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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ
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Грицай І.Є. докт. техн. наук, професор
Національний університет «Львівська політехніка», i.gryc@i.ua
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОВОГО І ТРАДИЦІЙНОГО
МЕТОДІВ НАРІЗАННЯ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЗА ОСНОВНИМИ ТЕХНІКОЕКОНОМІЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Основним методом нарізання коліс на сьогодні залишається зубофрезерування
модульними черв‟ячними фрезами. Ці інструменти відносять до найскладніших за
будовою та найдорожчих різальних інструментів, які застосовують в машинобудуванні.
Процес черв‟ячного зубофрезерування є найбільш працемістким в технологічному
ланцюжку виготовлення цих деталей, внаслідок чого на зубообробні верстати в парку
металорізального обладнання припадає до 50% усієї їх кількості.
Разом з тим, відомий інший метод нарізання зубчастих коліс, в якому використовують
дискову фрезу – радіально коловий спосіб (РКС). Його особливість у тому, що фреза
встановлюється на верстаті з ексцентриситетом, а сам процес здійснюється при
неперервному обкочуванні, як при використанні черв‟ячної фрези [1], та на тому ж
обладнанні. Метою даної роботи було порівняння цих двох методів при обробці
однакових коліс за однакових початкових умов. Дослідження показали наступне.
1. Вартість дискової фрези на порядок менша від вартості черв‟ячної фрези. Окрім того,
ексцентриситет можна змінювати плавно в широких межах, що рівнозначне зміні модуля,
а одна дискова фреза може замінити 4-5 черв‟ячних фрез різних модулів. Приймаючи до
уваги, що у собівартості зубчастих коліс майже половина витрат припадає на черв‟ячні
модульні фрези, це робить зубофрезерування РК способом менш витратним, а собівартість
зубчастих коліс, нарізаних дисковою фрезою буде на 30-50% меншою.
2. На основі розробленої тривимірної моделі недеформованих стружок [2] в системі
Solid Works та реологічного моделювання процесу зубофрезерування в системі Deform 2D
були досліджені параметри зрізів, інтенсивність деформування і сили різання під час
різання черв‟ячною та дисковою фрезами. Аналіз показав значне зменшення (на 35-60%)
сили різання, нерівномірності силового навантаження та, відповідно, пружних деформацій
системи, і можливість істотного підвищення точності зубчастих коліс. При умові
однакових силових параметрів досягають значного збільшення осьової подачі та
продуктивності зубонарізання в новому способі зубообробки.
3. Внаслідок великої кількості зубців дискової фрези (30-50) порівняно з черв‟ячною
фрезою (9-16) та можливості вести обробку з високими осьовими подачами (при рівних
подачах на зуб) час обробки в РКС зменшується на 30-40%. Крім того, оснащення
дискової фрези зубцями з надтвердих матеріалів, що не представляє особливих
складнощів, на відміну від черв‟ячної фрези, створює можливості здійснювати процес на
швидкостях різання порядку 150-180 м/хв., що є додатковим чинником зменшення
основного часу та підвищення продуктивності нового способу.
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ПОРУШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І ПРАВОВИХ АСПЕКТІВ У СФЕРАХ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ
УКРАЇНИ
Вища освіта і наука є одними з провідних факторів соціального, економічного і
культурного прогресу держави, тому що від неї залежить могутність і самостійність
держави [3]. Саме тому в системі вищої освіти за останні роки проводиться найбільша
кількість реформ з благородною, на перший погляд, метою: європейські стандарти
навчання в дусі Болонської системи, безкінечне підвищення якості освіти (створення
НАЗЯВО), можливість продовжити навчання і стажування за кордоном. Більш ніж за 25
років виникла серйозна інтелектуальна деградація в Україні при зростаючій кількості
дипломів магістрів, кандидатів і докторів, особливо юридичного, економічного і
гуманітарного напрямів, для чого достатнім є тільки комп‟ютер і навіть не треба виходити
з дому, щоб виконувати якісні експериментальні (натурні) дослідження. Держава не
спромоглася вибудувати національну, культурну, наукову і освітянську моделі, створивши
в умовах переходу від біосфери в ноосферу (сферу знань) ганебний бізнес-вектор на
особисте збагачення, захоплення всенародних надбань і земель з будівництвом
величезних палаців і замків, захищених високими парканами і озброєною охороною.
Книжки (підручники, навчальні посібники, довідники, монографії, журнали і т. п.) почали
видаватися малими накладами, а освіта теж стала бізнесом, де невелику кількість знань
продають за великі гроші або отримують хабарі без надання освітянських послуг.
Дуже часто нові обранці при владі вважають за потрібне проводити революційні,
неперевірені та непідготовлені перебудови під виглядом досягнень в системі вищої освіти
і науки. Незначні, якщо не сказати мізерні, відшкодування в бюджеті (в порівнянні з
розвинутими країнами) на освіту і науку не створюють умов для їх процвітання. Не всі
розуміють, що саме розумний консерватизм є позитивним в освіті, бо вимагає багато часу
на перевірку життєздатності, відсутності загрози і безперспективності запропонованих
реформ. Їх не можна впроваджувати терміново і масово, не знаючи і не переконавшись в
позитивному кінцевому результаті (справжні вчені спочатку проводять експерименти на
тваринах або на собі, а потім при позитивних результатах пропонують для
розповсюдження). Саме внаслідок безперервних неперевірених реформ вища освіта
опинилася перед навальною деградацією, що загрожує молодому поколінню, педагогам і
науково-педагогічним працівникам (НПП) вищої освіти соціальною катастрофою. До
основних причин руйнації відносяться наступні [1]:
1) Відсутність мотивації студента отримати знання внаслідок неможливості знайти
роботу за обраною технічною (інженерною) спеціальністю, що спонукає молодих людей
шукати роботу за межами України.
2) Репродуктивна система передачі знань і вузька спеціалізація, що спрямовує ВНЗ
масово готувати кадри для репродуктивної і алгоритмічної праці, хоча усі тенденції
світового розвитку і жорсткої конкуренції в умовах викликів четвертої промислової
революції «ІНДУСТРІЯ 4.0» [3] потребують творчого міждисциплінарного підходу та
ініціативи в усіх сферах економічної і виробничої діяльності.
3) Зниження творчої мотивації НПП і підрив їх авторитету за рахунок незаконного
приниження недостойною заробітною платою. Процес передачі знань наближається до
нуля. Відсутність мотивації у молодих НПП пояснюється також тим, що співвідношення
посадових окладів асистента, доцента і професора 1 : 1,2 : 1,3 (а раніше було 1 : 3 : 5).
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Заробітна плата українського професора на порядок нижче європейського або
американського.
4) Тотальна і прогресуюча в нерозумних межах бюрократизація навчального
процесу і атестації наукових кадрів. Обов‟язкова уніфікація навчальних планів і
програм академічних дисциплін під виглядом благородної мети – надати українському
студенту можливість продовжити навчання за кордоном, що розраховано на малу купку
дітей дуже багатих батьків , привела до блокування творчого підходу кафедр і викладачів.
5) Лібералізація навчального процесу і державне стимулювання матеріальної
жадібності ВНЗ. Замість суворих вимог відвідування лекцій, лабораторних і практичних
занять, справжніх (а не «паперових») практик на підприємствах студентам дозволяють
вільне відвідування лекцій, вибір студентами педагогів, безкінечні перездачі екзаменів і
заліків, беручи викладача змором з активною участю непотрібних «інженерів» з
навчального процесу (студентських «мам» при наявності кураторів).
6) Руйнування інтелектуальної атмосфери, відрив викладача від очного
спілкування з абітурієнтом і студентом, різкий розрив теорії і практики, який все більше
поширюється внаслідок відсутності і навіть заборони витрачати кошти на відрядження
(особливо закордонні) для участі в конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках, для
придбання сучасного обладнання і апаратури, замовлення виготовлення дослідних зразків,
тощо.
7) В технічних ВНЗ ліквідовані навчально-виробничі майстерні, де майбутній
інженер опановував робочі професії слюсаря, коваля, формувальника, ливарника,
електрозварника, газозварювальника, токаря, фрезерувальника.
8) Суб’єктивний непрофесійний підбір керівних кадрів, які не завжди
відповідають вимогам компетентності, авторитету і поваги серед колег.
9) Маскування і нахабна брехня. Успіхи окремих особистостей видають як успіхи
системи в цілому.
10) В освіті переважають схоластичні середньовікові гуманітарні спеціальності
для масової підготовки психологів, юристів, менеджерів, філологів, економістів,
журналістів і, навіть, теологів і богословів.
11) В науці повне мракобісся, де іде продаж дипломів, звань і посад на очах у всіх, як
дворянські звання в старі часи, і легально, не приховано виконуються згідно
прейскурантів докторські і кандидатські дисертації.
Спостерігаючи більше півстоліття за подіями, що сталися в Україні, можна
констатувати два негативних впливи: перший зовнішній і дуже активний з боку США;
другий внутрішній з боку прибічників США. Очевидний безперечний факт-руйнація
стратегічно важливих галузей: літакобудівної, аерокосмічної, верстатобудівної-серцевини
машинобудування, сільськогосподарської, тощо.
Наслідки недолугої патентної політики свідчать про наступне: немає потреби
соціального і суспільного замовлення; немає моральної і матеріальної мотивації
оформляти охоронними документами щось нове [2] при постійному підвищенні зборів в
середньому в 3-9 разів згідно прийнятої 12 червня 2019 року постанови КМУ № 496 [4].
Відчутна для винахідників руйнація системи інтелектуальної власності(ІВ) продовжилася
після передвчасного вступу України в 2007р. із слабою економікою у Світову організацію
торгівлі (СОТ).
В той же час є досвід зарубіжних університетів розвинених країн, де патентній політиці
у сфері ІВ приділяється особлива увага. Відомий закон Бойля-Доула, який вперше ввів
єдину патентну політику держави відносно винаходів, створених в університетах,
некомерційних наукових організаціях і малому бізнесі. Традиційно активну патентноліцензійну роботу проводять провідні американські ВНЗ: Массачусетський технологічний
інститут, Стенфордський, Гарвардський і Каліфорнійський університети.
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАПЫЛЕННОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ
ИСПЫТАНИЯХ НА ОТРЫВ, ТЕРМОСТОЙКОСТЬ И ИЗГИБ
Для оценки прочности покрытия и его сцепления с подложкой используют специальные
образцы с нанесенным покрытием. В частности, наиболее распространенными способами
испытания являются методы вытягивания штифта, термоциклирования и изгиба.
Исследования выполнялись методом компьютерного моделирования на базе метода
конечных элементов (КЭ) с использованием лицензионного программного комплекса
ANSYS. Для испытаний на отрыв исследовали образцы типа втулки со штоком с
нанесенным на их верхнюю поверхность покрытием [1]. Общий вид исследованных узлов,
физические и конечно-элементные модели исследованной области показаны на рис. 1.

а
б
в
Рис. 1 – Образец для испытаний на отрыв (а), физическая (б) и КЭ (в) модели исследуемой
области (1 - шток, 2 – втулка, 3 – покрытие, 4 – моделируемая область)
Для испытания на изгиб исследования выполнялись аналитическими расчетами
(упругая стадия нагружения) и методом компьютерного моделирования (упругое и
упруго-пластическое нагружение). Изучалось напряженно-деформированное состояние
образцов типа плоской пластины (полосы) с нанесенным на верхнюю поверхность
покрытием [2]. Физические и конечно-элементные (КЭ) модели показаны на рис. 2.
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б
Рис. 2. – Схемы физической (а) и КЭ (б) образцов с покрытием для испытания на изгиб
Для испытаний на термоциклирование исследовали образцы типа плоской пластины с
нанесенным на верхнюю поверхность покрытием, которые обычно используются при
испытаниях на термостойкость. Физические и конечно-элементные модели показаны на
рис. 3. Анализировались поля и эпюры напряжений в упругой стадии работы на образцах
с покрытием при повышении температуры на ΔТ=100 град [3].

