Министерство образования и науки Украины
Государственный комитет Украины по
вопросам технического регулирования
и потребительской политики
Государственный комитет Беларуси
по стандартизации
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины
Одесский национальный политехнический университет
Союз инженеров-механиков национально-технического
университета Украины «КПИ»
Академия технологических наук Украины
Киевский национальный университет технологий и дизайна
Институт сверхтвердых материалов НАН Украины
ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
Харьковский орган сертификации железнодорожного транспорта
Академия проблем качества Российской Федерации

КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ,
КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Материалы 17-й Международной
научно-практической конференции
(04–08 сентября 2017 г., г. Одесса)

Киев – 2017

Качество, стандартизация, контроль: теория и практика: Материалы 17-й Международной научно-практической конференции,
04–08 сентября 2017 г., г. Одесса.– Киев: АТМ Украины, 2017.–
212 с.

Научные направления 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
 Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на внутреннем и внешнем рынке
 Внедрение информационных технологий в процессы адаптации,
сертификации и управления качеством
 Проблемы гармонизации законодательной и нормативнотехнической документации

Материалы представлены в авторской редакции

 АТМ Украины,
2017 г.

2

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СИСТЕМУ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ,
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА ОЦІНКИ
ВІДПОВІДНОСТІ В УКРАЇНІ
(на червень 2017 року)
Законодавча 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”.
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 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 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);
– 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
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технічні бар’єри у торгівлі, що є додатком до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 р.;
– 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;
– затверджує методику визначення трудомісткості та вартості робіт з
національної стандартизації;
– 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;
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 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;
 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;
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– 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 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
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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 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 визначе7

но, 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:
 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
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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.
ДП “УкрНДНЦ” як національним органом стандартизації проведено роботу щодо укладення угод з Європейським комітетом зі стандартизації (CEN)
та Європейським комітетом зі стандартизації в електротехніці (CENELEC).
У червні 2016 р. отримано рішення 45-ої Генеральної асамблеї CEN (документ CCMC_16_142_DL) та Генеральної асамблеї CENELEC (документ
CCMC_16_141_DL) щодо передачі афілійованого членства ДП “УкрНДНЦ” в
CEN та CENELEC з 1 травня 2016 року з усіма відповідними правами та обов'язками. Документи підготовлені Менеджмент-Центром CEN/CENELEC 08.06.2016.
Наприкінці 2016 року отримано лист від CEN/CENELEC щодо
формалізації нового концепту партнерства в статусі організації - компаньйона
зі стандартизації (CSB), який впроваджено з 2017 року.
Наразі угоди щодо надання Україні статусу організації-компаньйона зі
стандартизації в CEN та CENELEC передані на підпис Генерального директора CEN та 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.
На виконання Закону України від 05.06.2014 № 1315-VII “Про
стандартизацію” наказом Мінекономрозвитку від 05.10.2016 № 1685,
зареєстрованим у Мін’юсті 27.10.2016 за № 1405/29532, затверджено нову Методику визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації, відповідно
до якої зменшено вартість розроблення національного стандарту близько на
40%.
На виконання Закону України від 15.01.2015 № 124-VIII “Про технічні
регламенти та оцінку відповідності” наказом Мінекономрозвитку від
19.12.2016 № 2094 затверджені Методичні рекомендації щодо формування
переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи
інших об'єктів вимогам технічних регламентів.
У 2016–2017 роках затверджені чотири переліки національних стандартів
(1704 стандарти), що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та
відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам технічних регламентів щодо: низьковольтного електричного обладнання (LVD –
737), електромагнітної сумісності обладнання (EMC – 136), безпеки машин
(MD – 769), загальна безпека продукції (62).
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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.
Фонд національних стандартів становить 21 706 національних стандарти,
12 266 з яких – міжнародні та європейські стандарти, прийняті як національні.
Рівень гармонізації з міжнародними та європейськими стандартами становить 56,5 %.
Протягом 2014–2016 років прийнято 6749 стандартів, з яких 6388 –
міжнародні та європейські стандарти, прийняті як національні. У 2016 році
прийнято 1466 національних стандартів, з яких 1320 – міжнародні та
європейські стандарти, прийняті як національні.
У 2015 році скасовано 14 475 застарілих міждержавних стандартів
(ГОСТ), розроблених 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 членакореспондента 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
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операцій та розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем; обчислення
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 (ННЦ «Інститут метрології», м. Харків, ДП
«Укрметртестстандарт», м. Київ, ДП НДІ «Система», м. Львів, ДП «ІваноФранківськстандартметрологія», м. Івано-Франківськ);
5) державні підприємства, які належать до сфери управління
Мінекономрозвитку, та провадять метрологічну діяльність;
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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.
Реалізація Закону передбачає розроблення 36 підзаконних нормативноправових актів (з них – 32 Мінекономрозвитку: 18 постанов Кабінету
Міністрів України та 14 наказів Мінекономрозвитку).
На сьогодні прийнято всі нормативно-правові акти, необхідні для
реалізації Закону, 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 Дер12

жавною 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”;
– 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”.
14 наказів Мінекономрозвитку, 13 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 вимірюванння 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 експлуатації”,
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
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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;
– 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”;
– від 14.06.2016 № 972 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких
наказів”, зареєстрований у Мін’юсті 02.07.2016 за № 914/29044;
– від 13.07.2016 № 1161 “Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів
засобів вимірювальної техніки”, зареєстрований у Мін’юсті 03.08.2016 за
№ 1081/29211.
– від 29.08.2016 № 1412 “Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої
метрології”, зареєстровано у Мін’юсті 14.09.2016 за № 1253/29383;
– від 29.08.2016 № 1413 “Про затвердження Порядку атестації аудиторів з
метрології”, зареєстровано у Мін’юсті 16.09.2016 за № 1257/29387;
– від 13.10.2016 № 1747 “Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації, за категоріями”, зареєстровано в Мін’юсті за № 1417/29547 від
01.11.2016;
– від 01.11.2016 № 1837 “Про затвердження уніфікованих форм актів, що
складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з
метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології”,
зареєстровано у Мін’юсті 18.11.2016 за № 1501/29631.
На сьогодні запроваджено три метрологічні технічні регламенти (у тому
числі, Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів та
засобів вимірювальної техніки, що є аналогами відповідних європейських директив, зокрема NAWI та MID), створено інфраструктуру для проведення
оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам технічних
регламентів – призначено органи з оцінки відповідності (ННЦ «Інститут
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метрології», ДП «Укрметртестстандарт», ДП «Харків-стандартметрологія»,
ДП «Полтавастандартметрологія» та ДП «Івано-Франківськ-стандартметрологія»). Прийнято 270 стандартів, які є доказовою базою відповідності засобів
вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів.
Також Мінекономрозвитку з метою забезпечення реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року у сфері
метрології розроблено Програму розвитку еталонної бази на 2018–2022 роки,
яку схвалено Урядом (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №
1041). Метою Програми є забезпечення економічного та науково-технічного
розвитку держави, її обороноздатності шляхом підвищення рівня єдності
вимірювань та метрологічної простежуваності до державних еталонів засобів
вимірювальної техніки, які використовуються в усіх галузях економіки, насамперед для проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних
регламентів, а також захист громадян та економіки від наслідків недостовірних
результатів вимірювань. Виконання Програми дасть можливість створити 14 та
вдосконалити 17 державних первинних еталонів, забезпечити утримання та
експлуатацію 81 державного еталона та провести звірення 20 державних
еталонів на міжнародному рівні. Зокрема, створення нових еталонів забезпечить
інноваційний розвиток таких галузей, як нанотехнології, біотехнології,
інформаційні технології, енергоефективність та енергозбереження.
На сьогодні перелік національних еталонів складає 69 державних первинних еталонів одиниць вимірювань та до бази даних Міжнародного бюро з
мір та ваг (ВІРМ) внесено 259 СМС-рядків.
Україна представлена в таких міжнародних і регіональних організаціях з
метрології:
– Генеральній конференції з мір і ваги (СGPM), статус асоційованого
члена з 2002 року, у 2018 році планується підписати Метричну Конвенцію з
набуттям повноправного членства в СGPM;
– 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
№ 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”. Закон набрав чинності 10 лютого 2016 року.
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Реалізація зазначеного Закону передбачає розроблення проектів 27 підзаконних актів: 15 актів Кабінету Міністрів України та 12 наказів Мінекономрозвитку.
На сьогодні прийнято такі нормативно-правові акти:
13 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
захисту 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”;
– від 24.06.2016 № 383 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 травня 2008 р. № 446”;
– від 31.05.2017 № 384 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки
відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством
економічного розвитку і торгівлі”.
12 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);
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– 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”;
– від 11.04.2017 № 557 “Про затвердження плану розроблення технічних
регламентів на 2017 рік”;
– від 28.03.2016 № 518 “Про затвердження Вимог до призначених органів з
сертифікації в державній системі сертифікації”;
– від 20.07.2016 №1195 “Про деякі питання реалізації статті 141 Декрету
Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” (зареєстрований у Мін’юсті 15.08.2016 за № 1136/29266 , 1137/29267, 1138/29268);
– від 01.08.2016 № 1262 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених
Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” та
відповідними технічними регламентами» (зареєстрований у Мін’юсті 18.08.2016
за №1142/29272);
– від 01.09.2016 № 1442 “Про утворення комісії з апеляцій на рішення призначених органів з оцінки відповідності”;
– від 08.11.2016 № 1873 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки
органу із сертифікації стосовно дотримання ним правил і порядку
сертифікації продукції в державній системі сертифікації”, зареєстровано у
Міністерстві юстиції 25.11.2016 за №1526/29656;
– від 19.12.2016 №2094 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо
формування переліків національних стандартів, відповідність яким надає
презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів
виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів”.
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.
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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;
 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 6 документів, а саме:
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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.
6. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 25.04.2007 № 75/91 “Про затвердження
Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації”,
зареєстровано в Мін’юсті 14.05.2007 за № 498/13765.
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 2016 рік Перелік скорочено на 87,6% шляхом виключення із нього продукції, на яку поширюється
дія технічних регламентів, а також продукції з низьким ступенем ризику.
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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”.
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
23 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; обладнання та системи захисту, призначені для застосування у
вибухонебезпечній атмосфері; радіо-і телекомунікаційне термінальне обладнання та взаємне визнання його відповідності; 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:
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– 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.
У цілях Угоди АСАА призначено 65 органів з оцінки відповідності, акредитованих Національним агентством з акредитації України (НААУ).
Прийнято 1642 національних стандарти, ідентичні гармонізованим
європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності
обладнання вимогам технічних регламентів у пріоритетних секторах (низьковольтне обладнання – 737, електромагнітна сумісність – 136, машини – 769), і
які необхідні для включення до переліків національних стандартів.
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.
З цією метою було підготовлено проект Дорожньої карти (план-графік)
заходів щодо започаткування процесу офіційного оцінювання української
інфраструктури якості з боку ЄС.
Для реалізації проекту Дорожньої карти на постійній основі
здійснювалась співпраця з експертами короткотермінового проекту “Технічна
допомога Міністерству економічного розвитку і торгівлі України з питань
впровадження нового законодавства у сфері технічних регламентів, оцінки
відповідності, метрології та стандартизації”.
Базові та секторальні акти українського законодавства було передано на розгляд європейській стороні дипломатичними каналами на початку червня 2016 р.
Затверджено переліки національних стандартів, відповідність яким або їх
частинам надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів
або методів виробництва чи інших об’єктів, вимогам технічних регламентів та
підготовлено порівняльні таблиці стану відповідності профільних законів та
пріоритетних технічних регламентів України у сфері технічного регулювання
положенням відповідного законодавства ЄС, які надіслано європейській стороні
дипломатичними каналами у листопаді 2016 року.
На січень 2017 року згідно з Дорожньою картою європейська сторона
здійснила перевірку стану наближення українських законодавчих актів до
відповідних актів європейського законодавства і надала в цілому позитивну
оцінку.
Українська сторона найближчим часом очікує на другу фазу перевірки
щодо готовності українських інституцій працювати відповідно до вимог
оновленої законодавчої та нормативної бази України та висловлює
сподівання, що до кінця поточного року буде підписана Угода АСАА стосовно трьох пріоритетних секторів промислової продукції.
Водночас, опрацьовується питання щодо розширення Угоди АСАА на
наступні пріоритетні сектори промислової продукції згідно з Додатком ІІІ до
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Угоди про асоціацію, що дасть можливість підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції та розширити експортні спроможності України.
Загалом в Україні прийнято 53 технічних регламентів, з них 50 розроблено на основі актів законодавства ЄС, у тому числі директив Нового та Глобального підходу, з яких 49 вже є обов’язковими до застосування.
Технічні регламенти, прийняті в Україні, включаючи ті, які розроблені
на основі актів європейського законодавства:
 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”.
 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 28.12.2016 № 1055
“Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем,
призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах” набирає чинності з 27.07.2017).
 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
22

небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” (постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139 “Про затвердження
Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин
в електричному та електронному обладнанні” набирає чинності з 22.09.2017).
 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 № 643
“Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів”.
 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 27.05.2015 № 340
“Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників”.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268
“Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску” (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1025 “Про
затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску”
набирає чинності з 13.07.2017).
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939
“Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для
зберігання та захоронення радіоактивних відходів”.
 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 24.05.2017 № 355 “Про затвердження
Технічного регламенту радіообладнання” набирає чинності з 01.04.2018).
 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077
“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”.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1067
“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”.
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 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 ”.
 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” (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”.
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 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”.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1062 “Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів”.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2016 № 163 “Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки”.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 “Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки”.
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 359 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів” (набрання чинності через шість місяців з дати офіційного опублікування).
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 360 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів
повітря” (набрання чинності через шість місяців з дати офіційного
опублікування).
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 380 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин” (набрання чинності через шість місяців з дати
офіційного опублікування).
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 381 “Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів” (набрання чинності через шість місяців з дати офіційного опублікування).
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 від 08.02.2017 № 161.
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Відповідно до п.1 Положення НААУ є державною організацією, яка
утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі –
Мінекономрозвитку), належить до сфери його управління та провадить некомерційну господарську діяльність. Відповідно до п.3 Положення Мінекономрозвитку не має права втручатися в діяльність з акредитації НААУ.
Основними функціями НААУ відповідно до п.8 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;
– 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 нормативноправових 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 нормативноправові 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.
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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”.
20.11.2014 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 34го 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 підписано розширення Угоди з ЕА за напрямом
“Акредитація органів з сертифікації продукції”.
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”.
У серпні 2016 року НААУ подано заявку на отримання членства в
Міжнародному форумі з акредитації (IAF) Наразі, зазначена заявка
розглядається членами IAF відповідно до встановленої процедури.
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
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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”;
 органи з сертифікації систем менеджменту – згідно вимог ДСТУ
EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що
здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги”;
 органи із сертифікації персоналу – згідно вимог ДСТУ EN ISO/IEC
17024:2014 “Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять
сертифікацію персоналу”;
 органи з інспектування – згідно вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 “Оцінка
відповідності. Вимоги щодо діяльності різних типів органів з інспектування”;
 органи з сертифікації – згідно вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 “Оцінка
відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів і послуг”;
 медичні лабораторії – згідно вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 “Медичні
лабораторії. Вимоги до якості та компетентності”.
Більш детальну інформацію щодо діяльності НААУ розміщено на вебсайті: 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 2017 році вбачаються:
1. Визнання системи технічного регулювання України на міжнародному
рівні (здійснення підготовчих заходів до підписання Угоди АСАА для окремих видів продукції між Україною та ЄС).
2. Реалізація заходів Стратегії розвитку системи технічного регулювання на
період до 2020 року, передбачених на 2017 рік.
3. Прийняття 1000 національних стандартів, гармонізованих з
міжнародними та європейськими методами “перекладу” і “підтвердження”.
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4. Створення, удосконалення та звірення національних еталонів;
5. Уповноваження суб’єктів господарювання на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у
сфері законодавчо регульованої метрології, та проведення моніторингу їх
відповідності вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну
діяльність” та критеріям, яким вони повинні відповідати;
6. Вжиття заходів для набуття повного членства України в Міжнародній
організації законодавчої метрології (OIML) та підписання Метричної
Конвенції для участі в повному обсязі в Угоді про взаємне визнання
національних еталонів і сертифікатів калібрування й вимірювання, що видаються національними метрологічними інститутами (CIPM MRA);
7. Координація робіт щодо приведення нормативно-правових актів, розроблених іншими центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) у відповідність
до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
8. Прийняття нових та приведення технічних регламентів України у
відповідність з актами законодавства ЄС. У 2017 році планується прийняти
34 технічні регламенти (22 нових та 12 змін до діючих технічних регламентів), з
них за прийняття 6 технічних регламентів відповідає Мінекономрозвитку.
9. Посилення інституційної спроможності національних органів акредитації
та стандартизації, органів з оцінки відповідності та органів ринкового нагляду в
рамках реалізації проекту Twinning “Посилення спроможності Українського
національного органу стандартизації шляхом наближення до норм та стандартів
ЄС” та довгострокового проекту технічної допомоги ЄС “Подальша регуляторна
гармонізація між ЄС та Україною в сфері технічних бар’єрів в торгівлі”.
10. Модернізація еталонного, випробувального та вимірювального обладнання.
11. Проведення дворівневої просвітницької кампанії на центральному та
регіональному рівнях та посилення зворотного зв’язку з бізнесом.
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.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Технологии автоматизированного проектирования и управления
по составу, структуре, форматам входных данных и представляемых результатов в определенной степени могут рассматриваться
как разновидность SADT-технологии (SADT – Structured Analysis
and Design Technique). В детальной формулировке назначением
SADT-технологии являются проектирование и управление процессами, состоящими из последовательности многофакторных воздействий и операций, характеризуемых совокупностью оптимизируемых параметров качества.
SADT-диаграмма начального «нулевого» уровня (А0), сформированная на основании традиционного подхода к проектированию
процессов (рис. 1), предполагает наличие четырех основных функций (блоков): управление проектированием (А1), разработка варианта технологического процесса (А2), оценка его себестоимости
(А3) и оценка его качества (А4).
Наиболее сложной для детализации является функция (А2) по
разработке технологического процесса (рис. 2). Результатом декомпозиции этого блока является SADT-диаграмма уровня А2, в которой представлены как процессы формирования совокупности математических моделей (А21), моделирующего программного комплекса (А22), так и собственно процесс моделирования (А23). При
разработке технологии проектирования подробному анализу подвергаются функции А21, А22 и А23, а результатом их структуризации являются SADT-диаграммы соответствующего уровня.
В SADT-диаграмму уровня А23 входят: ввод краевых условий
(А231); моделирование программным комплексом (А232); корректировка условий процесса и оптимизация моделирования (А233);
управление геометрическими и физико-механическими параметры
качества (А234).
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Рисунок 1 – SADT-диаграмма уровня А0: 1 – план проектирования ТП;
2 – корректировка по срокам; 3 – корректировка по производительности;
4 – корректировка по себестоимости; 5 – вариант ТП

Рисунок 2 – SADT-диаграмма уровня А2: 1 – совокупность математических
моделей; 2 – моделирующий программный комплекс
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Моделирование управления параметрами качества технологического процесса, обозначенное блоком А234, рассмотрим для многофакторной операции комбинированной обработки.
По полученным из уравнений регрессии данным, при структурном синтезе процесса комбинированной обработки, для детализации на SADT-диаграмме технологической операции целесообразно
разделять группы физико-механических и геометрических параметров качества (рис. 3, а).

а

б
Рисунок 3 – SADT-диаграммы уровня А234 (а) и А2341(А2342) (б) для
операции комбинированной обработки

Проведенный статистический анализ, полученных многофакторным планированием экспериментов квадратичных моделей, ус32

тановил, что для управления геометрическими параметрами следует
использовать кинематические факторы и рационально размещать
инструмент, а для управления физико-механическими параметрами
– термомеханические факторы и регулировать мощность источника
энергии (рис. 3, б).
Таким образом, системный подход позволяет анализировать и моделировать технологический процесс, представленный в виде отдельных блоков, что существенно упрощает описание сложных явлений,
не упуская из вида пространственно-временную структуру моделируемой системы и характер связей между отдельными подсистемами.
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імені О.О. Галкіна НАН України, Київ,
Федотьєв А.М., Шкель С.В. Алюмет груп, Бровари, Україна
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕНСИВНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ
ДЕФОРМАЦІЇ МЕТОДОМ ГВИНТОВОЇ ЕКСТРУЗІЇ
Отримання гомогенного алюмінію, в даний час, здійснюється за
допомогою нагрівання заготовок в печах. Це довготривалий та затратний процес, який має забезпечувати підтримування постійної
температури та рівномірності нагріву. Проте є дані щодо можливості проведення гомогенізації алюмінієвих сплавів методом гвинтової
екструзії [1].
Метою роботи є виявлення можливості виконання гомогенізації
матеріалу Aluminium 6063 за допомогою процесу інтенсивної пластичної деформації методом гвинтової екструзії.
Гвинтова екструзія, як метод інтенсивної пластичної деформації
дозволяє отримувати матеріали з мікрокристалічною структурою та
підвищеним рівнем властивостей за значно коротший проміжок часу [2] у порівнянні із нагріванням матеріалів у печах.
Відомо [3], що для фізичного моделювання процесу потрібно
виготовити серію матриць, за допомогою індукційної печі нагрівати
заготовку та проводити екструзію із використанням гідравлічного
преса із зусиллям 2500 т. Такий підхід потребує значних коштів,
тому доцільніше провести дослідження методом комп’ютерного
моделювання процесу екструзії. Для цього розробили тривимірну
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модель матриці (рис. 1, а), в якій сформували гвинтовий канал (рис.
1, б). Габаритні розміри матриці зумовлені розмірами обойми, штоку та контейнера (рис. 2). На виході потрібно отримати гомогенізовану заготовку Ø127 мм для використання у подальших операціях в
умовах існуючого виробництва.

а
б
Рисунок 1 – Модель восьмигранного гвинтового каналу матриці

Рисунок 2 – Набір елементів для моделювання гвинтової екструзії

Методика дослідження. У процесі дослідження були:
 створені моделі матриць з восьмигранними каналами зі зміщенням осі,
 проведені моделювання процесу інтенсивної пластичної деформації методом гвинтової екструзії.
Заготовкою обраний матеріал Aluminium 6063 ГОСТ 222332001 з параметрами, наведеними в табл. 1.
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Таблиця 1 – Хімічні властивості сплаву Aluminium 6063
Fe
Si Mn Cr
0,15– 0,3– до
до
0,35 0,6 0,15 0,05

Ti
Al
Cu
до 97,6– до
0,1 98,9 0,1

Mg Zn
Домішок
0,6– до інші, кожної по
0,9 0,15 0,05; всього 0,15

Механічні властивості сплаву Aluminium 6063:
 модуль пружності при розтягуванні – 68300 МПа;
 модуль пружності при зсуві – 25800 МПа;
 модуль пружності при стисканні – 69700 МПа;
 щільність 2,69 г/см3 при 20 °С;
 коефіцієнт термічного розширення:
 лінійний: 23,4 мкм / (м·°С) в інтервалі від 20 до 100 °С,
 об'ємний: 67 ∙ 10-6 м3 / (м3∙°С).
Для створення гомогенного матеріалу необхідно забезпечити
ступінь деформації матеріалу не меншу 2-х [1]. Одночасно маємо
забезпечити рівномірний розподіл деформацій за об’ємом заготовки
при обмеженнях геометричного характеру, що були описані вище.
Для цього геометрія каналу матриці повинна мати декілька зон: зона входження матеріалу із контейнеру у матрицю (поз. 1 на рис. 1),
перший гвинтовий канал (поз. 2), канал заспокоєння потоку і створення протитиску для першого гвинтового каналу (поз. 3), другий
гвинтовий канал (поз. 4), канал заспокоєння потоку і створення протитиску для другого гвинтового каналу (поз. 5), калібрувальна ділянка (поз. 6).
Форма поперечного перерізу каналу матриці восьмикутна, що
обумовлено необхідністю напрямлення потоку матеріалу і зменшення його проковзування на стінках матриці.
У програмному забезпеченні методом скінчених елементів було
змодельовано процес екструзії. Вихідні дані моделювання наступні:
 умови тертя для алюмінію – 0,4;
 початкова температура заготовки – 500 °С;
 швидкість переміщення штоку – 10 мм/с.
Аналіз результатів моделювання (рис. 3) показує на досить рівномірне накопичення деформацій за перерізом заготовки, значення
цієї деформації досягають 11 мм. Проте наявні значні відхилення
вихідної заготовки від циліндричності, що неприпустимо для використання в умовах реального виробництва.
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б
Рисунок 3 – Результати комп’ютерного моделювання процесу екструзії:
а – переріз після 1-го каналу, б – переріз на виході

Висновки:
 середня величина ступеня деформації складає 11 мм, що достатньо для рівномірного перемішування матеріалу;
 достатньо рівномірний розподіл ступеня деформації за перерізом
заготовки;
 наявні значні відхилення вихідної заготовки від циліндричності,
що неприпустимо для використання в умовах реального виробництва і потребує подальших досліджень.
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Бондаренко Ю.К., Ковальчук О.В. Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
Київ, Україна
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ І РОЗПІЗНАВАННЯ РИЗИКІВ В
ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ
РЕЄСТРУ І РАНЖУВАННЯ РИЗИКІВ В ЗВАРНИХ
КОНСТРУКЦІЯХ
Аналіз вимог нових міжнародних стандартів в сфері управління
діяльністю підприємства по виробництву зварних конструкцій показав, що технічне регулювання процесів управління базується на
визначенні ризиків і можливостей, які потрібно враховувати, щоб:
 забезпечити впевненість тому що система управління може досягти запланованих результатів (цілей в сфері якості),
 збільшити кількість бажаних ефектів (напр., обсяг реалізації
продукції);
 запобігти небажаним ефектам, або зменшити їхню кількість (напр., дефектності продукції, зменшення затрат на гарантійне обслуговування).
Аналіз показав, що від виробників зварювальної продукції вимагається визначити ті процеси системи управління виробництва,
які найбільш суттєво впливають на якість і з якими пов’язана найбільша величина ризику. Чим більший ризик – тим більша ступінь технічного регулювання процесів і тим більші витрати на управління
даним процесом.
Проведені дослідження, показали, що загальне оцінювання ризику та процес керування ризиком охоплює основні елементи процесу керування ризиком:
 обмін інформацією та консультування (отримання об’єктивних
знань про ризик компетентним персоналом);
 установлення оточення діяльності організації (зовнішнє –
чинники середовища: економічні ринкові політичні на різних рівнях
(міжнародних, регіональних і т.ін.) діяльності підприємства; внутрішнє оточення – функціонування внутрішніх процесів організації,
в тому числі установлення оточення процесу керування ризиком:
відповідальності, сфери, класифікування критеріїв ризику, способів
оцінювання дієвості керування ризиком);
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 оцінювання ризику містить: – ідентифікацію ризику; – аналізування ризику; – оцінювання ризику, включаючи моніторинг та вимірювання;
 обробка ризику з наступним вимірюванням залишкового ризику
Встановлено, що ідентифікування ризику передбачає виявлення, усвідомлення і реєстрування ризику (ISO /IEC 31010).
Визначено, що ризики в зварювальному виробництві пов’язані з
випуском невідповідної продукції, невідповідними процесами виробництва, процесами управління зварюванням: (підготовка персоналу, координація зварювальними робіт), впливами на навколишнє
середовище, індивідуальним ризиком персоналу, недостовірними
процесами вимірювання. Також до ризиків відносяться невчасне
виконання контрактів, що впливає на стратегічні цілі підприємства.
З метою ідентифікації ризиків рекомендовано встановлювати
контрольний перелік ризиків. До переліку рекомендується включати допустимий ризик та візуалізувати норми якості на конкретну
продукцію, процес або вплив.
Так перелік ризиків невідповідної продукції включає ризики
виникнення дефектів в зварних швах: тріщини, пори, ланцюжки
пор; несуцільності, неметалічні включення, невідповідності структури металу з’єднання, механічних показників. В цьому випадку визначення допустимих норм дефектів враховує технічні умови на
продукцію (напр., ЕN 1090), стандарти на рівні якості зварних
з’єднань – ДСТУ ISO 5817.
Особливістю зварювального виробництва є застосування так званого «спеціального процесу» (ISO 3834-1), що несе в собі додатковий
ризик До цієї групи ризиків рекомендовано відносити: недотримання
технологічної інструкції зі зварювання ISO 15608, відсутність атестації
технології зварювання (напр. ISO 15614, ISO 15610) невиконання планів якості зі зварювання (EN 1090-2); застосування для зварювання металу який має гіршу зварність (схильний до утворення тріщин, загартованих структур та ін.) згідно класифікації груп матеріалів (ISO15607).
Рекомендовано для визначення індивідуального ризику керуватись
міжнародними стандартами серії ДСТУ ISO 15011, при роботі з обладнанням: ДСТУ EN 1050:2003, та стандартами серії ДСТУ EN 60974. В
результаті досліджень встановлено, що підходи які застосовується для
аналізування ризику в зварювальному виробництві полягають у визначенні наслідків і ймовірностей стосовно ідентифікованих ризикових
подій, ураховуючи можливості існуючих засобів вимірювання.
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В цьому зв’язку при аналізуванні ризиків рекомендується застосовувати як якісні, так і кількісні, і напівкількісні методи аналізування.
Ідентифіковані ризики кількісними методами визначаються за
результатами вимірювань в випробувальній лабораторії та результатами технічної експертизи та аудитів елементів системи управління призначеними компетентними експертними групами.
Якісне оцінювання дає змогу позначити наслідок, імовірність,
рівень ризику як «високий», «середній», «низький»; поєднати наслідок і імовірність; оцінити рівень ризику, який випливає, відповідно до якісних критеріїв.
Оцінювання відбувається за допомогою методів «структурованого опитування», «методу Делфі», «аналізування причин і наслідків», «аналізування причинно-наслідкових зв’язків (в тому числі
представлення через діаграму Ісікави)» (ISO /IEC 31010).
З метою кількісного аналізу ризику підприємство має впроваджувати систему вимірювань згідно ДСТУ ISO/IEC 17025, для
отримання достовірних результатів випробувань з прийнятим рівнем невизначеності.
Імовірність настання невідповідної ситуації рекомендується розраховувати за результатами вибірки з протоколів випробування
встановленого показника: за період часу (місяць, зміна ), при виробництві одиниці продукції тощо.
За величину витрат від наслідків рекомендується розраховувати
вартість коригувальній дій (робіт на ремонт), управління невідповідною продукцією чи вартість від втрат через виконання неякісних робіт.
Застосування функційного аналізування FMEA (аналізування
виду наслідків відмов ( об’єктів: проекту, продукції, системи, процесів) та FMCF ( аналізування виду критичності наслідків відмов).
має визначити, які складники системи чи процеси можуть ставати
непридатними до функціонування за проектною призначенністю.
Аналіз встановив, що залежність рівня ризику конструкції від
визначених факторів (метод аналізу впливів) можна визначити рівнянням багатофакторної регресії у вигляді алгебраїчної суми функцій довільного вигляду:
k

y  b0   fi Li  x1 , x2 ,..., xm ,
i 1

(1)

де b0 – початковий рівень ризику, який не залежить від функції регресії; fi – функція впливу i-го фактора; k – кількість функцій; Li –
ступінь функції.
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Аналіз нормативних документів показав, що вимоги до якості
виготовлення зварної конструкції (застосування частин стандартів
ISO 3834 від елементарних до всебічних вимог до якості) залежать
від класу наслідків, ризиків виготовлення і ризиків експлуатації
конструкції згідно ЕN 1090-2).
Для аналізу ризиків виробництва зварної конструкції застосованай метод «матриця наслідків /ймовірності». Вхідні дані процесу –
спеціалізовані шкали для наслідку і імовірності і матриця яка їх
об’єднує.
Згідно ЕN 1090-2 вимоги до класу виготовлення зварної конструкції залежать від:
 класів наслідків (СС1, СС2, СС3), які являють собою шкалу наслідків;
 ризиків експлуатації зварної конструкції. (категорії використання),
 ризиків виготовлення (категорії виконання) – шкалу ймовірностей.
Вхідні дані процесу аналізування: ризики виготовлення, які репрезентовані класами виконання зварної конструкції, враховують застосування груп матеріалів, характеристики пластичності та ін. (PC1, PC2);
Ризики експлуатації (категорії використання) враховують втомні впливи, сейсмічність регіонів, тощо (SC1, SC2).
Результуюча матриця ранжування містить вимоги до виготовлення від ЕХС 1 до ЕХС 4. Матриця наслідків/ймовірностей виготовлення зварних конструкцій має вигляд:
Класи наслідків
СС1
СС2
СС3
Категорії використання
SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2
Виробничі
PС1 EXC1 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC3
категорії
PC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC2 EXC3 EXC4
Класи виготовлення (EXC), в свою чергу, встановлюють вимоги
до якості зварних з’єднань ISO 5817 (рівень якості від B до D), що
також може встановлювати ранжування показників в матриці для
окремих компонентів зварних конструкцій.
В ході виконання робіт було виконано та проаналізовано результати аудитів підприємств зварювального виробництва, які виконують зварювальні роботи та контроль (неруйнівний та руйнівний) відповідальних званих конструкцій (ремонтні заводи та підрозділи хімічних та збагачувального підприємства, підприємство
що випускає будівельні конструкції; енергетичне обладнання (котлів); будівна організація; ТЕЦ; комунальні підприємства теплових
мереж) спеціалістами ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України були проведенні аудити виробництва щодо виконання технологічних процесів
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зварювання. Методологія аудиту відповідала ДСТУ 3957 з врахуванням вимог ISO 9001, ISO 3834. Оцінювались такі елементи системи якості виробництва як: контроль документації, в тому числі
розроблення нормативної, конструкторської, технологічної (WPS)
документації підприємства; підготовка та атестація персоналу;
управління обладнанням; виконання процесів виробництва і виконання зварювання; організація системи контролю та випробувань (в
т.ч. управління ЗВТ). Вимоги до показників процесів враховували
стандарти підприємства, ISO 3834, ДСТУ 3951.3(ISO9956.3),
ISO14731, ISO 15614, технічні умови на виготовлення та експлуатацію (в частині ремонту) конкретних типів конструкцій.
Для вивчення результатів аудитів була запропонована класифікація невідповідностей та ранжування: значна – системна повторювана невідповідність, вага – 50% (або 0,5 в відносних одиницях)
іншими словами зменшує відповідність елементу системи на 50%
(на 0,5 від 1); несистемна (середня), вага – 15% (відповідно 0,15);
поодинока невідповідність (зауваження), вага 5% (відповідно 0,05).
Також на підприємствах були відібрані контрольні зварні
з’єднання, виконаних технологічних процесів та продукції, які були
доставлені в акредитовану в Національному агентстві з акредитації
України (НААУ) випробувальну лабораторію ІЕЗ, де за розробленими конкретними програмами (з врахуванням ТУ на продукцію)
був проведений комплекс неруйнівних і руйнівних випробувань. По
кожному підприємству було розраховано відношення кількості
отриманих невідповідних (бракованих) з’єднань до загальної кількості випробуваних зразків підприємства, інакше – величину ймовірності виникнення невідповідностей, що співвідноситься з ризиком.
Побудовано діаграми залежності рівня відповідності нормативним вимогам елементів системи якості зварювальних підприємств
різних типів і ймовірності виготовлення бракованих зварних
з’єднань на підприємстві. Встановлено фактори системи якості, які
впливають на якість виготовленої продукції на підставі розрахунків
коефіцієнтів кореляції: управління документацією 0,8593; стан технологічних процесів – 0,92433; контроль та випробування 0,9586;
виробниче обладнання 0,90998, підготовка персоналу 0,8262, стан
коригувальних дій 0,9787; навколишнє середовище 0,5024.
Побудовано діаграму, що характеризує тенденцію ймовірності
виникнення дефектів (що характеризує ризик) від середнього рівня
управління якістю на підприємстві.
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Бондаренко Ю.К., Логинова Ю.В. Институт электросварки
им. Е.О. Патона НАН Украины, Киев, Украина
Batisti D. SC TEHNOWORLD SRL, Румыния
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ИЗ
МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОУСТОЙЧИВЫХ К
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТРЕЩИН
В настоящее время большую актуальность приобретают конструкции устойчивые к коррозии и повышенным механическим нагрузкам. Одной из таких конструкций являются PEHD-трубы
(PE100 RC MRS 10), они имеют черный цвет с синими полосками
экструдированными на генераторах.
Анализ показал, что трубы выполняются в соответствии с EN
12201-2: 2011, ISO 4427: 2007. Базовый материал, используемый для
полос, имеет тот же компонентный материал, который экструдируется совместно с трубой. Внутренняя и внешняя поверхности труб
чистая, гладкая, без царапин, шероховатости, узоров, деформаций
или внешних включений, без отверстий или других дефектов.
Данные трубы имеют широкий диапазон применений:
 обеспечение питьевой водой в подземных сетях;
 в оросительных сетях;
 в городских канализационных системах, а также для обеспечения
противопожарных сетей;
 в водоочистных сооружениях и системах дренажа фильтрата.
Трубы изготавливаются SC TEHNO WORLD SRL (Румыния).
Качество изготовления подтверждается сертификацией в соответствии с ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 si OHSAS 18001: 2007.
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Анализ показал, что трубы после изготовления для монтажа не
требуют установки на слой песка или в продольной траншейной укладки (рис. 1–3, табл. 1).

Рисунок 1 – Укладка
без песчаного слоя

Рисунок 2 – Укладка
трубы в горизонтальной
плоскости

Рисунок 3 – Укладка
без удаления грунта.
Направленное бурение
трассы

Таблица 1 – Физико-механические характеристики конструкции
(очень высокая устойчивость к распространению трещин)
Характеристики
Индекс текучести расплава (MFR)
(5 фунтов 190 °C)
Плотность
Предел текучести при растяжении (23 °C)
Модуль упругости (23 °C)
Удлинение при разрыве (23 °C)
Время индукции окисления (210 °C)
Температура размягчения вика (1 фунт)
Теплопроводность (23 °C)
Коэффициент линейного теплового расширения (20 °C)

Ед. изм.

Значение

г/10 мин

0,3

г/см3
МПа
МПа
%
мин
°C
Вт/м·K

0,955–0,965
25
1050
>600
>20
128
0,38

мм/м∙K

0,2

Для управления качеством изготовления на предприятии принято применение:
 EN 12201 – Системы пластмассовых трубопроводов для водоснабжения - полиэтилен (PE);
 ISO 4427 – Системы трубопроводов из пластмасс – Трубы и фитинги из полиэтилена (PE) для подачи воды.
 EN 1622 – Качество воды. Определение порогового запаха (TON).
Данные трубы могут также использоваться в системах пожаротушения с гидрантами, спроектированными в соответствии с национальными стандартами, а также в системах трубопроводов для
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промышленного применения в соответствии со стандартом EN ISO
15494 в этом случае система должна обеспечивать транспортировку
жидкости с химическим сопротивлением в соответствии со стандартом ISO/TR 10358.
Когда монтируют трубу из PE 100 RC при температуре более
20 °C, необходимо выполнять требования, согласно EN 12201.
Трубы могут соединяться стыковой сваркой, электросварными
фитингами или фитингами давления.
Сборка, монтаж и испытание трубопроводов может выполняться на системах, используемых для транспортировки подачи жидкости под давлением и должно осуществляться в соответствии с национальными стандартами.
Выводы.
1. Для управления качеством в промышленности рекомендуется
применение новых систем, технологических решений, конструкций
и материалов при производстве ответственных изделий.
2. Снижение риска эксплуатации трубопроводов из пластмасс,
увеличение срока эксплуатации систем обеспечивается с помощью
применения новых нормативных документов и переподготовкой
персонала монтажных предприятий.

