого члена ILAC.
24 вересня 2014 року НААУ отримало статус повноправного члена ILAC і стало підписантом Угоди ILAC MRA у сферах “Акредитація калібрувальних та випробувальних лабораторій”.
11 грудня 2014 року НААУ розширило своє визнання і стало підписантом угоди ILAC MRA у сфері “Акредитація органів з інспектування”.
Також у грудні 2014 року НААУ подано заявку на отримання членства в
Міжнародному форумі з акредитації (IAF) та на приєднання до Багатосторонньої
угоди про визнання Міжнародного форуму з акредитації (IAF MRA) для сфери
“Акредитація органів з сертифікації систем управління”. 5 листопада 2015 року
НААУ набуто членства в IAF.
Акредитація органів з оцінки відповідності, що здійснюється НААУ, є
еквівалентною акредитації будь-яким іншим визнаним європейським
національним органом з акредитації.
Акредитація проводиться НААУ відповідно до Закону України “Про
акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних
та європейських стандартів у сфері акредитації органів з оцінки відповідності.
Одним із основних принципів системи управління та зобов’язань керівництва
НААУ є орієнтація на усі зацікавлені кола, встановлення з ними партнерських
відносин.
Потенційними замовниками, для яких відкритий доступ до надання послуг з
акредитації, можуть бути органи з оцінки відповідності незалежно від форм
власності.
З метою забезпечення прозорості діяльності НААУ регулярно бере участь в
інформаційних заходах, на яких також вивчаються потреби та пропозиції щодо
співробітництва.
Будь-який акредитований орган з оцінки відповідності має право використовувати національний знак акредитації відповідно до інструкції “Опис та правил застосування національного знака акредитації” та інструкції “Порядок використання знаків для акредитації”.
Акредитований орган з оцінки відповідності, що проводить діяльність
відповідно до сфери визнання НААУ в ILAC, має право використовувати
комбінований знак ILAC MRA відповідно до інструкції “Порядок використання
знаків для акредитації”.
НААУ проводить акредитацію органів з оцінки відповідності за наступними
напрямками:
випробувальні та калібрувальні лабораторії – згідно вимог ДСТУ ISO/IEC
17025:2006 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та
калібрувальних лабораторій” (травень 2012 року);
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органи з сертифікації систем менеджменту – згідно вимог ISO/IEC 17021:2011
“Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту”
(травень 2012 року);
органи із сертифікації персоналу – згідно вимог ISO/IEC 17024:2003 (перехід
на нову версію стандарту ISO/IEC 17024:2012) “Загальні вимоги до органів, що
здійснюють сертифікацію персоналу” (листопад 2009 року);
органи з інспектування – ДСТУ ISO/IEC 17020:2001 (перехід на нову версію
стандарту ISO/IEC 17020:2012) “Оцінювання відповідності. Вимоги щодо
діяльності різних типів органів, що здійснюють інспектування” (жовтень 2014
року);
органи з сертифікації продукції (стандарт ISO/IEC 17065:2012 “Оцінювання
відповідності – вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги”) (листопад 2015 року).
Більш детальну інформацію щодо діяльності НААУ розміщено на веб-сайті:
www.naau.org.ua.
У подальшому здійснюватиметься робота щодо виконання усіх поставлених
завдань з реформування системи технічного регулювання, зокрема, визначених
Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695, щодо:
– реалізації нових Законів України “Про стандартизацію”, “Про метрологію та
метрологічну діяльність”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;
– прийняття пріоритетних технічних регламентів в сфері метрології та оцінки
відповідності:
– модернізації обладнання та матеріально-технічної бази випробувальних та
калібрувальних лабораторій на наступний період.
Основними перспективними напрямами діяльності Мінекономрозвитку у
сфері технічного регулювання у 2016 році вбачаються:
1. Проведення Європейською комісією аналізу готовності України до
підписання Угоди АСАА в трьох визначених секторах української промисловості
(низьковольтне обладнання, електромагнітна сумісність, машини).
2. Підписання Угоди АСАА.
3. Реалізація заходів Стратегії розвитку системи технічного регулювання на
період до 2020 року, передбачених на 2016 рік.
4. Прийняття 1000 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними
та європейськими методами “перекладу” і “підтвердження”.
Розбудова системи технічного регулювання на принципах, які діють в
Європейському Союзі, зокрема, приведення правил і процедур української системи технічного регулювання у відповідність до міжнародної та європейської
практики, посилення інституційного розвитку країни з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері технічного регулювання сприятимуть підвищенню рівня соціальної стабільності та добробуту країни,
подальшому розвитку торговельного та інвестиційного співробітництва з
країнами Європейського Союзу, а також усуненню технічних бар’єрів в торгівлі.
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag= ZagalnaInformatsiiaSchodoSferi TekhnichnogoReguliuvannia
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Уважаемые коллеги!
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2017 г. проводит:
20–24 февраля 2017 г.
17-й Международный научно-технический семинар
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА
ТРАНСПОРТЕ» (М17-1)
(г. Свалява, Карпаты)
Тематика семинара
 Современные тенденции развития технологии машиностроения
 Подготовка производства как основа создания конкурентоспособной продукции
 Состояние и перспективы развития заготовительного производства
 Совершенствование технологий механической и физико-технической обработки в машино- и
приборостроении
 Упрочняющие технологии и покрытия
 Современные технологии и оборудование в сборочном и сварочном производстве
 Ремонт и восстановление деталей машин в промышленности и на транспорте, оборудование
для изготовления, ремонта и восстановления
 Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами изделий
 Технический контроль и диагностика в машино- и приборостроении
 Экологические проблемы и их решения в современном производстве
29 мая–02 июня 2017 г.
17-ю Международную научно-техническую конференцию
«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М17-2)
(г. Одесса)
Тематика конференции
 Научные основы инженерии поверхности:
материаловедение; физико-химическая механика материалов; физикохимия контактного взаимодействия; износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя; функциональные покрытия и поверхности
 Трение, износ и смазка в машинах
 Технологическое управление качеством и эксплуатационными свойствами деталей машин
 Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей
 Метрологическое обеспечение ремонтного производства
 Экология ремонтно-восстановительных работ
В рамках конференции проводится практический семинар
«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горнометаллургической и машиностроительной промышленности»
сентябрь 2017 г.
17-ю Международную научно-практическую конференцию с действующими семинарами
«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (КСК-17)
(место и время проведения будет уточнено)
Тематика конференции
 Построение национальных систем технического регулирования в условиях членства в ВТО и ЕС:
теория и практика
 Процессно-ориентированные интегрированные системы управления: теория и практика
 Стандартизация, сертификация, управление качеством в промышленности, электроэнергетике,
сельском хозяйстве и сфере услуг
 Внедрение стандартов ДСТУ 9001:2009 в высших учебных заведениях, медицинских учреждениях и
органах государственной службы
 Метрологическое обеспечение и контроль качества продукции в промышленности, электроэнергетике, сельском хозяйстве и сфере услуг
 Внедрение информационных технологий в процессы адаптации, сертификации и управления качеством
 Проблемы гармонизации законодательной и нормативно-технической документации
По вопросам участия в мероприятиях обращаться по адресу:
04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2. АТМ Украины. Тел. /Факс +38-044-430-85-00,
www.atmu.net.ua E-mail: atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com, atmu@meta.ua
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