а
б
Рис. 3 – Физическая (а) и конечно-элементная (б) модели образца с покрытием для
испытания на термостойкость
При испытании прочности напылѐнного слоя на отрыв наиболее загруженная зона
расположена вблизи точки соединения шток-втулка у поверхности раздела покрытия и
подложки. Наибольшие напряжения отрыва увеличиваются с увеличением жесткости
напыленного слоя. Методами аналитического расчета и компьютерного моделирования
установлены количественные зависимости напряжений при изгибе образцов с
напыленным слоем. Анализ результатов расчетов показал, что уровень максимальных
нормальных напряжений как в напыленном слое, так и подложке, значительно (на 2
порядка) превышают касательные. Характер распределения напряжений существенно
зависит от соотношения толщин покрытия и подложки и не изменяется при
пропорциональном их увеличении или уменьшении. На уровень напряжений при
неизменной толщине подложки влияет как относительная толщина напыленного слоя, так
и его жесткость. Максимальные напряжения в покрытии снижаются с увеличением его
относительной толщины и увеличиваются с ростом его относительной жесткости. При
термоциклировании уровень и характер распределения продольных напряжений на
большей части образца может быть определен аналитическим расчетом, а поперечные и
касательные напряжения только компьютерным моделированием.
При термоциклировании образцов с покрытием в последнем создаются растягивающие
напряжения, создающие условия для хрупкого разрушения, как на стадии нагрева
(продольные в средней части образца), так и на стадии охлаждения (поперечные на
торцевых поверхностях). Вблизи торцов на границе раздела возникают касательные
напряжения, создающие условия для отслоения.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА
ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ НАУКОВО – ОСВІТНІМ ПОТЕНЦІАЛОМ
КРАЇНИ
Промислово розвинуті країни світу замість тарифної системи оплати та оцінки будьякої праці ефективно використовують інформаційні системи аналітичної оцінки. У даний
час декілька американських компаній монополізували світовий ринок впровадження цих
систем та надання відповідних послуг [1]. Разом із тим, практично всі пострадянські
країни до цього часу використовують застарілу систему тарифної оцінки праці та
нарахування її оплати. Колектив авторів створив вітчизняний аналог – інтелектуальну
інформаційно-аналітичну систему оцінки будь якої професійної діяльності та її оплати,
адаптувавши її в першу чергу для науково-освітніх фахівців України.
Система базується на існуючих нормативних документах, розробленому теоретичному
та методологічному базисі, використовує можливості теорії і практики штучного
інтелекту. І на відміну від закордонних систем, враховує значно більшу кількість факторів
та можливостей міжнародної інформаційної інтеграції та сучасних цифрових технологій.
Відповідно до законопроекту від 15.09.2016 р. №5130 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» необхідно вносити зміни в низку законодавчих актів щодо
оцінки та здійснення професійної діяльності. Найсуттєвіша зміна стосується розширення
систем оплати праці та перехід від тарифних підходів до безтарифних, які формуються на
оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників і, головне, забезпечують
конкретному фахівцю адекватну його функціональним можливостям та отриманим
результатам оплату праці та оптимізацію фонду оплати праці підприємств та організацій.
Вирішення цих завдань дозволяє повною мірою реалізувати прогресивне використання
розподіленого робочого простору та віртуальних робочих місць, що взагалі не
розглядалося раніше за відсутності як теоретичних так і прикладних основ побудови
інтегрованих інтелектуальних систем такого класу, так і самих методів та алгоритмів
моделювання професійної діяльності.
Авторським підходом до вирішення проблеми оцінки професійної діяльності та
створення відповідного інформаційного і програмного забезпечення є побудова моделі
професійної діяльності з погляду системного аналізу, що дозволило дослідити не тільки
структуру роботи (професії), але й визначити зв'язок між структурними елементами, їх
взаємний вплив та розрахувати їх необхідну кількість для отримання даних визначеної
точності. Новим, і вперше запропонованим авторами, є також підхід, що базується на
застосуванні теорії нечітких множин для опису слабо структурованих елементів
структурної моделі та методів прийняття рішень на базі розроблених алгоритмів і
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програм, що дозволило суттєво розширити межі моделювання та використання
методології моделювання [2, 3].
Як результат, авторами запропоновано принципово нову теоретичну і прикладну базу
аналітичної оцінки професійної діяльності, а саме: інформаційний, функціональний і
математичний опис професійної діяльності, розділення будь-якої діяльності на певну
кількість функціональних (структурних) елементів, які можуть бути описані
інформаційними моделями в анотації «Сутність – зв'язок». В основу дослідження
покладено вже апробовані авторами класифікації та математичний опис інформаційних
моделей базових елементів структури професійної діяльності. Отримані авторами нові
інформаційні взаємозв‟язки, правила та алгоритми обробки оцінок зазначених сутностей
дозволили розробити нові методи та нові інформаційні технології, створити методологічні
та прикладні основи аналітичної оцінки професійної діяльності та управління людськими
ресурсами.
Розширено класифікаційні групи, з існуючих дев‟яти в Україні на теперішній час, до
певної кількості нових груп, об‟єднаних за іншими від освітньо-кваліфікаційного рівня
принципами, що суттєво збільшує глибину та рівень деталізації оцінки і дозволяє перейти
до нетарифних систем оплати праці відповідно до сучасних вимог та надавши
підприємствам України сучасну інтелектуальну інформаційну систему, інтегровану з
більшістю ERP та HMR-системами управління підприємствами та організаціями всіх
форм власності та їх кадровим потенціалом.
Результати даного дослідження мають значний економічний і соціальний ефект, який
отримає кожне підприємство та організації всіх галузей промисловості та бюджетної
сфери за рахунок оптимізації конкретних фондів заробітної плати (що доказує досвід
США, Канади, Японії), де діє нетарифна система оцінювання та оплати праці (яку, в свою
чергу, реалізують розроблені і, певним чином, недосконалі на теперішній час
інформаційні системи. Державний бюджет України отримає додаткові фінансові
надходження від розширення бази системи оплати праці (врахування віртуальних робочих
місць, аутсорсинг та ін.), підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності
трудових ресурсів та ефективного використання кадрового потенціалу України.
Розроблене базове ядро інтелектуальної інформаційно-аналітичної системи - «Аналіз та
оцінка роботи на промисловому підприємстві» (свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір від 10.12.2015 р. № 62879) було впроваджено на промислових
підприємствах: ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об‟єднання», АТ
«Мотор Січ» (м. Запоріжжя), ТОВ «Т.М.М.» (м. Київ). Розроблені в подальшому
програмні модулі враховували специфіку науково-освітньої праці і були апробовані в
декількох технічних університетах України. В результаті апробації та пілотного
впровадження було досягнуто економічний ефект, який полягав у зменшені частки фонду
оплати праці у загальному бюджеті підприємства з одночасним підвищенням
продуктивності праці.
В цілому отримані результати вирішують важливу для України соціально-економічну
проблему, не мають аналогів в Україні та СНД, відповідають сучасним світовим
тенденціям, над якими працюють вчені та розробники інформаційних технологій і систем
промислово розвинених країн світу в рамках «Індустрія 4.0» із забезпечення міжнародної
та європейської інформаційної інтеграції з використання єдиних аналітичних і
нетарифних форм оцінювання та оплати праці підприємствами всіх форм власності.
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МОДЕЛЬ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ
Тенденції в машинобудуванні останнього десятиліття можуть бути використані як
прототип напрямку виходу з глибокої кризи інженерної освіти в Україні.
Технологічні можливості сучасних багатоопераційних верстатів з ЧПК дозволяють
здійснювати різні види обробки на одному верстаті, забезпечуючи високі показники
точності і продуктивності обробки деталей за один установ методом концентрації
операцій. Стрімкий розвиток технологічних можливостей багатоопераційних верстатів
типу «оброблюючий центр» зумовлений перш за все зменшенням частки великосерійного
і масового виробництва і відповідним зростанням одиничного і дрібносерійного.
Проблемою сучасної інженерної освіти є її типовість, традиційність, структурованість,
низька гнучкість, вузька спеціалізація та диференціація навчальних дисциплін, що цілком
подібно ознакам, які характерні серійному виробництву в машинобудуванні, частка якого
невпинно зменшується. Окрім цього серйозною перешкодою для інтенсивного розвитку
вітчизняної інженерно-машинобудівної освіти є те, що компетентність, навички і уміння,
якими володіє переважна більшість професорсько-викладацького складу, сформовані
протягом їх тривалої професійної діяльності та вже не задовольняють вимогам сучасних
тенденцій розвитку суспільства. Сьогодні категорично не можна використовувати для
підготовки молодих інженерів ті методики побудови навчально-виховного процесу та
моделі побудови відносин викладача до студентів, які були цілком прийнятні 10-20 років
тому і якими досвідчені викладачі навчились віртуозно користуватись завдяки своєму
досвіду та багаторічному повторенню.
Так само, як і сучасний багатоопераційний верстат, викладач нового покоління в
навчальному процесі повинен демонструвати вміння користуватися різними сучасними
інструментами, методиками та підходами, здатними викликати інтерес у нинішнього
молодого покоління. Або принаймні викладач не повинен знищувати у студентів бажання
навчатися, внаслідок чого вони сфокусовані на пошуках роботи вже на 1-2 курсах.
Аналогічно машинобудуванню, інженерна освіта повинна стати дрібносерійною з
максимальним наближенням до одиничного виробництва. На сьогоднішній день, серійний
випуск сотень однотипних вузько спеціалізованих інженерів не актуальний. Кожен
сучасний молодий інженер повинен бути індивідуальністю, підготовленою за особистою
унікальною освітньою траєкторією з чітко визначеними і контрольованими
(вимірюваними) компетенціями за максимально короткий термін. Фактично це підготовка
на індивідуальне замовлення роботодавця з урахуванням особистісних якостей молодої
людини. Але як це зробити максимально швидко і ефективно?
В якості прототипу моделі підготовки інженера пропонується прийняти обробку
деталей на сучасному багатоопераційному верстаті з ЧПК. Фактично сучасна інженерна
випускаюча кафедра повинна бути тим самим «багатоопераційним верстатом з ЧПК», на
якій здобувач інженерної освіти нового покоління зможе набути широкий спектр
компетенцій, професійних (Hard skills) та особистісних (Soft skills) навичок.
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Протягом першого курсу здобувачам повинна надаватись загально-інженерна базова
підготовка. Набір на перший курс пропонується здійснювати не за напрямами чи
спеціальностями, а на факультет. Думка про те, що дитина в 17 років здатна усвідомлено
вибрати майбутню спеціальність – ілюзія. Переважна більшість дітей можуть вибрати
університет в якому б хотіли навчатись та професію: лікар, інженер, програміст, психолог,
агроном тощо. Вони не здатні, вступаючи на 1-й курс, усвідомлено вибрати конкретну
спеціальність. В реальності абітурієнти практично незнайомі особисто з професорськовикладацьким складом, яким випускні кафедри укомплектовані. Потрібно чесно зізнатися,
що в більшості випадків вибір абітурієнта здійснюється в умовах значної невизначеності.
В перший рік навчання повинно бути платним для всіх, за виключенням окремих
пільгових категорій. Навчаючись протягом першого року в університеті в загальному
потоці, без розподілу на групи за спеціальностями, студенти повинні мати можливість
особисто познайомитись з тим де вони навчаються та хто їх навчатиме в майбутньому.
Кожному з потенційних майбутніх викладачів має бути надана можливість представити
себе студентам, продемонструвати їм свою компетентність та вміння.
Після першого року навчання студенти повинні обрати собі випускаючу кафедру, на
якій в подальшому продовжать навчання. Починаючи з 2-го курсу, для фінансування
підготовки фахівців повинно залучатись державне фінансування, розподіл якого повинен
бути залежно від потреб держави та здійснюватися цілеспрямовано пропорційно кількості
студентів, що обрали навчання за певними напрямками (випускаючими кафедрами).
Навчаючись другий рік вже на тій кафедрі, яку обрали, студенти мають можливість ще
ближче познайомитись з тими, хто буде їх в подальшому навчати. Після другого року
навчання студент повинен мати можливість змінити випускаючу кафедру. Така
можливість має бути обов‟язковою, оскільки не завжди після першого курсу можна
здійснити безпомилковий вибір. Також після другого курсу студент повинен з числа
викладачів випускаючої кафедри обрати собі ментора – викладача, який буде майбутнім
керівником дипломного проекту, тим, хто безпосередньо нестиме відповідальність за його
підготовку. Це повинен бути вибір студента, а не призначення кафедри. Для такого
усвідомленого вибору в студента було 2 роки можливостей спілкуватися та аналізувати.
Вимушеною необхідністю сучасного викладача інженерного профілю є не тільки
компетентне володіння професійними, технічними знаннями, а й володіння
елементарними знаннями і навичками так званих Soft skills. Викладач нового покоління
повинен стати ментором, тобто давати не тільки вузько-спеціалізовані знання, а одночасно
бути і лектором, і наставником, і коучем, і розумітися в елементарних основах психології
та емоційного інтелекту. В протилежному випадку він просто не зможе виконати свою
основну функцію: підготувати молодого фахівця, який матиме цінність для суспільства,
держави та роботодавця.
Функцією ментора має бути формування, контролювання та коригування траєкторії
індивідуальної підготовки молодого інженера. Ментор має нести відповідальність за
підготовку інженерних фахівців перед тими, хто цю підготовку фінансує. Фактично на
менторі має бути відповідальність за цільове використання коштів на підготовку фахівця.
Можливість змінити ментора у студента має бути після кожного року навчання, але така
можливість не допустима в останній рік навчання.
Таким чином, запропонована модель підготовки фахівців інженерно-машинобудівного
профілю передбачає дійсну, а не декларативну студентоорієнтованість та має стати
стимулюючою для набуття викладачами сучасних і затребуваних суспільством навичок і
компетенцій. Тільки орієнтованість інженерної освіти на реальні потреби сучасної молоді
допоможе зупитини її потік на навчання за кордон.
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CONJUGATE ACTION LAW IN DESIGN AND PRODUCTION OF PRECISION
INTERSECTED-AXES, AND CROSSED-AXES GEARING
This presentation deals with geometrically-accurate intersected-axes (Ia – gearing), and
crossed-axes gearing (Ca – gearing). It is proven that in order to be referred to as “geometricallyaccurate gearing”, the gears have to fulfil three fundamental laws of gearing [1]:
First, at every instant of rotation of the gears, the condition of contact of the interacting tooth
flanks, G and P , of a gear and a mating pinion, has to be fulfilled (“Shishkov equation of
contact n g V 0 ”). Here is designated: n g is the unit vector of a common perpendicular,
and V is the vector of relative motion of the tooth flanks at point of their contact.
Second, at every instant of rotation of the gears, the condition of conjugacy of the interacting
tooth flanks, G and P , of a gear and a mating pinion, has to be fulfilled. The condition of
conjugacy is analytically described by “equation of conjugacy” (Radzevich, 2017, [1]) in the
form of a triple scalar product pln Vm n g 0 . Here (see Fig. 1): pln is the unit vector along
the axis of instant rotation in the gearing, Pln ; Vm is the vector of linear velocity of a certain
gear/pinion tooth flank point, m , together with the plane of action, PA (that is, Vm