Бондаренко Ю.К., Логінова Ю.В., Артюх К.О.
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України, Київ, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ
ЯКОСТІ В ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
Існують два основоположних принципи управління ризиками
для якості зварних конструкцій:
 оцінювання ризику для якості має базуватися на даних та бути
безпосередньо пов’язаним із захистом споживача;
 та рівень зусиль, формалізації та документування процесу
управління ризиками для якості має відповідати рівню ризика зварних конструкцій.
Аналіз показав, що управління ризиками для якості – це систематичний процес для загального оцінювання, неруйнівного контролю (НК), інформування та огляду ризиків для якості продукції про44

тягом її життєвого циклу. Модель управління ризиками для якості
наведена на діаграмі (рис. 1). Значення кожного компоненту цієї
структури може бути різним в різних випадках, однак надійний
процесс дослідження враховував всі компоненти, деталізовані до
такого ступеня, який відповідає окремому ризику.
На
наведеній
діаграмі не зазначено
точки прийняття рішень, оскільки рішення можуть бути прийняті в будь-якій точці
процесу. Ці рішення
можуть повертати на
попередній етап з метою пошуку подальшої інформації, щоб
скоригувати моделі
ризиків або навіть
припинити
процес
управління ризиками
на підставі інформації, що є основою такого рішення в зварювальному виробництві.
Примітка – «Неприйнятно» стосується не тільки законодавчих, адміністративних або регуляРисунок 1 – Загальна схема типового
торних вимог, а тапроцесу управління ризиками для якості
кож необхідності пезварних конструкцій
реглянути процес загального оцінювання ризику (див. рис. 1) згідно вимог НД.
Діяльність щодо управління ризиками для якості зварних конструкцій, як правило, але не завжди, рекомендується здійснюється
окремими групами. При формуванні груп до них слід включати
експертів у відповідних галузях (наприклад, відділ якості, розробка
бізнесу, інжиніринг, регуляторна діяльність, технологічні операції,
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дослідження та маркетинг, юридична служба, статистика) на додаток до осіб, які обізнані щодо процесу управління ризиками для
якості зварних конструкцій.
Особи, відповідальні за прийняття рішень, повинні:
 нести відповідальність за координацію управління ризиками для
якості між різними функціями та відділами зварювального підприємства;
 гарантувати, що процес управління ризиками для якості є визначеним, приведеним у дію та перевірюваним, а також, що наявні
достатні ресурси.
Управління ризиками для якості зварних конструкцій має включати систематичні процеси, що призначені для координації, полегшення та покращення прийняття обгрунтованих рішень стосовно ризику. Можливі етапи, використовувані для планування процесу
управління ризиками для якості,можуть включати наступне:
 визначення проблемного питання, що становить собою ризик, що
визначає можливість ризику зварних конструкцій;
 збір вихідної інформації або даних стосовно потенційної небезпеки, шкоди, що мають відношення до загального оцінювання ризику;
 призначення керівника та визначення необхідних ресурсів;
 встановлення графіку виготовлення зварних конструкцій,
очікувані результати та відповідний рівень прийняття рішення щодо
процесу управління ризиками в зварювальному виробництві.
Встановлено, що загальне оцінювання ризику полягає у ідентифікації небезпеки в зварювальному виробництві та аналізуванні й
оцінюванні ризиків в зварювальному виробництві, що пов’язані із
цією небезпекою.
Загальне оцінювання ризиків для якості рекомендується розпочинати з чіткого опису проблеми ризику. Якщо ризик при дослідженнях є чітко визначеним, легше встановити відповідний інструмент управління ризиками, а також види необхідної інформації щодо аспекту ризику зварних конструкцій. Для чіткого визначення ризику з метою загального оцінювання ризику зварних конструкцій є
корисними три основоположних питання: а. Що може відбуватися
неправильно? б. Яка ймовірність (можливість) того, що це буде відбуватися неправильно? в. Які наслідки (їх тяжкість)?
Ідентифікація ризику – систематичне використання інформації, щоб встановити небезпеку стосовно аспекту ризику або для
опису проблеми в зварювальному виробництві.
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Ідентифікація ризику в попередніх дослідженнях пов‘язана з питанням «Що може відбуватися неправильно?», а також з визначенням
можливих наслідків. Це забезпечує основу для подальших етапів процесу управління ризиками для якості зварних конструкцій.
Аналізування ризику – оцінка ризику, пов’язана з ідентифікацією небезпеки в дослідженнях. Це процес встановлення якісного та
кількісного зв’язку між ймовірністю випадку та тяжкістю шкоди.
Для деяких інструментів управління ризиками можливість визначити шкоду (здатність до виявлення) також є фактором оцінки ризику
в зварювальному виробництві.
Оцінювання ризику – порівняння встановленого та проаналізованого ризику із заданими критеріями ризику зварних конструкцій.
При оцінюванні ризиків необхідно розглядати обгрунтованість доказу щодо всіх трьох основоположних питань.
При загальному оцінюванні ризику важлива надійність набору
даних, оскільки це визначає якість результату. Припущення, що виявляють сутність проблеми, та обґрунтовані причини невизначеності будуть підвищувати правильність цього результату або допоможуть визначити його обмеження.
Невизначеність є наслідком неповних знань про технологічний
процесс у поєднанні з його очікуваною або неочікуваною варіабельністю. Звичайними причинами невизначеності є недостатнє розуміння технологічного процессу, підстави для шкоди (наприклад,
неправильні режими процесу), а також недостатня можливість визначення проблем в зварювальному виробництві.
Результатом загального оцінювання ризику є або кількісна оцінка
ризику або якісний опис діапазону ризику зварних контрукцій. Якщо
ризик виражений кількісно, використовують числову ймовірність. Як
альтернатива, ризик може бути виражений з використанням якісних
ознак, таких як «високий», «середній» або «низький», які мають бути
визначені настільки детально, наскільки це можливо. При кількісному
загальному оцінюванні ризику оцінювання ризику передбачає ймовірність специфічного наслідку, представленого як сукупність обставин, що сприяють виникненню ризику зварних конструкцій.
Кількісна оцінка є корисною стосовно одного конкретного
наслідку за один раз. Як альтернативу, деякі інструменти управління
ризиками використовують відносну міру ризику зварних конструкцій
у поєднанні з множинними рівнями тяжкості та ймовірності для
загальної оцінки відносного ризику при дослідженнях.
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Контроль ризику передбачає прийняття рішення щодо зниження або прийняття ризиків зварювального виробництва.
Метою контролю ризику є його зниження до прийнятного
рівня. Кількість зусиль, прикладених для контролю ризику, має бути пропорційною важливості ризику зварних конструкцій. Для
розуміння оптимального рівня ризику особи, відповідальні за прийняття рішення, можуть застосовувати різні процеси, у тому числі
аналіз витрат та прибутків які залежать від результату.
Контроль ризику має зосередитись на питаннях: – Чи є ризик
понад прийнятний рівень? – Що має бути зроблено для зниження
або усунення ризику в зварювальному виробництві? – Яким є прийнятний баланс між прибутками, ризиками та ресурсами? – Чи виникають нові ризики як результат контролювання встановлених ризиків зварних конструкцій?
Зниження ризику зосереджене на процесах зменшення або уникнення ризику для якості при перевищенні встановленого (прийнятного) рівня (див. рис. 1). Зниження ризику може включати заходи, що
приймають для зменшення тяжкості та шкоди. Для контролю ризику
можуть застосовуватись процеси, що покращують здатність до виявлення небезпеки та ризиків для якості зварних конструкцій.
Впровадження заходів із зниження ризику може призводити до
внесення нових ризиків до системи або до збільшення важливості
інших існуючих ризиків. Після впровадження процессу зниження
ризику доцільним переглянути загальне оцінювання ризику в зварювальному виробництві для встановлення та оцінки будь-якої
можливої зміни ризику.
Прийняття ризику – це рішення прийняти ризик при виготовленні зварних конструкцій. Прийняття ризику може бути офіційним
рішенням прийняти остаточний ризик або може бути пасивним
рішенням, якщо остаточний ризик не встановлено.
Стосовно деяких видів шкоди навіть найкращі практики
управління ризиками для якості не в змозі зовсім усунути ризик в
зварювальному виробництві. За таким умов може бути вирішено,
що застосовується відповідна стратегія управління ризиками для
якості, та що ризик для якості знижений до встановленого (прийнятного) рівня в зварювальному виробництві.
Інформування про ризик – це розподіл інформації щодо ризику
при дослідженні та управлінні ризиками між особами, відповідальними за прийняття рішення, та іншими особами в зварювальному
виробництві. Сторони можуть бути поінформовані на будь-якій
стадії процесу управління ризиками (див. рис. 1: пунктирні стрілки).
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Слід належним чином інформувати про результати процесу
управління ризиками для якості, які мають бути задокументовано
(див. рис. 1: безперервна стрілка).
Має бути обмін інформацією між усіма заінтересованими сторонами при виготовленні зварних конструкцій. Між представниками перевіряючих органів (аудиту) та підприємством зварювального
виробництва; між представниками підприємства та споживачем,
між внутрішнім персоналом підприємства; представниками перевіряючуго органу тощо. Включені відомості можуть стосуватися
існування, характеру, форми, ймовірності, тяжкості, прийнятності,
контролю, розгляду, здатності до виявлення або інших аспектів
ризиків для якості зварних конструкцій.
Управління ризиками має бути частиною діючого процесу
управління якістю. Реомендується впровадити механізм огляду або
моніторингу подій при експлуатації.
Результати процесу управління ризиками слід переглядати з урахуванням нових знань та досвіду. Якщо процес управління ризиками
для якості зварних конструкцій був розпочатий, його слід продовжувати, щоб розглядати події, які можуть вплинути на попереднє рішення в
рамках процесу управління ризиками для якості, незалежно від того, чи
є ці події запланованими (наприклад, інспекції, аудити, контроль змін),
чи незапланованими (наприклад, основна причина при розслідуванні
невідповідності, при відкликаннні). Частота будь-якого огляду має
ґрунтуватися на рівні ризику. Огляд ризику може включати перегляд
рішення про прийняття ризику при виготовленні зварних конструкцій.
Висновки:
1. Управління ризиками для якості зварних конструкцій ґрунтується на науковому та практичному підході до прийняття рішень.
Воно передбачає документовані, прозорі та відтворювані методи по
завершенню етапів процесу управління ризиками для якості на підставі наявних знань стосовно оцінювання ймовірності, тяжкості та іноді
здатності до виявлення ризику при виготовленні зварних конструкцій.
2. Рекомендується оцінку ризику для якості зварних конструкцій
та управління ним здійснювати за допомогою різних неофіційних
способів (наприклад внутрішніх методик), що базувалися, наприклад,
на комбінації спостережень, тенденцій та іншої інформації. Ці підходи продовжувати забезпечувати корисною інформацією, що може надати допомогу у таких питаннях, як обробка рекламацій, дефекти якості, відхилення та розподіл ресурсів в зварювальному виробництві.
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Ващенко Л.Л., Любинский В.Р., Молчанова Н.И.
Институт сцинтилляционных материалов
НАН Украины, Харьков, Украина
МЕТРОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО ВЫРАЩИВАЕМЫХ
КРИСТАЛЛОВ
Качество продукции – один из важнейших показателей деятельности предприятия. Повышение качества в значительной мере
определяет выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы
научно-технического прогресса, рост эффективности производства.
Управление качеством является основным средством обеспечения
и поддержания заданного уровня качества продукции предприятия. В
этой связи технологический процесс изготовления сцинтилляционных
монокристаллов на нашем предприятии был сертифицирован в соответствии с ISO 9001, а это гарантирует, что высшим руководством
принят стратегический подход к системе управления качеством изготовления кристаллов. Один из составляющих элементов системы
управления качеством на стадиях производства и реализации промышленной продукции – метрологическое обеспечение производства.
Для того чтобы иметь возможность определить технические характеристики выращиваемых кристаллов, которые передаются от
поставщиков потребителям, должна быть обеспечена возможность
проведения их измерений и осуществление сопоставления полученных результатов. Это значит, что при испытаниях продукции должны использоваться такие средства измерений и применяться такие
методы, которые бы обеспечивали получение достоверных результатов, как у нашего предприятия, так и у потребителя. А результаты
в свою очередь должны быть выражены в единицах измерений,
обеспечивающих понимание и возможность их сопоставления.
Повышение качества измерений и успешное внедрение новых
методов измерений зависят от уровня развития метрологии. Мировой и собственный опыт показывает, что проблема обеспечения высокого качества выращиваемых кристаллов находится в прямой зависимости от уровня метрологического обеспечения производства.
Достоверность определения показателей качества продукции, подлежащих подтверждению при ее контроле, в первую очередь зависит от метрологического обеспечения измерений и контроля.
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Основным составляющим системы обеспечения единства измерений являются единицы измерений, их эталоны, погрешности результатов измерений и методики выполнения измерений.
Непосредственное измерение физической величины осуществляется с помощью средства измерений – технического устройства,
хранящего единицу физической величины и обеспечивающего нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.
Основной характеристикой средства измерений является погрешность средства измерений – разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением физической величины. Однако в последнее десятилетие неопределенность
измерений стала единственной наиболее полной и, что самое главное, признанной на международном уровне характеристикой точности измерений. Несмотря на это национальные нормативные документы не используют понятия «неопределенность» и ориентированы на традиционный и устоявшийся подход основанный на понятиях «погрешность» и «характеристика погрешности».
Для обеспечения измерений с заданной точностью и при минимальных затратах на нашем предприятии выбираются такие средства измерений, где особое внимание уделено их погрешности и в то
же время проводится цикл работ по применению процедуры оценки
неопределённости измерений при проведении испытаний и калибровки средств измерений.
Рациональным считается выбор таких средств измерений, применение которых позволяет минимизировать сумму потерь из-за
погрешности измерений и затрат на измерения, включая затраты на
метрологическое обслуживание средств измерений. Выбор таких
средств измерений определяется методикой измерений.
Разрабатываемые нами методики измерений конкретно описывают операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. Проводим
аттестацию методик измерений – это процедура установления и подтверждения соответствия методик измерения предъявляемым к ней
метрологическим требованиям. Основная цель аттестации методик
измерений – подтверждение возможности измерений по данной методике измерений с погрешностью измерений, не превышающей указанную в документе, регламентирующем методику измерений.
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Проблема обеспечения высокого качества продукции тесным
образом связана с проблемой качества измерений. Между ними явно прослеживается непосредственная связь: там, где качество измерений не соответствует требованиям технологического процесса,
невозможно достичь высокого уровня качества продукции. Поэтому
обеспечение качества в значительной степени зависит от успешного
решения вопросов, связанных с точностью измерений параметров
качества материалов и комплектующих изделий и поддержания заданных технологических режимов. Иными словами, технический
контроль качества осуществляется путем замеров параметров технологических процессов, результаты измерений которых необходимы для регулирования процессом выращивания кристаллов.
Таким образом, выполнение всех этих требований позволило
нашему предприятию устоять в этих условиях и выращивать кристаллы конкурентоспособные на внешнем рынке.

Віткін Л.М. Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України,
Михалко А.О., Хімічева Г.І. Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ,Україна
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ СЕРТИФІКАЦІЇ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Сертифікація туристичних послуг застосовується в усьому цивілізованому світі. Проте, існують різні підходи до її проведення, які залежать від моделі державного регулювання в сфері туризму, прийнятої в тій або іншій країні. Наприклад, в одних державах сертифікація
на одержання певної категорії засобами розміщення і підприємствами
харчування проводиться в обов'язковому порядку, а в інших країнах
ця процедура здійснюється повністю на добровільній основі. Крім того, питання щодо сертифікації можуть вирішуватися на різних рівнях
державного управління (у Франції це прерогатива центральних органів влади у сфері туризму, а у Іспанії – регіональних).
Також сертифікація може проводитися й недержавними організаціями, якщо в країні відсутній механізм державного регулювання
в цій галузі. Так, наприклад, у Швейцарії сертифікація готельних
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послуг не є предметом нормативно-правових актів, тобто не носить
офіційного характеру, а проводиться з ініціативи представників готельного бізнесу, або за домовленістю між власниками готелів. Для
цього останні розробляють свої власні стандарти обслуговування, за
якими в подальшому в добровільній системі сертифікують свої послуги і визначають розрядність готельних підприємств.
Підсумком сертифікації в готельному бізнесі є одержання засобами розміщення певного сертифіката про відповідність рівню безпеки надаваних послуг. Крім того, різні засоби розміщення можуть
одержувати сертифікат, який підтверджує їх розряд, що є складовою прийнятої в даній країні системи категоризації.
Слід зазначити, що на сьогодні в світі не існує єдиної системи
категоризації засобів розміщення. За оцінками фахівців, налічується
близько 30 систем класифікації готелів.
Проте, найбільш поширеними є система зірок (від 1 до 5), що
застосовується у Франції, Австрії, Угорщині, Єгипті, Китаї, Росії,
Україні та інших країнах; система букв, що паралельно із зоряною,
використовується в Греції (Deluxe = 5 зірок, далі в порядку убування – A, B, C); система «корон», «ключів» і «лун», яка була характерна для Великобританії (зараз в цій країні здійснюється поступовий
перехід на зіркову класифікацію); система балів (від 100 до 290), яка
застосовується зазвичай в країнах Азії та Африки; система «алмазів», яка існує в США нарівні з зірками та інші.
В цілому, створити єдині для всіх норми, по яких можна класифікувати засоби розміщення, дуже важко, а контролювати їх дотримання практично неможливо. Це пов’язано з тим, що системи класифікації різняться між собою не тільки символікою, кількістю категорій, але і стандартами обслуговування.
Так, Численні спроби Всесвітньої туристичної організації
(UNWTO) та інших міжнародних асоціацій у сфері готельного бізнесу запровадити єдину класифікацію готелів яка б була зрозумілою
будь-якому іноземному туристу, закінчилися безуспішно. Проте,
фахівці UNWTO рекомендують використовувати зіркову класифікацію готелів, виходячи з розміру номерів, їх планування, зручностей і оснащення, наявності допоміжних приміщень, устаткування
для проведення дозвілля гостей і роботи ділових туристів, наявності
додаткових видів послуг і т.п.
Таким чином, слід вважати, що зіркова класифікація готельних
підприємств за даними UNWTO є однією з найбільш вдалих, але і
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вона не є універсальною, тому що засоби розміщення різних країн
мають багато відмінностей як у кількості встановлюваних зірок, так
і в умовах присвоєння певної категорії.

Волівач А.П., Хімічева Г.І. Київський національний
університет технологій та дизайну, Київ, Україна
ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ ISO 9001:2015 ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ВНЗ
На сьогоднішній день, в умовах науково-технічного прогресу
освітня діяльність ВНЗ потребує реформування. Основною умовою,
якого є використання стратегічних підходів до організації освітньої
діяльності, зокрема у наданні освітніх послуг і реалізації освітніх
програм. Проте, для цього необхідно залучати ринок праці
(роботодавців) до навчального процесу та впроваджувати «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в
Європейському просторі (ESG)».
Відомо, що в умовах ринкових відносин діяльність будь-якої
організації, у тому числі і ВНЗ, пов’язана з ризиком. Тому, під час
проведення реформ у наданні освітніх послуг слід застосовувати нові
підходи ефективного плану дій та методів управління ризиками.
Світовою практикою доведено, що важливим елементом забезпечення якості освіти є впровадження принципів і підходів
стандартів серії ISO 9000. Зокрема, використання стандарту серії
ISO 9001, що є інструментом управління якості діяльності
підприємств (організацій) на міжнародному рівні. Характерною рисою стандарту ISO 9001 версії 2015 «Системи менеджменту якості.
Вимоги» [1], на відміну від ISO 9001 версії 2009 є те, що він побудований на принципах ризик-менеджменту, і дає можливість виявляти та прогнозувати ризики.
Проведений авторами аналіз стану надання освітніх послуг
ВНЗ, з урахуванням вимог стандарту ISO 9001:2015 та закону
України «Про вищу освіту» [2] дозволив виділити ряд факторів
ризиків (певних подій або обставин) що впливають на якість навчального процесу, підготовку студента (майбутнього фахівця) і виконання вимог роботодавця. До них віднесено:
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1. Ризики, що виникають на етапі вступу абітурієнта до ВНЗ:
 недостатня поінформованість абітурієнтів, про ВНЗ, діяльність,
факультети та спеціальності;
 відсутність інтернет мережі, для подачі електронної заяви, для
абітурієнта;
 недостатня поінформованість серед населення про створення особистого кабінету, та подачу електронних заяв для абітурієнтів;
 збій єдиної державної бази освіти (ЄДБО), під час подачі
абітурієнтом заяви до ВНЗ (абітурієнт, втрачає можливість вступити до певного ВНЗ);
 невірно виставлений пріоритет, під час подачі заяви;
 не подача заяв, на певні спеціальності (для ВНЗ – це може привести до закриття спеціальності, та втрати годин навантаження з
подальшим скороченням педагогічного персоналу, а для
роботодавців втрата кваліфікованих спеціалістів).
2. Ризики, що виникають під час навчального процесу:
 різна готовність абітурієнтів при вступі (набуті знання під час
базової шкільної освіти);
 недотримання вимог освітньої програми (системи освітніх
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть
розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних
дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти
здобувач відповідного ступеня вищої освіти) [2];
 невідповідність викладацького персоналу (досвід роботи та
якість підготовки викладача у наданні освітніх послуг);
 недосконале навчально-методичне забезпечення (підручники,
конспекти лекцій, методичні розробки до: лабораторної, практичної,
самостійної та індивідуальної робіт);
 недостатнє матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
(обладнання з використанням ІТ);
 невідповідність результатів навчання (рівня набутих: знань,
умінь, навичок, результатів загальних та спеціальних компетентностей, на різних етапах здобуття освіти випускником ВНЗ).
3. Ризики, для роботодавців:
 недоотримання необхідних спеціалістів (втрата можливості
кваліфікованого персоналу, скорочення об’ємів діяльності);
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 рівень знань не відповідає вимогам роботодавців;
 випускники не готові до самореалізації знань, набутих у ВНЗ.
Отже, застосування системи менеджменту якості ISO 9001:2015
до ВНЗ дасть можливість прогнозувати та контролювати ризики, за
рахунок:
 прозорості діяльності вишу, використовуючи доступ до
публічності інформації;
 покращення якості надання освітніх послуг під час підготовки
студентів, з урахуванням вимог роботодавців, чим зможуть задовольнити їх потреби;
 впровадження механізмів постійного удосконалення системи
управління та покращення ефективності роботи співробітників на
усіх рівнях.
Таким чином, впровадження вимог стандарту ISO 9001:2015 у
ВНЗ, дозволить враховувати ризики і забезпечувати випуск висококваліфікованих, конкурентоспроможних, готових до самореалізації
фахівців, визнаних у всьому світі.
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СТАНДАРТЫ ДЛЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Активная работа в международных организациях по стандартизации сегодня становится необходимостью для украинских предприятий, поскольку они служат своего рода пропуском на европейский рынок, убирая торговые барьеры для заключения взаимовыгодных соглашений, способствует внедрению на предприятии инновационных технологий.
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Актуальность задач международной стандартизации мы рассмотрели на примере одного из подкомитетов IEC TC45, в котором
наш институт принимает активное участие. Работа IEC TC45В
«Аппаратура для радиационной безопасности» связана с разработкой стандартов на методы контроля ионизирующих излучений, которые позволяют своевременно выявлять аномалии в окружающем
фоне, обнаруживать и идентифицировать источники радиоактивного излучения, предупреждать несанкционированное распространение ядерных материалов и радиоактивных веществ.
В этом комитете разработана серия стандартов, которая относится к ранцевых приборам для определения радиации:
 Стандарт IEC 62618:2013 устанавливает требования к методам
испытаний для радиологических, экологических, механических и
электромагнитных характеристик радиационных детекторов спектроскопического типа (SPRD).
 Стандарт IEC 62694:2014 охватывает требования к характеристикам и методам испытаниям ранцевых детекторов (BRD), связанных с измерениями радиации окружающего фона и соответствующих условий их использования.
 Стандарт IEC 62401:2007 применяется к приборам (PRD) для
обнаружения и оценки радиоактивных материалов, в том числе фотонов и/или нейтронов, в естественных условиях окружающей среды.
Другая серия стандартов устанавливает требования к портативным или ручным устройствам для обнаружения и идентификации радионуклидов:
 Стандарт IEC 62327:2006 определяет требования к ручным приборам для обнаружения и идентификации радионуклидов, в частности, детекторам, электронным многоканальным анализаторам,
их программному обеспечению, библиотекам радионуклидов, общие методы испытаний, электрические, механические, экологические, радиационные характеристики.
 Стандарт IEC 62533:2010 распространяется на портативные приборы, которые используются для обнаружения радиоактивных материалов и предназначены для обнаружения небольших изменений
естественного фона, обусловленного незаконным или непреднамеренным перемещением радиоактивных материалов.
 Стандарт IEC 62534:2010 касается на ручных приборов, используемых для обнаружения нейтронов радиоактивных материалов,
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которые предназначены для обнаружения небольших изменений
фона окружающей среды в результате незаконного оборота или
непреднамеренного перемещения радиоактивных материалов.
Серия стандартов на портальные мониторы включает в себя
следующие стандарты:
 Стандарт IEC 62484:2010 определяет эксплуатационные требования для портальных мониторов, используемые для обнаружения
и идентификации незаконного оборота радиоактивных материалов.
 Стандарт IEC 62244:2006 касается характеристик мониторов,
используемых для обнаружения гамма и нейтронного излучения,
содержащегося в объектах/контейнерах или транспортных средствах, общие характеристики, механические характеристики, экологические требования, методы испытаний и документацию.
Разработанный комитетом стандарт IEC 62755:2012 обеспечивает единый формат данных, который должны использовать приборы радиационного контроля для выявления незаконного распространения радиоактивных материалов и дает возможность идентифицировать данные измерений прибора, не привязываясь к документации изготовителя.
Актуальность представленных стандартов подкомитета
IEC TC45В говорит сама за себя. А учитывая то, что большинство
стандартов вводятся в Украине даже без перевода их текста на украинский язык согласно приказа № 224 от 16 ноября 2011 года
Министерства экономического развития и торговли Украины «Про
затвердження Концепції впровадження стандартів Європейського
Союзу за методом "обкладинки"», то сегодня как никогда очень
важно активное участие технических комитетов Украины на уровне разработки стандартов, активно работая в подкомитетах и группах международных организаций по стандартизации, разрабатывая
новые проекты международных стандартов и давая свои замечания
на каждый разрабатываемый проект еще на уровне их обсуждения,
чтобы они могли быть рассмотрены и учтены.
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Гуцаленко Ю.Г., Cевидова Е.К., Степанова И.И.
НТУ «Харьковский политехнический институт»,
Харьков, Украина
ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РАЗМЕРНОГО ЭФФЕКТА
МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ ТЕХНОЛОГИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Мировая практика анодно-искровых покрытий (АИП) микродуговым оксидированием (МДО) различных вентильных металлов и
сплавов на их основе обычно использует износостойкие, коррозионностойкие и теплостойкие свойства АИП, что позволяет повысить соответствующие эксплуатационные показатели в 1,5–2,5 раза.
В меньшей степени известно применение АИП в качестве диэлектрических. Однако в применении МДО к алюминиевым материалам можно получить защитные АИП толщиной до 400 мкм,
микротвердостью до 25 ГПа и износостойкостью на уровне твердых
сплавов, выдерживающие тепловой удар до 2500 С, а также электрическое напряжение до 6000 В [1] при диэлектрических параметрах таких покрытий, близких диэлектрикам высшего качества, причем возможным формированием в различных электролитах [2, 3].
Основу известного эффекта изменения размера в направлении
формирования АИП обеспечивает захват атомов ионизированного в
химически активный озон кислорода вентильным металлом поверхностного слоя объекта МДО [4]. Соответственно стехиометрической
трансформации металла поверхности объекта МДО в оксидную
структуру это теоретически предсказуемый рост. Однако различная
экспериментальная практика, предшествующая и собственная, показывает, что базирующиеся только на стехиометрии расчеты лишь отражают тенденцию, но не являются достаточными для адекватных
прогнозов линейного приращения материала с АИП в направлении
его формирования по сравнению с исходным состоянием.
Известный сторонний и собственный экспериментальный опыт
применительно к алюминиевым и титановым сплавам, свидетельствует о существенном влиянии на конечный размерный эффект МДО не
только электрических параметров, времени и других технологических
условий организации протекания процесса, в особенности состава
электролита, но и марочного химического состава и соответствия ему
объекта МДО, заготовительной технологии и его исходной плотности.
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Механическая обработка высокотвердых корундовых АИП для
получения нужного размера с необходимой точностью не составляет
особой сложности в применениях лезвийных или абразивных инструментов из сверхтвердых материалов. Однако, если понижение некоторой расчетной толщины АИП со служебной функцией обеспечения,
например, износостойкости, принципиально не препятствует работоспособности детали, хотя и понижает ресурс износостойкой эксплуатации подвергнутой МДО поверхности, то в задачах токозащиты проведение такого понижения следует рассматривать с позиций риска
доэксплуатационной выбраковки детали техническим контролем.
Исследования размерного эффекта МДО проведены применительно к характерным представителям современно используемых отечественной инструментальной промышленностью в производстве корпусов алмазных шлифовальных кругов алюминиевых сплавов Д16Т и
АК6 в условиях использования источников переменного электрического тока и с квазилинейной характеристикой тока, формирования АИП
в типичных растворах щелочи, жидкого стекла и их комбинаций.
Прогнозирование размерного исхода операции МДО, окончательной или с последующей доводочной размерной обработкой, важно при ее выполнении на поверхностях рабочих сопряжений, посадочных в разъемных или в неразъемных сборочных соединениях, как
это имеет место в технических решениях алмазных шлифовальных
кругов с локальной токозащитой корпуса для их расширенной адаптации к алмазно-искровому шлифованию, разработанных в НТУ
«ХПИ» на базе корпусных конструкций соответственно конвенционального универсального типа [5] и специальной, выполненной согласно японскому прототипу заодно со шкивом рабочего привода [6].
Разработка прогностических моделей размерного эффекта МДО
и алмазных шлифовальных кругов с электроизоляционными АИП
корпусов выполняется в в рамках НИР по проекту НТУ «ХПИ» ID
64244 от 26.08.2016 г. (№ регистрации 0109U007406) в плане научных исследований и разработок учреждений Министерства науки и
образования Украины на 2017–2018 гг.
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Дерев'янченко О.Г. Одеський національний
політехнічний університет, Одеса, Україна
ПИТАННЯ ЯКОСТІ КОНТРОЛЮ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ
СТАНІВ РІЗАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ІНСТРУМЕНТІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ СТЗ
В умовах сучасних інтегрованих виробництв з використанням
модулів класу ГВМ актуальною є задача створення автоматизованих та автоматичних систем багаторівневого розпізнавання станів
ріжучих інструментів (РІ). Різноманіття типів РІ, схем різання, інструментальних і обробляємих матеріалів, механізмів зношування
обумовлює безліч особливостей зношування різальної частини (РЧ)
інструментів. Створення спеціалізованих систем періодичного контролю станів РЧ забезпечує суттєве зменшення раптових відмов РІ.
В ОНПУ розроблена та досліджується інтелектуальна система для
контролю та розпізнавання станів РІ, до складу якої входить стенд з
системою технічного зору (СТЗ)[1]. Метою роботи є скорочене вікладення результатів аналізу деяких з компонентів якості контролю
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станів РЧ з використанням такої системи. Якість контролю та розпізнавання станів РЧ визначається великою кількість параметрі. Зупинимость лише на двох з них: точність та інформативність. На
стадії контролю РІ – тобто отримання первинного образу (цифрового зображення РЧ) – його точність в першу чергу залежить від параметрів матриці цифрової камери та характеру її калібрування. На
рис. 1 приведено первинні образи РЧ (рис. 1, а), задньої (рис. 1, б)
та передньої (рис. 1, в) поверхонь зношеного різця. Важливим питанням є зіставлення шкал вимірювання параметрів цифрових зображень РЧ з метричними шкалами. На рис. 1, г приведено зображення передньої поверхні РІ після попередньої обробки, його зіставлення з мікрометричною шкалою об’єкт – мікрометру; на рис. 1, г,
1, д – зображення шкал деяких з об’єкт – мікрометрів.
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Рисунок 1 – Зображення первинних образів РЧ та шкал об’єкт – мікрометрів

Після передобробки первинного образу РЧ виконується формування вторинних образів з використанням спеціального алгоритмічного та програмного забезпечення (розроблено сумісно з к.т.н.
Кринициним Д.О.). Їх інформативність, яка безпосередньо впливає
на якість розпізнавання класів станів РІ, у першу чергу визначається
кількістю та якістю ознак форм та текстур зон зношування РЧ. На
рис. 2 приведено приклад перетвореного зображення задньої поверхні РІ (рис. 2, а), одного з її вторинних образів – контура зони зношування (2D- модель РЧ – рис. 2, б), та 3D- моделі РЧ (рис. 2, в).
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0
T
На рис. 2, в прийнято такі позначення: L0 , L0 – вершина РЧ різця
T
відповідно у початковому і робочому станах РІ, A2 – зношена задня
поверхня РЧ; X, Y, Z – вісі інструментальної системи координат. Відповідні матричні структурно – параметричні моделі РЧ не дозволяє
привести обcяг роботи. 2D - моделі РЧ є основою для розпізнавання
класів форм зон зношування. Кожному з таких класів відповідає вектор ознак форми s F  ( s1F , s 2F , s 3F ,..., s iF ,..., s uF ) , де u – кількість найбільш інформативних ознак. Цей вектор формується після обробки
вторинного образу РЧ та належить простору класів форм зон зношування та структур РЧ розмірності P. Простір містить множину класів
FD
FD
FD
FD
– 1 ,  2 ,  3 ... P . Він – та його класифікатори – формуються для
кожного з типів та відповідних умов експлуатації РІ. Попередні результати показали перспективність використання розробленої системи. На завершення зазначимо, що в нинішній час проводяться дослідження, метою яких є підвищення параметрів якості розпізнавання
(вірогідності вірного розпізнавання класів станів РЧ).

а

б

Рисунок 2 –
Моделі (вторинні
образи) РЧ різця:
2D (а, б) та 3D (в)

в
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ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ МОДУЛЬННОГО ПРИНЦИПА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИН
Современное производство характеризируется выпуском машин
постоянно усложняющейся конструкции. Использование машин
сложной конструкции, как правило, вызывает необходимость создавать специальное оборудование для технического обслуживания
(ТО) и ремонта машин (РМ).
Важнейшим условием надежного функционирования разнообразных по своему назначению машин является своевременное проведение работ по поддержанию их необходимого технического состояния. Производственный потенциал Украины зависит от количества, качества и технического состояния таких машин как: металлообрабатывающие станки, грузоподъемные механизмы, сельскохозяйственные, транспортные, дорожно-строительные и другие машины для выполнения технологических операций в мирное время и
задач решаемых военными ведомствами. Перечень машин по назначению такой же значительный, как и условия, в которых эксплуатируются машины, а, следовательно, и перечень работ по ТО.
Выполнение работ по ТО на сегодняшний день требует значительных улучшений [1]. Такая необходимость диктуется следующим преобразованиями в промышленности Украины:
а) жизненный цикл машин постоянно сокращается;
б) проектируемые машины более сложные по конструкции и требованиям к техническому обслуживанию;
в) рыночные отношения и необходимость сокращения времени
оборачиваемости оборотных средств, требует более интенсивной
эксплуатации машин, что ведет к необходимости смены сроков и
качества работ по ТО;
г) смена собственника предприятий, которые выполняли работы
ТО машин;
д) ухудшение квалификации работников, которые выполнят ТО и
эксплуатируют машины.
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Выше перечисленные изменения в организации проведения ТО
машин и отсутствие теоретических основ проектирования технологических процессов требуют коренной корректировки.
Анализ конструкции машин по функциональному назначению
показывает, что, на ряду с техническим оборудованием, в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и других
отраслях используется оборудование, обеспечивающее выполнение
операций ТО и РМ. Такое оборудование условимся называть гаражным (ГО) [2]. Повышения эффективности его использования, на
наш взгляд, является проектирование ГО по модульному принципу.
При этом, модульный принцип должен выполнятся на этапе технологической подготовки ТО и РМ.
Опыт развития отечественной и зарубежной промышленности
показал, что в условиях рыночных отношений при частой сменяемости предметов производства, стандартизация, унификация и агрегатирование являются решающими предпосылками как для сокращения
сроков освоения новых машин и их технического обслуживания, так и
для применения наиболее производительных и экономических методов изготовления и технологического оснащения для выполнения работ по обеспечению их надежности в условиях эксплуатации.
Применение принципов стандартизации, унификации и агрегатирования позволяет:
 значительно сократить строки и стоимость проектирования и изготовления машин и гаражного оборудования (нестандартного оборудования ремонтных организаций)
 повысить конструктивную преемственность разработок;
 исключить разработку нового специального и специализированного оборудования, технологической оснастки для ТО каждой новой машины;
 резко сократить номенклатуру применяемых технологических
процессов, деталей и сборочных единиц, за счет чего увеличить их
применяемость;
 организовать специализированные производство стандартных и
унифицированных деталей и модулей гаражного оборудования
(ГО), а также разработку технологических процессов ТО и деффектации для централизованного обеспечения всех заинтересованных
предприятий;
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 упростить ТО и ремонт гаражного оборудования, так как вышедшие из строя детали, сборочные единицы и модули могут быть
заменены запасными без ухудшения эксплуатационных качеств ГО.
Модульную технологическую подготовку ТО машин на теоретико-множественном принципе можно представить в виде отношений
множеств, при этом упорядоченное множество конструкционных модулей
КМ=(М1,М2,…,Мn),
в технологических операциях ТО можно представить в виде КМ∩В,
где В – множество модулей воздействий,
В=(Т1,Т2,…,Тm).
Пересечение КМ∩В [3] отображается в технологическую операцию по техническому обслуживанию на уровне модулей. Практическая реализация модулей воздействий с конструкционными модулями может быть реализована во множестве технологических
операций ТО-1, ТО-2, СО и т.д.
В самом общем случае весь технологический процесс выполнения контрольно-диагностических работ на уровне связей представить в виде определенной схемы.
Рассмотренная основа системы модульного проектирования, которая предусматривает проектирование модульных технологических
процессов ТО машин и разработки модульных конструкций гаражного оборудования на основе унификации и стандартизации позволит:
 разработать научно-обоснованные технологические процессы ТО
машин;
 снизить затраты на гаражное оборудование;
 интенсифицировать системы ТО и диагностики машин;
 повысить коэффициент технической готовности машин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО
МОРЯ
Интенсивное развитие науки и техники привело к возникновению новых, потенциально опасных видов деятельности, которые
не запрещены международным правом и приносят значительные
социально-экономические выгоды для государств, их осуществляющих. Однако осуществление таких видов деятельности странами мирового сообщества зачастую связано с риском нанесения
ущерба окружающей среде и имуществу иных государств, как сопредельных, так и отдаленных [1, 2].
Ущерб окружающей среде, причиняемый человеческим вмешательством, представляет угрозу самому существованию нашей планеты. В нынешних условиях глобальная проблема охраны окружающей природной среды приобретает высшую международную
приоритетность. Важнейшей предпосылкой ее эффективного решения является тесное международное сотрудничество государств
в сфере предотвращения трансграничного ущерба.
Современное международное право не позволяет государствам
осуществлять или допускать осуществление деятельности на их
территории без учета прав других государств или охраны окружающей среды. Этот принцип обычно упоминается со ссылкой
на максимум «Sic utere tuo, ut alienum non laedas» («Используй свое
имущество таким образом, чтобы не наносить вреда имуществу
других»), или «принципы добрососедства» [3].
Однако в такой общей трактовке данный принцип, на наш
взгляд, не может непосредственно применяться в международном
праве. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть характер и содержание этого международно-правового обязательства.
Процессуальные обязанности включают проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительное информирование о предстоящей деятельности, обмен информацией,
проведение консультаций и переговоров.
Республики ЦА имеют одни корни и одни и те же проблемы –
это водные и земельные.
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Существует два режима водопользования – энергетический и
ирригационный и для ЦА важна их сбалансированность. Действия,
направленные на увеличение производства электроэнергии в Таджикистане и Кыргызстане посредством строительства новых ГЭС
не должны нарушать принципы справедливого вододеления и взаимной выгоды для всех стран региона. В условиях, когда существующие мощности энергоснабжения используются лишь на 50%
(как, например, в Республике Таджикистан), возникает вопрос о целесообразности строительства новых электрогенерирующих сооружений. Необходимы тщательная технико-экономическая и экологическая экспертиза проектируемых гидротехнических объектов,
оценка воздействия их на окружающую среду.
Стремление Таджикистана расширить энергетические мощности для решения обостряющихся проблем электроснабжения страны, потребностей населения и предприятий вполне понятны. Тем
более, что ежегодно, прежде всего, в зимний период, проблема
энергоснабжения становится все острее и серьезно отражается и на
экономике, и на умонастроении людей.
Однако справедливости ради надо отметить, и это подтверждается расчетами специалистов, корни возрастающего дефицита электроэнергии большей частью вызываются недостаточным использованием уже созданных мощностей энергоснабжения страны, непродуманной до конца программой, а порой и отсутствием такой программы. В последние годы ежегодно в Таджикистане производится
лишь 16,7–17,5109 кВтч, тогда как существующие мощности позволяют вырабатывать в два раза больше электроэнергии, то есть
существующие мощности используются примерно на 50%.
За последние годы уровень Нурекского водохранилища упал до
критической отметки. По заявлению главы госэнергокомпании
Таджикистана:
«Воды здесь (в Нурекском водохранилище) настолько мало, что
этого объема может хватить для работы гидростанции только на
первую декаду февраля, после чего в республике может сложиться
критическая ситуация». Из-за такой политики фактические мощности Нурекской ГЭС сегодня в результате отсутствия ресурсов используются всего на 45–48%, и трудно сказать, когда они будут заполнены до нормативно устойчивого уровня.
Еще больше вопросов по использованию уже выработанной
электроэнергии. Порядка половины всей вырабатываемой и полу68

чаемой по перетокам электроэнергии идет на удовлетворение нужд
главного промышленного предприятия страны Таджикской алюминиевой компании (IALCO), а также Таджикского цементного завода, который поставляет свою продукцию преимущественно на
строительство двух очередей Санггудинской ГЭС. Сегодня, если
судить по таджикским источникам информации, Таджикская алюминиевая компания потребляет 20 миллионов киловатт-часов в сутки, что вдвое больше, чем использует все население столицы Таджикистана – Душанбе.
Много вопросов у населения Таджикистана вызывает и тот
факт, что при острой нехватке электроэнергии в то же время расширяются ее поставки на афганскую территорию. Становится во многом понятным, что дефицит в энергоснабжении связан не только с
объективными причинами, но и с интересами предпринимательских
кругов, которые кровно заинтересованы, вразрез с удовлетворением
нужд прежде всего населения, расширять поставки электроэнергии
и алюминия за пределы Таджикистана.
Во время торжеств, посвященных пуску первой очереди Сангтудинской ГЭС-l, произносилось много сопутствующих и предназначенных этому торжественному событию праздничных речей.
Тот, кто слушал и читал в печати эти выступления, очевидно, обратил внимание на некоторые несоответствия и даже парадоксы в заявлениях организаторов торжеств. Если верить этим заявлениям,
выходит, что те страны, которые находятся ниже по течению трансграничных рек, таких, например, как самая большая река Средней
Азии Аму-Дарья, водами которой питаются миллионы людей в соседних государствах, должны благодарить руководство Таджикистана за реализацию таких масштабных энергетических проектов.
Заявление, что строительство так называемых «многофункциональных ГЭС» служит всем народам Центральной Азии, мягко говоря,
сомнительно и противоречит здравому смыслу.
Кроме того, сброс больших объемов воды в зимний период вызывает подпор грунтовых вод, заболачивание, а порой и затопление
орошаемых земель, нанося непоправимый урон сельскохозяйственным угодьям. Нетрудно предположить, что не заставят себя ждать
маловодье и засуха в низовьях рек, потеря источников дохода десятками миллионов людей, живущих за счет сельскохозяйственного
производства. Не говоря уже об обостряющейся с каждым годом
проблеме высыхания Арала, что непосредственно ставит вопрос о
69

жизни более чем 36–40 млн. людей, проживающих в регионе, соседствующем с Аралом.
На этот счет существует твердая позиция Узбекистана, неоднократно высказываемая на различных уровнях. Прежде всего, основой построения эффективной системы, совместного использования
ресурсов трансграничных рек Центральной Азии должна стать действующая международно-правовая база по использованию трансграничных рек и водотоков. При этом сотрудничество на основе
общепризнанных международных норм и правил обеспечивает суверенное равенство, территориальную целостность, взаимную выгоду и справедливость для каждой из сторон. Каждая страна имеет
право на реализацию проектов по использованию ресурсов транс
граничных рек, включая гидротехническое строительство, однако
при условии его тщательной независимой технико-экономической и
экологической экспертизы на принципах открытости и полной информированности заинтересованных сторон.
При этом должны быть гарантированы два сверхважных условия. Первое не должно быть допущено снижение уровня водотока
для стран, расположенных ниже по стоку. Второе – не должна нарушаться экологическая безопасность региона, которая и без того
является очень зыбкой.
Обязанность государств не причинять значительного трансграничного ущерба носит характер должной осмотрительности. В связи с недостаточной определенностью понятия «должная осмотрительность» в проверке соблюдения государством данного обязательства целесообразно опираться на процессуальные обязанности
оценки воздействия на окружающую среду уведомления, обмена
информацией, проведения консультаций и переговоров.
Международное право не допускает осуществление деятельности, нормальное течение которой сопровождается причинением
значительного трансграничного ущерба, без согласия затронутых
государств. Что касается видов деятельности, не причиняющих
трансграничного ущерба изначально, а только связанных с риском
причинения такого ущерба, то государство происхождения принимает окончательное решение об осуществлении такой деятельности
в одностороннем порядке, учитывая интересы других стран
и осуществив при этом необходимые меры по минимизации риска.
Тщательно проведенная оценка воздействия на окружающую
среду обычно проясняет, причинит ли трансграничный ущерб (или
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создаст риск причинения такого ущерба) планируемая деятельность. Качество же оценки воздействия на окружающую среду неразрывно связано с существующими социально-технологическими
условиями. Развитие технологий и изменение общественных ценностей могут привести к тому, что результаты оценки воздействия
на окружающую среду могут устареть.
Результаты оценки воздействия на окружающую среду являются
основой для исполнения иных элементов комплексного обязательства
предотвращения. Если оценка воздействия на окружающую среду
свидетельствует о том, что деятельность приведет к значительному
трансграничному ущербу в процессе нормального осуществления,
то необходимо получить согласие затрагиваемых государств. Однако
если деятельность не будет приводить к такому ущербу или лишь
создаст риск его причинения (кроме неподдающегося минимизации),
то государство происхождения может осуществлять или допускать
осуществление деятельности при условии, что оно должным образом
учло интересы потенциально затронутых государств и минимизировало риск наступления ущерба.
Для добросовестного принятия во внимание интересов других государств государство происхождения, как правило, обязано (с учетом
собственной безопасности) предварительно уведомить потенциально
затронутые государства о предстоящей деятельности и обеспечить
их всей необходимой информацией, связанной с данной деятельностью. Это даст возможность этим государствам произвести оценку
возможного воздействия деятельности на их территориях. Кроме того, государство происхождения обязано исполнить просьбу потенциально затронутых государств о консультациях для более полной
и подробной оценки воздействия деятельности. Таким образом, потенциально затронутые государства будут иметь возможность внести
конструктивный вклад в оценку воздействия на окружающую среду
через информирование государства происхождения о последствиях
деятельности, проявляющихся на их территориях.
Оценка воздействия на окружающую среду может быть одним
из критериев для определения, действовало ли государство с соответствующей степенью должной осмотрительности в осуществлении своей обязанности предотвращать трансграничный ущерб. Государство, которое не оценило возможное воздействие планируемой
деятельности на территории других государств, едва ли может ут71

верждать, что оно предприняло все возможные меры для предотвращения трансграничного ущерба [3].
Для правового проведения ОВОС и общественной экологической экспертизы нужен механизм проведения таких процедур необходимо, чтобы наше Государство и все Республики ЦА так же подписали Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте 1991 г.
Что касается проблем Ферганской долины – это Сырдарья и ее
водотоки, чистота этих вод, как питьевых, так и поливных, заключается в восстановлении мониторинговых точек на всех малых реках долины, включая жизненно важные водные объекты на территориях трансграничных государств, таких как Кыргызыстан, Таджикистан. Это позволит знать состояние этих водных объектов и
что нужно делать со сточными и дренажными водами, для доведения их до условно чистых поливных вод.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ
ОРОСИТЕЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ
СИСТЕМ В АССОЦИАЦИЯХ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Технический надзор состоит из систематического наблюдения
за состоянием оросительной, коллекторно-дренажной сети и насосных установок и включает охрану и осмотры технического состоя72

ния гидромелиоративной системы. Технический надзор осуществляется ежедневно, периодически и планово (www.icwc-aral.uz ).
Ежедневный и периодический технический надзор осуществляет регулировщики сооружений, операторы насосов и участковые
гидротехники Ассоциации водопотребителей (АВП). Плановый
технический надзор осуществляет Главный гидротехник.
Периодичность ежедневного технического осмотра при промывках и вегетационных поливах ежедневно, в остальное время вегетационного периода не реже 1 раз в пять дней. Объектами ежедневного надзора являются наружный осмотр элементов оросительных и коллекторно-дренажных систем (ОиКДС) в первые 2–3 года
после ее строительства. Конкретными целями ежедневного надзора
является своевременные обнаружение дефектов, и принятие необходимых мер по ликвидацию и обеспечению безопасности работы
элементов ОиКДС.
По результатам ежедневного надзора следует о неисправности
ОиКДС и сооружений на ней зафиксировать в журнале технического надзора с указанием принятых мер по их устранению и сообщить
Главному гидротехнику (гидротехнику участка).
Периодический технический надзор осуществляет вегетационный период 1 раз в месяц, в остальное время года 1 раз в 2 месяца (в
обязательном порядке после проведения сельскохозяйственных работ). Объектами периодического надзора являются наружный осмотр
элементов ОиКДС. Конкретными целями периодического надзора являются оценка работоспособности и технического состояния ОиКДС
и сооружений. Своевременное обнаружение и устранение дефектов, а
также обеспечение безопасности. Все данные об обнаруженных неисправностях заносятся в журнал надзора с указанием принятых мер по
их устранению. В случае, когда неисправности влекут за собой резкое
снижение работоспособности элементов ОиКДС, регулировщики сооружений и операторы насосов немедленно сообщает участковому
гидротехнику, а он Главному гидротехнику.
Плановый технический надзор осуществляется перед началом
и в конце эксплуатационных промывок и вегетационного периода.
Объектами планового надзора являются осмотр всех элементов
ОиКДС и сооружений с проведением при необходимости инструментальных обмеров и съемок. Весенний осмотр производится с
целью установления готовности системы к вегетационному перио73

ду, осенний осмотр производится с целью установлении видов ремонтных работ и их объемов.
В результате осмотров составляются акты о необходимости, о
проведения ремонтных работ; указывается характер и объем работ.
Один экземпляр акта прилагается к паспорту системы. При осенних
осмотрах составляется дефектная ведомость к плану работ по ремонтно-восстановительным работам на следующий год.
Осмотр и надзор технического состояния ОиКДС осуществляется двумя способами: – визуально и инструментально.
При визуальном осмотре выявляют:
 состояние русел каналов и коллекторов (наличие стока, заиление,
зарастание, участки размыва, оплывания и обрушения откосов);
 состояния облицовок, противофильтрационных пленочных покрытий каналов и опор лотковой сети;
 состояние сооружений и оборудования, установление повреждений и их причин;
 характер повреждений или отказа элементов ОиКДС;
 состояние дорог на бермах;
 место разгрузки (выклинивания) нагорных вод;
 состояние устьевого сооружения и водоприемника;
 место сброса поверхностных вод;
 наличие перемычек;
 аварийные ситуации на объектах ОиКДС.
При инструментальных замерах определяются:
 расход каналов и коллекторов (дрен) в устьевой части и на отдельных участках;
 глубина наполнения;
 отметки, уклоны, продольные и поперечные профили каналов,
коллекторов и дамб;
 объемы заиления и зарастания каналов, лотковой сети и открытых
коллекторов;
 наличие осадок опор под лотками;
 размер деформаций (размывов) откосов и прилегающей территории;
 депрессионные кривые уровня грунтовых вод.
Основными показателями работоспособности и технически исправного состояния оросительных каналов и гидротехнических сооружений являются:
 обеспечение проектной пропускной способности;
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 минимальные фильтрационные и эксплуатационно-технические
потери воды;
 отсутствие заиления, зарастания, обрушения, размыва каналов, а также подтоплений фильтрационными водами прилегающих территорий;
 отсутствие размывов нижних бьефов и пустот за стенками гидротехнических сооружений;
 безотказная работа щитовых устройств, подъемных механизмов и
средств автоматики;
 отсутствие на каналах насосных станций, не предусмотренных проектом, точек выдела воды, переправ, мостов и других сооружений.
Техническое состояние оросителей оценивается сравнением
фактической глубины заиления hз с допустимой [hз]. В табл. 1 приведены допустимые значения толщины и объема заиления оросителей, установленные из условия пропуска нормального расхода воды
при не превышении уровня форсированного расхода. Классификация оросительных каналов по типоразмерам приводится в табл. 2.
Таблица 1 – Допустимые значения толщины и удельного
объема заиления оросительных каналов
Типоразмер оротолщина заиления,
сительного канала
м
I
0,35
II
0,45
III
0,50

Допустимые
удельный объем заиления,
м3/п.м
0,33
0,54
1,43

Таблица 2 – Классификация оросительных каналов
по типоразмерам
Типоразмер оросиТехническая характеристика
тельного канала ширина по дну, м глубина, м крутизна откосов
I
0,6
1,0
1:1
II
0,6–1,2
0,8–1,5
1:1–1:1,5
III
1,2–3,0
1,0–2,5
1:1–1:2
Основными показателями работоспособности и технически исправного состояния коллекторно-дренажной сети являются:
 горизонт воды в водоприемниках обеспечивает работу КДС без
подпора;
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 глубина коллекторов (дрен) и горизонт воды в них соответствует
проектным;
 русла открытых дрен и коллекторов, а также трубчатые переезды
не разрушены, свободны от растительности и наносов и обеспечивает пропуск воды без подпоров;
 размывы за стенками гидротехнических сооружений отсутствуют;
 бетонные и железобетонные сооружения не имеют опасных трещин;
 безотказная работа щитовых устройств, подъемных механизмов и
средств автоматики;
 отсутствие на коллекторах перемычек и не предусмотренных проектом, переправ, мостов и других сооружений.
Техническое состояние отдельных открытых коллекторов и дрен
оценивается сравнением фактической глубины заиления hз с допустимой [hз]. В табл. 3 приведены допустимые значения толщины и
объема заиления открытых коллекторов и дрен, установленных из условия не подтопления впадающих в них устьев младшего дренажа.
Классификация КДС по типоразмерам приводится в табл. 4.
Таблица 3 – Допустимые значения толщины и удельного
объема заиления КДС
Типоразмер
Допустимые
КДС
толщина заиления, м удельный объем заиления, м3/п.м
I
0,35
0,54
II
0,50
1,82
Таблица 4 – Классификация коллекторно-дренажных каналов
по типоразмерам
Типоразмер колТехническая характеристика
Наименолекторно-древание
ширина по глубина, крутизна
нажного канала
канала
дну, м
м
откосов
I
0,6–1,2
3,5
1:1,5
Дрена
II
1,2–3,0
3,5–5,0 1:1,5–1:2 Коллектор
Работоспособность дренажных систем оценивается сравнением
проектной и фактической дренажного модуля и анализом режима
уровня грунтовых вод.
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Для обеспечения нормальной организации технического надзора ОиКДС АВП должна располагать следующей технической документацией:
 план ирригационно-мелиоративной сети АВП с нанесенными на
нем оросительной и дренажной сети, гидросооружениями, гидропостами, наблюдательных скважинами, границ земле водопользователей в масштабе 1:10000;
 технические паспорта ОиКДС и сооружений на них;
 ведомости постоянных и временных реперов;
 почвенно-мелиоративная карта масштаба 1:10000 с указанием почвенных характеристик, глубины и минерализации грунтовых вод.

Домуладжанов И.Х., Содикова Ш.Ш. Ферганский
политехнический институт, Фергана, Узбекистан
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Расчет экономического ущерба от загрязнения окружающей
среды по укрупненной методике расчета. Экономический ущерб от
загрязнения атмосферного воздуха для каждого источника определяется по формуле [1–3]:
Эу = αβγίМin , сум
где α – константа численное значение, которое равно 2,4 сум/усл.г.;
β – величина значение которой принимается равной, β = 5,1; γi – величина, значение которой определяется по формуле:
γi = 100/100+ φН4/1+u
где φ – поправка на тепловой подъем выбросов в атмосферу:
φ = 1 – ∆Т
где ∆Т – среднегодовое значение разности температур в устье источника (трубы) и в окружающей атмосфере на уровне устья, u –
среднегодовое значение модуля скорости ветра на уровне флюгера,
м/с; в тех случаях, когда значение неизвестно, оно принимается равn
ным 3 м/с; M i – приведенная масса годового выброса;

M in = Аі Мі, т/год
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где Мi – масса годового выброса примесей i-го вида в атмосферу,
г/год.; Аі – показатель относительной агрессивности примеси і-го
вида; Η – высота источника, м.
Порядок определения значения показателя Аi относительной агрессивности различных примесей, выбрасываемых в атмосферу.
Значение Аi определяется по формуле:
Аi = аi бi вi vi = 1
где: Аі – показатель относительной опасности присутствия примеси
в воздухе, вдыхаемом человеком; бi – поправка учитывающего накопления исходных примесей или вторичных загрязнителей в компонентах окружающей среды и в цепях питания, а также поступления примесей в организм человека неингаляционным путём, бi – 4,
согласно СНиП; вi – поправка, учитывающая воздействие на различные реципиенты, кроме человека.
Показатель Аi – безразмерная величина.
60 мг 2 м 6
Ai 
ПДК сут  ПДК р.з

где ПДКсут – среднесуточное предельно – допустимое значение средней за рабочую смену концентрации i-ой примеси в воздухе населённых мест (табл. 1); ПДКр.з. – предельно-допустимое средневременное
значение концентрации i-й, примеси в воздухе рабочей зоны.
Значение поправки аi принимается равным 5 для токсичных металлов и их окислов – ванадия, марганца, кобальта, никеля, хрома,
цинка, мышьяка, серебра, кадмия, сурьмы, олова, платины, ртути,
свинца, урана; равным 2 для прочих металлов и их окислов – натрия, магния, кальция, железа, стронция, молибдена, бария, вольфрама, висмута, кремния, бериллия, а также других компонентов в
твердых аэрозолях для полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в том числе 3,4 – бензо(а)пирена; равным 1 для всех
прочих выбрасываемых в атмосферу загрязнитель (для газов, кислот
и щелочей в аэрозолях и др.).
Значение поправки в принимается равным 2 – для выбрасываемых и испаряющихся в атмосферный воздух легко диссоцирующих
кислот и щелочей (фтористого водорода, соляной и серной кислот и
т.п.), молекулярных – фтора, хлора: равным 1,5 – для сернистого газа, окислов азота, сероводорода, сероуглерода, озона, хорошо растворимых неорганических пылей, не содержащих ПАУ и других
опасных соединений (древесной пыли и др.), не токсичных металлов и их окислов (натрия, магния, калия, кальция, железа, стронция,
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молибдена, бария, вольфрама, висмута), а также для реактивной органики (альдегидов и т.п.), аммиака, неорганических соединений
кремния, плохо растворимых соединений фтора, равным 1 для прочих соединений и примесей (для окиси углерода, легких углеводородов, ПАУ, токсичных металлов и их окислов и др.). Значение коэффициентов для расчета выбросов автотранспорта приведены в
табл. 1 и 2.
Таблица 1 – Значение ПДК сут и ПДК раз. для различных
вредных выбросов
Наименование веществ
Азот окислы
Аммиак
Ангидрид сернистый
Ацетон
Бензол
Взвешенные вещества
Пыль нетоксичная
Сажа
Сероводород
Бутиловый
Метиловый
Этиловый
Фенол
Хлор
Марганец и его соединения
Углерода оксид
Углеводороды

ПДК сут., мг/м3
0,04
0,04
0,05
0,35
0,1
0,05
0,15
0,05
0,008
Спирты
0,1
0,50
5,0
0,01
0,03
0,01
3,0
0,1

ПДК раз., мг/м3
5,0
20
10,0
200,0
5,0

10,0
10,0
0,5
1000,0
0,3
1,0
20,0
10

На примере оценки воздействия на окружающую среду блочной
котельной, транспортабельной, автоматизированной типа «КБТа –
1,5Г/ЛЖ» в доме интернате для престарелых и инвалидов «Саховат» г. Фергана» проведем расчеты.
Площадь территории санатория составляет – 38070 м2, в том
числе под здания и сооружения – 7500 м2, территория твердых покрытий – 10110 м2, территория озеленения – 19660 м2., спортплощадки – 800 м2.
79

Таблица 2 – Значение коэффициентов для расчета выбросов
автотранспорта
Тип транспорта
Грузовые карбюраторные
Грузовые дизельные
Автобусы карбюраторные
Автобусы дизельные
Легковые

на тыс. км. пробега
mCO
mCnHm
61,90; =
13,80
15,00
6,40
57,5
8,0
14,2
5,2
18,7
2,25

mNO
8,0
8,5
10,7
8,5
2,7

Под котельную площадь составляет – 9,612 = 115,2 м2.
В котельной будут располагаться котлы типа КБТа-1,5Г/ЛЖ по
ТТ- ISТ.038.1677.00.00.000 TТ» (3 шт. – один резервный), комплект
дымовой трубы – 2 комп., теплообменник – 1 шт., электрический
шкаф – 1 шт.
В 2017 году строительству подлежит котельная, которая и
должна обеспечить дом теплом.
Воздействие предвидится, в основном от продуктов сжигания
газа и жидкого топлива в котлах серии «КБТа-1,50Г/ЛЖ».
Для выработки требуемого количества тепла устанавливаются
водогрейный котел серии «КБТа-1,50Г/ЛЖ» (3 шт. – один резервный), Сертификат по ТТ – ISТ.038.1677.00.00.000 – TТ», изготовитель «НПП «ISTAL» Республика Узбекистан.
Склад для хранения печного топлива, будет находиться в ёмкости и отдельном помещении, расположенном недалеко от котлов.
На крыше хранилища (ёмкости), уставлены дыхательные клапаны
d=0,05 м, высота 6 м. Расход газа составляет 168 нм3/час, расход топлива – 169 кг/ч. Расход подпиточной воды – 6,0 м3/час. Температура уходящих газов – 95 оС, для угля 98 оС, диаметр трубы d = 0,25–
0,4 м, высота h = 9–14 м. (копия паспорта прилагается). Время работы отопительный сезон 5 месяцев – 3600 часов/год.
Тепловая мощность – 8500 ккал/час. Размеры котла –
12,02,42,9, масса котла не более 10000 кг. КПД – 91.
В качестве топлива используется газ природный и печное
толиво. Отвод дымовых газов, предусмотрен через специальный газоход котла, имеются центробежные насосы комплект дымовых
труб (дефлектором № 4) – 3 шт. Проект выполнен в соответствии с
требованиями КМК 2.04.13-99, СП 41-104-2000.
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Прокладка трубопроводов проводится как надземная, так и
подземная, трубы покрываются антикоррозийным покрытием с последующей теплоизоляцией с покровным слоем.
Расход газа на 1 котел мод. «КБТа-1,5Г/ЛЖ» Расход газа составляет 168 нм3/час, расход печного топлива – 160 кг/ч. Расход
подпиточной воды – 6,0 м3/час. согласно, паспорта для двух котлов.
Газ – В = 168241502 = 1209600 м3/год = 1209,6 т/год (паспорт
прилагается).
Печное топливо – расход на 1 котел 160 кг/час согласно паспорта, в год для дух котлов В = 160241502=1152000 кг/год =
1152,0 т/год (паспорт прилагается).
Расходы по газу и по топливу соответствует 3 категории, согласно письма Государственного комитета по охране природы Республики Узбекистана за №18/110 от 5 апреля 2005 года.
Будем проводить расчет для двух котлов мод. «КБТа-1,5Г/ЛЖ».
Расход газа на 1 котел мод. «КБТа-1,5Г/ЛЖ» составляет –
168 м3/час, согласно паспорта, а для двух котлов В = 168241502
= 1209600 м3/год = 1209,6 т/год.
Расход печного топлива на 1 котел мод. «КБТа-1,5Г/ЛЖ» –
160 кг/час согласно паспорта, в год, а для двух котлов В =
160241502 = 1152000 кг/год = 1152,0 т/год.
Источники выбросов № 1 – дымовые трубы, выбрасываются
двуокись азота, окись углерода, окись серы, зола. Ее параметры: d =
0,25 м, Н = 9–14 м., металлический газоход с дефлектором, t = 95 оС,
W = 1,5 м/с, при dэф= 0,25 м – V = 0,074 м3/с, В = 710 мм. рт. ст. Расход в год составляет для газа 1209,6 т/гол, для печного топлива
1152,0 т/год согласно технических условий из сертификата для данных типов котлов.
Время работы отопительный сезон 5 месяцев 3600 часов/год
Воздействие объекта на атмосферу будет в основном от котельной, в которой расположены котлы марки «КБТа-1,5Г/ЛЖ» (3 шт. –
один резервный).
Работа на газе [3–6]. Для котла марки «КБТа-1,5Г/ЛЖ» расход
газа составляет 1209,6 т/год, dэф = 0,25 м
V = (3,140,252)/4 = 0,074 м3/с
а) Выбросы окиси углерода:
Мт/г = 0,0018,2751209,6 (1 – 0,5/100) = 9,9594 т/год.
Ссо = 0,50,533,1 = 8,275 мдж/кг
Мг/с = 9,9594/3600 3,610-3 = 9,9594/12,96 = 0,7685 г/с
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Q0,3 = (0,7685/0,074)103 = 10384,73 мг/м3.
б) Выбросы окислов азота (в перерасчёте на двуокись азота):
Мт/г = 0,0011209,633,10,09 (1 – 0) = 3,6034 т/год
Мг/с = 3,6034/36003,610-3 = 3,6034/12,96 = 0,278 г/с
Q0,3 = (0,278/0,074)103 = 3756,76 мг/м3.
Все данные вносим в табл. 1. Перечень вредных веществ, поступающих в атмосферу от котлов, приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Перечень вредных веществ поступающих в атмосферу
Наименование
ингредиента
окись
двуокись
углерода
азота

Показатель
ПДК максималная разовая, мг/м3
Класс опасности
Ожидаемые выбросы, г/сек
Ожидаемые выбросы , т/год
Концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы, в долях ПДК, мг/м3/
расстояние рассеивания (для Н = 9)
Концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы, в долях ПДК,
мг/м3/расстояние рассеивания (для Н = 14)

5,0
3

0,085
2

0,7685
9,9594

0,278
3,6034

Итого

1,0465
13,5628

0,56/26,15

12,27/26,15 12,83/26,15

0,23/38,04

4,98/38,04

5,21/38,04

Данный объект, согласно Положению об экологической экспертизы, относится к 3 категории воздействия на окружающую среду
(низкий риск), как было уже выше сказано.
Из расчетов видно, что рассеивание вредных веществ на высоте
трубы Н = 9 намного выше, чем на высоте трубы Н = 14 м, но хочется отметить, что рассеивание этих веществ происходит на территории, и не превышает КВОТ.
Полученные значения выбросов в атмосферу можно принять за
нормативные. Это видно по КВОТам табл. 4. Нормативные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу приведены в табл. 5.
Воздействие на атмосферу от школы не изменилось.
Следовательно, по данным веществам нет необходимости разрабатывать мероприятий по снижению величины загрязняющих
веществ, а достаточно разработать природоохранные мероприятия
для соблюдения этих параметров. Из сделанных расчетов видно, что
высота трубы должна быть не менее 14 м.
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Таблица 4 – КВОТЫ
КатегоКласс опасрия
КВОТЫ, в Примечание, при
Вещество
ности вещепредпридолях ПДК высоте Н = 14 м
ства
ятия
3
двуокись азота
2
0,2
Остается на
территории
3
окись углерода
4
0,33
Таблица 5 – Нормативные параметры выбросов вредных
веществ в атмосферу
Ингредиент

ПДК максимальВыбросы
Нормативы
3
ная разовая, мг/м M, г/сек М, т/год
М, т/год
Окись углерода
5,0
0,7685
9,9594
9,9594
Двуокись азота
0,085
0,278
3,6034
3,6034
Итого:
1,0465
13,5628
13,5628
Экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха
для данных котлов составит по окислам углерода:
n
Эу = αβγί M i = 2,42,7421 9,9594 = 27170,04 сум/год
Экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха
для данных котлов составит по окислам азота:
n
Эу = αβγί M i = 2,42,7421 3,6034 = 9830,36 сум/год
Общий экономический ущерб составит:
∑ = 27170,04 + 9830,36 = 37000,4 сум/год или $100/год.
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СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ Ti(C,Н)-Cu,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
МЕХАНОСИНТЕЗА
Благодаря широкому использованию твердых композитных материалов в современной технике ведётся постоянный поиск новых
составов, а также более эффективных и дешёвых способов их получения и повышения их эксплуатационных характеристик. Традиционно наиболее выгодным уровнем свойств обладают твердые сплавы на основе карбида вольфрама в кобальтовой связке, однако для
них характерна высокая стоимость и, кроме того, кобальт токсичен. В настоящее время большое внимание уделяется композитам
на основе карбида титана. Для улучшения свойств сплавов из карбида титана разрабатываются новые составы связки, карбидная фаза
и связка переводятся в наноструктурное состояние, вводятся различные добавки, снижающие размер зерна карбидной фазы и усиливающие связь зерна карбида и связующего компонента. Эффективным способом получения порошков карбида титана является ме84

ханохимический синтез в мельницах различного типа. Для снижения загрязнения материалом мелющих тел механообработку проводят в присутствии жидких углеводородов. При этом процесс карбидообразования протекает через промежуточную стадию образования карбогидридов. Для ускорения процессов карбидообразования в
измельчаемые смеси порошков титана и связующего компонента
можно вводить дополнительные источники углерода (графит, сажа,
технический углерод, и т.д.), а также поверхностно-активные вещества, способствующие более быстрому измельчению исходных порошков и формированию высокой удельной поверхности.
Контроль качества композиционных сплавов, полученных таким способом, можно осуществлять посредством комплексного
анализа структурного и фазового состояния и свойств.
В данной работе проведено сравнение структурно-фазового состояния и свойств (плотности, микротвердости, абразивной износостойкости) композитов на основе карбида и карбогидрида титана,
полученных электроимпульсным плазменным спеканием порошков
Ti+10 об.% Cu, механосинтезированных в петролейном эфире. Были
изучены два типа образцов: образец 1 получен механосинтезом
Ti+Cu с добавкой графита, образец 2 – с добавкой поверхностноактивного вещества – 3 масс.% октадециламина (ОДА). Сформировавшаяся на поверхности частиц пленка ОДА при температурах
выше 500 °С превращается в углерод, который затем участвует в
процессах карбидообразования.
Спекание порошков проводили на приборе HP D25 (FCT System
GmbH, Германия) в вакууме 10-1 Па при температуре 900 °С в течение
1 мин. Структурно-фазовое состояние образцов на всех этапах получения оценивали методом рентгеновской дифракции на дифрактометре MiniFlex (Rigaku) в Co Kα излучении. Измерения плотности прессовок проведены гидростатическим методом. Микротвёрдость по
Виккерсу определена на приборе ПМТ-3 по десяти измерениям при
нагрузке 100 г. Абразивная износостойкость оценена по массовому
износу методом [1] с использованием электрокорундовых шкурок на
тканевой основе КК19XW с разным размером частиц абразива – М40
(28–40 мкм), 5-Н (50–63 мкм) и 40-Н (400–500 мкм).
Результаты анализа структурно-фазового состояния компактов
показали, что тип добавки оказывает существенное влияние на конечный фазовый состав композитов. Введение графита способствует формированию двухфазной структуры, состоящей из карбида ти85

тана и меди. При введении ОДА преобладающей фазой в составе
композита является гексагональный карбогидрид титана типа
Ti2CH0.6. Помимо этой фазы, присутствует также фазы карбида титана и интерметаллидов. Очевидно, формирование на поверхности
частиц пленки ОДА способствует сохранению существенной доли
водорода в решётке образующегося карбогидрида титана даже в условиях электроимпульсного плазменного спекания порошков при
температуре 900 °С. Микротвердости обоих типов компактов сравнимы по величине, и составляют 6–7 ГПа (табл. 1), их плотность
равна 91–92% от теоретических значений. Добавка ОДА позволяет
получить компакты на основе карбогидрида титана с более высокой
износостойкостью, чем у компактов на основе карбида титана с
объёмным содержанием карбидной фазы 90%.
Таблица 1 – Свойства полученных компактов
Плотность, HV,
Образец Добавка
г/см3 (±0,05) ГПа
1
графит
4,3
7,2±1,2
2
ОДА
4,9
6,3±0,6

Массовый износ, мг/мм2
М40
5-Н
40-Н
0,041
0,083
0,296
0,031
0,055
0,154
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ОЦЕНКА ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ В РАМКАХ МЕХАНИКИ
И ФИЗИКИ РАЗРУШЕНИЯ
Исследование характеристик разрушения конструкционных материалов имеет важное практическое значение, так как они определяют предельное состояние, с достижением которого конструкции
теряют свою работоспособность. Существует два основных подхода
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к оценке трещиностойкости. Первый на основе методов механики
разрушения, которые как однородная бесструктурная среда с изотропными свойствами. Второй - при физическом подходе к разрушению анализируются механизмы зарождения и распространения
трещин и роль кристаллической и дефектной структур в этих процессах. Каждый из подходов имеет свои преимущества и ограничения, поэтому для достижения полного понимания природы разрушения и его успешного использования в инженерной практике необходим комплексный подход, учитывающий достижения обоих
подходов и компенсирующего их специфические недостатки.
Целью работы было разработать метод оценки трещиностойкости высокопрочных конструкционных материалов по данным фотометрического анализа структурных изображений (ФАСИ) и сравнить полученные результаты с данными стандартной методики определения КИН.
Экспериментальная часть работы была выполнена на образцах из
алюминиевого сплава В-95 (холодно-катанный лист авиационного назначения). Толщина листа, из которого были изготовлены образцы
5,75 мм. Трещина-надрез была нанесена электроискровой резкой и ее
ширина составила ~ 0,4 мм. Образцы нагружали до появления трещины у вершины надреза при деформировании в захватах испытательной машина типа «Инстрон-3382» со скоростью
1 мм/мин. Схема образца
для испытаний на внецентренное растяжение
представлена на рис. 1.
В процессе деформирования поверхность
образцов
непрерывно
записывалась на видеокамеру синхронно с записью кривой деформации. Анализ видеозапи- Рисунок 1 – Схема образца для испытаний
на внецентренное растяжении
си производился с помощью фотометрического анализатора структурных изображений
(ФАСИ), который ранее успешно применялся для оценки сопротивления материалов усталостному разрушению [1]. В основе фотометрического анализа напряженного состояния материала у фронта трещины лежит сравнение спектров яркости отражения видимого света
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от микро фрагментов поверхности образца до и после приложения к
нему нагрузки. Одно из изображений служит эталоном, сравнение с
которым позволяет обнаружить участки поверхности, которые при
деформировании претерпели наибольшие изменения. Такие участки
выделяются с помощью выполнения алгебраических операций над
спектрами яркости отражения полученных от исследуемых фрагментов, отснятых до и после деформирования. На рис. 2. в качестве примера показан результат сравнения в ФАСИ фрагментов исследуемого
образца до испытания и после его окончания, спектры яркости отражения видимого света от поверхности исследуемых фрагментов представлены в координатах «p(I) – I», где под p(I) понимается спектральная плотность яркости отражения, описываемая формулой (1):
p(I) = n(I)/N
(1)
где n(I) – число пикселей, окрашенных в определенный цвет, соответствующих яркости отражения I, N – число пикселей, на которое разделено все изображение. По оси абсцисс отложено значение яркости отражения I в условных единицах линейной шкалы, в которой нулевое
значение соответствует полному поглощению падающего на фрагмент
видимого света, а единица – полному отражению падающего света.
U=AQ
(2)
где U – внутренняя энергия деформированного образца в месте измерения, А – размерный коэффициент, показывающий вероятность
спонтанного излучения телом с внутренней энергией Q. С ее учетом
была получена формула для оценки локальных напряжений, действующих перед фронтом надреза:
  2 EAU
(3)
где E – нормальный модуль материала, ΔU – разность удельных
энергий материала в месте измерения до и после приложения нагрузки. По результатам оценки напряжений были вычислены значения КИН, через которые можно выразить компоненты тензора напряжений материала у вершины трещины [3].
Из рис. 3 видно, что эта линейная зависимость и аналитически
она может быть выражена формулой:
KI =29,65·r -9·e-14
(4)
Полагая, что при наличии концентратора в его вершине условия
для генерации дислокаций, что приведет к росту трещины наступают при τтеор = 0,2Е [3], была получены оценка расстояния, на котором от вершины надреза напряжения достигают теоретической
прочности (τтеор) на сдвиг оказалось равным 3,79 мкм. В процессе
деформирования поверхность образцов непрерывно записывалась
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на видеокамеру синхронно с записью кривой деформации. Определение КИН характеристик происходило с помощью расчетных формул 1 и 2 с использованием макро и микро подходов.
K1

(5)
2r
где σ – напряжение деформации; r – расстояние от фронта трещины
до точки, в которой меряется напряжение; К1 – коэффициент интенсивности напряжения [3].