Fig. 1 – Fulfillment of the condition of conjugacy of tooth flanks G and P
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in Ca – gearing.
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Third, at every instant of rotation of the gears, a gear angular base pitch,
pinion angular base pitch,
b.op

b. p ,

(that is, equalities, b.g

b. g

, and a mating

both, must be equal to operating base pitch of the gear pair,
b.op ,

and b. p

b.op

have to be valid).

а
б
Fig. 2. – Only approximate gears can be generated in a) spiral bevel gear grinding, and
b) helical gear honing operations, as three laws of gearing are violated in these operations
In spiral bevel gear grinding operation (Fig. 2,a), in helical gear honing operation (Fig. 2,b),
as well as in numerous of others gear finishing operations only approximate gears can be
finished up. This is a result of violation of three fundamental laws of gearing listed above.
Alignment to these three conditions (to these three fundamental laws of gearing) is a must in
both cases, when designing gears, as well as when manufacturing gears (especially on gear
finishing operations) [1], [2], [3], [4]. It is proven [5] that contact pattern of a favorable geometry
and location can be ensured only in conjugate intersected-axes, and crossed-axes gear pairs – this
is a reliable way to produce high-quality gears.
In-depth understanding of conjugate action law in cases of Ia – gearing, and Ca – gearing is
vital for the development of software for gear-measuring machines (GMMs). No accurate and
reliable gear inspection is possible in cases when conjugate action law (in cases of I a gearing,
and Ca – gearing) is ignored.
Summarizing, it becomes evident that a following statement is valid: Properly engineered
gears for Ia –, and Ca – gear sets fulfil the conjugate action law.
When the condition of conjugacy is violated, the gears can not be used in the design of highpower-density gear transmissions, in gear transmissions with highly-rotated gears, in the design
of low-tooth-count gears, and so forth.
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INTEGRATED QUALITY ASSURANCE OF TESTING SPECIAL MOTOR VEHICLES
Tests play an important role in the life cycle of any modern machinery. They are an integral
part of the technological process of manufacturing and upgrading technical objects, including
military and special purpose vehicles (specialized cars).
Tests of special equipment, namely weapons and military equipment and dual-purpose
equipment, are carried out to provide the power structures of the state with high-quality
equipment. All samples of new and modernized equipment accepted for supply to the Armed
Forces of Ukraine and other power structures of the state are subject to testing.
Basically, tests are divided into preliminary (factory) tests, defining departmental tests, state
tests. The purpose of the tests is to determine and evaluate the conformity of combat, technical
and operational characteristics of the presented samples of special equipment to the requirements
of the customer.
In Ukraine, the State Scientific Research Institute for Testing and Certification of Weapons
and Military Equipment determined as main specialized Agency for testing military and special
equipment. The main activities of the Institute are: study, development and implementation of
unified methodological and organizational basis of implementation of military-technical policy
in the field testing of weapons and military equipment; direct the implementation of all kinds of
test samples of military equipment and dual-use technology with the provision of
recommendations for taking them on board and putting into serial production; development and
approval of programs and methodologies of the state (defining departmental, interdepartmental,
special, control, flight, research, advanced, standard) testing of the new (upgraded) samples
(complexes, systems) of weapons and military equipment, scientific-technical (methodical)
support development work, testing, flight-methodical support of works in the field of aviation;
substantiation, development and realization of ways of development and use of the polygon test,
laboratory and experimental training base; certification of aviation equipment, certification of
aviation equipment and its manufacture; training and certification and flight test engineering
composition, parachute testers, aircraft rescue and diving professionals; development and
improvement of technical requirements, regulatory and procedural documentation for testing;
conducting scientific and scientific-technical expertise.
Due to the approximation of Ukraine's military standards to OTAN standards, the Institute is
progressively transitioning to the testing and certification schemes for weapons and military
equipment adopted in the Western countries.
Object testing can be done in two basic ways:
1. Experimental method - by field tests of an object under certain operating conditions for the
purpose studying of it (that is, by active observation).
2. Modeling an object - by drawing up a mathematical (numerical) model as an analog of the
object and studying it in the operation and simulation of various influences.
Using simulation allows you to transfer real testing to a virtual environment. In doing so, you
can expand the number of modeling options and set different models of impact on the object
(sometimes even beyond the real world). This can significantly shorten test times and reduce
overall test costs. As a rule, in the process of testing the results of mathematical and simulation
modeling of special equipment are confirmed experimentally (because the criterion of truth is
always practice). In this case, abstract models as far as possible specify and concretize, which is
the key to improving their adequacy.
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Often, a combined calculation and experimental method is used, where part of the output
parameters is determined by calculation (simulation) and part - by experimental means, for
example, when testing cars.
For 2015-2019, the State Scientific Research Institute for Testing and Certification of
Weapons and Military Equipment conducted tests of various types of specialized cars: KrAZ
“Shrek” KrAZ “Feona”, “Барс-8”, “Козак” (several versions), “Renault Sherpa Light Scout”,
“Новатор”, “Онцілла”, “Дозор-Б”, “Тритон”, “Варта” and many others.
For these vehicles, experts of the Institute have developed Programmes and Methods of predetermining, departmental and state tests that contain basic validation and evaluation of a variety
of factors: durability, reliability, maneuverability, agility, power, electricity system, performance
of maintenance and repair, performance of metrological assurance and ergonomics, availability
and completeness of detailed design and operational documentation, the sample mass and
dimensions of the matching, labeling, coloring and appearance of the surface coating to
requirements of the guidance documents, the availability of spare parts and other indicators.
In addition to the above general indicators in the test program include validation of additional
performance characteristics stated in the tactical-technical jobs on special cars for the purpose.
For example, for vehicles amphibious checks buoyancy, for car-cranes – checking on the
maximum capacity, for vehicles-excavators or earth-moving machinery – check for maximum
workloads.
For vehicles designed for transportation of personnel (“Козак”, “Новатор”, “Барс-8” and
others), it is obligatory to check the body (capsule) on strength during a rollover of the vehicle
(on the side, on the edge or on the roof) to ensure the required final volume of living space for
the crew and personnel (according to regulation No.66, EEC UN). Habitually, these figures are
estimated by calculation of mathematical or simulation models of structures in software
packages (MathCAD, MatLab) and engineering CAD software packages (ANSYS, LC-Dyna,
SolidWorks Simulations), as well as in special programs.
Almost all military armored vehicles undergo ballistic testing to assess anti-bullet resistance
by shelling their hulls (cabins) with ammunition 5.45, 7.62 with different small arms (АК-74,
ПКМ, СВД). In addition, they are tested for explosion resistance (mainly by simulation in LCDyna programs) in the event of explosion of the charge (STANAG-4569). To confirm the
analytical calculations, the cars are subjected to full-scale tests with a real detonation of the
charge. For example, for the “Козак” armored car a real experiment was carried out - an
explosion of a charge of high-explosive action with a mass of trinitrotoluene 6 kg at different
places of the charge (under the wheels and the bottom of the car). In this case, with the help of
special recording equipment the influence of the parameters of the explosive wave on the car
itself, as well as on the crew and personnel (which are imitated by dummies) was determined.
For specialized vehicles, the performance of the special equipment fitted to the intended
purpose is performed.
As a result of the tests, the commission collects protocols for the evaluation of each indicator
of the test object covered by the test program and draws up a final act of testing. In conclusion,
the commission advises the customer on the further admission of the test facility to the Armed
Forces of Ukraine or other force structures.
Thus, the testing provides the necessary quality of military and special purpose equipment,
which comes to the power structures of Ukraine.
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APPLICATION OF CHEMOGRAPHY FOR EVALUATING THE WORKABILITY OF
HARD ALLOY CUTTING PLATES
The properties of sintered hard alloys are determined not only by their composition and
structure, but also by the presence of various defects. The presence of caverns, cracks, structural
imperfections and other defects in the hard alloy affects the operational stability of the finished
products, the productivity of the processes with their application, and the reliability of operations.
Defects can conditionally be divided into two main groups that is sintering defects and
processing defects. Typically, sintering defects, which include structural defects, are determined
by X-ray diffraction analysis. Identification of cracks is performed using microscopy, using
visualization tools.
We propose to use the chemography method described by the authors in [1, 2] to assess the
defectiveness of a hard alloy and predict its performance. The method is based on the use of
phenomena of activation and fixation of chemical heterogeneous processes of extremely low
concentrations of substances that occur in places of excess surface activity of the body under study.
For the study, T15K6 + TiN hard alloy plates were used; they processed X18H10T stainless
steel. Processing modes – cutting speed of 85 m/min, feed – 0,07 mm/rev, cutting depth – 5,2
mm. A shaft-type part was subjected to processing, external processing, to the passage. To
exclude the influence of surface contaminants before chemographic studies, the plates were
cleaned in a VUP-5 vacuum chamber using equipment for degassing the test samples (holding
time 2 hours, vacuum depth 3–10 Pa, heater temperature 425 K).
The surface of the plates was studied using a REM-106 I scanning electron microscope,
obtaining images of the surface layer in reflected electrons, and chemographic images were
obtained according to the procedure [3].
Since chemographic patterns differed in the optical density of the image, a technique of
averaging shades of gray was used. So, to assess the degree of influence of the acting factor on
the chemographic image, we switched to the relative blackness index, which was calculated by
the formula
To determine the optimal exposure time η, studies were performed that showed a change in
the relative blackness index as a function of time
. The results showed that exposure for
η = 20 min makes it possible to obtain the maximum value of image contrast.
To minimize the degree of influence of the plate coating on the obtained chemographies, a
preliminary determination of the coating thickness was performed using the NOVOTEST TP-1
coating thickness gauge. Average values of the coating thickness h were obtained both at the
tops of the plate and at its working edges. The coating thickness was measured on new plates, as
well as after a certain period of their work.
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The chemography of the plate has clearly defined contours with a width of 0,4–0,9 mm,
which differ from the presence of defects that are visually determined at the edges and vertices
of the plate. The presence of a thin TiN layer does not significantly affect the black density, since
a change in the coating thickness (from 2 μm to 10 μm with an average value of 6.0 μm before
processing and from 0 μm to 8 μm with an average value of 4,0 μm after processing) led to a
change in the parameter Ic. At the same time, we found that with an increase in the processing
time for this plate, the chemographic picture of the plate changes: the borders become wider
(over 1,5 mm), figure 1. This width directly depends on the cutting conditions, and determines
the chemographic activity of the surface.