а
б
Рисунок 2 – Результат сравнения фрагментов изображения и спектров
яркости отражения света от них для сплава В95:
а – до деформирования, б – после него (×0,5)

а
б
Рисунок 3 – а – кривая деформирования сплава В95, записанная в процессе испытания; б – Зависимость KI = f(r) для сплава В95, построенная
по данным фотометрических измерений
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(6)
где P – нагрузка на соответствующий момент страгивания трещины;
Т – толщина образца; W – расстояние от края образца до оси приложенной нагрузки [4]. В результате преобразование уравнений получается 2 уравнения, описывающих 2 крайних случая:
K1  P t  W

G 2W 2  1  
f   
b2

(7)

f    a  , где A  24 2
W

(8)

Численное решение уравнений 7 и 8 показывает, что α должно
быть заключено в пределах 0,4429 ≤ α ≤ 0,7148, при котором оба
подхода дают одинаковое значение.
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Ziakhor I. E.O. Paton Electric Welding Institute,
Kyiv, Ukraine
QUALITY CONTROL IN PRESSURE WELDING
There is an urgent necessity of quality assurance in production of
welded components. As specified in regulatory documents, welded joints
in pipelines are subject to inspection by in-process and non-destructive
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methods. The non-destructive test methods, which have received a wide
practical application, independently of a welding method, include ultrasonic (USI) and X-ray inspection.
Two types of defects, i.e. unclosed craters in the form of discontinuities and oxide films, may be formed within the joining zone in pressure
welding methods - flash butt (FBW) and friction welding (FW). Depending upon the thickness, oxide films can be subdivided into two types.
Oxide films of the first type are films several tenths of a millimetre thick.
They are ordinary scales. Defects of this type are called thick oxide
films. Oxide films of the other type are fragmented oxide films.
Such defects in FBW and FW appear only in the case of gross deviations of the main welding parameters from their set optimal values. These
deviations are detected by a computerised monitoring system during the entire welding process. All FBW and FW units developed by the E.O.Paton
Electric Welding Institute are currently equipped with such systems. They
detect all deviations of the process parameters from their set values, including admissible and inadmissible deviations, and generate corresponding
signals, from which the probability of these or other defects is determined.
The investigations were conducted on specimens of welded joints in
pipes with a diameter ranging from 114 to 1420 mm and with a wall thickness of 6-18 mm. All deviations of the main process parameters from the optimal values, which were made to form required defects in the welded joints,
were fixed by the computerised monitoring system. After ultrasonic inspection, half of the joints of each batch were subjected to standard mechanical
tests to tension and bending. The other half of the joints were subjected to
forced destruction in the joining zone, for which a notch was made at the
joint centre. After the tests, the fracture surfaces of all specimens that fractured were examined to confirm the ultrasonic inspection results.
Almost identical conditions for the same USI methods are created in
detecting thick oxide films. Such a defect is an ordinary scale. Because of
its physical properties, high internal stresses are formed in it after welding
in cooling of a welded joint. The stresses destroy it to form numerous macrocracks (discontinuities). Plastic deformation of metal in plane of a joint
during upsetting also contributes to this. Cracks can be seen with a naked
eye on the fracture surfaces of specimens with such defects. The amplitudes of echo signal from these defects exceed the detection threshold selected on the basis of reference reflectors used to test the electric arc
welded joints. The confidence level in detecting them was more than 0.9.
When detecting such defects as fragmented oxide films, where there
are no discontinuities, the classic USI methods have much narrower operational capabilities. Such defects are formed in metal of a welded joint
in regions of the pipe ends, where the probability exists of formation of
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oxide films less than 200 microns in size. Upsetting induces substantial
plastic deformation of metal at the pipe ends. As a result, tensile stresses
are formed in plane of the joint. They break the oxide film to form a few
macrofragments. Metallic bond between the pipes welded is formed in
breaking locations. Such defects cannot be detected by the X-ray methods. In USI, the ultrasonic signal dyes away because there is no cavity
between the pipes welded. However, its level is higher than the level of
structural noises. As shown by the investigations, the most efficient USI
method for detection of fragmented oxide films is the echo- reflection
method, which is realised by using tandem transducers, as well as by
means of adaptive selection of the detection threshold on the basis of statistical processing of amplitudes of echo signals emitted from the welding joint over its entire length. This method is particularly efficient with
the use of electronic devices. The confidence level in detecting defects
by using this technology is above 0.75.

a
b
Fig.1 – Modern computerized ultrasonic phased array system (a), and the interface of the ultrasonic phased array system (b)

The USI method involving the chord-type TR transducers are employed to detect fragmented oxide films in welding of 114–325 mm diameter pipes with a wall thickness of 4–8 mm. The above transducers
provide straight-beam testing of the entire section of the weld. As shown
by the investigations, this peculiarity provides a minimal level of echo
signals from probable interferences, compared with signals formed with
traditional ultrasonic transducers. This substantially improves the confidence level of the inspection. The chord-type transducers allow testing of
welded joints in the TR or combined modes, which makes it possible to
identify defects as to their types (volume or plane type) on the basis of
determination of shape factors. Comparing the data of modern computerized ultrasonic phased array system (Fig. 1) and results of analysis of
fracture surfaces allowed evaluation of the confidence level in detection
of restrained defects, which was equal to 0.8–0.9.
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Ивашко В.С., Астрахан Б.М., Немов И.А.
Белорусский национальный технический
университет, Минск, Беларусь
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ОТКАЗОВ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
В настоящее время очень актуально повышение работоспособности грузовых автомобилей за счёт продления срока их эксплуатации, улучшения качества технического обслуживания и ремонта,
совершенствования систем управления автомобилем. Это позволяет
снизить затраты на поддержание работоспособности автомобилей в
заданных эксплуатационных условиях. Наиболее эффективному
решению данной задачи способствует подконтрольная эксплуатация, когда по каждому автомобилю, выполняющему обычную
транспортную работу, фиксируется и накапливается информация о
всех отказах и неисправностях. Изучение и обработка этой информации позволяет построить прогнозные модели отказов. Анализ
этих моделей позволяет решить задачу приоритетного распределения ресурсов для технического обслуживания грузовых автомобилей в ходе их эксплуатации.
Нами были проведены исследования с целью оценки надежности
грузовых автомобилей для последующего совершенствования их конструкции и технологии производства, касающиеся влияния размера
пробега грузовых автомобилей, на количество отказов их узлов. В качестве узлов, неисправности которых вызывают основное число отказов автомобиля, рассматривались следующие узлы: система питания
(1), система смазки (2), система охлаждения (3), трансмиссия (4),
электрооборудование (5), пневматическая система (6), рабочая тормозная система и стояночный тормоз (7), система регулирования давления воздуха в шинах (8), рулевое управление (9). В качестве показателя работоспособности рассматривалось также суммарное количество отказов (10). Основные отказы систем грузового автомобиля связаны с некачественным техническим обслуживанием в первое время
работы и недостаточной предпродажной подготовкой, также, в отдельных случаях, невысоким качеством комплектующих, используемых в отдельных узлах.
Исследованиями было охвачено 60 грузовых автомобилей трех
моделей. Пробег автомобилей рассматривался в период первона93

чальной приработки, который принимался равным 11000 км. Этот
пробег разбивался на интервалы по 1000 км, в каждом из которых
фиксировалось количество отказов вышеприведенных видов (1) –
(10). Результаты этих исследований представлены в табл. 1.
При построении прогнозных моделей учитывалось, что, как
следовало из проведенных нами дополнительных исследований, во
многих случаях вероятность отказов была близка к нормальному
закону. Поэтому, в качестве возможных моделей использовалось
сочетание кривой, аналогичной кривой Гаусса и гиперболы. Так как
к отказу автомобиля приводит любая из вышеуказанных неисправностей, была построена общая прогнозная модель для каждого вида
неисправностей (отказов) и их суммарного числа:
y( x)  a0 exp(a1 ( x  a2 ) 2 )  a3 /( x  a 4 ),
(1)
где y(x) – число неисправностей соответствующего вида в интервале
пробега автомобилей от x –1 до x, тыс. км; a0, a1, a2, a3, a4 – коэффициенты прогнозной модели, определяемые посредством метода
наименьших квадратов.
Значения параметров моделей – коэффициентов и соответствующих моделям индексов детерминации R2 представлены в табл. 2. Высокие значения величины R2 позволяют на основании применения Fкритерия сделать вывод об адекватности (существенности) моделей.
Таблица 1 – Число отказов по видам неисправностей
в зависимости от пробега
Интервалы
пробега
до 1 тыс. км
от 1 до 2 тыс. км
от 2 до 3 тыс. км
от 3 до 4 тыс. км
от 4 до 5 тыс. км
от 5 до 6 тыс. км
от 6 до 7 тыс. км
от 7 до 8 тыс. км
от 8 до 9 тыс. км
от 9 до 10 тыс. км
от 10 до 11 тыс. км
Итого

(1)
6
6
2
9
3
4
1
1
0
0
0
32

(2)
2
9
4
1
2
3
0
1
2
1
1
26

(3)
3
5
2
2
3
1
1
1
2
0
0
20

Виды неисправностей
(4) (5) (6) (7) (8)
4 12 3
5
9
13 28 9
7 13
6 12 4
1
0
4
8
5
7
1
1
1
5
1
3
1
5
1
3
2
1
2
0
1
2
0
2
0
0
2
0
0
0
2
1
0
3
0
0
0
1
2
2
0
0
31 75 29 27 33
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(9) (10)
6 50
1 91
4 35
3 40
2 21
3 23
0
8
1
8
0
7
1
5
0
6
21 294

Таблица 2 – Параметры прогнозных моделей
Параметры
a0
a1
a2
a3
a4
R2

(1)
20,15
7,81
4,38
11,63
-0,78
0,85

(2)
9,32
1,01
2,17
0,58
4,74
0,76

(3)
2,72
0,03
2,36
- 0,53
2,23
0,83

Виды неисправностей
(4)
(5) (6)
(7)
15,98 9,20 6,48 4,96
3,47 0,04 0,20 12,51
2,36 0,91 3,63 4,05
8,73 0,63 -1,43 10,72
-1,09 1,97 2,28 -0,83
0,95 0,92 0,92 0,71

(8)
12,38
4,34
1,75
6,20
0,20
0,93

(9)
5,65
0,03
0,00
-0,44
1,89
0,90

(10)
183,30
9,86
1,00
55,62
1,41
0,93

Графическое сопоставление экспериментальных данных и аппроксимирующей их прогнозной модели (1) для суммарного количества отказов, представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Зависимость суммарного числа отказов от пробега

Характер полученных зависимостей объясняется следующими
причинами. Автомобили поступают в эксплуатацию без должной
предпродажной подготовки и предварительного технического обслуживания. В течении первоначального пробега проявляются и затем устраняются неисправности различных узлов. Поэтому, в начале эксплуатации число отказов резко возрастает, а затем, по мере
дополнительного технического обслуживания и ремонта, количество отказов постепенно снижается.
Таким образом, получены модели, позволяющие прогнозировать число отказов грузовых автомобилей в начальный период эксплуатации в зависимости от пробега. Автомобили после предпродажной подготовки перед началом эксплуатации должны проходить
техническое обслуживание.
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Ивашко В.С., Юрочка А. Белорусский национальный
технический университет, Минск, Беларусь
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ
На современном этапе развития автомобильного транспорта в
качестве одной из важнейших проблем может быть повышение эксплуатационной надежности автомобилей. Требование к надежности
транспортных средств повышаются в связи с ростом скоростей и
интенсивности движения, мощности, грузоподъемности и вместимости автомобилей.
Надежная эксплуатация автомобиля напрямую зависит от следующих факторов: конструировании автомобиля; качество производства деталей; качество и своевременность проводимого технического
обслуживания; качество и своевременность ремонта основных узлов.
Пути повышения надёжности автомобиля за счёт качества
проводимого технического обслуживания: соблюдение рекомендаций производителя относительно используемой марки масла; соблюдение рекомендаций производителя относительно используемых рабочих жидкостей; комплексный подход к процессу обслуживания через совместную замену взаимодополняющих деталей и
элементов; проведение тщательного осмотра автомобиля и устранение выявленных неисправностей ещё на начальной стадии; проведение компьютерной диагностики электронных систем автомобиля;
своевременное проведение технического обслуживания автомобиля; чёткое соблюдение технологии проведения технического обслуживания; оснащенность СТО необходимым инструментом и
оборудованием; повышение профессионального уровня персонала
СТО; проведение контроля качества выполненных работ.
Пути повышения надёжности автомобиля за счёт качества
проводимого ремонта: проведение тщательного осмотра автомобиля и устранение выявленных неисправностей ещё на начальной стадии; проведение грамотной диагностики; своевременное проведение ремонта автомобиля; чёткое соблюдение технологии проведения ремонта каждой конкретной детали; учёт всего спектра необходимых для ремонта деталей и дополнительных средств; соблюдение
основных правил разборки; минимальное применение бывших в
употреблении деталей; замена запчастей при ремонте на более на96

дежные; оснащенность СТО необходимым инструментом и оборудованием; повышение профессионального уровня персонала СТО;
проведение контроля качества выполненных работ.
Инструменты, применяемые, для повышения качества выполненных работ и удовлетворённости клиентов.
На организациях используется трехуровневая система контроля
качества. Первый уровень – уровень самоконтроля: использование
бланков заказ-нарядов, документов на перемещение запасных частей, бланков проведения предпродажной подготовки, визуальных
проверок и пр., в которых исполнитель отмечает выполненные работы и фиксирует ответственность собственной подписью. Второй
уровень – регулярное осуществление выборочного контроля качества работ с помощью бланков контроля качества выполненных работ. Третий уровень – выборочный контроль качества тех автомобилей, которые уже прошли контроль качества второго уровня.
Бланк контроля качества. Используется для выборочного контроля 2 уровня не менее 5 автомобилей в день, минимум 20% всех обслуженных автомобилей. Также служит для выборочного контроля 3
уровня уже проверенных автомобилей. На основе заполненных бланков регулярно, не реже одного раза в два дня, заполняется файл с результатами контроля качества. Бланки контроля качества хранятся не
менее 6 месяцев, рассортированы в папках по месяцам проверок.
Контролируемые параметры, указанные в бланках контроля качества, приведены ниже.
Оформление документов: причина обращения записана корректно, причина понятна; автомобиль проверен на наличие КПМ
(кампании по модернизации); указано предварительное время окончания работ; указана предварительная стоимость работ и запасных
частей (ЗЧ); в случае изменения сроков и стоимости работ стоит
отметка о том, что клиент извещен и изменения согласованы; акт
приема-передачи заполнен, стоят подписи клиента и мастера приемщика; заполнен бланк визуального контроля (ТО, в случае проведения ТО); результаты компьютерной диагностики распечатаны и
содержат четкое заключение диагноста; результаты диагностики
развала, схождения колес распечатаны; соблюдена согласованная
стоимость работ и запасных частей; акт выполненных работ содержит рекомендации по обслуживанию; отмечено наличие рецидива.
Результаты контроля качества. Данный файл должен заполняется на основе бланков контроля качества не реже одного раза в два
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дня, раз в неделю руководитель СТО должен использовать информацию из данного файла для анализа текущего уровня качества, при необходимости корректировать персональные цели для сотрудников,
принимать решения, призванные обеспечить выполнение поставленных целей. Результаты фиксируются на ежемесячной основе, в начале
месяца информация высылается по электронной почте региональному
менеджеру по сервису и ЗЧ и менеджеру по качеству ПСР
Результаты обзвона клиентов. Специалисты клиентской службы должны проводить выборочное анкетирование (не менее 20 клиентов на каждого мастера-приемщика в месяц) с помощью телефонного звонка не позднее 5 дней с момента выдачи автомобиля.
Доска контроля качества. Данный инструмент призван привлечь внимание сотрудников к основным проблемам и методам их
устранения. Доска располагается непосредственно в ремонтной зоне, в конце каждого месяца подводятся итоги.

Калентьев Е.А., Тарасов В.В. Институт
механики УрО РАН, Ижевск, Россия
МИКРОСМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ И ИЗГИБЕ
В процессе эксплуатации канат испытывает воздействие растягивающих нагрузок, 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 [1]. Происходят микросмещения проволок относительно друг
друга. Отметим, что данные микросмещения возникают также и при
простом растяжении канатов. Процессы изнашивания, усталостного
разрушения и коррозии при малых относительных перемещениях
принято обозначать термином фреттинг. В работах [2–3] проведен
анализ процессов фреттинг-разрушения, приводящего к снижению
долговечности канатов. Поверхностные 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
98

приводить к снижению выносливости материала проволок. В связи
с этим, для построения теории долговечности стальных канатов, необходимо иметь возможность определять относительные микросмещения элементов стальных канатов, вызывающие появление поверхностных дефектов. Для решения этой задачи используем метод
конечных элементов реализованный в одной из свободных систем
инженерного анализа.
Рассмотрим стальной канат 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 = 2×105 МПа; коэффициент Пуассона
ν = 0,3; коэффициент трения материала проволок μ = 0,2.
Рассмотрим случай чистого растяжения данного каната усилием 100 Н и его изгиб на блоке диаметров 500 мм.
В первом случае относительные смещения проволок составили
0,1 мкм, а во втором 1,5 мкм. Очевидно, что изгиб канатов на блоках приводит к более интенсивному их разрушению, что хорошо согласуется с опытом их эксплуатации.
Таким образом, использование современных систем инженерного анализа позволяет вплотную подойти к вопросу расчета долговечности стальных канатов подобно другим деталям машин.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНІ ПРИ ОБРОБЦІ
СКЛАДНИХ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ
Вимоги сучасного ринку формують задачі забезпечення необхідної якості поверхні отриманих виробів при високій продуктивність випуску продукції. При розробці сучасних новітніх технологічних процесів необхідно використовувати як прогресивні прийоми
підвищення надійності операцій, так і спеціальні засоби контролю
та діагностування стану технологічних систем.
Сучасні корпусні деталі приладів складної форми переважно
виготовляють з легких матеріалів, які мають велику кількість поверхонь складного профілю, розв’язати задачу підвищення продуктивності з забезпеченням необхідної точності та заданих параметрів
якості поверхневого шару можливо шляхом використання системи
керування процесом різання.
Одним із шляхів досягнення якості робочих поверхонь при обробці складних корпусних деталей пропонується використання системи керування процесом обробки на основі аналітичної системи
діагностики вихідних параметрів.
Якість деталей характеризується точністю забезпечення геометричних розмірів, форми, взаємного розташування поверхонь та їх
шорсткістю, а також фізико-механічними параметрами матеріалу
деталей (твердістю, міцністю, електропровідністю, магнітною проникністю тощо).
Зазвичай під вихідними параметрами якості деталі розуміють
ступінь відповідності отриманої деталі після обробки у відношенні
до деталі, заданої кресленням і технічними умовами на її виготовлення. З геометричної точки зору якість поверхні визначають відхиленнями реальної поверхні деталі від ідеальної.
Якість поверхні при обробці складних корпусних деталей залежить від стабільності параметрів процесу обробки, які визначаються впливом на технологічну оброблювальну систему внутрішніми і
зовнішніми чинниками.
Ця проблема особливо актуальна для тонкостінних деталей, обробка яких чутлива до динамічних впливів та залежить від режимів
обробки та жорсткості технологічної системи.
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Автором проаналізовано вихідні параметри процесу обробки та
їх вплив на якість поверхні і обрано віброакустичний сигнал, як
найбільш інформаційний параметр процесу різання. Але, при цьому
слід враховувати, що діагностика віброакустичного сигналу має
свою специфіку. З метою збільшення достовірності оцінки стану
процесу різання використовують інтегровані сигнали від різних фізичних параметрів.
Для цього використовують два шляхи:
 одержання багатьох параметрів з одного датчика;
 застосування декількох різних датчиків для вимірювання вибраних фізичних величин або датчиків, що інтегрують різні ознаки того
самого середнього сигналу.
Більшість стратегій діагностики процесу різання розроблено на
основі залежності сил різання від величини зношування леза, тобто
найпростішою із застосовуваних на практиці є стратегія відстежування сигналу з датчика сили і порівняння його із заданою пороговою величиною.
Тому при використанні обладнанні з числовим програмним керуванням, для контролю процесу різання, необхідно застосовувати
засоби програмного забезпечення, що дозволяють отримати задану
якість оброблюваних деталей.
Так при фрезеруванні тонкостінних деталей забезпечення якості
обробки можливо реалізувати на основі моделювання його вихідних
параметрів з урахуванням динаміки процесу обробки. Широкого застосування набули методи діагностики вихідних параметрів процесу різання, основані на синтезі наближених емпіричних моделей
процесу обробки, що встановлюють взаємозв'язок вихідних параметрів процесу з основними технологічними чинниками.
Одна з особливостей діагностика віброакустичного сигналу полягає в тому, що відхилення параметрів технічного стану об’єкту
діагностування від певної норми необхідно привести до відповідності з відхиленням параметрів віброакустичного сигналу.
Тобто віброакустичний сигнал визначає рівень завад при діагностуванні. Відповідно до цього, чим складніший механізм обладнання – тим вище його рівень віброактивності та тим складніше визначити інформативну, змінну частину сигналу. Для виявлення діагностичних ознак використовують спеціальні методи обробки віброакустичних сигналів.
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Для вирішення проблеми відокремлення корисного сигналу від
завад використовують фільтрацію, детектування, синхронне накоплення та інші операції, які збільшують співвідношення сигналу та
шуму. Також використовують метод збільшення чутливості діагностичної ознаки за рахунок виділення сигналу в зоні резонансу механічної системи або в зоні резонансу віброперетворювача.
Запропонований спосіб діагностування технічного стану промеса обробки на фрезерних верстатах та розроблена функціональна
схема системи керування процесом обробки тонкостінних складних
корпусних деталей і визначена її передавальна функція. Розроблено
практичні рекомендацій з використання системи керування процесом обробки тонкостінних корпусних деталей з алюмінієвих сплавів, що дозволило забезпечити необхідну якість обробленої поверхні, знизити собівартість обробки деталей в 1,2–1,3 рази за рахунок
автоматичного контролю точності обробки деталей та зменшити загальні витрати на виготовлення корпусних деталей приладів.

Кленов О.С. Фирма “ДиМерус Инженеринг” ООО,
Харьков, Украина
УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ СИЛОВОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАБОТКИ
Традиционно энергетический баланс механической обработки резанием оценивают на основе экспериментального определения составляющих силы резания и соотношений между ними с учетом коэффициента трения сходящей стружки с передней поверхности инструмента [1]. Однако при этом не удается раздельно определить доли
энергий резания и трения, возникающих на передней и задней поверхностях инструмента, в общем энергетическом балансе механической обработки резанием. Это не позволяет раздельно определить составляющие силы резания, действующие на передней и задней поверхностях инструмента, и на этой основе обосновать наиболее перспективные направления снижения интенсивности трения в зоне резания и повышения качества обработки, что особенно важно при резании материалов с повышенными физико-механическими свойства102

ми. В связи с этим в работе предложен новый подход к решению указанной выше задачи. Для этого установлены аналитические зависимости определения составляющих силы резания, возникающих при точении на передней и задней поверхностях резца, с учетом процессов
резания и трения. Показано, что учет трения задней поверхности резца с обрабатываемым материалом приводит к возникновению экстремума (минимума) радиальной составляющей силы резания в зависимости от коэффициента трения. Исходя из этого, определены экстремальное значение коэффициента трения fэкстр и минимальное значение
радиальной Py составляющей силы резания
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где Pz , Pzтр – тангенциальные составляющие силы резания, возникающие соответственно на передней поверхности резца и на задней
поверхности резца, вследствие трения обрабатываемого материала с
площадкой износа, Н.
Как видно, уменьшая Pz до нуля можно уменьшить до нуля
значение (Py)min. В этом случае fэкстр = 0, а тангенциальная составляющая силы резания Pz  Pz . Добиться наименьшего значения
коэффициента трения f можно, применяя в качестве инструментального материала алмаз и другие синтетические сверхтвердые материалы, которые характеризуются наименьшим коэффициентом трения с обрабатываемыми металлами.
Для оценки силовой напряженности процесса резания можно
использовать полученную в работе зависимость:
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Отношение PZ/Py отличается от коэффициента трения f и может
быть с ним сопоставимо лишь при условии Pzтр / Pz  0 , т.е. фактически при отсутствии трения задней поверхности резца с обрабатываемым материалом. Второе слагаемое в знаменателе зависимости (3)
может быть больше числителя. В этом случае отношение PZ/Py <1, что
рез
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указывает на чрезвычайно высокую силовую напряженность процесса
резания, достигаемую, например, при абразивной обработке. Следовательно, в формировании силовой напряженности процесса резания
преобладает процесс стружкообразования, хотя и интенсивность трения в зоне резания в ряде случаев может быть сопоставима с интенсивностью съема металла. Таким образом, по соотношению значений
первого и второго слагаемых, приведенных в знаменателе зависимости (3), можно оценить доли энергий резания и трения в общем энергетическом балансе процесса резания.
Достоверность теоретических решений подтверждена экспериментально. Так, экспериментально установлено, что при точении
титанового сплава ВТ1 ( = 70о; t = 2,5 мм; S = 0,47 мм/об. [2])
твердосплавным резцом с увеличением скорости резания в пределах
20–120 м/мин отношение тангенциальной и радиальной составляющих силы резания PZ/Py увеличивается, причем значительно – от 3
до 7 раз. Исходя из зависимости (3), это происходит вследствие
уменьшения первого слагаемого в знаменателе этой зависимости
(коэффициента трения f), поскольку в противном случае увеличилось бы второе слагаемое в знаменателе и соответственно уменьшилось бы отношение PZ/Py. Уменьшение коэффициента трения
обусловлено увеличением температуры резания и повышением
энергии резания в общем энергетическом балансе процесса точения.
Таким образом, используя аналитическую зависимость (3),
можно анализировать закономерности изменения отношения PZ/Py,
что позволяет раскрыть физическую сущность процесса резания и
оценить роль трения в формировании силовой напряженности процесса резания. На основе полученных результатов разработаны и
широко внедрены в производство на предприятиях Украины эффективные технологические процессы механической обработки твердосплавными инструментами с износостойкими покрытиями производства фирмы Iscar.
Ллитература
1. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. – М.: Машиностроение, 1975. – 343 с.
2. Полетика М.Ф. Исследование процесса резания титановых
сплавов // Обрабатываемость жаропрочных и титановых сплавов:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ РЕЖУЩИХ
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИХ РАБОЧИХ КОМПОЗИТОВ
Для оценки механических свойств поверхностного слоя образцов инструментальных композитов эффективно применение метода
склерометрирования (Scratch Test). Выбором нормальной нагрузки
Р на индентор, размер деформируемой области может быть приближен к величине, соответствующей условиям эксплуатационного
нагружения.
В данной работе санирование
поверхностного
слоя инструментов из твердого
ВК8МК сплава и
ряда ПСТМ на
основе cBN проводилось при нагрузке на инден- Рисунок 1 – Глубина внедрения индентора в поветор 100 сН при рхностный слой режущих инструментов из твердоскорости
пере- го сплава ВК8МК вдоль трассы сканирования: 1 –
инструмент на стадии приработки,
мещения
22
2 – инструмент на стадии равномерного износа,
мкм/с. Оценива- 3 – инструмент на стадия катастрофического износа
лись параметры,
характеризующие процесс микроразрушения поверхностного слоя
образцов – глубина внедрения индентора (Н) и тангенциальная сила
контактного взаимодействия индентра с образцом (Fτ).
В качестве примера, на рис. 1 представлены диаграммы изменения глубины внедрения индентора вдоль трассы сканирования поверхностного слоя для инструментов из твердого сплава ВК8МК
(обрабатываемый материал – сталь 40Х, 220–240 НВ, обработка с
ударом), а в табл. 1 – исследуемые параметры для инструментов из
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ПСТМ на основе КНБ (обрабатываемый материал – сталь ШХ15,
62–64 HRC, обработка без удара), в зависимости от степени износа
режущих инструментов.
Таблиця 1 – Параметры* склерометрирования поверхностного
слоя инструментов из ПСТМ
Участок изменения на инструменте M[Fτ], сН [Fτ], сН2
контрольный
7,79
0,83
cBN-TiN-Si3N4
приближенный к зоне износа
5,71
0,89
(hз = 0,35 мм)
контрольный
6,87
0,69
приближенный к зоне износа
cBN-TaN7,29
0,66
(hз = 0,15 мм)
-Si3N4-SiC
приближенный к зоне износа
7,3
1,4
(hз = 0,35 мм)
контрольный
7,84
1,49
cBN-Si3N4
приближенный к зоне износа
7,15
1,41
(hз = 0,25 мм)
Композит

*M[Fτ], [Fτ] – математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение
величины Fτ соответственно

Данные диаграмм и таблицы показывают существенное изменение механических свойств поверхностного слоя инструментальных композитов в результате их термобарического нагружения в
режущем инструменте.
Набор ординат склерометрических параметров позволяет охарактеризовать
совокупность
механических свойств поверхностного слоя исследуемых композитов и установить ее связь с работоспособностью
оснаРисунок 2 – Зависимость фрактальной
щенных этими композиразмерности совокупности механических
тами режущих инструсвойств (Ds) твердого сплава ВК8МК от
ментов (рис. 2).
величины износа оснащенного им инстАнализ полученных
румента
данных показывает, что в
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процессе износа инструментов свойства композитов, которыми они
оснащены, изменяются: на стадии приработки поверхностный слой
материала характеризуется высокими значениями среднеквадратического отклонения значений глубины внедрения индентора (разброс механических свойств), в процессе дальнейшей приработки
инструмента наблюдается постепенное снижение величины фрактальной размерности совокупности механических свойств (Ds) его
поверхностного слоя и увеличивается средняя величина его твердости, при достижении инструментом катастрофической стадии износа имеет место значительный рост величины фрактальной размерности совокупности механических свойств (Ds) поверхностного
слоя, а его средняя твердость снижается ниже уровня твердости исходного материала.
Большим величинам фрактальной размерности совокупности
механических свойств (Ds) поверхностного слоя инструментов и середнеквадратического отклонения совокупности даннях о глубине
внедрения индентора [Н], характеризущим их механические свойства, соответствует большая величина износа инструментов (hз) из
твердого сплава и ПСТМ на основе КНБ в процессе резания.

Клименко С.Ан., Клименко С.А. Копейкина М.Ю.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля
НАН України, Київ, Україна
ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАХИСНОГО ПОКРИТТЯ
НА ОСНОВІ АМОРФНОГО НІТРИДУ БОРУ
У теперішній час практично усі виробники різальних інструментів виготовлюють свою продукцію з використанням захисних покриттів. У меншому ступені це характерно для інструментів з полікристалічного кубічного нітриду бору (PcBN), але і у цьому випадку
використання захисного покриття забезпечую інструменту підвищену працездатність.
В цієї роботі розглянуті дослідження трибологічних властивостей покриття на основі нітрид у бору у аморфному стані (BNам), яке
пропонується до використання на різальних інструментах з PcBN.
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Трибологічні дослідження проводилися на інформаційновипробувальній системі «Friction Wear Test System» (Національний
авіаційний університет, м. Київ) по схемі «плоский зразок з PcBN
або PcBN+BNам – ролик з загартованої сталі ШХ15» при зміні швидкості обертання ролика. Діаметр ролика 40 мм, навантаження –
240 Н. Отримані значення сили тертя приведені на рис. 1.

а
б
Рисунок 1 – Залежність сили тертя від кількості обертів ролика:
а – PcBN; б – PcBN+BNам

Аналіз отриманих даних (рис. 2) свідчить, що покриття BNам володіє нижчим коефіцієнтом тертя (μ = 0,3) в порівняні із матеріалом
основи (μ = 0,45), на яку воно нанесено, що пов’язано із фізикомеханічними властивостями
покриття – низьким модулем
Юнга та невеликою твердістю.
Завдяки таким властивостям
покриття виконує роль твердої
змазки в процесі тертя.
Зростання сили тертя для
зразку без покриття, пояснюється налипанням сталі ролика
на доріжку тертя у вигляді адгезійних плям на поверхні тертя, через що контакт частково
а
б
відбувається у парі тертя
Рисунок 2 – Вигляд доріжок тертя
«сталь-сталь». Налипання медля зразків PcBN (а) та PcBN+BNам(б)
талу також веде до поступового збільшення коефіцієнта тертя. На доріжці тертя для зразку
PcBN+BNам відсутні налипи металу ролика, що вказує на зменшення
адгезійної взаємодії між контактуючими матеріалами у зоні тертя.
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Дослідження показує, що покриття на початку процесу тертя
зношується більш інтенсивно (рис. 3), що пов’язано із більшою шорсткістю поверхні зразка із покриттям.
Але, пройшовши
етап
припрацювання,
покриття зношується з суттєво
меншою інтенсивністю в порівнянні із основою, виконуючи
функцію твердого змащення.
Рисунок 3 – Залежність величини зносу зразків
Встановлені
PcBN (а) та PcBN+BNам (б) від довжини шляху тертрибологічні
властивості дають змогу припустити, що використання зносостійкого
покриття BNам на різальному інструменті приведе до зниження сил та
температур різання і, як наслідок, до підвищення стійкості інструменту та продуктивності обробки.

Костенко В. Л., Кондратьев С. Б., Ядрова М. В.,
Николенко А. А. Одесский национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАЛЬНОСТИ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ НА ОСНОВЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА STM32F100
Разработка измерителей дальности для незрячих и слабовидящих людей весьма актуальна. Недостатком известных устройств является их сравнительно высокое энергопотребление и, соответственно, малое время работы на одном заряде элемента питания, необходимость частого заряда устройства.
Целью данной работы является разработка аппаратной и программной частей ультразвукового дальномера для незрячих людей
на основе микроконтроллера STM32F100, что позволяет обеспечить
снижение энергопотребления устройства и повышение времени его
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работы на одном заряде элемента питания, т.е. повысить качество
измерений.
Прибор включает в себя ультразвуковой датчик расстояния HCSR04, микроконтроллер STM32F100, пьезоэлектрический излучатель со встроенным генератором TMB12A05 и стандартный малогабаритный элемент питания на 5 В. Микроконтроллер формирует
короткий запускающий импульс, который подается на вход ультразвукового датчика. На выходе датчика получаем импульс, длительность которого прямо пропорциональна расстоянию до объекта.
Микроконтроллер преобразует полученный импульс в серию импульсов, частота которых обратно пропорциональна расстоянию до
объекта. Эти импульсы поступают на пьезоэлектрический излучатель, преобразующий полученный электрический сигнал в звуковой. По частоте следования звукового сигнала можно определить
расстояние до объекта на слух.
Разработан код программы микроконтроллера STM32F100 на
языке программирования C. Программным путем формируется короткий импульс длительностью 10 мкс, подаваемый на вход ультразвукового датчика, также программным путем осуществляется преобразование выходного сигнала датчика в серию импульсов, длительность которых постоянна, а длительность пауз зависит от расстояния до объекта.
Суммарный ток потребления устройства в непрерывном активном режиме составляет 50 мА. Программным путем реализуется
режим энергосбережения устройства. Программа работает так, что,
если расстояние до препятствия более 3 м, сигнал на пьезоэлектрический излучатель не поступает, в результате, ток потребления устройства снижается до 20 мА.
Результаты натурных испытаний показали, что суммарный ток
потребления устройства при использовании литий-полимерного аккумулятора емкостью 2000 мАч не превышает 20 мА, что позволяет
работать на одном автономном элементе питания не менее 10 дней,
при этом обеспечивается уверенная фиксация препятствий в диапазоне расстояний от 0,02 до 3 м в пределах диаграммы направленности ультразвукового датчика. Частота следования звуковых импульсов обратно пропорциональна расстоянию до препятствия, что позволяет определять расстояние до препятствия.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
Состояние воздушной среды, ее температура, влажность, уровень СО2 оказывает большое влияние на производительность труда,
безопасность, физиологическое состояние человека, в том числе на
скорость реакции и логичность мышления в работах, связанных с
большим количеством обработки информации [1].
Целью данной работы является повышение качества контроля
параметров воздушной среды за счет расширения функциональных
возможностей устройства, снижения массогабаритных показателей,
энергопотребления, себестоимости прибора путем использования
современной элементной базы и современных информационных
технологий.
Разработан измеритель параметров воздушной среды. На основании исследований технико-экономических показателей современных комплектующих нами выбраны датчик влажности и температуры DHT22, датчик уровня СО2 MH-Z19, дешифратор
MC74HC595AD, ШИМ-регулятор МС34063AD, звуковой излучатель TMB12A05, дисплей WH0802A и реле управления JQC-3F,
расположенные на плате микроконтроллера PIC16F886_SO.
Разработан алгоритм работы микроконтроллера и код программы
на языке Ассемблер. Алгоритм программы включает опрос датчиков,
вывод результатов измерений на дисплей и индикаторы, обработка
данных и принятие решения на включение/выключение управляющих
реле. В процессе измерений микроконтроллер циклично обращается к
датчикам температуры, влажности и уровня СО2 по однопроводной
цифровой шине и получает значение данных параметров, которые выводятся на дисплей в виде текстовой информации и на цветовой индикатор уровня СО2 в виде светящейся линии. По заданному алгоритму
происходит обработка измеренных значений, сравнение с заданными
уровнями нормы для принятия решения по включению/выключению
реле, управляющими исполняющими устройствами.
Испытания измерителя параметров воздушной среды показали,
что представленный прибор позволяет обеспечить достоверный
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контроль параметров воздушной среды, при этом себестоимость
измерений, габаритно-весовые показатели, энергопотребление существенно снижены за счет аппаратно-программной оптимизации
устройства, т.е. качество контроля параметров воздушной среды
повышается.
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Кривощеков В.Е. Учебно-исследовательский
Центр «Надёжность в судоходстве», Одесса, Украина
КАЧЕСТВО МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ И
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МОРСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
В Одессе летом 2007 года (отмечаем 10-ти летний юбилей) состоялась ежегодная ассамблея Международной Ассоциации Морских Университетов – МАМУ (IAMU – International Association of
Maritime University). Ассоциацию МАМУ создали семь морских
университетов, представляющих пять континентов земного шара в
ноябре 1999 года по инициативе и при финансовой поддержке Фундации NIPPON – японского частного некоммерческого филантропического фонда - http://www.iamu-edu.org/. Конечно же, ни украинские, ни российские морские университеты и академии не участвовали в создании этой ассоциации – управление глобальной экономикой не их сфера; они присоединились к этой ассоциации позднее,
когда участникам ассоциации стали выдавать наличные (командировочные) и безналичные (за рубежом) деньги на участие в различных международных форумах….
Стратегической целью МАМУ является создание совершенной
(World Maritime Excellence) системы обучения (education) и подготовки (training) грамотных специалистов для глобализированной
мировой морской индустрии, включая подсистему обучения и под112

готовки плавсостава для мирового торгового флота - MET System –
Maritime Education and Training System.
Известно, что с конца прошлого столетия мировой торговый флот
всё дальше уходит от национальных флагов под «удобные», испытывая всё возрастающий кадровый дефицит, вследствие оттока с флота
специалистов из высокоразвитых стран Запада и затухания интереса
молодежи из этих же стран к профессии моряка. При достижении
своей стратегической цели МАМУ основной акцент делает на качество этой глобальной морской образовательной системы – МОС(Г) (focus on quality) именно в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, которые в настоящее время стали основными поставщиками кадров на мировой рынок труда моряков. Украина на
этом рынке в 2007 году занимала (и поныне) почетное пятое место,
уступив первенство только Филиппинам, Китаю, Индии и России.
«Каждый пятый в мире моряк – украинец»,- с гордостью сообщают
некоторые украинские морские издания и вселяют в среду украинской молодежи голубую мечту, что вскоре на этом рынке мы перегоним не только Россию, но и Китай! «В морях твои дороги»? Ура!
(«ура» в пер. с тюркского – «бей его!»). Именно созданию и совершенствованию системы МОС(Г) призывают лидеры МАМУ руководителей морских учебных заведений Украины и не только …
«…- Моя МАМА варит кофе,
Подождём? Подождём мою МАМУ?
- Подождём твою МАТЬ!…»,- поёт «Игорёк» – поп кумир пост
советской молодёжи.
Надеюсь, что украинская морская молодежь умеет не только
ждать МАМУ, но и самостоятельно «варить кофе» и эффективно работать в направлении создания совершенной МОС(Г) МАМУ. И поможет в этом Украинская ассоциация качества: http://www.uaq.org.ua,
работающая под девизом "Для тих, хто прагне досконалості!”
Далее в докладе рассматриваются проблемные вопросы и нерешённые задачи за прошедшее 10-летие по созданию национальной
системы менеджмента качества в «мореходках» Украины, которые
до сих пор не могут расстаться с образовательной системой советского образца [1–3].
И в заключении. МАМУ с её глобальной целью и системой
МОС(Г), нацеленной на международные критерии качества подготовки моряков мирового рынка прогрессивного судоходства, где-то далеко и высоко от украинских морских академий и университетов, ко113