Time of using
Fig. 1 – Change in the chemographic activity of the plate surface after a certain period of its
operation. In the last image, the plate before destruction
Comparing the microelectronic image with the obtained chemographic image, we can
conclude that the idle vertex (Figure 2, a) gives less illumination, while the vertex experiencing
loads from the cutting process even more without damage to the coating is more active. We
found that the chemographic picture will change with the growth and accumulation of critical
damage to the hard alloy. So, if at the initial moment of time the maximum contrast of the image
is observed only at the ends (in places where the planes converge), then during operation the
index Ic increases on those surfaces where the action of the process factors was maximum.

a)
b)
Fig.2 – Microelectronic images of initial (а) and working vertices (b)
Thus, obtaining a chemographic image of the initial plate and comparing it with the existing
standard ones, we can evaluate the initial state of the material and predict the period of operation
of the plate. In this case, a criterion for existing defects and structural imperfections can be a
change in the blackness index, the minimum value of which indicates a minimum of structural
disturbances and internal defects.
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INTENSIFICATION OF THE CARDBOARD SHEET DRYING PROCESS
Drying of cardboard sheets is carried out on drying cylinders as part of a cardboard machine.
Due to the high mass per square meter of cardboard and, accordingly, the amount of moisture in
it, the total quantity of drying cylinders varies from 100 to 200. This increases the metal
consumption of the cardboard machine and the power consumption of rotation of the drying
cylinders. In addition, the high cost of drying cylinders increases the depreciation of the
equipment and the cost of production.
The drying process of cardboard consists of periods of heating, constant and sink rate [1]. The
maximum intensity of evaporation is observed during the period of constant rate. Therefore, it is
advisable to minimize the heating time, which increases the number of drying cylinders required
for this purpose.
In connection with the above mentioned, the task is to reduce the heating time of the
cardboard sheet at the beginning of drying. To do this, increase the heat flow to the cardboard
sheet at the beginning of the drying part.
At the beginning of drying, the humidity of the cardboard sheet is high (usually about 5060%), and the heating time is insignificant (several seconds) [2]. Therefore, the possibility of
destructive processes in the cardboard sheet is minimal.
On the drying cylinders, heat is transferred to the cardboard sheet in a conductive manner by
the steam supply to the middle of the cylinders. Increase of pressure and the steam temperature
will cause the sheet to adhere to the outer surface of the cylinder and the probability of breakage.
In addition, increasing the pressure requires an increase in the thickness of the cylinder wall and,
accordingly, an increase in temperature resistance and metal consumption.
Another option to increase the thermal load on the cardboard sheet is the simultaneous
application of different methods of heat transfer. The conductive method can be combined with
convective and radiation methods. The last two ones are non-contact, which is an advantage
when the moving material is heated.
Hot air is often used as a heating agent. However, it is decided to use steam to increase the
heat intensity. The downside is a slight increase in moisture, mostly on the surface of the sheet.
Therefore, it is desirable to remove it immediately after formation, so it does not leak inside the
sheet. In this case, hot air and the infrared radiation can be applied.
Therefore, it is concluded firstly to treat the surface of the cardboard with steam and then with
hot air and infrared radiation. The design of the modernized drying unit of the cardboard
machine is shown in Figure 1.
As can be seen from Figure 1, a drying device has been added to the standard double-deck
bundle of cardboard machines. In addition, a vacuum cylinder was used as the first lower
cylinder. If a drying cylinder was used, the cardboard sheet would be covered with a wire, that
would become a thermal resistance for the transmission of heat from hot air and infrared
radiation. Also during the use of vacuum cylinder, the first three cylinders transact the seamless
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wiring of the cardboard sheet. So the sheet touches the wire all the time, which makes it
impossible to tear out. Availability of a vacuum chamber inside the vacuum cylinder
compensates the influence of the inertia force and makes it impossible to tear.

1 – cardboard sheet; 2 – drying cylinder; 3 – wire; 4 – wire roll; 5 – vacuum cylinder; 6 – a
wire guide; 7 – wire stretcher; 8 – dryer.
Fig. 1 – Drying group of cardboard machine after modernization
The drying device is located directly above the uncovered surface of the cardboard sheet. It
consists of a frame with divisions inside, forming sections. In the first section - supply of sharp
water vapor and its removal through the pipeline outside the drying device. In the second section
hot air is supplied and infrared emitters are installed. The surface moisture from the condensation
of the steam evaporates and the sheet continues to heat up.
At the end of the drying device, the hot air together with evaporated moisture, is sucked out
through the pipelines outside of the drying machine.
This design ensures rapid heating of the cardboard sheet, reducing the number of drying
cylinders and overall size of the cardboard machine.
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DESIGN OF CYCLE MECHANISMS OF PRINTING MACHINES
Studies of technological processes, as well as the kinematic and dynamic characteristics of
cycle machines allow us to argue, that the design of printing equipment is, in fact, the process of
finding the optimal ratio of the parameters of its mechanisms to solve production problems. The
approach to solving this problem involves dividing the whole design process into separate
formalized units.
1. Determination of the basic parameters of the developed model – technological
optimization: choice of technological process; minimization of intervals of working moves;
minimization of energy costs; quantitative assessment of process quality; creation of
experimental model of technological process.
2. Structural optimization: choosing the type of actuator; choice of design of actuators and
determination of their parameters; choice of conveyors, transfer mechanism, and method of
material input; choice of counterbalancing mechanisms; cyclogramming of functions of separate
mechanisms, synchronization of work of technological and transport devices; choice of
parameters of periodic motion of actuators; prediction of basic operational characteristics; choice
of automation and process control equipment; technical and economic evaluation of the proposed
optimization.
3. Parametric (design) optimization: maximum use of standard blocks, mechanisms, devices;
minimization of metal intensity of structures, at the same time, ensuring their sufficient
reliability; design of transmission devices; design of optimal product flow distribution systems,
energy and information flows at the enterprise.
In order to improve the dynamics of the machines, as well as the uniform power consumption
during the kinematic cycle, the following sequences in the development and design of cycle
mechanisms of printing machines have been defined:
- determination of technological loads and period of time for execution of machine
technological process;
- determination of phase angles corresponding to operation mode, idle mode and stopover;
- synthesis of laws of periodic motion depending on the conditions of concrete loading of
actuators;
- selection of schematics and geometrical parameters of actuators;
- synthesis of cycle mechanisms with taking into account the dynamic characteristics of the
machine and the nature of technological loads;
- synthesis of balancing devices, with the aim of reducing excess loads and averaging power
consumption;
- synthesis of original (special) mechanisms with taking into account the implementation of
technological processes and load balancing;
- selecting the automatic process control schematics.
This approach makes it possible to choose in each case a rational design sequence and to
determine the optimal structure of mechanisms and machines according to the parameters of the
technological process.
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CONTROL OVER THE TECHNICAL CONDITION OF MECHANICAL
COMPONENTS OF INDUSTRIAL EQUIPMENT BASED ON ENERGY PARAMETER
OF ITS DETERIORATION
The intensity of deterioration of equipment at mining and metallurgical enterprises is
determined by the ware rate and the ensemble of damage of the components of functional
assemblies and working face of the equipment.
At various stages of defects (nucleation, development, catastrophic impact) there is a common
parameter: they do not change the dynamic equilibrium of mechanisms‟ components but
according to D‟Alamber‟s principle they shift the energy level of these components‟ interaction
because of the coercive force occurrence via corresponding defects:
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where, f ( y, y* , y** , t ) the coercive force, caused by the defects, which accelerate deterioration
of the equipment.
Study of the coercive force nature, particularly its energetic aspect, may contribute to the
conditions of deterioration of the equipment.
The calculation and explanation of the coercive force occurrence f1(t) caused by the
constructive technological defects and damages of mechanical engineering assemblies may be
based on fluctuating activity analysis of excitation band. As far as dynamic reactions of the
systems of production equipment mechanisms, which are controlled to identify the process of
deterioration of the equipment components, are based on oscillatory characteristics of its i
point, there is a good reason to consider the oscillation equation.
The oscillation equation is set up based on common and oscillation systems methods. The
vibrations from the effect of mechanisms‟ defects, as a rule are described by differential
equations or by the equations that can be derived to a linear one (for indefinite vibrations). These
equations are described based on the laws of Newton and D‟Alamber. According to these laws
geometric sum of the forces of constraint reaction and inertial force at any point of the oscillation
system are always zero provided translational vibrations. The vibrations of any system can be
described by equations of Lagrange:
d Wk
dt qi

Wk
qi

Qi i 1, 2,..., s

,

(2)

where Wk – kinetic energy of a system;
qi – joint coordinates definitely identifying coordinate of the system;
Q – summarized force that acts in the line of i coordinate;
s – degree of freedom.
Under the conditions of the minor fluctuations of defects and damages kinetic energy of a
system that contains lumped mass (k – 1, 2,..., n) is quadratic function of their speeds.
Wk

1 n
mr vk2
2k 1

1 n
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2k 1
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zk2

,

where vk – motion speed k- mass;
xk, yk, zk – projection of the velocity vector vk - rectangular coordinates.
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Radius is vector of k- point of oscillatory system with scleronomous constraints, which has n
degree of freedom and is joint coordinates function of qi system. The coordinates xk, yk, zk can be
represented by the functions xk xk q1 ,..., qs , yk yk q1 ,..., qs , zk zk q1 ,..., qs .
Taking into account that
Xk

xk

q1 qi ...

xk

qs qs

,

(4)

where (for y k and zk analogous), the equations of kinetic energy ( in joint coordinates) is:
Wk

1 2 a1,1q12 ... ass qs2

2a1,2 q1q2 ...2as 1sqs ,

(5)
Wk qi q j
where aij a ji
inertia lag coefficient, it is defined by the mass (moments of
inertia lag) of the elements or something that is their functions. Consequently, kinetic energy at
small-amplitude oscillation, is a quadratic function of system extend speed. Similarly the
potential energy of the system is a quadratic function of very joint coordinates
2

1 2 c1,1q12 ... css qs2

Wn

2c1,2 q1q2 ...2cs 1sqs 1 , qs

,
(6)
harshness coefficient of the system. For the systems with
decadent oscillations caused by resistance force QVi proportional speeds Vi of the system, a
scattering function can be represented, which is a quadratic function of very joint coordinates
too.
where сij

с ji

2

Wn

Ф

qi q j

1 2 b1,1q12 ... bss qs2

2b1,2 q1q2 ...2bs 1sqs 1 , qs ,

(7)

where bij=bji – loss coefficient.
The performed analysis has shown that the level of energy load of production equipment
components is quadratic function of oscillative motion speed resulting from parameters of
technological process and deterioration rate of the mechanism. During exploitation, energetic
load decrease without correction of parameters of technological process gained through
minimizing of movable equilibrium of the mechanism, since kinetic energy of equipment‟s
component is defined as geometric sum of products of unbalanced mass by velocity squared of
oscillatory motion speed. Consequently, unbalanced mass reduction, bringing axis of inertia to
axis of rotation and placement of mechanism mass in reverse direction are obvious reserve of
reduction of energy load on the components, which reveals itself whilst control of dynamic
reactions of equipment mechanisms and can being carried out with condition monitored
maintenance.
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VERBESSERUNG DER GENAUIGKEIT DER TEMPERATURMESSUNG IN DER
SCHNEIDEZONE BEIM FRÄSEN EINES KNOCHENÄHNLICHEN MATERIALS
In den Letzten Jahrzenten ist der Anzahl der Hüftgelenkoperationen deutlich gestiegen und
weist eine steigende Tendenz wieder auf. Bei den besser erforschten Kniegelenkoperationen
werden etwa 25% der Revisionen wegen Probleme mit dem Zusammenwachsen von Prothese
und Knochengewebe durchgeführt [1].
Es wird vermutet, dass die Defekte beim Prothesenaufstellung unter anderem auch durch die
thermische Nekrose, d.h. Aussterben von Zellen des Knochengewebes unter der Wirkung einer
höhen Temperatur, die im Laufe der für die Aufstellung der Prothese notwendigen
Fräsbearbeitung entstehen kann, verursacht werden könnte.
Für die Überprüfung dieser Hypothese soll eine Messung der Temperatur beim Fräsen
möglichst nah zu der Schneidezone durchgeführt und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der
Nekrose (qualitativ) ermittelt werden. Als Kriterium für das Auftreten der thermischen Nekrose
wurde ein Diagramm nach Lundskog [2] (Abb. 1) genutzt.

Abb. 1 – Grafische Darstellung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der thermischen in
Abhängigkeit von der Temperatur und Einwirkzeit nach Lundskog
Zum Erreichen einer möglichst hohen Genauigkeit bei der Temperaturmessung wurde eine
Analyse von Eigenschaften der in der Technik am meisten angewendeten
Temperaturmessverfahren bzw. -werkzeuge, nämlich Thermoelemente (Thermopaare),
Wiederstandsthermometer, Infrarotthermometer und temperaturempfindlicher Werkstoffe bzw.
Farben durchgeführt. Anhand der messtechnischen und wirtschaftlichen Merkmale wurde
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beschlossen, die Thermoelemente von Typ T für die Messung anzuwenden. Solche
Thermoelemente weisen im Temperaturbereich 40…125°С die geringste Grenzabweichung
unter anderen Typen von Thermoelementen, nämlich ±0,5 K [3].
Das Fräsen des menschlichen Knochens bzw. des knochenähnlichen Materials wurde nur in
geringer Maß erforscht. Daraus resultiert, dass auch die Effekte, die der Vorschub und die
Schnittgeschwindigkeit auf die Temperatur in der Schneidezone aufweisen, nicht bekannt sind
und ein Bereich, in dem die höchste Temperatur entwickelt wird, nicht im Voraus bestimmbar
ist. Zum Ermitteln dieses kritischen Bereiches sollen zwei Vorversuche durchgeführt werden.
Bei jedem Versuch werden vier Thermoelemente eingesetzt. Schema der Positionierung der
Thermoelemente wir auf der Abb. 2 Dargestellt.

Abb. 1 – Schema der Anordnung von Thermoelemente
Die in diesem Versuch ermittelten Daten zur Temperaturverteilung werden im Laufe der
weiteren Versuche für die Ermittlung des Einflusses der Schnittdaten auf die Temperatur in der
Schneidezone genutzt.
Die Versuchsvorbereitung und –durchführung wurde an der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg, Deutschland, erledigt.
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EXPERTEN-SYSTEM ZUR ZUWEISUNG VON ZERSPANUNGSWERTE BEIM
DREHFRÄSEN VON CO-CR-MO-LEGIERUNGEN
Co-Cr-Mo-Legierungen werden dank ihrer hohen Einheilungsraten bei Menschen zunehmend
in der Prothetik eingesetzt. Aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften sind sie jedoch schwer
bearbeitbar. Sogar bei der Verwendung spezieller Werkzeugwerkstoffe tritt ein schneller
Werkzeugverschleiß auf. Deshalb ist es aktuell den Bearbeitungsprozess von Co-Cr-MoLegierungen zu optimieren, um die Lebensdauer des Schneidwerkzeugs zu verlängern und die
hohen Anforderungen an die Qualität der bearbeiteten Oberflächen zu erfüllen.
In dieser Arbeit wird vorgeschlagen, orthogonales Drehfräsen anstatt des Drehens zu
verwenden. Die Vorteile dieser Methode sind ein produktiverer Materialabtrag, eine geringere
Intensität des Werkzeugverschleißes, ein geringerer Druck auf das Werkstück durch das
Werkzeug und eine geringere Oberflächenrauheit [1]. Das Verfahren wird als Alternative zum
Drehen erfolgreich bei der Verarbeitung von Aluminium und gehärtetem Stahl eingesetzt [2].
Aufgrund der komplexen Kinematik und dynamischen Bedingungen des Prozesses [1] wird es
in der Produktion nicht sehr häufig verwendet, sodass derzeit nur wenige Informationen zu
optimalen Zerspanungswerten bei der Bearbeitung verschiedener Materialien vorliegen.
Bestehende Formeln zur Berechnung der Zerspanungswerte beim Drehfräsen [3] können nur für
Vorberechnungen eingesetzt werden. Um dieses Problem zu lösen, wird vorgeschlagen, einen
Mechanismus zur adaptiven Steuerung von Zerspanungswerten zu verwenden.
Ein Schlüsselelement eines solchen Mechanismus ist ein Expertensystem, das das
Steuersignal an die Maschine überträgt. Es besteht aus einer Datenbank und Algorithmen für
maschinelles Lernen, die automatisch Beziehungen zwischen den Schnittparametern und dem
Zielwert (Oberflächenrauheit oder Werkzeugverschleiß) finden.
Um eine Datenbank zu erstellen, soll eine Reihe von Experimenten mit unterschiedlichen
Zerspanungswerten durchführt, den Werkzeugverschleiß gemessen und die Rauheit der
bearbeiteten Oberfläche bestimmt werden. Diese Daten werden verwendet, um den Algorithmus
zu trainieren. Der erlernte Algorithmus erfasst Daten von Sensoren und liefert EchtzeitFeedback, um die Zerspanungswerte basierend auf dem internen Modell anzupassen (Abb. 1).
Ähnliche adaptive Steuerungssysteme mit Verwendung von Algorithmen für maschinelles
Lernen wurden bereits erfolgreich für Drehen [4], Fräsen [5] und additive Technologien [6]
angewendet.

Abb. 1. – Allgemeines Schema des adaptiven Steuerungssystems
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Frühere experimentelle Studien haben gezeigt, dass die Oberflächenrauheit und der Verschleiß
des Schneidwerkzeugs beim Drehfräsen durch Exzentrizität, axiale Schnitttiefe,
Längsvorschubgeschwindigkeit und Spindeldrehzahl beeinflusst werden [1]. Um die Datenbank
zu erstellen, wurden 20 Experimente mit variabler Schnitttiefe in der ersten Stufe durchgeführt.
Nach jedem Experiment wurden Messungen des Schneidkantenverschleißes und der Rauheit der
bearbeiteten Oberfläche durchgeführt (Abb. 2).