торые ещё могут и насыщают кадрами плавсостава вторичный рынок
труда моряков-подфлажников и удовлетворяют минимальную потребность в трудовых ресурсах иностранных судовладельцев в основном второго плана и субстандартного судоходства. Иными словами,
выступали и выступают в «кордебалете»…, но надежда приблизиться
к «солистам театра» мирового судоходного бизнеса всё-таки остаётся…. Полный текст первоисточники и профессиональные комментарии см. на сайте: http://krivoshchekov.at.ua. Далее будет….
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Кудрявцев Е.М., Зотов С.Д., Покрасин М.А.,
Ляховицкий М.М., Кольцов А.Г., Рощупкин В.В.
Институт металлургии и материаловедения
им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия,
РЕГИСТРАЦИЯ МЕДЛЕННЫХ УЕДИНЁННЫХ УПРУГИХ
ВОЛН (МУУВ) МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ В
МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ
Исследование в различных средах таких объектов нелинейной
физики, как солитоны, является, по мнению В.Л.Гинзбурга, одним
из приоритетов развития физики [1]. Интересная информация о солитонах была представлена в [2] и работе украинских ученых [3],
где приведены результаты по исследованию модели Френкеля –
Конторовой, которая привела открытию солитонов.
В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования МУУВ с дискретными скоростями компонентов
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этих волн. Краткое содержание этих исследований опубликовано в
[4, 5, 6, 18–20]. В работе [6] представлены результаты исследования
структуры импульсов механо-люминесценции кристаллического
кварца, по которому произведен удар острия. Полученные результаты подтвердили возбуждение нескольких компонентов МУУВ. Результаты наблюдения дискретных скоростей отдельных волн представлены в [7]. В работе [8] приведены экспериментальные данные
о резонансного типа эффектах прохождения компонентами МУУВ
через мультислойные биметаллические Al-Ti- нано-системы и об
упруго-волновой составляющей теплопроводности таких систем. В
ряде исследований [9–11] был обнаружен особый характер акустической эмиссии (АЭ), проявляющийся в процессах резкого нагрева
или охлаждения, а также структурных превращений в металлах и
сплавах. При этом наблюдаются многократно повторяющиеся (через минуты и десятки минут) импульсы АЭ. В работе [4] сделано и
обосновывается следующее предположение. В этих процессах, возникающая АЭ особого характера связана с возбуждением МУУВ,
обладающих дискретными скоростями. В работах [9–11] исследования АЭ проводились при разных строго контролируемых значениях
Т, при этом проводились измерения скорости ультразвука vl для исследуемых образцов, что позволило связать акустические свойства с
механическими (в частности, модуль Юнга). Следует отметить, что
по характерным изменениям АЭ информации во всех образцах обнаружены волны типа МУУВ.
Краткая информация о свойствах МУУВ. Следует отметить,
что, несмотря на целый ряд проведенных исследований [12–14], механизм явления пока не удалось установить. Экспериментально обнаруженными свойствами МУУВ [5] являются их стабильность, устойчивость и малая потеря энергии при отражении от стенок образца. МУУВ состоят из многих (несколько десятков и более) компонентов, с соотношением скоростей, кратным, примерно, двум. Для ~
30 образцов – представителей самых разных материалов (все типы
кристаллов, аморфные вещества и ряд жидкостей) при постоянной T
установлено, что скорость i-го компонента, Ui, формально связана с
vl исследуемого материала соотношением:

Ui  vl / A

i

(1),
где для синтетического кристаллического кварца A = 2,05 [6]. Поэтому Ui может быть на много порядков меньше, чем vl.
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Экспериментальная установка и результаты. Акустические
измерения проводились на акустико-эмиссионном комплексе [15] на
коротких (50–60 мм) проволочных образцах стали диаметром 2 мм.
Образцы при помощи лазера приваривались к изготовленному из нержавеющей стали аустенитного класса ХН78Т волноводу диаметром
2 мм и длиной 250 мм. Сборка образец–волновод устанавливалась в
гермоузле вакуумной камеры акустической установки. На свободном
торце волновода, выходящего за пределы вакуумной камеры, крепился акустический преобразователь специальной конструкции, выполнявший роль приёмника акустических импульсов. В качестве нагревателя использовалась безинерционная инфракрасная печь фирмы
ULVAC с программатором HRC-500, что позволяло производить нагрев образца по заданной программе в широком диапазоне скоростей
нагрева, а также поддерживать Т на заданном уровне с высокой точностью. Методика измерений подробно описана в [16, 17].
Структурастали после закалки. При этой операции после быстрого нагрева до 1000 ºС образец охлаждался в воду и начинали
регистрировать АЭ на воздухе [10]. АЭ представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Акустическая эмиссия образца стали после закалки

Восемь обнаруженных серий импульсов имеют на рис. 1 следующие обозначения, число пиков и им соответствующие средние
значения периода повторения (в минутах, в порядке убывания):
(1) серия ***, 3 – 74,5; (2) серия ijkq, 4, – 44,5; (3) KLMNO, 5 – 43,2
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(дополнительно импульсы отмечены полыми квадратиками); (4)
abcd(e)f, 6 –37,2 (дополнительно импульсы отмечены полыми кружками); (5) αβγδεη, 6 – 34,1; (6) XYZ, 3 – 30,5; (7) ABCD(E)FGHIJ, 10 –
24,2; (8) mnl, 3 – 9,0.
Расположение приведенных на рис. 1 импульсов АЭ (всего их
53), на первый взгляд, выглядит хаотическим. Однако, при внимательном изучении видно, что более половины из них оказываются в
составе 8 почти эквидистантных серий. Наиболее протяжённая из
них, A…J, прослеживается через всю запись и включает 10 импульсов со средним интервалом 24.5 мин. Имеется ещё 4 серии по 5–6
импульсов и 3 серии включают по 3 импульса (самая медленная серия – импульсы через 74,5 мин и самая быстрая – через 9,0 мин).
Из рис. 1 видно, что относительное распределение амплитуд в разных сериях импульсов существенно различно. При этом отличительным свойством АЭ является их начало, приходящееся на интервал, соответствующий первым ~30 минутам после резкого охлаждения.
Медленное нагревание образцов до 1000 С. В этом эксперименте образцы после отжига подвергались медленному нагреву до
1000 ºС. Результаты регистрации АЭ от 600 до 1000 ºС, представлены на рис. 2 [9].

Рисунок 2 – Акустическая эмиссия образца стали при медленном нагреве
в области фазовых переходов

Из пяти, представленных на рис. 2, серий импульсов, три серии
начинаются при 630 ºС < Т < 670 ºС (начало магнитного перехода) и
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две при 750 ºС < Т < 810 ºС (начало перехода α-γ). Эти пять серий
имеют на рис. 2 следующие обозначения, число пиков и им соответствующие средние значения периода повторения (в минутах, в порядке убывания): магнитный переход (1) αβχ, 3 – 123,6; (2) ABCD, 4 –
51,3; (3) abc, 3 – 49,9; переход α-γ (4) ijk, 3 – 80,1; (5) MNL, 3 – 67,4.
Т.к. в этой части опытов сохранялась постоянная скорость нагрева
1оС/мин, то указанные интервалы начала и конца двух групп серий ΔТ
в 40 ºС и 60 ºС, соответствуют временным интервалам Δt в 40 и 60
мин, соответственно. Эти временные интервалы сравнимы с периодами повторения импульсов в вышеуказанных сериях. Поэтому изменение Т могло влиять на скорость МУУВ и характер АЭ внутри серий.
Выводы. Образование волн типа МУУВ в рассматриваемых
процессах носит более сложный характер, чем в исследованиях однократного и локального воздействия на образец, например, лазерного импульса или удара острия [5, 6]. В работах [9–11] более половины всех наблюдавшихся для стали импульсов АЭ, как показал
наш анализ, связаны с волнами типа МУУВ.
При этом, как отмечалось выше, при исследовании отжига серии
АЭ малой интенсивности, соответствующие сравнительно высоким
скоростям движения волн МУУВ, начинаются и оканчиваются в
районах выхода на поверхность образца двух самых мощных серий
волн. Можно думать, что это не случайное совпадение, а определённое «взаимодействие» разных компонентов МУУВ, выносящих на
поверхность образца дефекты, из которых здесь образуются АЭ. С
одной стороны, это два самых мощных и медленных компонента
МУУВ (со значениями номеров i = 32 и 31, соответственно). С другой
стороны, это быстрые компоненты МУУВ (со значениями номеров
сначала i = 26, 27, а позднее – двух более медленных с i = 29). При
этом не проявляют себя компоненты МУУВ промежуточной скорости
с номерами сначала i = 30–28, а позднее только i = 30.
С определённой достоверностью можно сказать, что в обсуждаемых опытах, проведенных при 3-х разных температурах, 7 серий
импульсов АЭ из 21 ещё и связаны друг с другом соотношением (1),
по которому скорости МУУВ определяются упругостью среды (через продольную скорость звука). Отсюда открывается перспектива
практического применения обнаруженного эффекта. Вместе с исследованием и его выводами на основе метода АЭ, изучение характера волн типа МУУВ может давать информацию о кинетике структурных превращений в металлах и сплавах. На основании измере118

ния скоростей МУУВ (различными имеющимися методами) можно
получать информацию о модуле упругости среды и скорости звука,
в том числе для тех случаев, когда метод АЭ почему - либо неприменим или его применение ограничено.
Кроме того, необходимо провести исследования по влиянию
самих волн типа МУУВ на кинетику структурных превращений в
металлах и сплавах, имея в виду, главным образом, широчайший
диапазон (более 30 порядков) изменения их скорости, что обеспечивает возможность производить резонансное воздействие на материал, по которому волны распространяются
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Моргун Ю.Б., Прокопович И.В. Одессский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ
ПОДШИПНИКОВ ПЛАНЕТАРНО-ФРИКЦИОННЫХ
ПЕРЕДАЧ
Перпективными представляються разработки, исследования и использование в ветродвигателях оригинальных конструкций планетарно-фрикционных мультипликаторов на основе стандартных шариковых подшипников, отличающихся высокой технологичностью и низкой себестоимостью изготовления, компактностью конструкции,
бесшумностью при работе и самосохранением от перегрузок [1].
Подшипники, используемые в шариковых планетарно-фрикционных механизмах (ШПФМ), в кинематическом отношении подобны к планетарным механизмам типа 2К-Н, в которых шарики,
которые вращаются одновременно вокруг собственных осей и оси
вала, являются сателлитами, внешнее и внутреннее кольца – центральными колесами, а сепаратор – водилом. В зависимости от размера подшипника и того, какое из колец подшипника будет неподвижно закреплено, получают планетарную передачу с одной степенью свободы и различными передаточными отношениями [1].
В работе [2] предложена конструкция планетарно-фрикционного
механизма, позволяющего его использовать в качестве мультипликатора для ветроэнергетических установок. Однако в нём не устранено
паразитное сухое трение между шариками подшипников и сепараторами, существенно повышающие температуру планетарнофрикционного механизма. Авторами предложена гипотеза о возможности использования смазки во фрикционных передачах с целью устранения указанного дефекта. В случае обеспечения натяга подшипников, при котором возникает раздавливание масляной плёнки в пятнах
контакта шариков с кольцами, между ними возникает сухое трение. В
то же время, трение между шариками и сепараторами, контактирующими на большой поверхности, осуществляется в условиях смазки и
не вызывает значительных потерь на трение.
Проведено испытание колец подшипников с сепаратором на
проскальзывание в зависимости от величины натяжения. В испытаниях была использована консистентная смазка. Общий вид исследования изображен на рис. 1.
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Целью испытаний явллось определение усилий проскальзывания между шариками и кольцами подшипников при различных величинах усилий натяжения. Это позволяет определить параметры
натяжного механизма при проектировании конструкции шарикового планетарно-фрикционного мультипликатора.
Стенд для испытаний включал в себя металлорежущий
станок 1К62, оправку для зажима внутреннего
кольца
подшипника, динамометр
сжатия
ДОСМ-02 динамометр
растяжения
Рисунок 1 – Исследование подшипников
на проскальзывание
ДОСМ-05, подшипник № 206 с d = 30 мм, D = 62 мм, b = 17 мм с допускаемой осевой
нагрузкой до 600 кГ.
Подшипник 1 зажимался в патроне станка. С помощью гайки 3
внутреннее кольцо подшипника неподвижно зажималось в оправке
2. Между шариками 4 и 6 находился динамометр 5, который указывал значения сил, которые прикладывались к оправке с помощью
пиноли 7. В сепаратор в просверленное отверстие вставлялся штифт
8, к которому прикладывалось усилие растяжения динамометра
ДОСМ-0,5 и которое фиксировалось при проскальзывании шариков
с сепаратором относительно неподвижных колец. Проведя испытания на различных режимах, получен график определения усилий
проскальзывания шариков относительно колец при различных усилиях натяжения, изображенный на рис. 2.
Изменение направления
кривой свидетельствует о
раздавливания
масляной
пленки в пятнах контакта
шарика с кольцом и возниРисунок 2 – График определения уси- кающем при этом полусухолий проскальзывания шариков отно- му трении. Это позволяет
сительно колец при разных усилиях
резко снизить усилия натянатяжения
жения и повысить крутящий
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момент, что положительно влияет на конструкцию в целом. В то же
время, трение между шариками и сепаратором осуществляется в условиях смазки и не вызывает значительных потерь на трение.
Данный эксперимент подтверждает выдвинутую гипотезу о
возможности использования смазки в планетарно-фрикционных механизмах с целью значительного снижения потерь на трение и
уменьшение нагрева конструкции. Испытания показалироботоспособность предложенной конструкции планетарно-фрикционного
мультипликатора при усилиях натяга, не превышающих расчетную
осевую нагрузку подшипника.
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Ночвай В.М., Полонський Л.Г., Сєров В.В.,
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ЗАСІБ КОНТРОЛЮ СТЕХІОМЕТРИЧНОГО
СПІВВІДНОШЕННЯ КИСНЮ ТА ГОРЮЧОГО ГАЗУ У
ПАЛЬНІЙ СУМІШІ ПАЛЬНИКА
Підвищення надійності та довговічності сучасних машин та обладнання є важливою задачею машинобудування. Одним із шляхів
розв’язання цієї задачі є застосування захисних покриттів. Серед існуючих методів нанесення захисних покриттів важливе місце займають газотермічні методи напилювання покриттів. Напилюванням покриттів можна в 2–5 разів зменшити спрацювання деталей, а
також ефективно відновлювати спрацьовані деталі.
При зварюванні вуглецевих сталей процес ведуть нормальним
або трохи збагаченим вуглецем полум’ям. При напилюванні покриттів, а також при зварюванні легованих сталей, міді, бронзи, нікелю,
алюмінію і при газовому паянні металів процес ведуть нормальним
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(нейтральним) полум’ям. Якість наплавленого металу, міцність зварного шва та паяного з’єднання в значній мірі залежить від складу полум’я, тому під час зварювання зварник повинен слідкувати за його
типом, регулювати його склад протягом всього процесу зварювання.
Нормальне полум’я теоретично отримують тоді, коли співвідношення кисню та горючого газу у пальній суміші пальника є стехіометричним, яке розраховують за формулою хімічної реакції процесу горіння палива. Але формула не враховує забрудненість робочих газів.
Встановлення співвідношення кисень-горючий газ у пальній суміші пальника візуально за виглядом полум’я призводить до значних
похибок, а, відтак, має місце і низький ступінь вірогідності контролю.
Методи контролю стехіометричного співвідношення кисню та
горючого газу у пальній суміші пальника шляхом визначення хімічного складу продуктів згорання цієї суміші газоаналізаторами і
хроматографами дають високу точність та вірогідність контролю,
але вимагають багато часу для проведення аналізу, складного обладнання та висококваліфікованого персоналу.
Актуальність роботи викликана наявною проблемою, що полягає
у необхідності підвищення швидкодії засобу контролю та вірогідності
контролю витрат кисню з застосуванням нескладної інструментальної
бази, яка не вимагає високого рівня кваліфікації оператора.
Результати розробки і дослідження методу контролю витрат кисню, що відповідають стехіометричному співвідношенню кисню та
горючого газу у пальній суміші пальника, наведені в роботах [1-5].
Суть методу контролю витрат кисню Vкс, що відповідають стехіометричному співвідношенню кисню та горючого газу у пальній суміші
пальника, полягає у тому, що при незмінних витратах горючого газу
витрати кисню збільшують з кроком h і визначають величину витрат кисню Vкс за спадом до нуля величини потоку випромінювання
часток сажового вуглецю за межами ядра полум’я.
З метою реалізації методу контролю витрат кисню, які відповідають стехіометричному співвідношенню кисню та горючого газу у пальній суміші пальника, розроблено та досліджено засіб контролю стехіометричного співвідношення кисню та горючого газу у пальній суміші пальника. Оптико-електронний прилад (ОЕП) «Вуглець» призначений для вимірювання потоку випромінювання твердих часток,
що знаходяться у високотемпературному двофазному потоці газтверді частинки. Прилад «Вуглець» є засобом контролю витрат кис124

ню, що відповідають стехіометричному співвідношенню кисню та пального газу у пальній суміші пальника будь-якого типу і призначення.
При проектуванні ОЕП його структурну реалізацію спрощено
завдяки наступним рішенням:
а) застосовано пасивний метод роботи ОЕП, оскільки полум’я газового пальника є потужним тепловим лінійним випромінювачем;
б) застосовано прямий прийом оптичного випромінювання полум’я пальника;
в) уникнуто застосування інтерференційних фільтрів, тому що
спектральний діапазон вимірювання потоку випромінювання полум’я обмежений спектральною чутливістю приймача випромінювання (довжина хвилі від 0,5 до 1,1 мкм);
г) уникнуто градуювання шкали приладу по моделі абсолютно
чорного тіла, оскільки вимірювання потоку випромінювання часток
сажового вуглецю виконують в умовних одиницях.
Експериментальнодослідний зразок спрощеного ОЕП має невеликі габарити (885831
мм) та масу (0,27 кг)
(рис. 1).
Показники точності
визначення витрат кисню даним приладом наРисунок 1 – ОЕП «Вуглець» з додатковим
ведені у табл. 1.
приладом мод. 43101
Таблиця 1 – Показники точності визначення витрат кисню
Найменування показника точності
Межі, в яких із ймовірністю Р = 0,95 знаходиться сумарна
похибка результату визначення витрат кисню , %
Границі, в яких із ймовірністю Р = 0,95 знаходиться методична похибка результату визначення витрат кисню vh, %
Оцінка с. к. в. випадкової похибки σ  в  , %
Оцінка с. к. в. сумарної похибки    , %
Густина розподілу ймовірностей сумарних похибок Р(),
(л/хв)-1
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Значення
показника
 7,5
2,81
1,08
1,18
0,152

Завдяки встановленому зв’язку між напругою на виході ОЕП та
потоком випромінювання частинок сажового вуглецю, вимірювання
потоку випромінювання частинок сажового вуглецю виконують в
умовних одиницях, що спрощує операції вимірювального контролю
і не потребує високого рівня кваліфікації оператора.
Прилад розрахований для експлуатації у виробничих та лабораторних умовах.
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Павлова О.О. ГУ Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Харківській області, Харків, Україна
ПРОФЕСІЙНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР ДО
ДЕРЖСТРУКТУР В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГ ДСТУ ISO
9001:2015
На сучасному етапі розвитку українського суспільства все гостріше постає проблема забезпечення надійності функціонування всіх
ланок управлінських та виконавчих структур, що перш за все зале126

жить від готовності та спроможності персоналу на належному рівні
виконувати свої професійні обов’язки. У зв’язку з цим, особливого
значення набуває завдання створення ефективної системи забезпечення надійності персоналу, що полягає в здатності працівників якісно, з дотриманням вимог чинного законодавства, службової дисципліни та стандартів професійної етики, виконувати свої функціональні обов’язки.
Саме відсутність такої системи, яка б враховувала особливості
соціально-економічної та політичної ситуації в суспільстві і
об’єктивні можливості активізації резервів «людського фактору», негативно відбивається на виконанні головного завдання кадрових підрозділів – забезпеченні високого рівня професіоналізму персоналу.
Професійний відбір є обов’язковим для органів та підрозділів
спеціального призначення та з особливими умовами праці (наприклад, Державна служба України з надзвичайних ситуацій). Крім того,
все більше в управлінських та виконавчих структурах впроваджується
систем управління на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.
ДСТУ ISO 9001:2015 формалізує вимоги що має пред’являти організація до знань, якостей та компетенції персоналу. А саме визначати необхідну компетентність осіб, які під її контролем виконують роботу, що впливає на дієвість і ефективність системи управління, забезпечувати впевненість у тому, що компетентність цих осіб ґрунтується на належних освіті, професійній підготовленості чи досвіді, зберігати належну задокументовану інформацію як доказ компетентності, крім того, там де це застосовно, вживати заходів для набуття необхідної компетентності та оцінювати результати ужитих заходів.
До того ж нова версія ДСТУ ISO 9001:2015 акцентує увагу ще й
на середовищі для функціонування процесів, підкреслюючи, що організація повинна визначити, забезпечити та підтримувати середовище, необхідне для функціонування своїх процесів і для досягнення відповідності продукції і послуг (поєднання соціальних, психологічних та фізичних чинників : наприклад, запобігання емоційному
виснаженню, зменшення стресових станів та застосування ефективних засобів боротьби з ними, емоційний комфорт, відсутність дискримінації, спокій, неконфліктність і т.д.).
Всі ці вимоги набувають особливої актуальності для органів та
підрозділів спеціального призначення та з особливими умовами праці.
Серед першочергових завдань для підвищення ефективності функціонування управлінських та виконавчих структур найважливішим є
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укомплектування їх працівниками, які мають необхідні якості для успішної роботи за професією, а також створення системи, що дозволяє
зберігати та розвивати їх працездатність та надійність. Для реалізації
вищезазначених завдань необхідний періодичний контроль функціонального стану працівника та визначення об’єктивності критеріїв, які
характеризують якісний склад підрозділів. І починати необхідно з
процедури професійного відбору шляхом впровадження спеціальних
психофізіологічних досліджень, таких як:
 діагностика нейродинамічних, індивідуально типологічних та
особистісних характеристик індивіда
 визначення його індивідуального психосемантичного поля значень, пов’язаних з мотивацією вступу на службу
 проведення поглиблених поліграфічних опитувань (поліграфічний скринінг) за методиками, складеними на підставі попередньо
отриманих даних
Такий підхід дозволяє експертам максимально індивідуалізувати та валідузувати процедури побудови і реалізації скринінгових
опитувань.

Паленный Ю.Г., Гугнин В.П., Голобородько А.М.,
Перпери Л.М. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
КАЛИБРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ
ВИБРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Современные информационно-измерительные системы (ИИС)
позволяют получать данные о состоянии сложных технических систем благодаря возможности реализации сложных измерительных
алгоритмов, а также благодаря высокой производительности выполнения измерительных операций. Возможность получения больших объемов результатов измерений, позволяет существенно снизить влияние случайной составляющей на неопределенность результатов измерений. Такой подход может быть применен как при
измерениях, так и при калибровке каналов ИИС.
Калибрование канала ИИС, предназначенного для измерения
виброперемещений вращающихся объектов магнитными датчиками
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[1–4], выполняется методом, при котором в процессе калибрования
учитываются большие объемы измерительной информации. Такой
подход позволил применить ряд рациональных приемов калибровки
направленных на повышение достоверности и надежности результатов калибрования. Схема калибрования измерительного канала ИИС
приведена на рис. 1.
Для реализации метода разработано специальное
программное
обеспечение, реализующее преимущество получения в процессе калибрования
больших
объемов измерительной
информации. При калибровке, после перемещения стола на заданную
Рисунок 1 – Схема калибровки
величину, производится
измерительного канала
расчет отклонений серии
измерений от усредненного результата в контрольных границах от
минус 3σ до + 3σ относительно
центральной
линии, а также рассчитывается
допустимый
интервал
изменения
среднего значения Dуст
измерений (рис. 2).
В том случае, если
за установленное время Рисунок 2 – Установление диапазона отклоТизм среднее значение нений усредненного результата измерений
серии измерений не выходит за установленные пределы, измерения
считают установившимися и по этой серии измерений согласно
МИ 2440-97 [5] рассчитывают погрешности аналого-цифровых каналов ИИС.
По данным калибрования опытного образца магнитного датчика установлено, что границы доверительного интервала для систематической составляющей погрешности, при доверительном интер129

вале с вероятностью Р = 0,95 составляет не более ±0,3 мкм, а доверительный интервал случайной составляющей погрешности не превышает ±0,8 мкм. Толерантные границы, с доверительной вероятностью Р = 0,95, для интервала, который содержит не менее 95% возможных значений не превышают ±1,5 мкм.
Таким образом, использование больших объемов измерительной информации при калибровании каналов ИИС дает возможность
повысить надежность результатов калибрования, используя робастный метод lp-оценок.
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Папикова М., Стaржичны П. VVUÚ a.s.,
Испытательная лаборатория на горючесть материалов
и защиты от взрыва, Острава-Радванице, Чехия
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ В
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕСМОТРОМ ПРАВИЛ EHK OSN Č.100
Основной тенденцией последних лет является рост использования автомобилей с электрическим или гибридным двигателем и
снижение доли автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Конкретные шаги делают многие государства, в основном, с точки
зрения поощрения покупки электрических транспортных средств
(ТС) в виде грантов. Таким образом, в автомобильной промышленности в настоящее время происходят ключевые изменения, котры
требуют пересмотра соответствующих технических регламентов.
Цель настоящей работы – провести анализ полученных результатов испытания и тестирования огнестойкости системы аккумуляторных батарей электрических (ТС).
Наиболее известным промоутером направления, связанного с
электрическим транспортом является Франция. Например, министр
охраны окружающей среды Франции Николя Халот в июле 2017 г.
поставил амбициозную цель: «…во Франции к 2040 г. полностью
прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей». Другим примером является решение, которое принято на заседании
представителей крупнейших городов мира на высшем уровне (саммит C40). Представители «большой четверки»: Мехико, Мадрид,
Париж и Афины объявили, что к 2025 г. они хотят добиться запрета
использования дизельных автомобилей в этих городах. Токио также
планирует полный запрет использования таких автомобилей. В этом
направлении ориентируются и автомобилестроители. Например,
шведский производитель автомобилей Volvo Group Car объявил,
что все модели легковых автомобилей, которые поступят на рынок
с 2019 г., будут полностью электрическими или гибридными.
Т.о., в автомобильной промышленности в настоящее время
происходят ключевые изменения, и эти изменения требуют пересмотра соответствующих технических регламентов.
Несколько важных шагов уже сделано – утверждены изменения
к постановлению ЕЭК ООН № 100 «Отдельные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в от131

ношении конкретных требований к электрической трансмиссии»
R100. В процесс утверждения механических транспортных средств и
аккумуляторных систем хранения энергии (REESS) внесены так же
изменения [1, 2].
С точки зрения обеспечения безопасной эксплуатации батарей,
более высокого уровня безопасности для водителей и пассажиров
ТС, в соответствующие Предписания введены требования о новых
испытаниях. Эти требования к тестированию приняты в июле 2014
г. и обязаны к исполнению с июля 2016 г. Процедуры испытаний
описаны в Приложении № 8 настоящего документа. Их перечень и
краткое описание приведено в табл. 1.
VVUÚ, Inc. в последние годы все более расширяет лабораторные
испытания на горючесть изделий и материалов для транспорта, в т.ч.
автомобили общественного транспорта, железнодорожного подвижного состава или судов. Реализуются долгосрочные контракты на испытания топливных баков или материалов для интерьера автомобилей. Недавно был реализован тест контейнера для перевозки надувных подушек безопасности. Последние испытания из этой области –
тестирование топливного шланга и систем аккумуляторных батарей.
Подобной сертификацией автомобилей занимается, например,
такая организация, как TÜV SÜD Czech Ltd. С вышеуказанным
партнером нас связывает долгосрочное сотрудничество, в частности, при проведении испытаний воспламеняемости топливных баков. Поэтому, вполне логично, что тест на огнестойкость REESS мы
проводили совместно (рис. 1).

Рисунок 1 – Система аккумуляторных батарей для электроавтобусов

Из-за опасности взрыва в процессе испытаний, тесты проведены в специальной испытательной шахте в нашем отделении в г.
Штрамберк. Кроме соответствующих помещений отделение обеспечено квалифицированным, высокопрофессиональным персоналом
и необходимым материальным оснащением.
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Таблица 1 – Этапы испытаний REESS
ПриНаименование
лож. № испытания

8A

Виброустойчивость

8B

Тепловой шок
и циклические
тепловые испытания

8C

Механические
воздействия

8D

Механическая
устойчивость к
разрушению

8E

Огнеустойчивость

8F

Внешняя защита от короткого замыкания

8G

Защита от перезарядки

8H

Защита от
чрезмерного
разряда

8I

Защита от перегрева

Краткое описание
Проверка безопасности системы REESS при воздействии
вибрации, которой, вероятнее всего, будет подвержена система при эксплуатации. Устройство подвергается воздействию вибрации синусоидальной волны и логарифмической
перенастройки в течение 15 мин в диапазоне от 7 до 50 Гц.
Цикл повторяется 12 раз в течение 3 ч
Оценивает устойчивость к резким изменениям температуры. REESS подвергается воздействием температуры
+60 °С не менее 6 ч, затем еще 6 ч при температуре 40 °С.
Цикл повторяется 5 раз.
Проверка безопасности при инерционной нагрузке, что
может произойти, например, в результате аварии ТС. В
процессе испытания REESS подвергается воздействию
ускорения или замедления. Величины ускорений устанавливаются согласно R100.
Проверка безопасности при ударе, что может произойти,
например, в результате аварии ТС. В процессе испытания
REESS подвергается ударной нагрузке между основанием
и ударной плитой. Сила удара и время воздействия имеют
установленные значения.
Проверка безопасности системы REESS при воздействии
огня, возникшего вне ТС. Водитель и пассажиры в случае
пожара должны иметь достаточно времени для эвакуации.
Проверка параметров эффективности защиты от короткого замыкания. Эта защита должна приостановить или ограничить ток короткого замыкания, чтобы защитить
REESS от дальнейших воздействий, вызванных током короткого замыкания.
Оценка эффективности защиты от перезарядки. REESS
должно заряжаться пока зарядное устройство само не
прекратит, либо ограничит процесс заряда, или заряд
REESS не достигнет 2-х кратного уровня емкости батареи.
Оценка эффективности защиты от чрезмерного разряда.
REESS должно разряжаться пока потребитель энергии сам
не прекратит, либо ограничит процесс разряда, или заряд
REESS не достигнет 25% своего номинального напряжения
Проверка эффективности работы устройства от внутреннего
перегрева во время работы, вслучае когда отказывает система охлаждения. Во время испытания REESS непрерывно
заряжается и разряжается с постоянным током, чтобы повысить температуру ячеек. Затем REESS помещают в печь, где
температура увеличивается до заданного значения
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Цель испытания на стойкость к воздействию огня состоит в
проверке устойчивости REESS к огню, воздействующего снаружи
транспортного средства, например, из-за утечки топлива (непосредственно от исследуемого или другого ТС). Водитель и пассажиры в
такой ситуации должны иметь достаточно времени, чтобы выйти из
транспортного средства.
Тест требуется только для REESS, которые содержат воспламеняющийся электролит. Не требуется, если REESS расположен выше,
чем 1,5 м над дорожным полотном. Испытание проводят либо с полным REESS или связанными с ним подсистемами и элементами и их
электрическими соединениями. Испытанию подлежит один образец.
Условия испытаний: – температура окружающей среды
min 0 °C; – состояние зарядки на уровне верхних 50% от нормального рабочего состояния заряда; – в начале теста все защитные устройства, которые влияют на функцию тестируемого устройства и
которые имеют отношение к результату испытания, должны быть в
исправном состоянии.
По усмотрению изготовителя, испытание проводится на ТС или
на его отдельном элементе. Образец помещается на испытательной
конструкции и подвергается воздействию пламени при сгорании
топлива, которое используется на данном виде транспортного средства и расположено в ёмкости под испытуемым образцом.
Процедура проведения испытаний:
Фаза А – предварительный нагрев: поддон с топливом помещается на расстоянии минимум 3 м от тестируемого оборудования.
Топливо воспламеняется, и после 60 с горения помещается под устройством. В случае, если температура топлива 20 °С и выше, фаза А
нагрева не проводится (рис. 2, а).
Фаза В – прямое водействие пламени: пламя от свободного горения топлива воздействовует на тестируемое оборудование в течение 70 с (рис. 2, б).
Фаза C – непрямое воздействие пламени: между горящим топливом и тестируемым оборудованием помещается экран. Непрямое
воздействие пламени проводится в течение 60 с (рис. 2, в).
Фаза D – завершение теста: горящий поддон, покрытый экраном, перемещается обратно в положение, соответствующем фазе А.
Тестируемое оборудование не гасится в случае воспламенения и остается в том же состоянии пока температура его поверхности не
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снижается до температуры окружающей среды или остается неизменной по крайней мере в течение 3 ч (рис. 2, г).

а

б

в

г
Рисунок 2 – Процедура проведения испытаний:
а – фаза А; б – фаза В; в – фаза С; г – фаза D

Единственным критерием успешности тестирования является
то, что испытатуемое оборудование во время испытания не проявляет никаких признаков взрыва.
Совмесно с компанией TÜV SÜD Czech s.r.o мы работали над
испытаниями тяговых батарей системы EVC EKO1 и Системой аккумуляторных батарей (REESS) № SKT_01_00. Обе системы производства EVC Group, s.r.o., Hulín. Эти батареи предназначены для
троллейбусов и автобусов.
Из-за угрозы потенциального взрыва во время испытаний батареи (REESS) эти испытания требуют специального помещения и
опытных сотрудников. Тест батареи REESS вцелом подобен испытаниям топливного бака, в результате чего само проведение испытаний не вызвает никаких серьезных осложнений.
Испытываемое оборудование в соответствующими приспособлениями для испытаний, помещается в испытательную шахту. На испы135

тываемое оборудование устанавливаются термопары, чтобы получить
обзор температур в различных точках во время испытания. Кроме
температуры измеряли величину напряжения аккумуляторной батареи. В качестве топлива использовался бензин, который воспламенялся дистанционно с помощью электрического запала. Температура
бензина была выше, чем 20 °С, поэтому предварительный нагрев (фаза А) не проводился. Прямое воздействие пламени происходило в течение установленных 70 с. Далее, в течение 60 с, происходило воздействие непрямым пламенем с экраном. После удаления поддона с
пламенем дали время на снижение температуры аккумуляторной батареи до значения температуры окружающей среды. Во время испытаний ни в одной из батарей не были зафиксированы признаки взрыва. После прекращения воздействия пламени не было зафиксировано
самопроизвольное горение, также не зафиксировано значительного
падения напряжения, а это означает, что батареи были работоспособны во время и после проведения испытаний. На рис. 3, 4 приведены
кривые изменения температуры и напряжения во время испытания.
Рисунок 3 – Изменение
температуры и напряжения, измеренные в ходе
испытания на огнестойкость REESS
Размещение термоэлементов: Т1 – верхняя часть батареи изнутри; Т2 – боковая сторона батареи изнутри; Т3 – боковая сторона
щита изнутри; T4 – температура кожуха – низ; T5 –
температура кожуха – верх
(крышка); T6 – температура у входа в испытательную шахту на высоте 1,5 м
от уровня пола; U – на 25-й
секунде прогорание изоляции измерительных проводов с последующим коротким замыканием оголенных проводов

а

б
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Рисунок 4 – Изменение температуры и напряжения, измеренные в ходе
испытаний огнестойкости REESS (Т1…Т5 – температура внутри батареи
(левая сторона), внутри батареи (правая сторона), поверхности нижней
части батареи (левая сторона), поверхности нижней части батареи (правая сторона), окружающей среды при входе в испытательную шахту, соответственно; U – напряжение на клеммах аккумуляторной батареи

Во время испытания тяговой аккумуляторной батареи видно,
что на 25-й секунде произошел сбой измерения напряжения. Напряжение тяговой аккумуляторной батареи было измерено после
испытания и зафиксировано, что падения напряжения не произошло, батарея была работоспособна. Весь процесс испытаний фиксировался видеокамерой.
Заключение. Обе испытуемые батареи выдержали воздействие
огня во время испытаний без признаков взрыва. Тяговые батареи
для троллейбусов, благодаря положительному результату испытаний на огнеустойчивость, успешно походят процесс сертификации.
Система аккумуляторных батарей (REESS) для троллейбусов в настоящее время близится к завершению процесса утверждения.
Литература
1. Испытания систем аккумуляторных батарей электрических
транспортных средствах в соответствии с пересмотром Правил
EHK OSN. – 100 с.
2. Tests of Rechargeable Energy Storage Systems electric motor vehicles according to the revision of the UN ECE: Regulation № 100
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Перпери Л.М. Одесский национальный
политехнический университет, Одесса, Украина
АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В
ВУЗЕ
Одной из широко применяемых методологий для улучшения
функционирования структуры организации, как совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих элементов с целью обеспечения
результативной деятельности является применение международного стандарта ДСТУ ISO 9001:2015. В соответствии со стандартом
управление различными видами деятельности организации, как и
системы в целом, на основании процессного подхода с применением цикла Шухарта-Деминга «Plan-Do-Check-Act» (PDCA) в сочетании с риск-ориентированным мышлением, для предотвращения получения незапланированных результатов, позволит повысить результативность системы менеджмента качества [1]. Под процессным подходом к управлению понимают определение всех видов
процессов, осуществляемых в ВУЗе, установление взаимосвязей и
взаимодействий процессов с целью достижения запланированных
результатов в соответствии с целями, политикой в области качества
и стратегией развития. В соответствии со стандартом все процессы
можно поделить на: процессы, связанные с деятельностью руководства; основные процессы (жизненного цикла услуги); поддерживающие процессы (обеспечения ресурсами); процессы оценки результатов деятельности (измерения, анализ) и улучшения.
Для более результативного взаимодействия, необходимо, чтобы
все сотрудники ВУЗа на всех ее уровнях одинаково понимали и использовали терминологию, определения и принципы процессного
подхода. Под методологией описания процессов понимают создание моделей различных видов деятельности, выполняемой с определенной, четкой последовательностью. При оформлении регламентов процессов в ВУЗе могут быть использованы различные формы
документов (описательные, графические и др.). Главное, чтобы они
были разработаны в соответствии с общепринятыми правилами,
принципами, методикой описания видов деятельности, отображали
информацию для последующей оценки процесса с целью улучшения и определения его возможностей. Внутренние нормативные документы для описания процесса системы менеджмента качества
138

ВУЗа могут состоять из карты процесса, содержащей модель видов
деятельности процесса с описанием следующих элементов, представленных в табл. 1.
Таблица 1 – Описание процесса системы менеджмента качества
ВУЗа
Идентификация
Название процесса, дата и номер в соответствии
процесса
с документированной информацией.
Цель процесса
Результат, который должен быть достигнут [2].
Цель процесса должна быть согласована с целями,
политикой в сфере качества и стратегией развития
ВУЗа
Определение
Определение входов и выходов процесса, согласоваграниц процесса ние требований к входам и выходам процесса
Владелец проРуководителем процесса может быть лицо или групцесса
па лиц в зависимости от характера процесса и организации. Руководитель должен быть с четкими обязанностями и полномочиями для создания, поддержания в работоспособном состоянии, управления и
совершенствования процесса и его взаимодействия с
другими процессами [3]
Входы
- законодательные и регламентирующие требования
- требования потребителей, заинтересованных сторон
- по необходимости, выходы с других процессов
Выходы
Результаты процесса [2]. Должны соответствовать
входным требованиям, быть адекватными для следующих процессов. Могут быть в виде информации,
решения, услуги, продукта.
Ресурсы
Инфраструктура и среда для функционирования процессов, компетентный персонал
Система показа- Показатели должны соответствовать целям процесса
телей и критери- и видам деятельности, осуществляемых в ходе выев результатив- полнения процесса, а также обеспечивать точную,
ности
измеримую, достоверную информацию
Регламентирую- Структура регламентирующей документации должна
щая документа- соответствовать структуре процесса (стандарт ВУЗа,
ция процесса
процедура и др.)
Рассмотрим подробнее некоторые из них. Определение границ
процесса позволит избежать дублирования функций разными структурными подразделениями либо выявить зоны безответственности в
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рамках выполнения процесса. При выборе владельца процесса целесообразно пользоваться следующими критериями выбора:
 управляет ресурсами и информацией по процессу,
 обладает менеджерскими способностями для управления многофункциональной командой,
 определяет последовательность выполнения работ процесса,
 организовывает систему сбора информации о ходе процесса,
 анализирует полученную информацию и реализует улучшения по
процессу.
Применение процессного подхода позволяет провести оптимизацию системы управления ВУЗом, достигнуть результативного
функционирования процессов, контролировать взаимодействия и
взаимосвязи процессов, обеспечивая тем самым улучшение функционирования системы ВУЗа.
Литература
1. ДСТУ ISO 9001:2015 (метод перекладу). Системи управління
якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT). – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016.
2. ДСТУ ISO 9000:2015 (метод перекладу). Системи управління
якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015,
IDT). – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016.
3. ДСТУ ISO 9004:2012 (метод перекладу). Управління задля
досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління
якістю (ISO 9004:2009, IDT). – К.: МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ
УКРАЇНИ, 2013.

Полянский В.И. ООО «Империя металлов»,
Харьков, Украина
РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ
ФОРМУЮЩЕЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ МАКАРОННОЙ И
КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ООО «Империя металлов» (г. Харьков) является многопрофильным производственным предприятием, одним из ведущих операторов отечественного рынка формующей оснастки для макаронной и кондитерской отраслей промышленности. Согласно последним данным аналитических исследований, на долю ООО «Империя
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металлов» приходится более 50% производства оснастки для макаронной и кондитерской отраслей среди стран СНГ. На предприятии
разработаны и эффективно функционируют технологические процессы изготовления формующей оснастки для макаронной и кондитерской отраслей промышленности, включая оснастку для производства сахарного печенья, затяжного «крекерного» печенья, песочного печенья, пряников, а также процессы изготовления матриц
и фильер для производства всех видов макарон.
Для производства сахарного печенья изготавливаются роторы
разных размеров и конфигураций для всех видов ротационных машин, включая машины известных мировых брендов. В зависимости
от технических требований оборудования и технологий заказчика
по производству сахарного печенья предложены следующие конструктивные решения: цельнолатунный формующий ротор с полимерными формующими вставками; ротор, формующий со сменными латунными кольцами с полимерными вставками; цельнополимерный формующий ротор для печенья; ротор, формующий с полимерными кольцами. Формующие вставки к латунным кольцам и
полимерные кольца выполнены из пищевого полимера, обладают
высокой износостойкостью, высокой механической стойкостью к
деформациям и механическим воздействиям. Формующие элементы
выполняются с высочайшим уровнем точности, что гарантирует совершенную формовку даже самых мелких и тонких элементов.
Для производства затяжного печенья, крекеров и галет изготавливаются вырубные роторы (валы) разных размеров и конфигураций для всех линий затяжного печенья, включая линии известных
мировых брендов, а также накладки на вырубной ротор. В производстве формующей оснастки используется только высокоточное
современное оборудование с ЧПУ, что позволяет добиваться высокой точности и повторяемости форм для производства печенья.
Для производства отсадного (песочного, сдобного) печенья изготавливаются отсадные матрицы различной комплектации, имеется огромный выбор отсадных фильер (отсадные вставки, дюзы,
формы). Производится оснастка и комплектующие для отсадных
машин любых производителей, включая машины известных мировых брендов. С помощью этой оснастки можно производить все виды отсадного печенья.
Для производства пряников предлагаются матрицы под струнную обрезку следующей комплектации: платформа может быть изготовлена из стали или алюминия для формования одноцветных и
двухцветных изделий; формующая часть может быть выполнена в
виде цельной накладки с формующими отверстиями и пазами под
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держатели струны; формующая часть также может быть выполнена
в виде отдельных формующих элементов из полимера. Предлагаются матрицы и сегменты для диафрагменной резки (для производства
пряника с наполнителем). Предлагаются штампы (формы) ручного
формования для изготовления печатных (сувенирных) пряников,
выполняемые по индивидуальным эскизам заказчика.
Освоено производство всех видов макаронных матриц: круглая
матрица для короткорезанных макаронных изделий; «перьевая»
матрица для макарон с косым срезом; «сочневая» матрица для изделий лазанья, бежбармак; прямоугольная матрица для длиннорезанных макаронных изделий (спагетти); «щелевая» матрица для макаронных изделий лазанья, бантики, бешбармак; конус косого реза
для бешбармака с косым срезом.
Освоено производство макаронных фильер: более 500 разновидностей фильер для макаронных изделий; реализация индивидуальных форм любой сложности согласно запроса заказчика. Освоено производство и реставрация узлов и деталей макаронного оборудования:
шнеков; шнековых камер; импеллеров и т.д. Производится полное технологическое сопровождение при введении продукции в эксплуатацию, а также помощь при любых производственных вопросах.
На предприятии для изготовления высокоточных отверстий в
специальной оснастке, используемой в пищевой промышленности,
широко применяется метод фрезерования твердосплавными концевыми фрезами с износостойкими покрытиями зарубежного производства на станках с ЧПУ типа “обрабатывающий центр”. Схема фрезерования включает вращательное движение фрезы, ее движение по
контуру и вдоль обрабатываемого отверстия. Диаметр фрезы меньше
диаметра обрабатываемого отверстия. Используя этот метод, можно
обрабатывать отверстия в деталях, изготовленных из материалов с
повышенными физико-механическими свойствами (высокопрочные
стали и сплавы, цветные металлы и т.д.). В отличие от традиционно
применяемого метода сверления и рассверливания отверстий, фрезерование отверстий обеспечивает высокие показатели точности, шероховатости и качества обрабатываемых поверхностей. Производительность обработки может быть увеличена в несколько раз.
Эффективность фрезерования отверстия резко возрастает с увеличением скорости вращения фрезы. Поэтому переход в область
высокоскоростного фрезерования кардинально решает проблему
повышения точности, качества и производительности обработки отверстий. Используя метод фрезерования, можно изготавливать
сквозные и глухие отверстия различной геометрической формы
(круглые, квадратные, треугольные и другие). Опыт изготовления
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отверстий в деталях из латуни показал на возможность обеспечения
точности их обработки в пределах нескольких микрон при многократном увеличении производительности обработки, что позволило
резко сократить трудоемкость их изготовления. При этом появилась
возможность высокоточного изготовления фрезерованием различных пазов и “карманов” на плоских и цилиндрических деталях и т.д.

Посвятенко Е.К. Національний транспортний
університет, Київ,
Мозговий О.В. Вінницький Національний педагогічний
університет ім. М.Коцюбинского, Вінниця,
Мельник О.В. Національний транспортний
університет, Київ, Україна
ВПЛИВ ДИСЛОКАЦІЙ НА ЗАТУХАННЯ КОЛИВАНЬ У
СТАЛЯХ ФЕРИТНОГО КЛАСУ
Авторами досліджено механізм вільних затухаючих коливань у
мало та середньовуглецевих, у тому числі і малолегованих сталях
феритного та ферито–перлітного класу. Встановлено, що затухаючі
коливання залежать від густини дислокацій. При цьому було висловлено гіпотезу, що, оскільки на цей показник сильно впливає холодна пластична деформація (ХПД) будь–яким статичним чи динамічним способом, то збільшуючи густину дислокацій одним з таких
способів, можна зменшити коливання у деталях з конструкційних
незагартованих сталей [1, 2].
Для виявлення дислокаційної структури при холодному пластичному деформуванні використовувалися зразки із сталі 20. Зразки мали
форму пластинок довжиною 80 мм з поперечним перерізом 103 мм.
Деформацію заготовки зразка попередньо проводили на поперечний
стиск, величина деформації складала ε = 20%.
Вимірювання густини дислокацій здійснювалося на полірованій
і травленій поверхні. Для цього використовувалася сучасна установка для отримання металографічних шліфів Beta Grinder–Polisher,
виробництва фірми Buehler.
Після відповідної обробки шліфи досліджувались на електронному мікроскопі РЕМ–1064.На рис. 1 подано один з результатів цих
досліджень.
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Вільні затухаючі коливання деталей типу пластин мають складний характер. Спектральний аналіз цих коливань показав, що вони
відбуваються зі звуковою частиною. У частотному спектрі виявлено
«основні» гармоніки з різними частотами. Перші гармоніки з меншими частотами швидко
зменшуються або зникають зовсім ще до завершення затухання механічних коливань пластини.
Це дає підстави зважати
лише на частоти «основних» гармонік [3].
Розроблено пристрій
збудження вільних коливань деталей типу пласРисунок 1 – Мікроструктура сталі 20 піс- тин і спектральний аналіз
ля обробки ХПД. Темні точки на мікрофо- цих коливань. Провотографії – місця виходу дислокацій на подяться порівняльні експеверхню і скупчення (великі точки)
рименти на цьому пристрої зі спектральним аналізом на стальних зразках – пластинах у
початковому стані та зміцнених холодною пластичною деформацією з підвищеною у кілька разів густиною дислокацій.
Література
1. Поліпшення розсіяння енергії у конструкційних сталях попереднім холодним пластичним деформуванням / Е.К. Посвятенко, О.В.
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Радько О.В. Національний авіаційний університет,
Мірненко В.І. Національний університет оборони України
ім. Івана Черняховського, Київ, Україна
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЦЕСІВ СИСТЕМИ
МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Підхід до управління будь-якою організацією з позицій менеджменту ризиків став одним з базових згідно з ДСТУ ІSО 9001:2015
[1], де «управління ризиками» визначається як «скоординовані дії
щодо керівництва і управління організацією стосовно ризиків». Для
галузі освіти такі заходи суттєво залежать від контексту організації
(вищого начального закладу – ВНЗ) та однієї з основних особливостей освітнього процесу: в ролі замовників, споживачів та предмету
трансформації виступають люди. Саме їх властивості, прагнення,
потреби та можливості, що впливають на здійснення процесів на
усіх стадіях життєвого циклу освітньої послуги, визначають збільшення рівня ризиків. Завдання керівництва ВНЗ, при цьому, полягає
в інтегруванні ризик-орієнтованого підходу в практику і використанні його в більш широкому сенсі, в тому числі в рамках системи
менеджменту якості (СМЯ).
У роботі запропонована методика управління ризиками процесів СМЯ ВНЗ, розроблена на підставі узагальнення результатів аналізу положень нормативних документів [1–3].
Етапи реалізації методики:
1. Початок процесу управління ризиками.
2. Загальна оцінка ризику.
3. Вироблення керуючих впливів на процес.
4. Реалізація керуючих впливів на процес.
5. Моніторинг та критичне аналізування.
На першму етапі відбуваються:
 вибір об'єкта управління ризиками (процес / група процесів СМЯ
ВНЗ, що піддаються процедурі управління ризиками.);
 формування групи експертів (6–10 осіб, які повинні бути компетентні і належним чином поінформовані в галузі функціонування
об'єкта управління: керівник, постачальники і споживачі процесу,
менеджери з якості тощо);
 збір вихідної інформації;
145

 визначення необхідних ресурсів;
 встановлення критеріїв ризику;
 визначення періодичності дослідження (не рідше одного разу на рік).
Другий етап передбачає ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику.
Для ідентифікації ризику використовують метод «мозкового штурму» з наступною побудовою діаграми Ісікави як методу графічної
візуалізації небезпек.
Стадії аналізу та оцінки ризику полягають у визначенні рівня
ризику для кожної виявленої небезпеки, що впливає на процес. Кількісне оцінювання ризиків здійснюють за методом аналізу видів та
наслідків відмов процесу PFMECA (Process Failure Mode and Effects
Analysis), з визначенням «пріоритетного числа ризику» – RPN (Risk
Priority Number:
RPN = S · F · D,
де 1 ≤ S ≤ 10 – значущість найбільш серйозного наслідку потенційної
загрози (ризику) для процесу СМЯ ВНЗ; 1 ≤ F ≤ 10 – ймовірність виникнення конкретного ризику для процесу СМЯ ВНЗ: 1 – для дуже
рідко виникаючих загроз і 10 – для постійних загроз; 1 ≤ D ≤ 10 – можливість виявлення дефекту або причини його появи: 1 – ризики, які
практично достовірно виявляються і 10 – ризики, які практично не
можуть бути виявлені.
Складові RPN встановлюють шляхом експертного оцінювання,
а узгодженість думок експертів оцінюється за величиною коефіцієнта конкордації Кендалла W, де 0 ≤ W ≤ 1. Якщо W = 0, то думки експертів не узгоджені, якщо ж W = 1, то оцінки експертів повністю
узгоджені.
Ризику привласнюється одна з характеристик, наприклад: «неприйнятний ризик», «помірний ризик», «критичний ризик», «незначний ризик».
Під час реалізації третього етапу методики розробляються керуючі впливи, причому вони повинні бути адекватні оціненим ризикам, адже надлишкові заходи часто призводять до значних фінансових втрат. При цьому ступінь зусиль при управлінні ризиками порівнюється з критичністю ризику. Якщо на цьому етапі були виявлені раніше невраховані небезпеки, то необхідно повернутися до
стадії ідентифікації небезпек.
На четвертому етапі проводиться впровадження стратегії боротьби з ризиками за допомогою реалізації розроблених керуючих
впливів.
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На п’ятому етапі відбувається моніторинг та критичне аналізування результатів, термінів і витрат на реалізацію запланованих
заходів. Якщо вжиті заходи є нерезультативними, необхідно дослідити причини даної нерезультативності і вжити відповідних заходів
для усунення даних причин, а також розробити новий план управляючих впливів.
Представлена методика управління ризиками процесу забезпечує гнучке управління внутрішніми і зовнішніми ризиками процесів
СМЯ ВНЗ, властиві сучасним умовам функціонування освітніх
установ. В методиці знайшли застосування такі методи менеджменту якості, як PFMECA і діаграма Ісікави, що забезпечує комплексний науковий підхід до управління ризиками. Дана методика узгоджена з процесною структурою ВНЗ, з функціонуючими підсистемами моніторингу процесів, що забезпечує стабільність і стійкість
розвитку ВНЗ. Реалізація методики дозволяє забезпечити оптимізацію роботи процесів СМЯ ВНЗ за рахунок системного підходу до
ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків, які можуть виникати в
процесі функціонування процесів.
Література
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Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю., Олійник В.Г. НТУ України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»,
Київ, Україна
ВПЛИВ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ КОМПОЗИТНИХ ПІДШИПНИКІВ
ПРИ АЛМАЗНОМУ ШЛІФУВАННІ
Розвиток сучасної техніки, зокрема, поліграфічних машин, вимагає забезпечення високих параметрів надійності, працездатності
та зносостійкості їх вузлів і деталей у широкому діапазоні умов
експлуатації від нормальних до важких режимів, коли швидкості
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обертання сягають більше 1500 об./хв. при одночасній дії високих
навантажень на пару тертя 3−8 МПа. У таких важких умовах експлуатації надзвичайно важливим постає завдання забезпечення стабільної роботи вузла тертя і його окремих деталей − підшипників
ковзання, які приймають на себе основне навантаження.
Розроблені авторами [1, 2] нові композиційні підшипникові матеріали для важких умов експлуатації з широким використанням як
основи для них утилізованих та регенерованих шліфувальних відходів інструментальних сталей показали наявність їх стабільно високих триботехнічних властивостей.
У процесі досліджень були відпрацьовані та апробовані технологічні процеси синтезу та фінішної механічної обробки робочих
поверхонь нових підшипників, які є носіями високих функціональних властивостей таких деталей [1, 2].
Втім досліджень глибини та ступеню наклепу, що утворюється
при фінішній обробці робочих поверхонь, практично нема, тому тема роботи є актуальною і потребує виконання комплексу експериментальних досліджень.
Метою роботи є визначення глибини та ступеню наклепу при
тонкому алмазному шліфуванні робочих поверхонь самозмащувальних композиційних підшипників ковзання, синтезованих на основі
утилізованих та регенерованих шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 4ХМНФС та 5Х3В3МФС з домішками
твердого мастила CaF2.
Результати експериментальних досліджень параметрів зміцнення поверхневого шару при тонкому алмазному шліфуванні зразків з
нових підшипникових матеріалів наведені у табл. 1, 2. Методика
вивчення фізичних властивостей поверхневого шару зразків наведена в [3, 4]. У всіх випадках режими шліфування: однопрохідне
плоске з виходжуванням, верстат FF−250 “Abawerk” (ФРН), швидкість кругу дорівнює 22 м/с, швидкість виробу Vв = 2 м/хв., глибина
різання t = 2 мкм, охолодження − 3% розчин содової емульсії.
Величина ∆а/а – спотворення 2-го роду; Нд – мікротвердість
деталі за Віккерсом; К – ступінь наклепу (Hд/Hз); показники наклепу
зразків без обробки складали ∆а/а·10-4 = 0, показник наклепу зразка
Нз = 3600 МПа.
Як видно з табл.1, 2, при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів виявлено залежність
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параметрів наклепу від матеріалу зерна алмазу та його зернистості,
на основі чого формується шліфувальний інструмент.
Таблиця 1 – Залежність ступеню наклепу К від зернистості при
алмазному шліфуванні зразків з досліджуваних сплавів з синтетичних алмазів (АС) на еластичній бакелітно-гумовій зв’язці (Бр1)
Матеріал композитних зразків
Абразивний
Зернистість, 86Х6НФТ+ 4ХМНФС+ 5Х3В3МФС+
інструмент
мм
5%СаF2
5%СаF2
5%Са F2
Параметри наклепу К
АС10БР1100%
100
1,20
1,23
1,22
АС5БР1100%
50
1,14
1,17
1,16
АСМ28БР1100%
28
1,07
1,12
1,11
АСМ20БР1100%
20
1,05
1,08
1,07
АСМ14БР1100%
14
1,03
1,5
1,04
АСМ7БР1100%
7
1,02
1,03
1,03
Експериментально доведено, що мінімальні спотворення II роду,
мікротвердість, ступінь наклепу та глибина залягання дефектів за
товщиною поверхневого шару забезпечуються застосуванням дрібнозернистих шліфувальних кругів на основі природного алмазу (А).
Таким чином виявлено, що найкращі показники параметрів наклепу, а саме мінімальні спотворення ІІ-го роду, мінімальна мікротвердість та ступінь наклепу, а також мінімальна глибина утворення
наклепу у шарі поверхні оброблення деталі забезпечують інструменти з природного (А) та синтетичного (АС) алмазу зернистістю
14−20 мкм на бакелітно-гумовій зв’язці (Бр1) при 100% концентрації алмазу.
Для забезпечення необхідних умов якості поверхневого шару
(параметри наклепу, шорсткість поверхні оброблення) алмазне шліфування підшипників з нових композиційних матеріалів необхідно
виконувати із застосуванням тонких режимів різання, а саме для
плоского однопрохідного шліфування периферією круга: швидкість
кругу 22 м/с, швидкість виробу (поздовжня подача) − 2 м/хв., глибина різання − 2 мкм, охолодження − 3% розчин содової емульсії.
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Таблиця 2 – Параметри наклепу на різних рівнях наклепаної зони
при алмазному шліфуванні зразків з композитного сплаву
86Х6НФТ+5%СаF2
Глибина шару вимірювання, мкм
Вид обробки,
1
3
5
10
тип круга
Параметри наклепу
-4
∆а/а·10
К ∆а/а·10-4 К ∆а/а·10-4 К ∆а/а·10-4 К
Без охолодження 21,5-22,5 1,21 21-22 1,20 20,5-21,5 1,19 19,51,15
АС10БР1 100%
20,5
З охолодження
21-22 1,19 20,5-21,5 1,18 20-21 1,17 19-20
1,13
А10БР1 100%
З охолодження
21,5-22,5 1,20 21-22 1,19 20,5-21,5 1,18 19,41,14
АС10БР1 100%
20,1
З охолодження
16,5-17,5 1,07 16-17 1,06 15,5-16,5 1,05 14-15,55 1,01
АСМ28БР1 100%
Без охолодження
17-18 1,08 16,5-17,5 1,07 16-17 1,06 13-15
1,02
АСМ28БР1 100%
З охолодження
16-17 1,06 15,5-16,5 1,05 15-16 1,04 12-14
1,01
АМ28Р1 100%
З охолодження
15-16,5 1,05 14,5-15,5 1,04 14-16 1,03 13-13,5 1,01
АСМ20БР1 100%
З охолодження
12-14 1,03 11,5-13,5 1,02 11-13 1,01 10,-12,5 1,01
АСМ14БР1 100%
Без охолодження 12,5-13 1,02 12-12,5 1,01 11,5-12 1,01 10-12
1,01
АСМ14БР1 100%
З охолодження
12-12,5 1,02 11,5-12 1,01 11-11,5 1,01 10,5-11 1,01
АМ14БР1 100%
З охолодження
10-12 1,01 9,5-11,5 1,01 9-11
1,01 8,5-10 1,01
АСМ10БР1 100%
Без охолодження 11-11,5 1,03 10,5-11 1,02 10-10,5 1,01 8-9,5
1,01
АСМ10БР1 100%
З охолодження
10,5-11 1,02 10-10,5 1,01 9-10
1,01
7-9
1,01
АМ10БР1 100%
З охолодження
9,5-10,5 1,01
9-10
1,01 8,5-9,5 1,01 6,5-8
1,01
АСМ7БР1 100%
Примітка: Шліфувальні круги: алмазний (АС) та алмаз природній (А) на
бакелітно-гумовій (Бр1) зв’язці зі 100% концентрацією алмазу.
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СКОРОСТЬ УЛЬТРАЗВУКА И МИКРОТВЕРДОСТЬ СТАЛИ
09Г2С
Сталь 09Г2С относится к конструкционным низколегированным (кремнемарганцовистым) сплавам для сварных конструкций. Области применения этой марки стали весьма разнообразны. Из нее изготавливаются элементы и детали сварных металлических конструкций, которые могут работать при температурах от -70
0
С до +450 0С. Используется сталь и для производства листовых
конструкций в нефтяной и химической промышленности, судостроении и машиностроении. После закалки и отпуска из этого
сплава можно изготавливать детали трубопроводной арматуры [1].
Устойчивость к низким температурам позволяет применять трубы
из стали в условиях крайнего севера для прокладки нефте – и газопроводов. Экспериментальное исследование свойств стали проводилось на закаленных и отожженных образцах. В табл. 1 приведен
химический состав стали по данным [2].
Таблица 1 – Химический состав стали 09Г2С [2], масс.%.
C
Si
Mn
Ni
≤ 0,12 0,5–0,8 1,3–1,7 0,30

S
0,035
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P
0,030

Cr
0,30

Cu
≤ 0,3

V
≤ 0,12

Экспериментальное исследование акустических свойств стали
проводилось по разработанной авторами и аттестованной в ФГПУ
«Стандартинформ» Методике ГСССД МЭ 216-2014 [3]. В основу
методики положен предложенный авторами способ определения
скорости ультразвука [4]. В ряде случаев для построения температурных зависимостей эхо-импульсным методом [5] на проволочных
образцах определялись значения исследуемых свойств при комнатной температуре. В дальнейшем полученные результаты использовались в качестве опорных значений.
Для учета теплового расширения материала на высокоскоростном термическом дилатометре DL-1500-RH были проведены измерения относительного температурного расширения, которые позволили повысить точность опытных данных о скорости ультразвука и
рассчитать температурную зависимость плотности стали, значение
которой при комнатной температуре определялось методом гидростатического взвешивания. Данные о скорости ультразвука и плотности позволили построить температурную зависимость модуля
Юнга [6].
Исследование микротвердости стали проводилось методом непрерывного индентирования в соответствии с международным
стандартом ISO-14577 [7–10] на автоматической установке
NanoTest, позволяющей проводить испытания в диапазоне температур от комнатной до 500 С. Некоторые особенности при проведении исследований микротвердости представлены в [11]. Математическая обработка диаграмм нагружения осуществлялась по методу
Оливера-Фарра [12, 13].
На рис. 1 приведены опытные данные о скорости ультразвука в
отожженном и закаленном состояниях (а) и относительного температурного расширения (б) исследованной стали. Следует отметить,
что опытные данные об относительном температурном расширении
для отожженного и закаленного образцов совпали между собой в
пределах погрешности измерений. Так же совпали значения их
плотности при комнатной температуре.
Из рис. 1, а видно, что закалка заметно влияет на величину скорости ультразвука. Однако при температуре ~ 750 С это различие
практически исчезает, что позволяет говорить об отжиге образца. В
этой же области на температурной кривой скорости ультразвука наблюдается особенность в поведении, связанная с происходящим в
стали α→γ превращением. На температурной зависимости теплово152

го расширения (рис. 1, б) в этой области также наблюдается особенность, характерная для указанного фазового перехода. Подобное
поведение относительного температурного расширения отмечалось
авторами в работах [14, 15].

Рисунок 1 – Результаты экспериментального исследования
скорости ультразвука
(а) (● – отожженный и
○ – закаленный образцы) и относительного температурного
расширения (б) стали
09Г2С

Результаты измерений микротвердости показали, что закалка в
значительной степени повышает ее значение, но выше 250 С наблюдается резкое падение, что ограничивает использование стали в
закаленном состоянии. На рис. 2 представлены расчетные значения
модуля Юнга (а) и результаты исследования микротвердости (б)
стали 09Г2С в отожженном и закаленном состояниях.
Полученные экспериментальные и расчетные значения свойств
стали 09Г2С в диапазоне температур до 700 С и микротвердости до
500 С обрабатывались методом наименьших квадратов для получения температурных зависимостей в виде Y = A + Bt + Ct2 +….. ,
где Y – свойство, t – температура в С.
В табл. 2 приведены коэффициенты аппроксимирующих уравнений для температурных зависимостей свойств исследованной
стали в указанном температурном диапазоне.
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Рисунок 2 – Температурные зависимости
модуля Юнга (а) и
микротвердости (б) (● –
отожженный и ○ – закаленный образцы)
стали 09Г2С

Таблица 2 – Значения коэффициентов аппроксимирующего
уравнения для свойств стали 09Г2С
A
B
Отожженный образец
Скорость звука с, м/с
5239,8
–1,192
Относительное температур–0,035
9,6∙10-4
ное расширение ∆L/L0, %
Плотность ρ, кг/м3
7820,4
–0,229
Модуль Юнга Е, ГПА
214,4
–0,097
Микротвердость Н, ГПа
3,23
–7,9∙10-4
20–500 С
Закаленный образец
Скорость звука с, м/с
–0,294
Модуль Юнга Е, ГПА
184,4
–0,024
Микротвердость Н, ГПа
5,52
0,002
20–500 С
Свойство
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C

D

0,002

–2,7∙10-6

2,3∙10-6

–2∙10-9

5,1∙10-4
1,0∙10-4

5∙10-7
–1,6∙10-7

–4,8∙10-6

–

–3∙10-5
–3,1∙10-5

–1,0∙10-6
–4,5∙10-8

–1,2∙10-5

–

Анализ опытных данных показывает температурные границы
использования стали 09Г2С в закаленном до ~ 250 С и отожженном
состоянии до ~ 700 C.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ УСТАЛОСТНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Испытания конструкционных сталей на усталость для выявления критической степени повреждаемости в результате предварительной пластической деформации или воздействия других факторов являются эффективным методом оценки структурного состояния материала. Это связано с важностью проблемы усталостного
разрушения ответственных металлических конструкций. Например,
ресурс планера и двигателей современных летательных аппаратов
связан с усталостной долговечностью материалов и т.д.
Показано [1], что хрупкому разрушению металлических конструкций на практике часто предшествует подрастание усталостной трещины, что существенно снижает несущую способность. Например [2], в
трубопроводах высокого давления зарождение и подрастание усталостной трещины может произойти от сварочного дефекта в результате
длительной эксплуатации в условиях пульсирующей нагрузки.
Использование подходов механики разрушения позволило в последнее время достигнуть значительных успехов в оценке и прогнозировании трещиностойкости и долговечности металических мате156

риалов и конструкций. В случае, когда в конструкции или её элементах наличие трещин недопустимо, определение порогового коэффициента интенсивности напряжений позволяет оценить размер
допустимого металлургического или технологического дефекта для
случая циклического деформирования.
Методы испытаний на усталость и циклическую трещиностойкость, так же как и методы определения ударной вязкости, обладают высокой чувствительностью к структурному состоянию материала. Кроме того, при проведении усталостных испытаний методически легче проследить кинетику н акопления повреждений. В
условиях циклического деформирования зарождение микротрещин
чаще всего происходит при напряжениях ниже статического предела текучести за счет интенсивных процессов микропластической
деформации на протяжении многих циклов нагружения в отдельных
наиболее благоприятно ориентированных зернах поликристаллических материалов [1, 3].
В связи с важностью использования испытаний на усталость
для оценки степени деградации структурного состояния конструкционных материалов, испытывающих в процессе эксплуатации постоянные вибрационные нагрузки или периодические перегрузки, в
настоящей работе были проведены исследования повреждаемости
конструкционных сталей на различных стадиях циклического деформирования с применением метода акустико-эмиссионной диагностики.
В качестве исследуемого материала были выбраны трубная
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 масс.%), и конструкционная сталь 20X13 (0,23 С, 0,45
Мn, 0,27 Si, 0,013 Р, 0,008 S, 12,8 Сr, 0,18 Ni, 0,1 Cu масс.%).
Использовались плоские образцы с рабочей частью длиной 50
мм, шириной 10 мм и толщиной 4 мм. Были получены следующие
значения механических свойств исследуемых сталей: 09Г2С – в =
505 Мпа, 0,2= 379 Мпа,  = 30,1%; 20Х13 – в = 532 Мпа, 0,2 =
300 Мпа,  = 23%.
На статическое растяжение образцы испытывались на десятитонной механической машине Instron 3382 c низким уровнем механических шумов при скорости растяжения  = 1,610-4с-1. Испытания на усталость в условиях гармонического циклического растяжения (коэффициент асимметрии цикла R = 0,l) с частотой 30 Гц
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проводились на 10-тонной гидравлической машине Instron 8801 на
базе 2106 циклов.
Исследование акустико-эмиссионных характеристик проводили
с применением диагностической системы СДС1008, обеспечивающей регистрацию комплекса параметров (амплитуда, энергия,
распределение спектральной плотности и др.) сигналов АЭ.
Для определения критической степени повреждаемости структуры металла (зарождения микротрещин) в процессе циклического
нагружения образцы стали 09Г2С и 20X13 испытывались на усталость в условиях многократного растяжения. Были построены кривые усталости и линии необратимой повреждаемости (линия Френча). Физический смысл линии Френча состоит в том, что при достижении этой линии при испытании на усталость металл содержит в
поверхностном слое микроскопические трещины соизмеримые с
размером зерна (по экспериментальным данным длина таких трещин в низкоуглеродистых сталях может достигать 100 мкм) [4–6].
Линия Френча является границей разделяющей необратимо поврежденные образцы и образцы, которые после перегрузки достигают
базы испытания [1]. На рис. 1 для примера представлены кривые усталости, линии появления следов скольжения и кривые повреждаемости (линии Френча) образцов из легированной стали 34СuMo4.

а
б
Рисунок 1 – Кривые усталости, линии появления следов скольжения и
кривые необратимой повреждаемости (линии Френча) образцов из легированной стали 34CuMo4 (а – шлифованные образцы; б – электрополированные образцы)
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В области линии Френча в низкоуглеродистой стали Ст3 происходит активное формирование устойчивых полос скольжения и микротрещин (рис. 2). Достижение линии необратимой повреждаемости
свидетельствует о том, что в металле завершился 1-й период усталости – период зарождения микротрещин, а последующее нагружение
связано уже с периодом распространения усталостных трещин.
На рис. 3 представлены кривые усталости и линии необратимой повреждаемости для сталей
09Г2С и 20X13, построенные по
ускоренной методике усталостных испытаний [6].
На основании полученных
кривых усталости и линий необратимой повреждаемости определялись режимы предварительного циклического нагружения
(Ni, max) образцов, для достижения определенных (заданных)
степеней деградации структуры Рисунок 2 – Устойчивые полосы
скольжения и микротрещины в
металла (рис. 3). Часть образцов
нагружалась до линии необрати- ферритных зернах низкоуглеродистой стали Ст3 на линии
мых повреждений, а другая – за
Френча (500)
эту линию. Образцы с различным
числом циклов нагружения (с
различной степенью повреждаемости) (Ni1, Ni2) использовались в
дальнейшем при проведении статических испытаний на растяжение
с одновременной регистрацией акустической эмиссии, с целью выявления корреляции структурных изменений и степени повреждаемости металла с параметрами акустической эмиссии.
Испытывались образцы в исходном структурном состоянии и
две группы образцов с различной степенью предварительного циклического деформирования.
Одна группа включала образцы прошедшие 150 тысяч циклов
нагружения (Ni1) при максимальной нагрузке max=350 Мпа и
имеющих структуру металла соответствующую концу 1-го периода
усталости – периода зарождение микротрещин, и группа образцов
после 500 тысяч циклов (Ni2) при max=350 МПа, имеющих структуру металла в состоянии близком к пределу выносливости.
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Рисунок 3 – Кривые усталости (1) и необратимой повреждаемости (2) образцов из стали 09Г2С (а) и 20Х13 (б). R – предел выносливости; N1 и N2 –
числа циклов тренировки материала; пустые кружочки со стрелкой вверх –
образцы, которые не разрушились на базе 2х106 циклов после перегрузки на
предел выносливости; пустые кружочки со стрелкой вниз – образцы, которые
разрушились при перегрузке на предел выносливость.

Было показано, что характер акустической эмиссии образцов
металла после предварительного циклического деформирования образцов и в районе предела текучести, и после локализации деформации (образования шейки) вплоть до разрушения подобен АЭ при
испытании образцов в исходном структурном состоянии. Однако,
уровень АЭ на стадии деформационного упрочнения (25<t<150 сек)
образцов (количество, энергия, амплитуда импульсов АЭ) после 150
тысяч циклов предварительного нагружения (рис. 4) заметно ниже
уровня АЭ образцов в исходном структурном состоянии.
При испытании же образцов, предварительно отработавших 500
тысяч циклов нагружения, на стадии деформационного упрочнения
регистрируется уже существенное снижение и амплитуды, и числа
сигналов АЭ, что наиболее наглядно отражается на гистограммах
энергетических распределений сигналов АЭ (рис. 5). По сравнению
с исходным состоянием материала (рис. 5, а) количество и энергия
сигналов АЭ существенно снижаются по мере возрастания числа
циклов предварительной деформации образцов (рис. 5, б).
Анализ энергетического распределения сигналов АЭ (рис. 5)
показывает, что суммарная энергия сигналов материала в исходном
структурном состоянии (а) на порядок превышает суммарную энергию сигналов образца, простоявшего 500 тыс. циклов (рис. 5, б).
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Рисунок 4 – Диаграммы изменения интенсивности АЭ (Nаэ) и суммарного
числа импульсов АЭ (Nаэ) в зависимости от времени деформирования
(степени деформирования) при статическом растяжении образца из стали 09Г2С в исходном состоянии материала (а) и после 150 тыс. циклов (б)
предварительного циклического нагружения при напряжении 350 МПа

а
б
Рисунок 5 – Гистограммы энергетических спектров сигналов АЭ на стадии деформационного упрочнения при статическом растяжении образцов из стали 09Г2С в исходном структурном состоянии (а) и после 500
тыс. циклов предварительного нагружения при циклической нагрузке
350 МПа (б)

На основании полученных расчетных данных была построена
зависимость суммарной энергии АЭ на стадии деформационного
упрочнения при статическом растяжении от числа циклов предварительного нагружения образцов стали 09Г2С (рис. 6, кривая ABC).
Эта зависимость позволяет прогнозировать остаточный ресурс
работоспособности металла, если в качестве предельно допустимого структурного состояния металла принять состояние, соответст161

вующее 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
высокого давления, находившегося в эксплуатации двадцать пять
лет, позволили измерить суммарную энергию акустической эмиссии
на стадии деформационного упрочнения при статическом растяжении (Етр) и, соответственно, оценить количество условных циклов
нагружения трубопровода (Nтр), которому подвергался он в процессе эксплуатации. Остаточный ресурс (период) работоспособности
трубопровода определяется с учетом предельно допустимого числа
циклов нагружения (Nф) и известного срока эксплуатации.

Рисунок 6 – 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

Таким образом, использование метода АЭ контроля, совместно
с построением линии необратимой повреждаемости при циклическом деформировании, позволяет определить степень необратимой
деградации структуры металла и допустимые сроки эксплуатации
конструкции. Аналогичные результаты были получены и на образцах из стали 20Х13.
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Выводы
1. В условиях циклического нагружения с использованием предлагаемой методики можно определить линию необратимой повреждаемости и проследить кинетику распространения усталостной
трещины. Разработанная методика испытания позволяет регистрировать наступление такой стадии деградации металла в процессе
циклического деформирования, при которой в материале формируются субмикротрещины, т.е. стадии, когда завершается период зарождения усталостных трещин и начинается период распространение магистральной усталостной трещины.
2. Энергетические параметры акустической эмиссии могут служить
критерием изменения структурного состояния металла в условиях статического и циклического деформирования и основой неразрушающего метода определения ресурса работоспособности материала.
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КАЧЕСТВО ШЛИФОВАНИЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
КРУПНОГАБАРИТНЫХ РЕДУКТОРОВ АЛМАЗНОАБРАЗИВНЫМИ КРУГАМИ
Одним из самым перспективным, из существующих методов
формообразования цилиндрических зубчатых колес 4-6 степени
точности ГОСТ 1643-81 является шлифование кругами из белого
электрокорунда на керамических связках, применение которых не
обеспечивает высокой стойкости между правками и из-за высокой
степени засаливаемости кругов значительно ограничеваются их
технологические возможности, что не обеспечивает их применение
для шлифования всех типов закаленных крупногабаритных цилиндрических зубчатых колес.
Применение шлифовальных кругов на основе сверхтвердых материалов (СТМ) позволяет производить финишную обработку практически любых закаленных крупногабаритных зубчатых колес модулем 6–24 мм. В связи с этим изыскание дополнительных возможностей повышения эффективности процесса шлифование зубчатых
колес крупногабаритных редукторов алмазно-абразивными кругами
является актуальной проблемой. Современное развитие инструментального производства позволяет создание лмазно-абразивных инструментов со свойствами, необходимыми для обеспечения обработки деталей с наибольшей эффективностью при заданных требованиях к качеству и точности размеров. При разработке новых абразивных инструментов важная роль принадлежит абразивным материалам и связкам шлифовальных кругов.
Целью настоящей работы является определение условий повышения качества шлифования алмазно-абразивными кругами крупногабаритных зубчатых колес. В производстве алмазно-абразивных кругов для шлифования зубчатых колес используются, в основном, различные разновидности электрокорундов и плотных модификаций нитрида бора. Из этих абразивных материалов изготав164

ливаются тарельчатые круги для станков «Maag», чашечные круги
для станков «Gleason», конические круги для станков «Niles» и червячные круги для станков «Reishauer».
Из всего многообразия абразивных материалов, из которых изготавливаются шлифовальные круги для зубошлифования, особое
место принадлежит электрокорунду, и в частности, хромистому корунду (рис. 1).