а)
b)
Abb. 2. – Messergebnisse: a) Schneidverschleiß und b) Oberflächenrauheit
Nach der Erstellung der Datenbank wurden mehrere Algorithmen für maschinelles Lernen
entwickelt. Bei der Kreuzvalidierung wurde der Algorithmus mit der höchsten
Vorhersagegenauigkeit ausgewählt, nämlich Support Vector Regression. Die durchschnittliche
Abweichung der simulierten Werte von den Messergebnissen betrug 0,14 μm für den Verschleiß
der Werkzeugschneide und 0,04 μm für die Rauheit, was ausreicht, um das Modell in Betrieb zu
nehmen.
In der Zukunft ist geplant, die Datenbank mit den Ergebnissen von Experimenten unter
Veränderung von Schnittgeschwindigkeit und Vorschubgeschwindigkeit zu ergänzen.
Das vorgeschlagene Verfahren wird den Prozess des Drehfräsens kontrollierbarer machen,
wodurch es bei der Herstellung von Prothesen verwendet werden kann.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІПЕРБОЛОЇДНОГО ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ
ОБРОБКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС
Основним завданням проектування інструменту, заснованого на схемах
формоутворення 3-го класу для фінішної обробки зубчастих коліс є визначення профілю,
як зовнішньої поверхні, так і профілю бічних витків цього інструменту.
Профіль бічної поверхні такого зуба являє собою криву лінію, описати яку можна за
допомогою теорії зубчастих зачеплень. При визначенні профілю інструменту теорія
зачеплення розглядає питання отримання поверхні зуба за допомогою сполученої
поверхні, а на практиці утворення сполученої поверхні відбувається за допомогою методу
обкатки, причому не поверхнями, а лініями, що представляють собою різальні кромки
інструменту.
При визначенні профілю інструменту дослідники приймають ряд припущень, які
спотворюють правильний теоретичний профіль. В результаті виходить зачеплення
циліндричного зубчастого колеса з евольвентним профілем зубців з шліфувальним
кругом. Тому профілювання і виготовлення абразивного інструменту має здійснюватися в
просторовому верстатному зачепленні, що дозволяє уникнути похибок профілю такого
інструменту і максимально наблизитися до теоретичної форми.
У даній роботі автори знаходять профіль гіперболоїдного інструменту для фінішної
обробки зубчастих коліс в просторовому верстатному зачепленні. В цьому випадку
необхідно осі шліфувального круга і оброблюваного зубчастого колеса повернути під
певним кутом, привести в погоджене обертання і дати подачу зубчастому колесу уздовж
осі. В результаті таких рухів форма зовнішньої поверхні шліфувального кола виходить у
вигляді однополостного гіперболоїда обертання, а профіль зубців такого інструменту
розташовується в площині, перпендикулярній утворюючій гіперболоїда.
Такий інструмент дозволяє за допомогою методу обкатування формувати зубці
циліндричних зубчастих коліс. Природно, що така геометрія інструменту і кінематика
процесу обробки дозволяє значно підвищити продуктивність обробки зубців зубчастих
коліс, так як інструмент виходить багатозахідним.
Так, за допомогою описаної вище технології виготовлення шліфувальних кругів для
малосерійного виробництва, був виготовлений шліфувальний круг з наступними
параметрами: mn = 1 мм, z2= 20 (число заходів шліфувального круга), dd= 270 мм - діаметр
ділильної окружності,
= 4015' - кут нахилу витка шліфувального круга. За допомогою
отриманого шліфувального круга були оброблені зубці циліндричних прямозубих
зубчастих коліс з mn = 1 мм і числом зубців z1= 270.
Висновки. В аналітичному вигляді отримано профіль гіперболоїдного багатозахідного
шліфувального круга, який описаний за допомогою циліндричного зубчастого колеса в
просторовому верстатному зачепленні.
Розроблено технологічні методи виготовлення багатозахідних гіперболоїдних
шліфувальних кругів , які залежать від виду виробництва.
Багатозахідні гіперболоїдні шліфувальні круги отримані методом обкатування на
існуючих зубошліфувальних верстатах.
Розроблено практичні рекомендації, а також відпрацьована технологія остаточної обробки
зубців за допомогою гіперболоїдного обкатного шліфувального інструменту.
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СТРУКТУРА МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СПАДКОВІСТЬ ПРИ ОБРОБЦІ
ВИСОКОТОЧНИХ ЗУБЧАСТИХ РЕЙОК
Основні точності параметри зубчастих рейок (відхилення від площинності базових
поверхонь, відхилення від перпендикулярності суміжних базових поверхонь, кутова
поздовжня деформація), експлуатаційні властивості поверхні, тобто її мікро - і макрогеометрія, мікротвердість, напружений стан, наклеп, цілісність поверхні, хімічний склад,
структура найтонших зовнішніх шарів металу формуються протягом усього періоду
обробки зубчастих виробів. Окремі властивості і характеристики переходять від операції
до операції і успадковуються від попередніх операцій, тобто виходить певна технологічна
спадковість при обробці зубчастих рійок. Встановлено існування технологічної
спадковості при утворенні точності геометричних параметрів і якості робочих поверхонь
зубчастих рійок [1, 2]. Певний інтерес представляє дослідження впливу окремих операцій
(від першої до останньої) на кінцевий стан поверхні деталі.
У технологічному комплексі вплив перших операцій зазвичай слабкіше, ніж фінішних,
але все ж ними нехтувати не потрібно. Сила впливу кожного технологічного фактора на
кінцеві експлуатаційні властивості оброблених рейок неоднакова. Вплив одних
поширюється аж до самої останньої операції, вплив інших згасає значно раніше. Крім
того, є фактори, які діють тільки в межах своєї операції, не виходячи навіть на суміжну з
нею. Так, наприклад, неплощинність і кутова деформація поверхонь коротких рейок
здатні «пройти вперед» лише на одну-дві операції. Вони можуть частково копіюватися на
одній-двох суміжних операціях, а потім вплив вихідної величини цих похибок
припиняється. Для рейок зі співвідношенням діагоналі поперечного перерізу до довжини
більше п'яти неплощинність, неперпендікулярность і кутова деформація поверхонь рейок
поширюються до останньої операції.
У технологічному ланцюжку існують як би свого роду «бар'єри». Деякі фактори
подолати ці «бар'єри» не можуть. В такому випадку їх вплив на кінцеві властивості
оброблених поверхонь відсутній. Інші фактори такі «бар'єри» проходять, але при цьому
значно втрачають свою початкову силу і впливають на кінцеві властивості дуже слабо.
Найсуттєвішими «бар'єрами» служать термічні операції (поліпшення, нормалізація,
стабілізуючі операції) і так звані зміцнюючі операції, що супроводжуються поверхневим
наклепом деталей (до таких операцій можна віднести і фрезерування дисковими фрезами,
коли в пластичній деформації беруть участь тільки 30-40% зубів. Решта зубів фрези
виконують роль накатника і беруть участь в пружному деформуванні металу, що створює
значне збільшення теплового фактора в зоні формоутворення і несприятливі умови для
утворення якісного поверхневого шару.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ПОВ'ЯЗАНІ З
НИМИ ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КРУПНОМОДУУЛЬНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС
З метою дослідження наукових основ підвищення ефективності ремонту
великогабаритних зубчастих передач (ВГЗП) шляхом вибору раціональної стратегії
відновлення їх функціональних параметрів на основі системного аналізу дефектів і
методів їх усунення методами імітаційного моделювання взаємозв'язків геометричних,
кінематичних та динамічних параметрів зачеплення зубів важко навантажених зубчастих
коліс розроблено комплекс досліджень функціонального аналізу процесів експлуатації та
пов'язаними з ними проблемами відновлення крупномодульних зубчастих коліс.
Сформульовані критерії формування структури та параметрів систем обробки, що
забезпечують задані експлуатаційні властивості зношених ВГЗП, і оцінена ефективність
існуючих методів відновлення на основі функціональних властивостей ВГЗП,
організаційних и технічних обмежень, що накладаються на область формування
математичної моделі функціональних характеристик ВГЗП. Здійснена формалізація
процесу описання системи відновлення поверхонь зубів шляхом формулювання критеріїв
та областей існування математичних моделей у вигляді інформаційних, організаційних та
функціональних моделей системи обробки.
Моделювання забезпечення експлуатаційних властивостей поверхонь відновлених
великогабаритних зубчастих коліс за допомогою системної оптимізації дозволило
розробити процеси відновлення великогабаритних зубчастих коліс на основі імітаційного
моделювання з урахуванням прогресуючих видів зносу і сформулювати методологію
дефектації та відновлення заданих властивостей ВГЗП, а також реалізувати її у вигляді
набору методик використовуваних в умовах промислового виробництва. Розроблена схема
багатокритеріальної оптимізації процесу відновлення крупномодульних зубчастих коліс
після наплавлення, що забезпечує вибір и призначення системи параметрів поверхневого
шару циліндричних крупномодульних зубчастих коліс, що визначають їх експлуатаційні
властивості, забезпечують якість складальної операцій і диференційовану систему
контролю параметрів норм кінематичної точності, норм плавності и норм бічного зазору.
В результаті досліджень для заданих обмежень по матеріалу зубчастих коліс,
розрахункових залежностей шорсткості і ступеню наклепу від параметрів процесу різання
змінювалися умови обробки. Проведений аналіз а також прийняті базові моделі процесів
різання, дозволили сформулювати структуру управління цією системою, на вході якої
використовуються вхідні дані про теоретичні характеристики крупномодульних зубчастих
коліс, а на виході виходять його параметри в результаті обробки з використанням системи
зворотного зв'язку. До них відносяться (шорсткість, фізико-механічні властивості),
регульовані відповідними вузлами верстата, (привод головного руху, привод
переміщення, система контролю). При цьому в якості критерію зупинки процесів обробки
використані показники стану поверхні зуба, стійкості інструменту і гранично допустимої
жорсткості верстата.
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Деталізація в вигляді системи рівнянь і передавальних функцій при швидкісному
зустрічному зубофрезеруванні забезпечує оптимальні значення і знаходиться в області
мінімуму за критеріями в умовах обмежень на режими різання за технологічними
ознаками. Для даної схеми управління розроблена модель прогнозованих показників
якості поверхонь крупномодульних зубчастих коліс в залежності від попереднього стану
(до обробки). Таким чином отримана і алгоритмічно представлена узагальнена модель
управління процесами зняття припуску і формування поверхні зуба на якому наплавлений
шар металу. Дані теоретичних досліджень перевірялися експериментально, при цьому
результати експериментів піддавалися статистичному аналізу з визначенням (90–95) %
довірчих інтервалів.
Кожен експеримент проводили за заздалегідь складеним планом, який включав: мета і
завдання експерименту; вибір змінних параметрів; обґрунтування числа проведених
дослідів; визначення послідовності зміни факторів; вибір кроку зміни факторів;
обґрунтування вибору засобів вимірювань; опис проведення експериментів;
обґрунтування способів обробки і аналізу результатів експерименту. При виконанні
роботи використовували сучасні методи імітаційного моделювання. Дослідження
обробленої поверхні проводили з використанням оптичної та електронної мікроскопії.
Глибину дефектного шару визначали по косому зрізу з використанням оптичної
мікроскопії. Всі вимірювання проводилися на повірених приладах.
У разі виконаних науково-дослідних робіт розроблені ефективні процеси
високошвидкісної лезової зубообробки на основі зубофрезерування спеціальними
фрезами з локалізованим ріжучим лезом, що забезпечують якість поверхневого шару в
межах Rz = 10–20 мкм, швидкістю різання V = 3–5 м/с зубчастих коліс з модулем
зачеплення 12–65 мм, запропонована методика розрахунку параметрів стану поверхневого
шару відновлюваних поверхонь зубів крупногабаритних коліс в залежності від умов їх
обробки та методика моделювання взаємозв'язку експлуатаційних властивостей поверхонь
зношених і відновлюваних крупногабаритних зубчастих коліс з їх показниками якості;
вибір і призначення забезпечення системи параметрів поверхневого шару зношених і
відновлюваних крупногабаритних зубчастих коліс на основі обмежень по якості і точності
формованих зубів з розробкою комплексу спеціального оснащення і ріжучого інструмента
для високошвидкісної зубообробки крупногабаритних зубчастих коліс, сформульована
система комплексних параметрів стану поверхонь зубів, що дозволяє оцінити
довговічність зубчастих передач за критерієм мінімальних пластичних деформацій зубів.
Також досліджені та реалізовані вибори стратегії ремонту, заснованому на метрологічній
системі контролю параметрів стану поверхневого шару зубчастих коліс, що
характеризують їх експлуатаційні властивості з вивченням закономірностей процесів
відновлення функціональних параметрів крупномодульних зубчастих коліс на основи
комплексного варіаційного вибору стратегії ремонту.
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ВПЛИВ ПОЛОЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ОСЕЙ ЖОРСТКОСТІ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ
ІНСТРУМЕНТУ НА ТОЧНІСТЬ ТОКАРНОЇ ОБРОБКИ
На токарно-револьверних верстатах (ТРВ) обробка деталей виконується різальними
інструментами, що встановлені в різних інструментальних позиціях револьверної головки.
Часто обробка на ТРВ проводиться одночасно декількома інструментами із різних позицій
револьверної головки і напрямок дії рівнодіючої сил різання може змінюватись. Разом з
тим різальні кромки інструменту необхідно орієнтувати таким чином, щоб відтискання
інструменту від деталі в напрямку нормальної складової сили різання було мінімальним.
Радіальні переміщення супортної групи ТРВ при зміні орієнтації сили різання в
площині, що перпендикулярна осі шпинделя, утворюють кругову діаграму, за формою
якої можна визначити головні вісі жорсткості верстата та кут їх розвороту відносно
довільної системи координат yOz, положення якої визначається напрямом дії складових Ру
та Рz сили різання. При випробуваннях силова дія на револьверну головку здійснюється
навантажувальним пристроєм, що встановлюється в шпинделі та забезпечує не менше 12
напрямків навантаження через 300. При цьому переміщення револьверної головки
внаслідок дії навантаження фіксується двома індикаторами годинникового типу з ціною
поділки 0,002 мм у двох взаємно перпендикулярних напрямках. При зміні напрямку дії
навантаження на револьверну головку напрямки реєстрації переміщень індикаторами не
змінюються. Така схема визначення кругової діаграми переміщень револьверної головки
наведена в роботі [1].
На рис. 1, а наведено загальний вигляд робочої зони верстата мод. 1П420ПФ40 під час
вимірювання кругової діаграми переміщень супортної групи. Навантаження револьверної
головки 1 верстата здійснюється поворотним кронштейном 2 з гвинтовим домкратом, що
встановлений шпиндельному патроні 3. Сила навантаження контролюється динамометром
камертонного типу 4, а переміщення револьверної головки відносно станини верстату
визначається у двох взаємно перпендикулярних напрямках індикаторами 5 та 6.
На рис. 1, б наведено кругову діаграму переміщень револьверної головки ТРВ мод.
1П420ПФ40. Із діаграми видно, що її форма нагадує еліпс, більший розмір якого визначає
напрямок осі меншої жорсткості, а менший – напрямок осі більшої жорсткості. Осі еліпсу
жорсткості Y′ та Z′ розвернуті відносно осей координат YOZ на кут β ≈ 12,50 що
забезпечує необхідні умови для сталого точіння завдяки тому, що різці підводяться до
деталі в додатному напрямку осі Y при лівому обертанні шпинделя і «від‟ємна»
жорсткість при обробці не виникає. Завдяки цьому на верстатах мод. 1П420ПФ40
забезпечується висока точність обробки різцем. На графіку цифрами 1, 2,..., 12 позначені
напрямки дії навантаження від поворотного кронштейну з гвинтовим домкратом. Точки
найбільших переміщень револьверної головки від навантаження силою 2,0 кН та 3,0 кН
з‟єднані ломаною лінією кожна.
Для порівняння на рис. 2 наведено кругову діаграму переміщень супортної групи
двошпиндельного токарного верстата мод. ПАБ-130 кут розвороту головних осей
жорсткості якого складає β ≈ 370 . Враховуючи те, що під час обробки на цьому верстаті
різальний інструмент подається до деталі з обох сторін, можна зробити висновок про те,
що при обробці різцем з однієї сторони від шпинделя «від‟ємна» жорсткість не виникає, а
при обробці з протилежної сторони – є умови для виникнення «від‟ємної» жорсткості і як
наслідок зменшення режимів сталого точіння та зниження якості обробки.
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б)
Рис. 1 – Робоча зона верстата мод.1П420ПФ40 (а) та кругова діаграма переміщень
револьверного супорту (б); на рис 1, а позначено: 1 – револьверна головка; 2 – поворотний
кронштейн з гвинтовим домкратом; 3 – шпиндельний патрон; 4 – динамометр
камертонного типу; 5 – індикатор переміщень в напрямку, перпендикулярному
напрямним станини; 6 – індикатор переміщень в напрямку, паралельному напрямним
станини

Рис. 2 – Кругова діаграма переміщень
супортної групи двошпиндельного
токарного верстата мод. ПАБ-130
Проведені дослідження податливості супортних груп різних верстатів дозволяють
зробити наступні висновки:
- компоновка верстата та конструктивні особливості його вузлів є визначниками форми
кругової діаграми переміщень супортної групи та кута розвороту головних осей
жорсткості;
- змінити форму кругової діаграми переміщень супортної групи та кут розвороту
головних осей жорсткості на спроектованому та виготовленому верстаті практично
неможливо;
- для усунення умов несталого різання на токарних верстатах внаслідок виникнення
«від‟ємної» жорсткості та впливу координатного зв‟язку можна рекомендувати
використання спеціального інструментального оснащення з орієнтованою жорсткістю [1, 2].
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ВУЗЛА КРІПЛЕННЯ РІЗАЛЬНОЇ
ПЛАСТИНИ ЧАШКОВОГО ЗБІРНОГО РІЗЦЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОФІЛЮ
КОЛІСНИХ ПАР
Процес відновлення профілю колісних пар на колесотокарних верстатах є одним із
найбільш затратних складових технологічного процесу та представляє собою складну
технологічну операцію. Для процесу обточування коліс характерне коливання припуску в
широкому діапазоні, твердості оброблюваної поверхні.
У відомій конструкції збірного чашкового різця елемент, що закріплює різальну круглу
пластину, виконаний у вигляді циліндричної пружної розрізної втулки, яка взаємодіє з
циліндричним отвором різальної пластини, конічною поверхнею виступу вставки та
притискною частиною головки гвинта. Основним недоліком різця є наявність різьбового
отвору в упорному виступі вставки, що суттєво зменшує його поперечний перетин і
збільшує ймовірність руйнування під дією горизонтальних складових сил різання
(рис. 1а).
Вдосконалений різець містить виконаний додатковий різьбовий виступ для взаємодії з
притискним елементом в вигляді гайки (рис. 1, б, 1, в).
Основною перевагою вдосконаленої конструкції є суттєво збільшений поперечний
переріз опорного виступу для забезпечення високих експлуатаційних показників
чашкового різця для відновлення профіля колісних пар на колесотокарних верстатах.

Рис. 1

а)
б)
в)
Ескіз різальної частини чашкового різця базової а) та вдосконаленої б)
конструкції

Порівняльний аналіз пружних переміщень різальної частини збірного чашкового різця
базової і вдосконаленої конструкцій, в напрямку горизонтальних складових сил різання
має чітко виражене зниження величини цих переміщень. На ділянках обробки колеса з
максимальними режимами різання (обробка по колу катання) величини пружних
переміщень знизились в 1,6 рази, а на ділянці переходу від галтелі до реборди – в
1,25 рази.
Діапазон амплітуд коливань пружної системи збірного різця базової конструкції
знаходиться в межах от 0,1 10-4 мм до 0,72 10-4 мм, в той час як для вдосконаленої
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конструкції – 0,08 10-4 мм до 0,61 10-4 мм (зменшення от 1,25 до 1,18 рази), що говорить
про більш стабільний режим роботи удосконаленими конструкціями різців.
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ВИЗНАЧЕННЯ НАКОПИЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ШИН
АВТОТРАНСПОТРУ ВІД ТИПУ ПЕРЕШКОД
В роботі розглянуто сучасні вимоги і теоретичні підходи щодо працездатності шин
автотранспорту, проаналізовано методи оцінки пошкодження шин і їх вплив на
експлуатацію автомобілів [1, 2]. З метою накопичення даних для комп‟ютерного
моделювання щодо ступеню, форми просторової деформації дільниці шини, що контактує
з перешкодою було проведено низку експериментів для автомобільної шини 175/70 R13. В
якості перешкод було змонтовано три ролики діаметром 60 мм на хрестовому
двокоординатному столі (рис.1). «Перешкоду» змінювали конструктивно:
- три ролики поруч з мінімальним зазором – «рівна поверхня»;
- середній ролик відсутній – «невелика яма»;
- перший ролик вище за інших – «бугор».
Колесо навантажувалось стрижневою системою зверху чотирма приводами з кроковими
двигунами [3]. Величина навантаження задавалась у вигляді відстані від вільного радіусу
колеса до лінійного уздовж радіусу переміщення платформи з колесом, яке складало до
40 мм при різних контрольованих значеннях внутрішнього тиску (рис. 1).
три ролика – «рівне покриття»
один ролик – «опукла перешкода»

бічна деформація шини , мм

1МИГЦК -12,5
INTELLIGENT
МІКРОТЕХ®

два ролика – «ввігнута перешкода»
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Рис. 1 – Залежність ступеню бічної деформації шини від типу і геометрії перешкоди
(внутрішній тиск 1 атм)
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Для дистанційного зняття деформації шини використано комп‟ютеризовану
вимірювальну головку з цифровим відліковим пристроєм INTELLIGENT МІКРОТЕХ ®
(виробник м. Харків) з можливістю передачі вимірювань по системі Bluetooth в процесі
руху (обертання) колеса на перешкоді.
На бічну поверхню шини було нанесено сітку і під час опускання колеса проводилось
записування відеотреку з подальшою «розкадровкою» і накладанням сіток одна на другу.
Отримані точки занесено як візуальні координати, що характеризують перший статичний
відлік просторової деформації. Надалі відбувалось циклічне навантаження/розвантаження
по керуючій програмі з різною швидкістю на ту ж саму відстань. Зміна «динамічних»
сіток з урахуванням швидкості деформації надасть уявлення про поглинання енергії
(демпфування) на перешкодах різного рівня
Розроблювана методика може стати альтернативою суто теоретичному визначенню
реакцій колеса і шини на різноманітні перешкоди в різних умовах руху автомобіля і дії
зовнішніх факторів. Наприклад, лише змодельованим процесам методом скінчених
елементів можна протиставити дані які отримано експериментально на
багатокоординатному стенді для випробування шин як режим низькополігонального
редагування сітки модифікаторами (Edit Mash, Bend, Push, Skew і ін.) середовища 3dStudio
MAX з можливістю анімації усіх керованих параметрів (рис. 2.).

Рис. 2 – Приклад роботи модифікатора Bend
Змінні, що входять в розрахунок отримують дані про сітку деформації з експерименту і
транслюють власні значення в математичні залежності стандартних модифікаторів
геометрії без врахування сил, швидкостей і навантажень, що повністю відповідає процесу
моделювання і спрощує отримання візуального відтворення подолання перешкоди
автомобілем. Таким чином, можна задавати будь-які комбінації деформування шини,
вираховувати швидкість змін точок колеса як морфінг (перетікання) еластичної оболонки з
одного стану в другий.
Висновки. Запропоновано технологію моделювання проміжних станів деформації шин
та їх порівняння з ступенем накопичення пошкоджень як деформації ділянок при
подоланні перешкод різної геометрії при стендових випробуваннях. Розроблено
дистанційну систему вимірювання з передачею даних про механо-кінематичні властивості
шини на комп‟ютерну геометричну 3d-модель з можливістю прогнозування проміжних
станів шини залежно від ступеню накопичення пошкоджень і виду геометрії перешкод.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОРМУВАННЯ ОДИНИЧНИМ АБРАЗИВНИМ
ЗЕРНОМ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ
У багатьох галузях виробництва для забезпечення необхідних параметрів точності та
якості деталі застосовуються операції шліфування.
Відповідно до [1] під час шліфування процес зрізання припуску буде здійснюватись
тільки тими різальними кромками абразивного круга, які розміщуються за зв‟язкою.
Окрім цього, умовами зняття стружки різальними кромками також є найбільш придатна
форма вершини та необхідна глибина врізання в заготовку.
Перед тим, як почнеться процес зрізання припуску абразивними зернами, в місці
контакту різальної кромки та заготовки відбувається відносно тривале ковзання, яке
супроводжується пластичною деформацією матеріалу. В цей час інші різальні кромки
будуть виконувати роботу пружної і пластичної деформації та тертя без зняття стружки.
Відношення глибини врізання абразивного зерна до радіусу заокруглення вершини
різальної кромки є критерієм, який визначає момент закінчення пластичної деформації та
початку процесу різання матеріалу деталі.
Отже, під час шліфування на точність та якість деталі впливає не лише різання, а і
процес пластичного деформування матеріалу. На цей процес деформування буде
витрачатися певна частина корисної роботи.
Форма одиничного абразивного зерна зазвичай приймається у вигляді еліпса, конуса,
тетраїдра, призми, циліндра, піраміди та інші. Таке узагальнення форми зерна дає
можливість спрощувати дослідження процесів, які відбуваються під час шліфування та
використовувати метод чисельного моделювання [2]. У даному випадку форма
абразивного зерна була прийнята у вигляді одновісного еліпсоїда обертання.
Згідно із роботою [3] зазвичай розглядаються три положення одиничного абразивного
зерна відносно деталі: перпендикулярне, поперечне і повздовжнє (рис. 1).

а

б

в
Рис. 1 – Перпендикулярне (а), поперечне (б) та повздовжнє (в) розміщення абразивного
зерна відносно деталі: 1 – деталь; 2 – абразивне зерно; 3 – зв‟язка
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На базі робіт [4-7] було створено тривимірну модель процесу деформування деталі
одиничним абразивним зерном (рис. 2).

Рис. 2 – Тривимірна модель процесу деформування деталі одиничним абразивним зерном
На рисунку 3 зображено епюру навантаження від деформуючих кромок вздовж
профілю абразивного зерна.