а
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Рисунок 1 – Шифовальные круги из хромистого корунда: тарельчатые круги для станка «Maag» (а); конический круг для станка «Niles»-«ZSTZ» (б)

Проведенные испытания показали, что при шлифовании зубчатых колес тарельчатыми кругами из хромистого электрокорунда
производительность обработки повышается в 1,2 раза по сравнению
с кругами из белого электрокорунда при сохранении необходимой
точности и качества обработки.
Аналогичные результаты получены при шлифовании зубчатых
колес коническими кругами из хромистого электрокорунда на зубошлифовальном станке «Niles»-«ZSTZ», где производительность
обработки повысилась в 1,5 раза по сравнению с кругами из белого
электрокорунд. А при шлифовании зубчатых колес мелкого модуля
m = 1,4 мм абразивным червяком из хромистого электрокорунда на
станках типа «Reishauer» производительность обработки повышается на 30%.
Для шлифования крупномодульных зубчатых колес редукторов
на зубошлифовальных станках «Gleason-Pfauter» разработаны специальные шлифовальные круги формы Т2 (форма кольца) диаметром от 178 мм до 564 мм и высотой до 90 мм с хромтитанистого рубин-корунда. Перспективный путь развития методов обработки
зубчатых колес в значительной степени связан с применением инструмента из кубического нитрида бора (КНБ).
Шлифование зубчатых колес кругами из (КНБ) производили на
специальном стенде, созданном на базе зубошлифовального станка
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модели 5891. Для исследований применяли тарельчатые круги формы 12А2-20° из КНБ зернистостью 125/100. Шлифовали зубчатые
колеса из стали ХВГ (62 HRC) с модулем m = 6 мм, количеством
зубьев z = 21, шириной венца В = 20 мм. Режимы шлифования: скорость шлифовального круга vкр = 27 м/с, скорость обката каретки
станка τ от 12 до 3 секунд; подача t на врезание на черновых проходах от 0,1 до 0,03 мм; на чистовых проходах от 0,01 до 0 мм.
Работоспособность тарельчатых кругов из КНБ при шлифовании зубчатых колес оценивали по следующим показателям: мощности шлифования (N), шероховатости обработанной поверхности
(Rа), точности эвольвентного профиля зуба (ff), величине съема обрабатываемого материала и износу круга.
Предварительно испытали на работоспособность кругов из КНБ
на органической связке (круги 12А2 22531,540 КРС 125/100
100% В2-08), белого электрокорунда (круги тип 12 225340 24А 16
СМ2 6К5) и хромистого электрокорунда (круги тип 12 225340
А89 16 СМ2 6К5).
Анализ результатов шлифования показал, что эффективная
мощность шлифования зубчатых колес при обработке кругами из
КНБ в 2 раза ниже, чем кругами из белого электрокорунда и в 1,5
раза ниже, чем кругами из хромистого электрокорунда. Процесс
шлифования кругами из электрокорунда сопровождался интенсивным износом круга и потерей их режущей способности, что вызывало необходимость правки круга через каждые 3–5 зубьев. Правку
кругов из КНБ осуществляли после полного оборота колеса.
Параллельно с исследованием кругов на работоспособность по
критерию мощности шлифования оценивали шероховатость (Ra)
эвольвентной поверхности зубчатых колес.
На всех исследуемых режимах обработки фиксировали повышение шероховатости поверхности при уменьшении продолжительности обката зубчатого колеса, причем при обработке без охлаждения эта тенденция более выражена.
Заметна также более высокая разница шероховатости при обработке с охлаждением между электрокорундом и КНБ. Повышение
шероховатости поверхности эвольвентного профиля зубчатого колеса до Ra 1,0 при шлифовании кругами из КНБ обусловлено содержанием агрегированных зерен КНБ размером до 0,5–1,0 мм, что
значительно выше размера зерен электрокорунда, которое составляет около 0,2 мм.
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Так, при обработке без охлаждения разница составляет в среднем 20%, с охлаждением – до 45%. Глубина резания на всех исследуемых диапазонах не существенно влияла на шероховатость поверхности.
Анализ результатов испытаний показал, что при шлифовании
тарельчатыми кругами из КНБ получены зубчатые колеса, полностью удовлетворяющие требованиям ТУ чертежам заказчика по
точности и качеству обработки.
Производительность шлифования возрастает в 1,5–2 раза по
сравнению с принятой на предприятии. Шероховатость поверхности зубчатого колеса Ra 0,63, превосходит требуемую заказчиком
шероховатость (Ra 0,7–0,75).

Рябченко С.В., Середа Г.В., Валуйский В.Ю.
ДП «Бест-Бизнес», Киев, Украина
СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА
МАРКИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Последние годы на украинских машиностроительных предприятиях все больше начали использовать абразивный инструмент привезенный из Европейского Союза. Однако при использовании такого
абразивного инструмента у наших технических специалистов возникают проблемы с назначением того или другого абразивного круга
для шлифования конкретных деталей. Часто наши специалисты не
могут расшифровать обозначение абразивного круга Европейского
производителя. Более простым является определение характеристик
абразивного инструмента из Восточноевропейских стран, который
поставлялся на машиностроительные предприятия бывшего Советского Союза. И поэтому абразивный инструмент этих производителей
нашему потребителю более известен. В последние годы Восточноевропейские производители абразивного инструмента перешли на стандарты абразивных материалов принятых в ЕС, что существенно осложнило его использование в Украине, не знакомой со стандартами
ЕС в области абразивных инструментов.
Мы решили осветить некоторые проблемы, возникающие при
внедрении стандартов Европейского Союза на абразивные инструменты в Украине. В прошлой публикации мы осветили проблемы
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классификации зернистости абразивов в Украине и ЕС. Эта часть
охватывает вопросы обозначения марок различных абразивных материалов для шлифовальных кругов. В Европейском Союзе марки
абразивов определены стандартом FEPA (Европейская Организация
Изготовителей Абразивов).
В частности, рассмотрим обозначение марок абразивных материалов для шлифовальных кругов, изготавливаемых в Чешской республике. Сегодня около половины абразивных кругов из Европы поступают из Чехии. Там расположено два крупных производителя абразивных инструментов: холдинг «BEST-BUSINES a.s.» (бывший
«Маровиткарбо»: осталась торговая марка) и чешское отделение
фирмы «TYROLIT» (бывший «Карборундум Электрик»). Причем,
обозначение марок абразивных материалов у этих производителей осталось старое по чешским стандартам, что существенно облегчает определение характеристик абразивных инструментов. Правда, в последнее время, чешское отделение фирмы «TYROLIT» стало использовать в обозначении марок абразивных материалов австрийский
стандарт (как и материнская фирма «TYROLIT»), что существенно
осложнило определение характеристик шлифовальных кругов.
В табл. 1 приведены обозначения марок абразивных материалов
применяемый в Чешской республике, в частности, «BEST-BUSINES
a.s.» и в Украине на сегодняшний день.
Таблица 1 – Сравнение марок абразивных материалов
Абразивный материал
Карбид кремния черный
Карбид кремния зеленый
Электрокорунд белый
Электрокорунд нормальный
Электрокорунд хромистый
Золь-гелевый корунд

Обозначение
Чехии
С48
С49
А99В
А96
А98
92AG

Обозначение
Украины
53С, 54С
63С, 64С
25А
14А
34А

Проведенный сравнительный анализ марок абразивных материалов шлифовальных кругов, используемых в Украине и Европейском Союзе, позволяет оценить различие в аналогичных мароках и
правильно дать рекомендации по назначению соответствующих характеристик абразивного инструмента для осуществления требуемого технологического процесса обработки деталей.
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Рябченко С.В., Сильченко Я.Л., Федоренко В.Т.,
Гржибовский Б.Б., Шепелев А.А. Институт сверхтвёрдых
материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОРОЛОНА
АБРАЗИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
Обработка изделий из поролона представляет значительные
трудности. Поролон мягкий упругий материал. В тоже время он обладает большой абразивной способностью. Эти факторы затрудняют его обработку, особенно шлифование. Обработка сферических
поверхностей еще более затруднена, в связи с тем, что в результате
большой упругости, поролон не способен сохранить точность профиля при обработке.
Для исследования процесса шлифования изделий из поролона
нами разработаны и изготовлены специальные шлифовальные круги
фасонного профиля формы 2FF6 диаметром 150 мм. В качестве абразивного материала для шлифования поролона нами были использованы следующие абразивные материалы: нормальный электрокорунд, кубический нитрид бора (КНБ) и смеси абразивов. Использовался нормальный электрокорунд зернистостью по FEPA F30 (710–
600 мкм) и F80 (212–180 мкм), КНБ выбирался зернистостью
200/160 и 63/50. Выбор смесей абразивов обоснован характером
процесса шлифования поролона и механизмом абразивного износа
шлифовального круга. Крупное зерно нормального электрокорунда
производит основной съем материала поролона. Тупые углы зерен
электрокорунда не позволяют вырывать частички поролона из поверхности и производят только его срезание. Тем самым обеспечивая хорошее качество обработки. Мелкие зерна КНБ способствуют
предотвращению повышенного абразивного износа инструмента за
счет упрочнения связки круга вокруг крупных зерен нормального
электрокорунда.
Анализ результатов испытаний показывает, что шлифовальные
круги, содержащие в качестве абразива чистый нормальный электрокорунд, позволяют обработать не более 250 шт. изделий при зернистости абразива F30 и не более 350 шт. при зернистости абразива F80.
По количеству обработанных изделий (стойкость инструмента), круги
из нормального электрокорунда не обладают необходимой стойкостью. Шероховатость обработанной поверхности составляет Ra 2,5
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при зернистости абразива F30, что также не обеспечивают необходимого качества изделий. А при зернистости абразива F80 шероховатость обработанной поверхности составляет Ra 1,6, что соответствует
требованию к качеству обработки изделий. Вместе с тем обработка
кругами с зернистостью абразива F80 имеет не высокую производительность (до 1,5 м/мин) и не может быть рекомендовано для шлифования сложнопрофильных изделий из поролона.
Была изготовлена партия фасонных
шлифовальных кругов формы 1FF6 и
формы 2FF6. Шлифовальные круги изготавливались диметром 150 мм с радиусами профиля r = 10 мм, r = 11 мм и r = 20
мм, которые соответствовали радиусам
профиля изделий из поролона (рис. 1).
Испытания инструмента показали высокую эффективность шлифования изделий
Рисунок 1 – Инструмент
для шлифования изделий из поролона и позволили организовать
из поролона
производство данного инструмента.

Сахнюк І.О., Топалова Л.В., Битков М.Х.,
Кириленко Л.В. Технічний центр НАН України,
Київ, Україна
КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
У сучасному глобальному світі торгове, економічне і науковотехнічне співробітництво різних країн неможливе без міжнародної
стандартизації. Беручи до уваги, що темпи розвитку провідних національних економік постійно зростають, відмінності між національними стандартами на одну і ту ж продукцію, пропоновану на світовому ринку, можуть істотно гальмувати міжнародну співпрацю і
бути бар'єром на шляху розвитку міжнародної торгівлі. Очевидно,
що сприятливою умовою освоєння ринків збуту є розробляння та
впровадження міжнародних стандартів.
Міжнародне співробітництво в сфері стандартизації здійснюють
міжнародні і регіональні організації зі стандартизації. Основною
метою міжнародного науково-технічного співробітництва в сфері
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стандартизації є гармонізація, тобто узгодження національної системи стандартизації з міжнародною. У регіональних і міжнародних
організаціях зі стандартизації йде активне суперництво за лідерство
щодо відображення у проекті конкретного міжнародного стандарту
своїх інтересів, оскільки економічно розвинені держави вбачають у
цьому проекті відповідний національний стандарт. Конкуренція на
світовому ринку суб’єктів господарювання, які є світовими виробниками конкретної продукції, спостерігається вже на етапі розробляння міжнародного стандарту. Із загальної кількості міжнародних
стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), розроблених усіма технічними комітетами, більшість відповідають національним стандартам або стандартам підприємств промислово розвинених країн світу. Лідерство країн під час розробляння міжнародних стандартів визначають ступенем участі їх фахівців у діяльності робочих органів ISO та Міжнародної електротехнічної комісії.
Міжнародні стандарти не є обов'язковими і кожна держава має право застосовувати їх повністю або частково, або взагалі не застосовувати. Однак, щоб підтримати конкурентоспроможність своїх виробів на світовому ринку, виробники продукції змушені застосовувати міжнародні стандарти. Незважаючи на це, пріоритетними в діяльності ISO залишаються соціальні сфери (захист навколишнього
середовища, охорона здоров'я), інформаційні технології тощо.
Натепер має місце тенденція до інтеграції економік, створення
об'єднаних регіональних ринків. Найбільший розвиток інтеграція
отримала в рамках Європейського союзу (ЄС), який сформував єдиний внутрішній ринок. І тому постало першочергове завдання щодо
усунення національних бар'єрів шляхом розвитку європейської стандартизації. В основу більшості європейських стандартів закладають, як правило, кращі стандарти окремих європейських держав. У
різних державах існують свої особливості системи стандартизації і
діють визнані національні органи стандартизації.
Зважаючи на це, мають місце відмінності в підходах до впровадження міжнародної стандартизації з боку окремих держав, зокрема: США і ЄС. На відміну від європейських країн у США заохочують конкуренцію між численними організаціями, які розробляють
стандарти. Це нерідко призводить до появи конкуруючих нормативних документів, які до того ж можуть суперечити один одному.
США виступили з пропозицією «глобального визнання» (Global
Relevance) міжнародних стандартів після включення в них різнома171

нітних особливостей національних нормативних документів. У країнах ЄС вважають, що прийняття такої пропозиції призвело б до відмови від гармонізації стандартів, яка є однією з цілей міжнародної
стандартизації.
У свою чергу, Японський комітет промислових стандартів
(JISC) розробив таку стратегію діяльності зі стандартизації в країні,
яку відрізняє широке використання добровільних стандартів у законодавчо регульованих сферах, зокрема, безпеки і захисту навколишнього середовища.
Використання комунікативних особливостей стандартизації, як
правило, розглядається суб’єктами стандартизації як інструмент
конкуренції. У цей час існує новий вид документів із стандартизації
— New Deliverables. Поняття New Deliverables охоплює ряд національних, регіональних (європейських) і міжнародно-правових актів
із стандартизації, які об'єднані загальною ознакою — у процесі
створення стандартів не було повної згоди між сторонами. У деяких
випадках відмова від врахування думки всіх заінтересованих сторін
значно швидше призводить до виконання вимог ринку.
Отже, новий вид документів із стандартизації займає проміжне
положення між документами директивного характеру і стандартами. Проте, у питаннях безпеки, охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища обов'язковим залишається загальновизнаний
процес стандартизації.
Окремо зазначимо, що за результатами аналізування практик
міжнародної стандартизації, на основі національних стандартів активно розробляють стандарти підприємств, організацій, фірм тощо.
Під час їх підготовки до уваги беруть конкретні умови діяльності
суб’єктів стандартизації, вимоги споживачів, стандарти на експортну продукцію тощо. Вимоги, викладені у цих стандартах, зазвичай є
більш жорсткими у порівнянні з вимогами національних стандартів,
що обумовлено прагненням обійти конкурентів за технікоекономічними показниками виробів-аналогів. Такі стандарти у міжнародній практиці затверджують міністерства відповідних галузей.
Також у міжнародній практиці для раціонального, науковообґрунтованого проведення стандартизації застосовують «інжиніринг стандартизації». «Інжиніринг стандартизації», як комплекс
знань і видів діяльності, спирається на передові досягнення науки і
техніки та спрямований на раціональне і ефективне розробляння,
застосування і оцінювання змісту стандартів тощо. Для вдоскона172

лення інформаційного забезпечення в сфері стандартизації впроваджують принцип «відкритої стандартизації» шляхом створення міжнародних консорціумів із стандартизації на певних стадіях виготовлення продукції. Цікавим є досвід Великобританії та Німеччини,
котрі не чекаючи прийняття стандарту консенсусом, публікують його як «попередній стандарт».
За результатами дослідження проблемних питань із стандартизації відмова від галузевої стандартизації в Україні, на нашу думку,
не є доцільною, а стандартизація організацій, підприємств тощо має
бути зорієнтована не тільки на їх вигоду, але й на загальну користь
для всієї країни.
Отже, комунікативні особливості стандартизації є ефективним
процесом спілкування суб’єктів господарювання мовою «стандартів» для створення інформаційного забезпечення діяльності у науковій, технічній, діловій та інших сферах життя сучасного суспільства, зокрема, у вирішенні проблем міжнародної торгівлі.

Сороченко В.Г. Институт сверхтвердых материалов
им. В.Н. Бакуля НАН Украины, Киев, Украина
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ ИЗ
СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Повышение эффективности механической обработки резанием
разных по физико-механическим и теплофизическим свойствам керамических материалов требует новых нетрадиционных подходов
при создании абразивных композитов. В данной работе предложено
объединить металлическую и полимерную составляющие матрицы
в единый металлополимерный композит таким образом, чтобы получить двухкаркасный композит допированный функциональными
наполнителями и абразивными сверхтвёрдыми материалами (СТМ).
Это позволяет формировать функциональные структурно-ориентированные композиты, которые можно использовать для создания
высокопроизводительного алмазно-абразивного инструмента. Следует отметить, что процесс шлифования в зависимости от требова173

ний обработки должен обеспечивать оптимальность триады показателей: износостойкость круга, производительность шлифования и
качество обработанной поверхности детали. Исходя из этого реализуется возможность создания структурно-ориентированных металлополимерных композитов за счёт оптимизации процессов прессования и спекания, а также введения в их состав функциональных
наполнителей, которые направленно влияют как на ориентацию зерен СТМ в композите, их равномерное распределение в связке, так
и на процесс шлифования, обеспечивая высокие производительность и качество обработки, конкурентоспособность и стойкость
инструмента.
Разработанная на основе системы «медь–олово–полимер» связка
представляет собой новый инструментальный двухкаркасный металлополимерный композит, предназначенный для изготовления алмазно-абразивных шлифовальных инструментов. Он характеризуется
применением целевых наполнителей и СТМ, что в конечном итоге
обеспечивает функциональное объединение износостойкости и производительности при обработке широкой гаммы материалов: конструкционной керамики, твердых сплавов, хрусталя, стекла. При этом
исследовали многокомпонентные металлополимерные композиты:
Cu-Sn-ПБ-MoS2, Cu-Sn-ПБ-графит, Cu-Sn-ПБ-MoS2–графит и др.
Установлены закономерности формирования структуры металлополимерных композитов из СТМ, которые позволили применить
и оптимизировать процесс их программированного термического
спекания. Оптимизация включает в себя достижение взаимосвязи
функциональных характеристик композитов и показателей производительности шлифования за счет снижения влияния технологических факторов на процесс спекания.
Определено влияние функциональных наполнителей на коэффициент износостойкости и относительные затраты алмаза при
шлифовании конструкционной керамики (табл. 1).
Также установлено влияние функциональных характеристик порошков СТМ на формирование структуры и работоспособность композитов. Применение алмазных шлифовальных порошков марок
АС6–АС20 зернистостью 80/63–100/80 с содержанием основной
фракции не менее 80%, коэффициентом формы 1,1–1,3 и степенью
однородности по линейным размерам 40–50% обеспечивает повышение эффективности шлифования керамических материалов (табл. 2).
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Таблица 1 – Влияние функциональных наполнителей на
коэффициент износостойкости и относительные затраты СТМ
Металлополимерный композит с
наполнителем

Коэффициент
износостойкости

Cu-Sn-ПБ-АС6 100/80
Cu-Sn- ПБ-MoS2-АС6 100/80
Cu-Sn- ПБ-графит-АС6 100/80
Cu-Sn- ПБ -MoS2-графит-АС6 100/80
Cu-Sn- ПБ-MoS2-УДА-АС6 100/80

1,00
1,81
1,85
2,09
1,91

Относительные
затраты СТМ
qр, мг/г
4,55
2,51
2,46
2,18
2,38

Таблица 2 – Влияние коэффициента формы алмазных шлифовальных порошков и их однородности на работоспособность
шлифовальных кругов на металлополимерной связке и шероховатость обработанной поверхности керамических материалов
Технологи- Марка и
ческий про- зернистость Кф
цесс
алмаза
Базовый
1,3
АС6100/80 1,1
Новый
1,2
Базовый
1,3
АС6 80/63
Новый
1,2

Основная
Dср,
qр,
фракция,
мкм
мг/г
%
100
73,1
5,02
99
80,5
4,11
106
84,7
3,58
76
72,1
3,84
70
83,0
3,45

qv,
мг/см3

R а,
мкм

73,29
60,01
52,27
56,09
50,37

0,16
0,12
0,13
0,14
0,11

Установлено влияние коэффициента формы и содержания основной фракции алмазных порошков на эксплуатационные показатели работоспособности шлифовальных алмазно-абразивных кругов: с ростом содержания основной фракции алмаза износостойкость кругов возрастает, шероховатость снижается. Что же касается
влияния коэффициента формы зерен, то влияние этого показателя
обратно пропорционально на рассматриваемые параметры. Такие
закономерности установлены для кругов с алмазами марок АС6 и
АС20 зернистостью 80/63. При этом оптимальные значения коэффициентов формы алмазных порошков составляет 1,1–1,2.
Проведенные испытания алмазно-абразивных кругов при шлифовании керамических материалов позволяют констатировать, что
использование разработанных двухкаркасных металлополимерных
композитов в качестве связок для данных инструментов, обеспечи175

вают повышение износостойкости кругов примерно в 1,5 раза по
сравнению с базовыми кругами и достижение шероховатости обработанной поверхности по параметру Rа 0,11–0,13.
Таким образом, результаты проведенных исследований, позволяют предложить новую концепцию формирования рабочего слоя алмазно-абразивного инструмента для высокопроизводительного шлифования керамических материалов, как на композит, в котором особенное место занимает структура, которая свидетельствует о её влиянии на характер работы алмазно-абразивных шлифовальных кругов и
обеспечение при этом повышение их износостойкости за счет структурной ориентации алмазных зерен в рабочем слое инструмента. Это
позволяет с учётом теории алмазно-абразивной обработки утверждать, что износостойкость, производительность и качество обработанной поверхности керамических материалов при шлифовании абразивными кругами из СТМ определяется, прежде всего, структурой
композита, выбором наполнителей и функциональными характеристиками шлифовальных порошков синтетических алмазов.

Степаненко С.М., Назаренко Ю.А.
ГП «Ивченко-Прогресс», Запорожье, Украина
НОВОЕ В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ СТАНДАРТЕ
ПО КАЧЕСТВУ AS/EN 9100:2016
В мировой гражданской авиации требования к системам менеджмента качества (СМК) диктуются Международной Аэрокосмической
Группой Качества (International Aerospace Quality Group – IAQG).
Требования содержатся в стандартах серии AS/EN 9100. Поэтому,
предприятия, разрабатывающие, изготавливающие, поставляющие,
эксплуатирующие и ремонтирующие авиационную технику (АТ), которые сертифицируют свои СМК на соответствие международному
стандарту ISO 9001, обязаны учитывать дополнительные специальные требования, содержащиеся в стандарте AS/EN 9100.
В 2012 году Международная организация стандартов ISO решила, что все стандарты систем менеджмента ISO должны иметь
общее построение, содержащее единую «структуру высокого уровня» (СВУ) с общим основным текстом и терминологией. В стандар176

ты индивидуальных систем менеджмента добавляются дополнительные «требования к дисциплине» по мере необходимости. Так в
2015 году была утверждена новая редакция стандарта
ISO 9001:2015. Поскольку AS/EN 9100:2016 полностью базируется
на ISO 9001:2015, его структура изменена в соответствии со структурой этого стандарта, а содержание дополнено новыми требованиями и требованиями с уточненными формулировками.
Новая структура стандартов ISO 9001:2015, AS/EN 9100:2016
логично укладывается в схему управления процессами ШухартаДеминга (цикл PDCA). Цикл состоит из четырех шагов: Plan – определение целей и мероприятий; Do – проведение запланированных
мероприятий; Check – проверка полученных результатов; Act –
оценка и реакция на новую ситуацию. Разделы 1-3 стандартов не
содержат требований и в данной схеме не участвуют. Шагу Plan соответствуют разделы 4–7. Требования раздела 8 соответствуют шагу Do. Требования раздела 9 соответствуют шагу Check. И наконец,
требования раздела 10 соответствуют шагу Act. Авиастроительные
предприятия, внедрив требования стандарта AS/EN 9100:2016 в
свои СМК, получат эффективную возможность их функционирования в полном объеме в рамках цикла Шухарта-Деминга.
Почему авиационная и космическая отрасли имеют свои собственные стандарты СМК? Потому, что дорогостоящая наукоемкая
продукция этих отраслей требует безусловно высокого качества;
является продукцией, эксплуатация которой связана с высоким
уровнем рисков; имеет тщательно контролируемы отраслевые требования, как нормативные, так и со стороны заказчиков, а при использовании АТ для целей обороны еще и действующие уставные
требования. В данных отраслях безопасность продукции является
обязательной, качество – требованием, а отказы даже не рассматриваются в качестве проектных возможных ситуаций. Исходя из этого, в стандарте AS/EN 9100:2016 имеется приблизительно 105 дополнительных требований
в сравнении
со стандартом
ISO 9001:2015. Эти требования связаны с управлением конфигурацией, управлением рисками; включают специальные требования,
требования к определению критических элементов и ключевых характеристик АТ; особые требования к своевременности поставок и
одобрению СМК поставщиков; требования к недопущению поддельных деталей и несоответствующей продукции; требования к
безопасности продукции и учету человеческого фактора.
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Анализируя СВУ стандартов ISO 9001:2015 и AS/EN 9100:2016
можно отметить такие существенные изменения по сравнению с
предыдущими версиями.
Во «Введении» и разделе 1 «Область применения» для СМК организаций предлагается модель управления процессами по циклу
PDCA, основанная на риск-ориентированном мышлении. Делается
акцент на определении границ СМК и контекста организации.
Раздел 2 «Нормативные ссылки» требований не содержит.
В разделе 3 «Термины и определения» стандарта ISO 9001 термины и определения перенесены в ISO 9000, а в AS/EN 9100 добавлены и конкретизированы понятия: поддельная деталь, критические
элементы, ключевые характеристики, безопасность продукта, специальные требования.
В разделе 4 «Среда организации» не требуется руководство по
качеству, но требуется ведение документированной информации.
Указывается, что в области применения СМК могут быть обоснованные исключения из требований настоящего стандарта. Также организация должна определять и применять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативного функционирования
процессов и управления ими.
Согласно разделу 5 «Лидерство», процессы СМК должны быть
интегрированы в бизнес-процессы, обеспечивая достижение намеченных результатов.
В разделе 6 «Планирование СМК» акцентируется, что организация должна определять превентивные действия, необходимые для
решения возможных проблем и рисков.
В разделе 7 «Средства обеспечения (Поддержка)» включено определение требований к организационным знаниям, а также к осведомленности персонала о вкладе в обеспечение соответствия и
безопасности продукции.
Раздел 8 «Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции и услуг» дополнен требованиями о планировании устаревания
продукции; планировании мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности продукции; о предотвращении контрафактной
продукции и др.
В разделе 9 «Оценка результатов деятельности» требуется оценивать эффективность процессов СМК и добавлено примечание об
оценке показателей эффективности внутренних аудитов.
В разделе 10 «Улучшение» указывается, что оценка необходимости действий должна проводиться на основе учета человеческого
фактора.
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Внедрение стандарта AS/EN 9100:2016 позволит производить и
совершенствовать безопасную и надежную продукцию, повышать
удовлетворенность требований заказчиков, сосредоточиться на всей
цепочке поставок и потребностях заинтересованных сторон, получить признание регулирующих органов.

Струтинський В.Б., Юрчишин О.Я. НТУ України
«Київський політехнічний інстит ім. Ігоря Сікорського»,
Київ, Україна
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВЕРСТАТІВРОБОТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСКРЕТНИХ АНАЛОГІВ
ДВОМІРНОГО ІНТЕГРАЛА ДЮАМЕЛЯ
Розробка мобільних верстатів-роботів є необхідною в даний
час, так як існує проблема обробки небезпечних об’єктів у польових
умовах. Для вирішення задач проектування необхідно встановити
особливості робочих процесів обробки об’єктів на такому
обладнанні. Тому дослідження в даному напрямку є актуальними.
Процес обробки об’єктів мобільними верстатами-роботами має
свої особливості. Для їх встановлення розроблена спеціальна методика, яка включає прогнозні моделі динамічних властивостей
мобільних верстатів-роботів.
Для контурної обробки поверхонь об’єктів зміни площі
зрізуваного шару визначені рядом, складеним із одиничних
ступінчастих функцій. При необмеженому збільшенні числа складових ряду він трансформується в інтеграл Дюамеля (згортку)
залежності контура заготовки та одиничної ступінчастої функції.
В загальному випадку обробки просторових поверхонь зміни
площі зрізуваного шару запропоновано визначити рядами, що
включають двомірні одиничні ступінчасті функції. При достатньо
великому числі складових ряду ступінчаста залежність мало
відрізняється від криволінійної поверхні. Ступінчаста залежність є
дискретним аналогом двомірного інтеграла Дюамеля (згортки). Тому при необмеженому збільшенні числа складових ряду він трансформується в двомірний інтеграл Дюамеля.
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Запропонований опис зміни площі зрізуваного шару є основною
складовою запропонованої матрично-векторної математичної
моделі процесу просторового різання на мобільних верстатахроботах. Особливістю верстатів є суттєві зміни проекцій сили
різання та вплив на них коливальних процесів у стрижневій
динамічній системі верстата. Розроблена математична модель просторового різання використана для побудови прогнозних моделей
динамічних властивостей мобільних верстатів-роботів. Основною
особливістю є наявність періодичних викидів модуля сили різання з
частотою, близькою до власної частоти коливань стрижневої
динамічної системи верстата.
Встановлені особливості узагальнені в основах теорії робочих
процесів високоточної обробки об’єктів на мобільних верстатахроботах. Вони враховують наявність паралельних кінематичних
зв’язків в умовах низької жорсткості верстата.

Тамаргазін О.А., Варюхно В.В., Салімов Р.М.,
Олег М.В., Сидоренко О.Ю. Національний авіаційний
університет, Київ, Україна
СПОСІБ УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ
ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАДАНИХ
ЗНАЧЕНЬ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК АВІАЦІЙНИХ ТРАНСПОРТНИХ
СИСТЕМАХ
Модель відноситься до галузі способів прогнозуючих ігр.
В основу корисної моделі поставлена задача створення моделі
узгодження інтересів між суб’єктами задіяними у забезпеченні заданих значень тактика технічних та експлуатаційних характеристик.
Відомі способи [1, 2] перерозподілу коштів між етапами проведення обґрунтування тактико-технічних та експлуатаційних характеристик авіаційних транспортних систем (ТТіЕХ АТС), і відповідно між суб’єктами, які задіяні в проекті.
Так як усім проектом з вивчення можливостей створення АТ
нового зразка, або модернізації вже існуючого зразка, керує якась
одна особа (група осіб) тому її згідно з прийнятою в теорії прийнят180

тя рішень термінологією будемо називати особою, що приймає рішення (ОПР). Усіх інших суб’єктів, що приймають участь у проекті,
будемо називати підлеглими. До них ми будемо відносити як окремих осіб, що виконують роботи з дослідження можливості реалізації проекту за дорученням ОПР, так і окремі організації та підприємства, які можуть бути залучені до виконання проекту за окремими
договорами.
Поставлена задача вирішується тим, що спосіб узгодження інтересів при вирішенні задач обґрунтування ТТіЕХ АТС можна
представити моделлю:
T

J v   g vt  p t , q t , u t   M v u t , U vt   max ,
t 1

pt  Pt , qt Qt ;
T

J u   g ut  p t , u t   M u u t , U ut   max
t 1

u t  U t q t  .
де Jv – цільова фу нкція ОПР; Ju – цільова функція підлеглого; g vt –
критерій оптимальності ОПР на кроці t; p t – вектор дій з управління
верхнього рівня, що мають природу економічного стимулювання;
q t – вектор дій з управління верхнього рівня, що мають природу заt

борон і нормативів; u – вектор дій з управління нижнього рівня; U vt
– множина припустимих дій з управління підлеглого; M v  –
штрафна функція;  – умовна функція, яка дорівнює нулю, якщо на
кроці t стан робіт належить заданій множини X, і позитивна в протилежному випадку; Mv – штрафна константа ОПР; Mu – штрафна
константа підлеглого; Pt, Qt – множини припустимих дій ОПР та підлеглого; T – період впливу.
На відміну від вже розроблених способів у запропонованій нами
моделі динаміка ієрархічної системи управління, якою є процес обґрунтування ТТіЕХ АТС, явно не описується, а умова узгодження інтересів формулюється не в термінах стану системи управління, а в термінах дій з управління процесом обґрунтування ТТіЕХ АТС. При
цьому, як приклад, рівняння динаміки системи управління відомі:
x t  f x t 1 , u t , x 0  x 0 , t  1, T
і умову узгодження інтересів суб'єктів x t  X vt , t  1, T можна знайти
як множину дій з управління ОПР:
U vt   u t U t q t  : f x t 1 , u t  X vt  , t  1, T .
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Аналогічно визначається й множина U ut дій, які забезпечують
досягнення мети підлеглого на кроці t.
Згідно з корисної моделі ієрархічне управління при обґрунтуванні ТТіЕХ АТС здійснюється одним з методів «примушення»,
«спонукання», «переконання» або шляхом поєднання цих методів,
тому природно прийняти як принципи оптимальності рішення запропонованої моделі вибір множини ситуацій, які відповідають змісту зазначених способів.
Введемо наступні позначення:
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Назвемо рівновагою «примушення» в запропонованій моделі
ситуацію коли  p, q, u   P  Q  U q  так, що:
J v  p, q, u   max min J v  p, s, z 
qQv zR  p, s 
,

Qv  q  Q : U q   U v ;
де R p, q   u  U q  : J u  p, q, u   J u  p, q, z , z  U q  – множина оптимальних реакцій підлеглого на вибір ОПР дій p та q.
Таким чином, при «примушенні» ОПР спочатку звужує область
припустимих дій підлеглого так, що останній змушений застосовувати тільки стратегії узгодження інтересів, а потім додатково максимізує свою цільову функцію. Якщо у підлеглого є кілька припустимих оптимальних відповідей на вибір ОПР q, тоді ОПР відповідно
до принципу гарантованого результату розраховує на найгірший з
них зі своєї точки зору. Набір керувань p при «жорсткому примушенні» вважається фіксованим. Рівновага «примушення» існує, якщо q  Q : U q   U v .
Рівновагою «спонукання» в моделі назвемо ситуацію коли
 p, q, u   P  Q  U q  так, що:
J v  p, q, u   max min J v r , q, z 
rPv q  zR r ,q 
;

Pv q   p  P U  q  : R p, q   U v ,
де PU(q) – множина всіх відображень із U(q) у P.
Таким чином, при «спонуканні» задається механізмом зі зворотним зв'язком який має вигляд:
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 p  , u  U v ;
p u   
 p  , інакше,

 

 

 



min Ju  p, q, u  Ju pн , q, u  Ju p , q, u  Ju p , q, u  Ju pп , q, u  maxJu  p, q, u
pP
pP
,

де pн, pп – відповідно стратегії «покарання» й «заохочення» для Підлеглого.
Зміст методу «спонукання» полягає в тому, щоб зробити управління узгодження інтересів вигідним для підлеглого. Відзначимо,
що умова R p, q   U v виконується далеко не завжди, оскільки оптимальна реакція визначається не тільки управлінням ОПР, але й діями підлеглого. Наприклад, якщо:
Ju = 100u – p, 0 ≤ p ≤ 1, 0 ≤ u ≤ 1, q = 0, Uv = [0,0.1].
Тоді для будь-якого p оптимальною реакцією підлеглого буде u
= 1, яке не задовольняє умові узгодження інтересів. Це означає, що
можливостей ОПР недостатньо для стимулювання підлеглого. Набір q при «чистому спонуканні» вважається заданим.
Необхідна й достатня умова існування рівноваги «спонукання»
при фіксованому q має вигляд:
p Uq : y Uq \ Uv ;
u Uv : J u  p , q, u  J u  p  , q, y .
Можливі й комбіновані механізми «примушення» та «спонукання», при яких ОПР впливає на підлеглого шляхом одночасної
зміни p й q.
Визначимо рівновагу «примушення-спонукання» як ситуацію
 p, q, u   P  Q  U q  таку, що:
J v  p, q, u   max max
min J v r , s, z  ,
S Q r P   zR  r , s 
v

а

U s

рівновагу

«спонукання-примушення»,
 p, q, u   P  Q  U q  таку, що:

як

ситуацію

J v  p, q, u   max max zmin
J r , s, z  .
R  r , s  v
S Q

rPv  s 

Таким чином, виконання умови узгодження інтересів забезпечується за рахунок «примушення» s  Qv  , після чого додатково
вибирається найбільш вигідний для ОПР механізм керування p(u). У
випадку, коли, узгодження інтересів забезпечується механізмом
«спонукання» r  Pv s  . Здійснюється додаткова максимізація цільової функції ОПР за q. Відповідно до принципу гарантованого ре183

зультату в обох випадках ОПР розраховує на найгіршу для себе оптимальну реакцію підлеглого.
Рівновагою «переконання» в запропонованій моделі назвемо
ситуацію  p, q, u   P  Q  U q  таку, що:
J v  J u  p, q, u   max
max max J v  J u r , s, z  .
r P
sQ
zU  s 
Таким чином, при «переконанні» ОПР і підлеглий об'єднуються
для спільної максимізації сумарної цільової функції. Надалі отриманий максимальний сумарний виграш їх коаліції ділиться між
ОПР й підлеглим відповідно до деякого принципу оптимальності.
Рівновага переконання існує завжди при очевидних топологічних
припущеннях.
Всі розглянуті типи рівноваги задовольняють умові узгодження
інтересів uU і максимальний сумарний виграш у запропонованій
моделі досягається при застосуванні методу «переконання».
Методи «примушення» й «спонукання» (чисті або комбіновані)
можуть доповнюватися маніпуляцією ОПР. У запропонованій
моделі механізм маніпуляції полягає в навмисному перекручуванні
ОПР переданої підлеглому інформації про стратегії p(u) та/або дії q
на множину припустимих дій підлеглого U(q). Причина маніпуляції
полягає в наступному: для того, щоб примусити або спонукати
підлеглого вибирати дії, які відповідають узгодженню інтересів,
ОПР найчастіше доводиться жертвувати деякими своїми інтересами. Наприклад, застосування стратегії «покарання» в механізмі
«спонукання» може привести до нульового виграшу ОПР, введення
квот у механізмі «примушення» вимагає витрат на контроль їхнього
виконання тощо. Якщо ж ОПР вибере вигідну для себе стратегію,
тоді оптимальна відповідь підлеглого на неї цілком може порушити
вимоги узгодження інтересів. Тому ОПР передає підлеглому
інформацію про фіктивний механізм управління, оптимальна
відповідь на застосування якого задовольняє умові узгодження
інтересів, а після реалізації підлеглим цієї оптимальної відповіді
вибирає в дійсності більш вигідне для себе управління.
Література
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ПРИВОДОВ ПОДАЧИ
СТАНКОВ ПРИ МАЛЫХ СКОРОСТЯХ
Одним из главных факторов, определяющих технологические параметры и качество металлорежущих станков, является работа приводов подач, которые осуществляют формообразующие движения рабочих органов в соответствии с заданной программой. В современных
станках требуются как большие, так и весьма малые скорости движения рабочего органа порядка 1…10 мм/мин. Особенно это необходимо при сверхпрецизионной обработке деталей, например, на отделочно-расточных, агрегатных, шлифовальных станках, а также при правке алмазных кругов, изготовлении высокоточных оптических приборов. Такое обрабатывающее оборудование обычно работает по принципу циклового управления, когда замкнутый цикл включает скорости быстрого подвода и отвода инструмента, одной или нескольких
рабочих подач. При этом используются электромеханические или
электрогидравлические приводы подач.
При малых скоростях и ограниченной жесткости привода возможна потеря устойчивости, когда вместо непрерывного движения
рабочий орган станка будет перемещаться прерывисто (периодическими скачками). Эти релаксационные колебания относятся к стохастическим процессам, на возникновение которых влияют множество
факторов [1]. При этом резко возрастает неравномерность перемещения рабочих органов, вызванная в значительной степени нарушением
условий трения в направляющих скольжения, следствием которой является повышение шероховатости обработанной поверхности деталей, а также невозможность точного позиционирования. Это особенно
актуально для приводов тяжелых станков, где разность между силами
трения покоя и трения скольжения значительна.
Известны устройства для измерения скорости объектов как бесконтактного, так и контактного типа [2] . В прецизионных станках с
ЧПУ успешно используются измерительные системы на основе
лазерных интерферометров, технические характеристики которых отвечают современным требованиям, предъявляемым к измерительной
аппаратуре: широкий диапазон перемещений контролируемых с высокой точностью, возможность автоматизации процесса измерения и
получение результатов в цифровой форме удобной для оператора.
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Анализ серийно выпускаемых измерительных систем показал,
что в настоящее время сложно найти готовые устройства, которые
бы полностью удовлетворяли требованиям промышленных предприятий с точки зрения стоимости, а также адаптированности к измерению уровня равномерности малых скоростей.
Для производственников немаловажным является простота и
надежность конструкции датчика, удобство и минимальное время
настройки измерительной системы на станке, высокая помехозащищенность, получение информации в режиме реального времени
как о величине скорости подачи рабочего органа, так и об уровне
неравномерности движения.
Для измерения линейной скорости объектов применяются различные приборы с электрическими датчиками. Наиболее надежными
из них являются приборы с индукционными преобразователями, которые называют также магнитоэлектрическими или генераторными. В
основу их работы положено преобразование измеряемой неэлектрической величины в индуктированную электродвижущую силу (ЭДС).
Такие преобразователи обеспечивают высокую чувствительность и
могут работать при микроперемещениях рабочего органа.
При проведении испытаний прецизионных отделочно-расточных
станков потребовалось измерение скорости малых подач и параметров скачкообразного движения. Уровень неравномерности движения
рабочего органа определялся при помощи специально изготовленного
прибора для измерения и регистрации медленных перемещений.
Конструктивно прибор выполнен в виде двух блоков: датчика и
пульта, соединенных кабелем с разъемом. Датчик электродинамического типа состоит из магнитопровода с постоянными магнитами и подвижного штока с катушкой. Соединение штока датчика с
исследуемым узлом производится с помощью магнитного наконечника, установленного на штоке. Датчик не требует специальных
устройств закрепления на неподвижных узлах станка. Пульт представляет собой корпус, в котором размещены фильтр нижних частот, усилитель постоянного тока и фильтр для выделения переменной составляющей сигнала. На передней панели корпуса находятся
показывающие приборы, органы настройки и разъемы для подключения датчика и регистрирующих устройств. Один из приборов показывал значения скорости, а второй – неравномерность движения.
Для определения степени неравномерности движения необходимо
показания второго прибора разделить на показания первого.
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Проведенные в производственных условиях исследования отделочно-расточных станков подтвердили работоспособность разработанного прибора, показали наглядность получаемой информации о
протекающих процессах в приводах подач.
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ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА И ОТПУСК ПРОДУКЦИИ В
СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПО
ТРЕБОВАНИЯМ API SPEC Q1
Наш практический опыт работы в нефтегазовой промышленности показывает, что есть проблемы у предприятий по выполнению
требований пп.5.7.7.3 и 5.9 API Spec Q1 (9th ed.), а также касательно
назначения обязанностей для проведения окончательной проверки
при приемке и отпуске с предприятия готовой продукции. Эти проблемы ведут к ошибкам, несоответствиям, как во время аудитов, так и
в текущей деятельности. Поэтому нами выбрана такая тема доклада.
Как правило, к моменту завершения изготовления готового изделия все его компоненты, детали и подузлы уже проверены в рамках программ качества и проверок в процессе производства. Цель
заключительной/окончательной проверки заключается в проверке
записей всех предыдущих проверок и испытаний, а также завершении подтверждения соответствия путем проверки тех характеристик
продукции, которые еще не были проверены (например, функциональное тестирование, маркировка продукции и т.д.).
Вся готовая продукция подвергается окончательной приемке и
официальному отпуску до того, как она будет отправлена клиентам.
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Отдел технического контроля (ОТК) отвечает за окончательные
проверки и за разрешение на отпуск продукции для отгрузки или
для перевода ее в склад готовой продукции.
Контролеры ОТК проводят окончательную приемочную проверку, которая проводится в два этапа. Первым этапом является
принятие продукции и ее отпуск для упаковки и маркировки. Второй этап – осмотр упаковки и маркировки, а также отпуск продукции для отгрузки (или для склада готовой продукции).
Объем 1 этапа заключительной приемочной проверки включает:
 рассмотрение порядка выполнения работ, чтобы удостовериться,
что все указанные операции, процессы и производственные проверки завершены, и что все требуемые записи относительно прослеживаемости и данные процесса / контроля задокументированы;
 анализ других отчетов о проверках, контрольных картах и производственных записях, на которые делается ссылка или которые прилагаются к заказу на выполнение работ/производство продукции;
 визуальный осмотр продукции, чтобы удостовериться, что все
указанные операции выполнены, и чтобы выявить любые видимые
проблемы с качеством;
 проведение измерений и испытаний для подтверждения соответствия продукции и регистрации фактических измерений и результатов испытаний; а также
 отпуска продукции для упаковки и маркировки.
Объем 2 этапа заключительной приемочной проверки включает:
 проверку упаковки и маркировки продукции;
 разблокирование продукции для отгрузки или для перевода в
склад готовой продукции.
Для сложных изделий, и особенно при функциональном тестировании, контролерам ОТК предоставляются контрольные перечни,
процедуры проверки, формы отчетов о проверке и другие соответствующие инструкции.
Продукция, которая проходит анализ, контроль и испытания на
первом этапе, маркируется биркой ОТК, и контролер ОТК подписывает рабочий заказ (форма №…) в месте, где указан этап заключительной проверки. Прошедшая контроль продукция затем перемещается в место, где готовая продукция размещается для упаковки
и маркировки. Продукция, прошедшая стадию 2 контроля упаковки
и маркировки, отпускается заказчику или размещается на складе готовой продукции (ГП) в ожидании отправки заказчику.
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Только контролеры ОТК имеют право отпускать продукцию.
Продукция отпускается сразу же после окончательной проверки
упаковки и маркировки. Выпущенная продукция маркируются бирками «ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ» и перемещается в зону отгрузки или в
склад готовой продукции.
Отпуск продукции документируется в рабочем заказе (форма №…).
Запись включает дату выпуска, ФИО и подпись контролера ОТК.
Только разрешенная для реализации продукция может упаковываться в транспортировочную тару и отправляться заказчику или
храниться в складе готовой продукции.
При обнаружении несоответствующей продукции или наличии упущений или других проблем в записях по качеству контролер
ОТК маркирует изделие с помощью бирки «БРАК», подготавливает
отчет о несоответствии, отмечает номер отчета о несоответствии на
бирке, и перемещает продукцию в установленное место (зону брака). Отчет о несоответствии далее обрабатывается в соответствии с
процедурой «Управление несоответствующей продукцией».
Для оформления окончательных контрольных записей контролеры ОТК документируют результаты и подписывают рабочий заказ (форма №…) в месте, где указывается заключительная проверка,
этап один или два, проставляя дату. Любые дополнительные контрольные перечни или отчеты, подготовленные в ходе проверки,
прилагаются к рабочему заказу.
Такие задокументированные действия ответственного персонала предприятия позволяют выполнить требования пп.5.7.7.3 и 5.9
API Spec Q1 (9th ed.), уменьшить количество ошибок, несоответствий, снизить риски.

Харламов Ю.А. Восточноукраинский национальный
университет им. В. Даля, Северодонецк,
Луганская обл., Украина
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ
Требования к качеству газотермических покрытий (ГТП) и их
надежности неуклонно возрастают, чтобы обеспечить надежную
работу и гарантированные интервалы межремонтного технического
обслуживания машин. Это особенно важно, когда отказы покрытия
могут привести к катастрофическим последствиям или значитель189

ному экономическому ущербу. В качестве примеров можно привести газотурбинные двигатели, кристаллизаторы машин непрерывной
разливки и др. Высокий уровень качества ГТП может быть гарантирован только в том случае, если все этапы их производства - от проектирования, подготовки поверхности, напыления вплоть до окончательной обработки, отделки и контроля параметров качества выполняются надлежащим образом.
В производственных подразделениях по газотермическому напылению покрытий (ГТНП) – минизаводах, цехах, участках, в т.ч.
ремонтных, должны быть внедрены и использоваться системы
обеспечения качества ГТП.
В течение последних десятилетий в сфере газотермического напыления (ГТН) создана международная система обеспечения качества, которая конкретизирует положения ISO 9000. Технологии ГТН
рассматриваются как специальные процессы, поскольку они, как
правило, не могут контролироваться неразрушающими методами в
процессе производства. Поэтому создана ориентированная на конечный продукт система контроля качества для компонентов с ГТП,
например, европейский стандарт EN ISO 14922, часть 1–4, где описывается соответствующая система управления качеством. Такие
системы обеспечения качества описывают всю сферу получения
ГТП, а именно такие области:
• Материалы для напыления (расходные материалы);
• Оборудование (приемка оборудования ГТН);
• Методы контроля ГТП (характеристики покрытия и границы раздела, параметры технологических операций); и
• Персонал, выполняющий работы по получению ГТП (образование
и квалификация).
Первые три области регламентированы европейскими стандартами (EN) и международными стандартами (ISO), которые в основном разрабатываются в техническом комитете Европейской комиссии по стандартизации CEN/TC 240 «Газоермическое напыление и
газотермические покрытия». Четвертая область, относящаяся к образованию и повышению квалификации персонала, разработана Европейской федерацией сварки, соединений и резания (EWF) и принята Международным институтом сварки (IIW). Эти требования к
образованию и квалификации теперь стали общепринятым стандартом в сфере производства ГТП.
Международный стандарт ISO 14922, часть 1–4, регламентирует общие требования к качеству конструкций с газотермическими
покрытиями.
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• ISO 14922-1: Требования к качеству конструкций с газотермическими покрытиями – Часть 1: Руководство по выбору и применению
уровней качества. Часть 1 ISO 14922 является базовым документом
стандарта и дает пользователям общие рекомендации по выбору и использованию различных уровней качества. Стандарт включает в себя
три уровня требований к качеству, а именно: ISO 14922-2 Полные
требования к качеству, ISO 14922-3 стандартные требования к качеству и ISO 14922-4 элементарные требования к качеству.
• ISO 14922-2: Часть 2: Полные требования к качеству. Их принимают, когда к покрытиям и компонентам предъявляются самые высокие требования, например, в авиационных турбинах или стационарных турбинах или в любых других секторах, где отказ покрытия
или компонентов будет иметь серьезные экономические, экологические или катастрофические последствия. При полных требованиях к
качеству необходимо обязательно иметь квалифицированный
управленческий персонал в соответствии со стандартом EN 13214
или его аналогом ISO 17833 (Координация газотермического напыления – Задачи и обязанности). Они отвечают за качество напыляемых компонентов. Сам процесс напыления должен выполняться
квалифицированными операторами в соответствии с ISO 14918
(Контрольные испытания операторов газотермического напыления),
которые могут быть аттестованы для газопламенного, электродугового, плазменного, высокоскоростного газопламенного или другого
метода напыления. В этом случае все требования к управлению качеством от проверки контрактов до регистрации параметров качества должны выполняться полностью.
• ISO 14922-3: Стандартные требования к качеству. Их принимают,
за некоторыми исключениями, при менее регламентированные требованиях, чем по ISO 14922-2, например, по техническому обслуживанию оборудования и условиям выполнения технологических
операций.
• ISO 14922-4: Элементарные требования к качеству. Этот уровень
качества выбирают, если не требуется какой-либо конкретной системы управления качеством, а требования к конечному продукту
менее существенны или последствия отказа менее значительны.
Помимо полных требований к расходным материалам для напыления и санитарно-гигиеническим условиям напыления, а также экологическим аспектам, обязательно выполнение требований к персоналу и они должны быть обучены по газотермическому напылению.
Обучение и повышение квалификации по газотермическому напылению построено по аналогии со сферой сварки. Предусмотрено
три уровня квалификации персонала, а именно: Европейский опера191

тор газотермического напыления (ETS); Европейский практик по газотермическому напылению (ETSP); Европейский специалист по газотермическому напылению (ETSS). Для любого метода ГТН необходимо наличие квалифицированного оператора ГТН и инспектора по
ГТН. Система обучения предусматривает возможность повышения
квалификации с переходом от нижнего уровня (оператор) до верхнего
уровня - специалиста по газотермическому напылению. Необходимая
квалификация обеспечивается соотношением теоретической (Т) и
практической подготовки (Р), в процентах. Квалификация на уровнях
ETS и ETSP присваивается по отдельным способам ГТНП: – F (газопламенное), – A (электродуговое), – P (плазменное) и – H (высокоскоростное газопламенное).
Стандарты EN были разработаны в комитете CEN/TC 240 и могут быть подразделены на следующие категории:
Газотермическое напыление (общие стандарты):
• Терминология, классификация, рекомендации по газотермическому напылению;
• Рекомендации по применению газотермических покрытий для
технических компонентов.
Материалы, их характеристики и применение родственных
стандартов:
• Порошки – Состав – Технические условия поставки;
• Проволока, прутки и шнуры для газопламенного и электродугового напыления – Классификация – Технические условия поставки;
• Металлические и другие неорганические покрытия; газотермическое напыление; цинк, алюминий и их сплавы;
• Покрытия для защиты от коррозии и окисления при повышенных
температурах;
• Методы испытаний керамических порошков. – Часть 5: Определение распределения частиц по размерам;
• Металлические порошки; определение текучести с помощью калиброванной воронки (расходомер Холла).
Предварительная и последующая обработка ГТП:
• Предварительная обработка поверхностей металлических деталей
и компонентов для газотермического напыления;
• Последующая обработка и отделка газотермических покрытий;
• Напыление и оплавление газотермических покрытий их самофлюсующихся сплавов.
Оборудование и установки для газотермического напыления:
• Приёмочный контроль оборудования для газотермического напыления;
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• Определение эффективности осаждения (использования напыляемого материала) для газотермического напыления.
Технические условия деталей, компонентов и контроля их качества:
• Проектирование компонентов с покрытиями;
• Газотермические покрытия - Символические изображения на чертежах;
• Характеристика и контроль газотермических покрытий;
• Определение прочности сцепления покрытий при растяжении;
• Технические условия компонентов с газотермическими покрытиями для аэрокосмической промышленности
Известно много других национальных стандартов, из них большинство разработано ASTM (Американское общество по контролю
и материалам). Международные стандарты могут быть использованы в производственной практике и должны служить основой для
разработки отраслевых стандартов (по областям применения ГТП),
а также стандартов предприятий и организаций. Они могут быть
дополнены более точной информацией, касающейся, например, однородности покрытий, допусков, допустимой дефектности, специальных методов контроля и пр.

Харламов Ю.А. Восточноукраинский национальный
университет им. В. Даля, Северодонецк,
Луганская обл., Украина
ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГАЗОТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
В промышленности применяют различные процессы газотермического напыления: газопламенное, высокоскоростное газопламенное (HVOF), высокоскоростное газопламенное воздушное
(HVAF), детонационное, плазменное (с дугой постоянного тока или
высокочастотным разрядом), электродуговое и др. Начинает применяться процесс холодного напыления, когда покрытия формируются из пластичных частиц в твердом состоянии, которые при соударении пластически деформируются, причем ранее осажденные частицы еще больше консолидируются в результате ударного воздействия последующих. В промышленных напылительных установках,
особенно используемых в производстве новых и ремонте ответственных изделий, первостепенное значение имеет стабильное обес193

печение постоянного качества покрытий, а также воспроизводимость их характеристик во времени. Обязательность соблюдения
этих требований расширяется, поскольку газотермические покрытия начинают использоваться все в более сложных напряженных
условиях эксплуатации.
До середины девяностых обычные процессы распыления контролировались итерационным методом: выбор, корректировка или
определение операционных параметров процесса, напыление образцов или опытных деталей и последующее определение качества образцов с покрытиями. Процедура повторяется до тех пор, пока не
будут получены определенные требуемые характеристики покрытия
и установлены рациональные технологические параметры. К сожалению, современные пистолеты-распылители подвергаются старению: износ сопел в горелках высокоскоростного газопламенного
напыления и в устройствах холодного напыления, износ электродов
в плазмотронах, небольшие смещения инжектора подачи порошка,
его частичное закупоривание и пр. Такие изменения практически не
вызывают визуально наблюдаемых изменений макроскопических
параметров напыления. Например, в газопламенных горелках расходы горючего и транспортирующего газов и не изменяются при
небольшом засорении инжекторов. В дуговых плазмотронах износ
электродов приводит к уменьшению напряжения, что приводит к
снижению уровня мощности. В этом случае уровень мощности поддерживается постоянным за счет увеличения тока дуги либо среднего расхода газа. Однако некоторые изменения (например, увеличение относительного содержания водорода) могут вызывать довольно существенные изменения параметров частиц в полете с изменением их траекторий, температур и скоростей. Таким образом, поддержание постоянной мощности не обязательно является наиболее
эффективным способом точного управления процессом.
Важность контроля параметров горячих частиц в полете была
продемонстрирована в лабораторных экспериментах в 1980–90-е
годы. Использовались довольно сложные измерительные приборы,
такие как лазерная доплеровская анемометрия (LDA) для измерения
скоростей частиц и фазовый доплеровский сдвиг для измерения их
диаметров, быстрые пирометры (ирнерционность до 100 нс), а также CCD-камеры для обнаружения распределения траекторий горячих частиц внутри плазменной струи. Тем не менее, такие измерения были далеки от эффективного использования в тяжелых условиях среды напылительных кабин.
Начиная с 1990-х годов разработаны и стали доступны на рынке
датчики, работоспособные в достаточно тяжелых условиях газотер194

мического напыления (ГТН). Некоторые из них способны работать
в условиях распылительных кабин. Только в конце 90-х годов была
разработана коммерчески доступная система мониторинга состояния частиц (температура, скорость и диаметр), система DPV-2000
(Tecnar Automation, Quebec CN) была разработана на основе работ
Moreau с соавторами. Почти параллельно Oseir на основе работ
Vattulainen с соавторами разработала систему визуализации Spray
Watch для измерения скорости vp и температуры Tp частиц в струе.
Эти устройства позволили контролировать влияние обычных
параметров напыления (расход газа, внутренний диаметр сопла,
уровень мощности для плазменных напылителей, условия впрыска
порошка в напылительную струю, распределение частиц по размерам и морфологии ...) на параметры частиц в полете. Эти измерения
привели к значительному улучшению понимания процессов и
улучшению воспроизводимости и надежности покрытий.
Современные датчики позволяют осуществлять измерения:
• параметров в полете как горячих, так и холодных частиц, а также
суспензий или растворов (напыление прекурсорами);
• основные параметры, характеризующие условия формирования
покрытия, такие как температура подложки, формирование остаточных напряжений во время напыления, тепловой поток от горячих газов напылительной струи, несимметричное распределение
температуры плазменной струи.
Использование этих датчиков позволяет:
• анализировать влияние макроскопических параметров напыления
на частицы в струе, измерения, которые позволяют учесть их роль в
улучшении воспроизводимости и надежности покрытий;
• осуществлять мониторинг определенных свойств покрытия с помощью датчиков.
Инфракрасные пирометры или камеры используются для отслеживания температуры поверхности подложки и покрытия при их
предварительном нагреве, процессе напыления и их остывании.
Другие датчики позволяют следить за развитием напряжений в покрытиях и эволюцией толщины во время их формирования. Датчики для параметров частиц в полете могут либо следовать одиночным частицам, либо ансамблю частиц. В первом случае более подробная информация получена при распределении параметров частиц в полете, а не только средних значений, как при ансамблевых
измерениях. Для ансамблевых измерений требуется несколько секунд, а для статистических - по крайней мере несколько минут. Все
измерения показывают, что средние значения ансамблевых измерений близки к средним значениям, полученным из статистических
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распределений. Хорошие оценки (порядка 5%) достигаются с помощью контроля скорости и траекторий частиц, что пока невозможно для температуры частиц. Если относительная точность хорошая (около 5%), абсолютная величина может быть получена с
ошибкой 20% из-за неопределенностей относительно коэффициента
эмиссии и возможного поглощения частицами, особенно керамическими. Кроме того, пирометры должны калиброваться регулярно и
чаще, чем другие датчики. Точность измерений диаметра частиц,
основанная на интенсивности света, излучаемой частицами, также
очень плохая (до 30%). Однако они могут быть откалиброваны путем сбора частиц после их полета в горячих газах. Новые измерения, основанные на теневой фотографии и использовании лазера,
обеспечивают хорошую точность по диаметрам частиц, а также позволяют доступ к их форме. Однако такие измерения ограничены
частицами со скоростями ниже 500 мс–1.
Разработаны методы измерения параметров потоков и скоростей холодных частиц в полете освещением их импульсным лазером. Однако они не позволяют измерять диаметры частиц в условиях холодного напыления. Использование лазерной подсветки также
значительно улучшило контроль радиальной инжекции холодных
частиц и капель (напыление суспензиями или прекурсорами) в
струю горячих газов.
Создание датчиков, работающих в напылительных камерах, позволило значительно улучшить воспроизводимость и надежность
покрытий. Однако для промышленного использования таких датчиков и систем сдерживается высокой стоимостью. Тем не менее,
примеры их внедрения обеспечили значительную экономию материалов, энергии, рабочей силы и эффективности использования
оборудования при одновременном улучшении качеству покрытий.
В течение последнего десятилетия достигнуто лучшее понимание
индивидуального формирования сплэтов благодаря специальным
датчикам для контроля соударения с подложкой полностью или частично расплавленных частиц. Это позволяет значительно углубить
представления о формировании покрытий на поверхности подложки.
Однако, для соударения твердых частиц (холодное напыление, HVAF,
HVOF, детонационное) такие датчики пока недоступны.
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ДЕСТРУКЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
КАРБОНОВЫХ ВОЛОКОН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ
ОБРАБОТКИ
Широкое использование композиционных материалов (КМ) на
основе карбоновых волокон обусловлено высокой прочностью изделий, способностью воспринимать различные виды силовых нагрузок, способностью сохранять механические свойства в условиях
высоких (более 2000 К) температур.
Несмотря на то, что форма заготовок из КМ может быть приближена к форме готовых изделий уже в процессе формирования,
существует необходимость их окончательной обработки по ряду
поверхностей (сопряжения, отверстия, пазы, элементы опор и т.п.),
которые, в общем случае, являются криволинейными.
Многочисленные исследования свидетельствует о том, что изделия из волокнистых КМ (прежде всего полимерных) обладают
низкой обрабатываемостью, подвергаются механической резке
только специальным инструментом, подвержены расслоениям, деструкции, повреждениям верхней и нижней кромок, а также возникновению ряда дефектов, которые могут привести к их выбраковке. Показана возможность использования струйных методов обработки изделий из КМ на основе карбоновых волокон, при этом неоднородная структура материалов и анизотропия их свойств требует дополнительных мер по предотвращению деструкции и снижения
вероятности появления брака.
Цель настоящей работы – исследование величины дефектного
поверхностного слоя при различных методах обработки заготовок
из карбоновых КМ.
Неоднородная структура КМ, пространственное переплетение
волокон с образованием полостей и зон отсутствия матрицы существенно влияет как на качество поверхностного слоя, так и на параметры прочности изделий из КМ (рис. 1).
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Рисунок 1 – Дефекты обработки композиционных материалов

Между возникающими на поверхностях изделий дефектами и
термобарическими условиями их формирования существует определенная связь. Для принятых во внимание методов обработки (микрофрезерование; обработка алмазно-абразивным кругом; обработка с
возвратно-поступательным движением инструмента; сверление; гидроабразивное резание) определены максимальные напряжения и эпюры распределения напряжений по сечению среза в заготовках из карбон-карбоновых и карбон-полимерных КМ. Результаты проведенных
исследований показывают, что сверление и микрофрезерование позволяют получать изделия с минимальной величиной деструкции поверхностного слоя, а при гидроабразивном прошивании отверстий
имеет место деструкция обрабатываемого материала на значительном
удалении от точки приложения нагрузки.
Предложены регрессионные зависимости величины деструкции
поверхностного слоя изделий из КМ в функции максимальных напряжений в зоне резания  = f(max), что позволяет построить и
сравнить диаграммы развития ширины дефектной зоны (рис. 2), характерной для разных методов обработки карбоновых КМ.
В результате выполненного комплекса исследований оценено
напряженное состояние зоны резания в КМ на основе карбоновых
волокон при различных методах обработки, установлена прогнозируемая деструкция материала и показано, что получение качественных изделий возможно при определенной последовательности об198

работки: абразивная обрезка алмазосодержащим инструментом →
получение условий для ввода гидроабразивной струи (сверление) →
последующая струйно-абразивная обработка.

Рисунок 2 – Влияние напряжений, характерных для разных методов
обработки, на ширину зоны деструкции на изделиях из КМ
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ОСОБЕННОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО
НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ
Современная авиация требует наличия большого количества квалифицированных работников, сертифицированных организациями, независимыми от системы образования. В условиях конкурентного бизнеса персонал фирмы (предприятия) должен быть достаточно подготовлен и ориентирован на обеспечение требуемого качества техники
или услуг организации в такой рыночной ситуации, когда требования
потребителя и его ожидания постоянно повышаются. Для этого необходима информация о способности персонала работать достаточно
эффективно, а также о том, соответствует ли его компетенция выбранной стратегии организации, может ли персонал обеспечивать изме199

няющиеся требования, которые предъявляет к нему конкурентная среда, положительно ли он воспринимает эти изменения. Когда берут на
работу, то берут не только «умелые руки» или «умелую голову», а еще
и человека с его характером, склонностями, привычками и судьбой.
Сертификация персонала дает работникам возможность подтвердить независимой организацией уровень квалификации и профессионального мастерства на текущий момент времени, что повысит шансы трудоустройства или возможности продвижения по служебной лестнице и мобильности на рынке труда.
Одним из важных направлений в области управления качеством
авиационной техники (АТ) является стремление предприятий внедрить
Международные и европейские стандарты. Это способствует совершенствованию внутренней организации производства, процессов изготовления, обслуживания и восстановления АТ и, как следствие, оказывает позитивное влияние на безопасность воздушных судов (ВС), а
также на показатели экономической деятельности предприятия.
В требованиях стандартов ISO 9001-2015, РAR-145, Авиационных правил Межгосударственного авиационного комитета и европейских требований «Процедуры по сертификации воздушных судов и другой авиатехнической продукции и деталей» сформулированы общие методологические принципы построения системы
управления качеством (СУК) производства и обслуживания АТ. Соответствующие разделы посвящены практическим аспектам реализации процессного подхода к управлению качеством АТ, рисками та
сертификацией персонала. Нормативная база системы управления
качеством АТ включает законодательные акты, документы, вводимые в действие органом регулирования деятельности гражданской
авиации, стандарты, отраслевые производственные инструкции, руководящие технологические материалы, технические условия и т.п.
Персонал, который занят в функциональных сферах, влияющих
на качество, выполняет центральную роль в реализации системы
качества. Какие б современные не были системы качества, за ними
стоит человек с его желаниями или нежеланием, умением или неумением работать качественно. Новые условия функционирования
системы качества требуют существенных изменений в подготовке
персонала с учетом новых социально-психологических интересов.
В докладе обосновано, что управление качеством – это, прежде
всего, управление людьми и их деятельностью. Поэтому на предприятии создается определенная система управления персоналом, которая предусматривает процесс оценки исполнения работником служебных обязанностей – аттестацию. При наличии сертификата компетентности специалист подлежит техническому надзору со стороны
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органа сертификации в соответствии с порядком осуществления надзора за сертифицированным персоналом. Наличие сертификата показывает, что специалист соответствует квалификационным требованиям (есть определенные знания, умения и навыки). Вместе с тем, при
аттестации возникает необходимость оценивать соответствие специалиста характеру выполняемой работы. Желательно изучить наличие
акцентуаций личности. Немецкий психолог и психиатр Карл Леонгард разработал и описал классификацию акцентуаций личности, в
которой выделил десять основных типов акцентуаций: демонстративный; педантичный; гипертимический; дистимический, циклотимический; экзальтированный; засстаревающий; возбудимый; тревожный;
эмотивный. Черты личности разделяют на основные и дополнительные. Основные черты являются стержнем личности, определяют ее
развитие и психическое здоровье. Каждый из нас несет отпечаток
своей индивидуальности, т.е. какие-то черты акцентуированы. Необходимо отметить, что классификация акцентуаций личности – это
классификация не патологий, а крайних вариантов нормы. При благоприятном развитии акцентуированные личности могут обладать
большим творческим потенциалом, чем неакцентуированные – надо
только направить его в нужное русло.
Описание акцентуаций личности с рекомендациями, где они
окажут наибольшую пользу, приведено в подготовленном нами пособии Национального авиационного университета «Сертификация
персонала». Как показывает опыт выполнения работ по неразрушающему контролю, специалистам, имеющим определенный уровень квалификации в соответствии с требованиями ДСТУ ИСО
9712 или EN 4179, присущи две противоположные мотивационные
тенденции – стремление к успеху (мотив достижения) и стремление
избежать неудачи (мотив избегания). Информация о мотивах личности позволяет в процессе профессионально-психологической аттестации прогнозировать активность человека на определенном
месте работы. Особенно важны здесь диагностика и оценка мотива
достижения. Тогда как у одних преобладает стремление к успеху, к
высоким результатам по составлению выводов о качестве проконтролированного объекта, у других доминирует стремление избежать
неудачи или ошибки при принятии решений о результате контроля.
Оценка личностью своих шансов на успех значительно влияет
на мотивацию к профессиональной деятельности. Чем больше человек верит в успех, тем больше усилий он склонен прилагать для
достижения поставленной цели. Оценка персоналом своих способностей может быть предметом изучения в процессе собеседования.
Успехи, достигнутые в прошлом, формируют веру в свои силы, в
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собственную эффективность. Неудачи в прошлом разрушают веру.
Субъективная ценность успеха определяет мотивацию достижения
(стремление к успеху). От того, какое значение личность придает
достижениям в неразрушающем контроле и технической диагностике зависит то, насколько интенсивно он будет работать именно в
этой сфере. При аттестации стоит также выяснить, как претендент
представляет себе свою деятельность на новом месте работы или
при контроле новых изделий, деталей и узлов; какого успеха он может достичь, какой личностный смысл для него имеет этот успех,
насколько он для него ценен и т.п.
Персональное обучение специалистов неразрушающего контроля и технической диагностики обеспечивает повышение его
компетентности, развитие познаний методов и средств, применяемых при выполнении работы.
Модуль компетентности непосредственно зависит от содержания
выполняемых работ. Недостатки компетентности становятся известными после проведения аудита интеллектуального багажа, то есть аудита знаний. Это становится основанием выводов о недостатках в
компетентности специалиста по конкретным видам или методам контроля, теоретическим знаниям или практическим умениям.
Решения для устранения недостатков в компетенции находят
через обучение – как персонифицированное, так и общее, – для всего персонала по измерениям, контролю и испытаниям. При этом исходят из того, что обучение специалистов и стабильность персонала
является жизненно важным принципом.

Мєдвєдєва Н.А. Національний університет
біоресурсів та природокористування України,
Київ, Україна
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА
ВИРОБНИЦТВІ
Необхідною умовою досягнення успіху підприємства щодо виробництва якісної, а відтак, конкурентоспроможної продукції, є
створення та налагодження виробничої системи на всіх його рівнях.
Найважливішою ланкою забезпечення якості на підприємстві є точність та достовірність вимірювань.
Регулювання відносин у сфері метрологічної діяльності, спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків
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недостовірності результатів вимірювань здійснюється відповідно до
національного законодавства, зокрема Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
Згідно вимог (Закон України «Про метрологію та метрологічну
діяльність» від 5 червня 2014 р. № 1315-VII 1) законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які перебувають в експлуатації на підприємстві підлягають метрологічному нагляду за станом та дотриманням правил застосування ЗВТ, їх періодичної повірки та застосуванням дозволених одиниць вимірювань під час експлуатації.
Постійна справність і готовність до застосування ЗВТ на підприємстві забезпечується їх повіркою, технічним обліком, контролем
стану, регулюванням і ремонтом, правильним обігом і зберіганням.
Сукупність перерахованих заходів (операцій) організовується метрологічною службою (або відповідальною особою підприємства).
Для організації раціонального використання ЗВТ на підприємстві здійснюється їх облік, що є основою для:
 планування термінів періодичних повірок за результатами раніше
проведених перевірок;
 планування оновлення парку;
 розрахунку кількості ЗВТ, вартості, обсягу окремо по групах, типам, цехам (або відділам), дільницям;
 розрахунку числа повірочних і ремонтних установок, а також чисельності обслуговуючого персоналу;
 планування необхідних площ повірочних лабораторій.
Організація технічного обліку ЗВТ на підприємствах є вихідною умовою забезпечення високого рівня стану парку ЗВТ. Технічний облік дає можливість в кожен момент часу у своєму розпорядженні оперативну інформацію про їхню наявність, рух і використання в межах підприємства.
При організації контролю стану ЗВТ складаються графіки періодичної повірки, картка обліку повірки та ремонту на кожен засіб,
отримання нових ЗВТ, списання старих і т.д. Раціонально організований технічний облік не тільки служить основою планування повірки, але і створює зручність вибору засобів вимірювання з наявного
на підприємстві резерву, дозволяє правильно вказувати місце їх
установки і фахівців, які ці ЗВТ в даний час використовують.
Таким чином, засоби вимірювання і контролю підлягають обов'язковому обліку для своєчасної інформації відповідних посадових
осіб та органів управління достовірними даними про наявність, рух
та технічний стан приладів, контролю за збереженням, законністю,
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доцільністю і ефективністю використання. В інтересах підприємства забезпечувати високий рівень проведення метрологічного контролю, встановлюючи пріоритетні метрологічні роботи в залежності
від виду діяльності підприємства.

Павлова Г.О. ДП “Харківський машинобудівний
завод “ФЕД”, Харків, Україна
ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМ ПЕРЕХОДУ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГ ДСТУ
ISO 9001:2015 НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ
ГАЛУЗІ
В сучасних умовах проблема забезпечення якісного функціонування підприємства (стабільність роботи та прибутковість), одна з
першочергових умов роботи на ринку. Для виконання цієї умови підприємство повинно працювати не тільки в правовій сфері, а й задовольняти додатковим вимогам ринку для забезпечення та доведення своєї
конкурентоспроможності. Обидві задачі вирішуються за допомогою
отримання сертифіката систем, продукції, схвалення діяльності.
Сертифікована система управління якістю на підприємстві на
відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 стала зазвичай однією з обовязкових умов підприємницької діяльності.
Нова ж версія ДСТУ ISO 9001:2015 акцентує увагу на визначенні, врахуванні, оцінюванні ризиків та можливостей.
При цьому, однією з найбільш трудомістких проблем для підприємств виявляєиться оцінка ризиків. Ризики виникають в усіх сферах і на всіх етапах діяльності. З економічної точки зору ризик відображає ступінь відхилення від цілей, від очікуваного результату. В
теорії економічний ризик зіставляється з очікуваними втратами, які
можуть відбутися в результаті обраного рішення. Але ризик – це не
тільки небажані результати прийнятих рішень, іноді, можливо
отримати результат, з прибутком.
Ризики викликані спонтанним і суперечливим характером процесів, що протікають на підприємствах. Ризики виникають також на
рівні окремих видів діяльності. Тому на будь-якому етапі діяльності
необхідно здійснювати оцінку можливих ризиків. Основною метою
оцінки ризику є прийняття рішення щодо доцільності вкладання
коштів і часу в конкретну справу. Якщо потенційний прибуток пе204

реважує ризик, то є сенс приступити до реалізації проекту. Якщо
цього не відбудеться, то проект краще відхилити.
Оцінка ризиків здійснюється на основі якісного та кількісного
аналізу.
Головною метою якісного аналізу є визначення чинників і зон
ризику, проведення ідентифікації всіх можливих ризиків, виявлення
чинників, що впливають на ризики, окреслення видів невизначеності та конфліктів, які зумовлюють ризик.
Якісний аналіз ризиків може проводитися в будь-якій точці
життєвого циклу виробу (проекту), проте він повинен проводитися
принаймні один раз на початку нового проекту. Забезпечити високий рівень якісного аналізу ризиків можливо при наявності експертів, що мають відповідний рівень кваліфікації та досвіду з даної
проблематики.
Кількісний аналіз ризиків, на відміну від якісного, є менш
суб’єктивним і дає можливість чітко визначити ступінь окремих видів ризиків і ризику певного виду діяльності в цілому. Він базується
на теорії ймовірностей та математичній статистиці.
Під час кількісного оцінювання ступеня ризику виділяють два
основних параметри: ймовірність появи втрат (тобто ризику) – чим
вона вища, тим більший ризик; величину втрат (розмір можливих
збитків) – чим вона більша, тим більший ризик.
Система показників, що використовують для прийняття рішень
в умовах ризику, викликає найбільше труднощів при її створенні.
Для рішення цієї задачі потрібно мати достатню статистичну базу результати за попередні періоди діяльності, забезпечити залучення
експертів та теоретичну обробку результатів. Крім того, виходячи з
досвіду, бажано вести хоча б квартальне оцінювання ризиків, що
дасть можливість отримати більш достовірні результати.
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Уважаемые коллеги!
Ассоциация технологов-машиностроителей Украины в 2018 г. проводит:
12–16 февраля 2018 г.
18-й Международный научно-технический семинар
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА
ТРАНСПОРТЕ» (М18-1)
(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
28 мая–01 июня 2018 г.
18-ю Международную научно-техническую конференцию
«ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ» (М18-2)
(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 2018 г.
18-ю Международную научно-практическую конференцию с действующими семинарами
«КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» (КСК-18)
(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
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