Рис. 3 – Епюра навантаження від деформуючих кромок вздовж профілю абразивного
зерна
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ВІДХИЛЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ
ВЕРТОЛЬОТНИХ РЕДУКТОРІВ
Якість робочих поверхонь зубчастих коліс формується під впливом конструктивних
факторів (модуля, числа зубців, твердості матеріалу заготовок коліс та їх фізикомеханічних властивостей) і технологічних факторів (швидкості та глибини різання,
подачі, ступеня зношуваності інструменту). Зубчасту передачу можна виконати тільки з
деяким наближенням до функціонально точної, оскільки елементи зубчастої передачі не
можуть бути виготовлені без відхилень. Рівень цих відхилень визначається не тільки
технічною, але і економічною доцільністю, а також можливостями виробництва.
Розглянуті показники точності зубчастих коліс за нормами кінематичної точності,
плавності, контакту зубців та бокового зазору, вплив технології виробництва на якість
зубчастих коліс.
Функціональна точність забезпечується двома шляхами: конструктивним і
технологічним, які застосовуються одночасно. Конструктивне рішення, що забезпечує
функціональну точність, – це модифікація поверхонь зубців. Модифікація полягає в
умисних відхиленнях поверхні зуба від евольвентної поверхні, дозволяє покращити
експлуатаційні характеристики передачі за рахунок компенсації впливу похибок
виготовлення і деформації зубців під навантаженням. Нині модифікацію профілів зубців
застосовують у високошвидкісних, важконавантажених зубчастих передачах, якими є
зубчасті передачі авіаційних редукторів.
Приведені основні причини виникнення похибок зачеплення під час передачі крутного
моменту і похибки операції зубофрезерування, можливості керування точністю та якістю
поверхонь зубців ще на стадії проектування, взаємозв‟язок факторів виробництва і
параметрів точності зубчастих коліс.
Профілі зубчастих коліс авіаційного призначення, як правило, не являють собою
евольвенту, тобто вони піддані повній модифікації, що під час зачеплення не забезпечує
кінематично точного обертання, але добре компенсує шкідливий вплив деформацій, які
виникають під експлуатаційним навантаженням.
Відмінною особливістю для таких коліс (пар) є криволінійна форма поля допуску на
профіль (лінію зуба). Це вирішує проблему зв'язку свідомого спотворення профілів (ліній)
зубців з метою підвищення експлуатаційних властивостей передачі з технологічною
точністю, тобто відкривається можливість будь-яких конструктивних рішень без
ускладнення задач технології по забезпеченню певної точності виготовлення. Яку форму
не приймав би профіль, технолог має одні й ті ж границі, в яких допускаються похибки.
Державні стандарти такої можливості не дають. Допуски на показники точності містяться
в галузевих стандартах.
Загальною тенденцією є підвищення якості робочих поверхонь і підвищення вимог до
точності формоутворення.
Кінематична точність зубчастого колеса – величина повної похибки його повороту за
один оберт, виникає в результаті непостійності радіального положення осей заготовки та
інструменту, а також в результаті похибок обкатуівннґ зубооброблювального верстату.
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Плавність роботи передачі визначається похибками профілю і кроку зубців, що
залежать від точності зуборізного інструменту і зубооброблювального обладнання.
Боковий зазор зубчастої передачі – відстань між боковими поверхнями зубців
зубчастих коліс, яка визначає вільний поворот одного з зубчастих коліс при нерухомому
парному зубчастому колесі. Залежить від точності багатьох параметрів зубчастих коліс
(кроку зачеплення, профілю робочої поверхні зуба, ексцентриситету ділильного кола та
ін.), а також від неточності монтажу передачі та температури в зоні контакту.
Результати досліджень показали, що ще на стадії проектування зубчастих коліс можна
керувати їх точністю та якістю поверхневого шару. Для цього в кожному конкретному
випадку за допомогою моделювання технології виготовлення треба знаходити найбільш
прийнятний варіант зменшення розмаху похибок (кінематичної похибки – допуск на
коливання довжини загальної нормалі та плавності роботи – граничне відхилення кроку),
а також забезпечити необхідний параметр шорсткості робочих поверхонь, глибини
дефектного шару, оскільки шорсткість робочих поверхонь зубців має великий вплив на
стійкість проти заїдання.
Для забезпечення і підвищення точності технологічних систем зубообробки виявляють
фактори, що суттєво впливають на величину похибки під час обробки, встановлюють
механізми формування похибок, виявляють технологічні джерела їх утворення,
застосовуючи метод технологічного наслідування. Даний аналіз призводить, як правило,
до вирішення багатоваріантної технологічної задачі та до багатократної зміни раніше
прийнятих рішень.
Наведені приклади кінематограм показують неприйнятність кінематичного принципу
нормування і контролю точності напружених зубчастих передач та передач з
модифікованими поверхнями зубців. Тому нормування і оцінку точності авіаційних
зубчастих коліс здійснюють виключно за елементними показниками точності.
Показано, що колеса необхідно контролювати по накопиченій похибці кроку, а не по
биттю. Розглянуто контроль за допомогою плям контакту для конічних передач з прямими
і круговими зубцями.
В цілому ряді випадків подальше підвищення точності при збільшенні ресурсу не є
доцільним, оскільки висока навантаженість коліс на всіх режимах роботи забезпечує
статичний розподіл навантаження між спряженими зубцями, що призводить до
зменшення динамічного зусилля. Тут прослідковується основний принцип призначення
точності авіаційних передач: точність призначається з врахуванням фактичної
навантаженості та жорсткості спряжених зубців і всієї пружної системи в цілому.
За останні 30 років суттєво змінилася технологія обробки зубчастих коліс, яка дозволяє
реалізувати більш високі вимоги до точності коліс і суттєво збільшити продуктивність.
Застосування цифрових систем управління дозволяє напряму використати результати
виміру: при виготовленні на верстатах з ЧПК вводяться коректори значення погрішності
обробленої деталі, отже під час обробки наступної деталі погрішності вже будуть
скомпенсовані. Відмінною особливістю цих верстатів є комп‟ютерне управління,
вбудована вимірювальна система і гнучка система управління геометрією зубчастих коліс.
Виробничий процес організовано так, щоб можливо було отримувати не тільки готові
зубчасті колеса, але і інформацію про зміну похибок, на основі якої можна було б вводити
в процес механічної обробки відповідне коректування і приймати оптимальні технологічні
рішення. Застосування зубовимірювальних машин, які є засобами аналітичного контролю
відхилень зубчастого вінця, дозволяє отримати інформацію про причини виникнення
похибок і дає можливість також швидко здійснити коректування технології виготовлення,
внести корективи в налагоджувальні установки верстату. Сучасні досягнення у сфері
конструювання та виробництва сприяють підвищенню точності та зменшенню похибок
зубчастих передач, що веде до підвищення якості вертольотних редукторів.
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ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЛЯ
ЛИВАРНОГО АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ
Використання ливарних деталей з алюмінієвого сплаву в конструкціях
машинобудування являться перспективним. Існують тенденції по розширенню галузей
застосування ливарних деталей завдяки наступним перевагам: універсальність та
економічність формоутворення, можливість отримання відливок складної конфігурації,
які максимально наближені до розмірів готових деталей. Недостатня стабільність фізикомеханічних та експлуатаційних властивостей отриманих традиційними методами лиття
значно звужують галузь застосування даного матеріалу у відповідальних конструкціях.
На сьогоднішній день використання виплавки вторинного алюмінієвого складу більш
економічно вигідно [1]. Разом з цим використання вторинного матеріалу призводить до
зниження механічних властивостей завдяки наявності шкідливих домішок, завдяки яким
утворюються фази інтерметалідів. Найбільш шкідливою домішкою є залізо, збільшення
його кількості до 1% призводить до зниження границі міцності при розтягу в 1,2-1,5 рази
та відносне подовження 1,6 – 3,0 рази.
Підвищення та формування механічних властивостей можливо завдяки деформуванню
сплавів в умовах великих деформацій чистого зсуву, або їх ще називають інтенсивних
пластичних деформацій (ІПД). Найбільш поширені схеми для реалізації деформацій
чистого зсуву є рівноканальне кутове пресування [2-4] та гвинтова екструзія [5-6]. В
роботі ми використали схему гвинтового уширяючого пресування (ГУП), для реалізації
великих деформацій чистого зсуву [7]. Відмінність цієї схеми пресування полягає в
досягненні більш рівномірного розподілу деформацій при обробці в порівнянні з
традиційними схемами гвинтового пресування (екструзії).
Експериментальні зразки виконані з ливарного алюмінію сплаву марки АК7ч з
домішками заліза в двох варіантах 0,8% та 1,4%. Зразки виготовлялись литвом у пісчані
форми.
Чисельний розрахунок процесу показав [8], що величина інтенсивності деформацій
збільшується по мірі руху заготовки поздовж каналу матриці (поздовж осі OZ): на вході у
гвинтову зону матриці; на виході з гвинтової зони та на вході в калібруючу зону.
Показано, що величина деформації збільшується по мірі проходження гвинтового каналу
на 15-20%, Додаткову деформацію заготовка отримує при переході з гвинтової зони в
калібруючу зону. В напрямку радіальної координати величина інтенсивності деформацій
збільшується від центру до периферії. Аналіз розподілу середнього напруження в
заготовці в процесі пресування показав що максимальна величина середнього напруження
при рівноканальному пресуванні відповідає осі заготовки. Вздовж радіальної координати
від центру до периферії середнє напруження декілька зменшується по величині. Для
підвищення величини середнього напруження стиску використовують додаткове
навантаження протитиском. За рахунок редукування з коефіцієнтом 0,93 на виході
матриці величина середнього напруження стиску збільшується на 1,5 - 1,7 рази в
порівнянні без протитиску. Розрахунковим шляхом також встановлено, що максимальна
величина накопиченої інтенсивності деформації в периферійній зоні здеформованої
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заготовки за один прохід складає 0,7-0,8. Для підвищення величини накопиченої
деформації заготовку обробляють за декілька проходів.
Результати експериментальних досліджень підтвердили результати чисельних
розрахунків. Аналіз механічних властивостей в залежності від циклів обробки показав, що
характеристики міцності підвищуються, а їх значення підвищуються по відношенню до
вихідного металу на 15%, після другої обробки на 20%, після третьої 25%. При цьому
відносне видовження зразків при дослідах на одновісне розтягування, практично не
змінюється. Величина мікротвердості збільшується при збільшенні ступеню накопиченої
деформації. Збільшення накопиченої деформації зсуву викликає зростання величин
мікротвердості. Величина накопиченої деформації збільшується повздовж радіальної
координати від центру до краю заготовки.
Аналіз мікроструктури показав [9], що після одноразової деформації структура фазових
складових починає набувати більш компактної форми. У результаті деформаційної
обробки відбувається подрібнення зерен, структурних складових і очищення границь. У
периферійній зоні в зразках вже після 2-х кратного деформаційного впливу
спостерігається характерна деформована зона товщиною приблизно 5 мм. Показано, що
первинні α-Al кристали цієї зони набувають волокнисту (шарувату) структуру вздовж
головних напрямків діючих сил деформації. В результаті 3-х кратного деформаційного
впливу товщина периферійної зони шаруватої структури збільшується від 5 до 7 мм, що
відповідає приблизно 70% площі поперечного перерізу дослідного зразка. Після 3-х
кратної деформації дисперсність структури центральної зони зростає приблизно в 2-3 рази
в перпендикулярній площині шліфа і в 3-4 рази в поперечній площині.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ КОРПУСУ СИГНАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
РЕЗЕРВНОГО ЗАПАСУ КИСНЮ В БАЛОНІ ІЗОЛЮЮЧОГО
РЕГЕНЕРАТИВНОГО РЕСПІРАТОРА
Підвищення експлуатаційних характеристик виробів тісно пов‟язано з особливостями і
ефективністю технологічних процесів їх виготовлення. Особливо це стосується виробів
спеціального призначення, які налаштовані на забезпечення захисту людей, що працюють
у складних екологічних і техногенних умовах. Прикладом цього є виготовлення елементів
ізолюючих регенеративних респіраторів типу Р-30, Р-34 і Р-30ЕХ [1], а саме корпусу
сигнального пристрою резервного запасу кисню.
Вище обумовлені модифікації респіраторів є засобами індивідуального захисту органів
дихання (ЗІЗОД) і служать для ліквідації наслідків аварій у вугільних шахтах, або в інших
підприємствах промисловості, в умовах, де необхідна повна ізоляція органів дихання
людини. ЗІЗОД даного типу також можуть бути задіяні у різних медичних установах при
несприятливій епідеміологічній ситуації, що є досить актуальним питанням станом на
2020 р.
Сигнальний пристрій, до складу якого водить розглянутий корпус, служить для
оповіщення споживача про низький запас кисню в балоні (5,5 ± 0,5 МПа) за рахунок
подачі звукового сигналу - свисту. Вузол має досить складну конструкцію, до структури
якої входить значна кількість деталей, частина яких є рухомими, в тому числі ряду
радіальних ущільнень, які встановлюються безпосередньо в корпус.
Корпус пристрою (рис. 1) під час експлуатації знаходиться в безпосередньому контакті
з киснем, а це значить, що його внутрішні поверхні не повинні мати гострих виступаючих
елементів, які можуть ініціювати займання кисню [2].

Рис. 1 – Конструкція корпусу в зборі: 1 – корпус; 4 - ніпель
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Дана особливість конструкції передбачає високу точність виготовлення внутрішніх
камер корпусу, а саме дотримання досить жорстких вимог до розташування внутрішніх
поверхонь, насамперед щодо їх співвісності. Наявність у конструкції вузла рухомих
ущільнень вимагає високої точності виготовлення внутрішніх камер корпусу,
передбачених під посадку H9/f9, і відповідних канавок, що регламентується технічними
документами [3]. Крім того корпус експлуатується (в робочих умовах) при надмірному
тиску медичного кисню, який становить 20 ± 1 МПа.
Враховуючи наведені вище вимоги, можна зробити наступні висновки.
1. Кисень є агресивним середовищем, тому усі складові частини корпусу повинні бути
виготовлені з матеріалів, що не вступають з киснем у хімічну реакцію. Дана проблема
вирішується використанням для цієї цілі сплаву на основі міді: латунь марки ЛС 59-1.
2. Так як корпус працює під дією робочого надлишкового тиску 20 ± 1 МПа, то він
повинен задовольняти вимогам надійності, а саме витримувати вплив пробного тиску 30 ±
1 МПа (робочий тиск помножений на коефіцієнт запасу 1,5) при проведенні гідравлічних
випробувань на міцність (згідно з нормативною документацією).
3. У зв'язку з тим, що корпус є складальною одиницею, а, відповідно, має нероз'ємне
паяне з'єднання корпусу поз. 1 з ніпелем, поз. 4 (див. рис. 1), для забезпечення надійності
складальної одиниці використовується срібний припій марки ПСР 45, температура
плавлення якого може досягати 730 ˚С.
Все це накладає ряд обмежень і вимагає використання нестандартних рішень при
організації технологічного процесу (ТП) виготовлення корпусу. Аналіз конструкції
корпусу (див. рис.1, рис. 2) і базового ТП, в якому виготовлення корпусу відбувається з
прутка, дозволяє заключити наступне.

Рис. 2 – Конструкція корпусу сигнального пристрою резервного запасу кисню
Вибір у якості заготовки прутка передбачає наступну послідовність операцій ТП:
фрезерні і токарні для отримання зовнішніх поверхонь деталі (див. рис. 1, 2); обробка
отвору А діаметром Ø8Н11(+0,09) мм і глибиною 3 мм (див. рис. 2), який є посадковим
місцем під ніпель; паяння корпусу з ніпелем; обробка поверхонь внутрішніх камер у
складеному стані корпусу вже після паяння.
Дана послідовність операцій виготовлення корпусу обумовлена відразу декількома
факторами:
- обробка зовнішніх і внутрішніх поверхонь корпусу до його складання з ніпелем на
наступній операції паяння через високу температуру плавлення припою може привести до
деформацій тонкостінних елементів корпусу (див. рис. 1, поз. 1). Це негативно вплине на
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точність і якість відповідальних поверхонь деталі, в тому числі і приєднувальних,
наприклад, не витримування вимог по точності виготовлення різей.
- припою марки ПСР 45 притаманні високі показники плинності, а це значить, що є
ризики того, що при паянні, можуть бути зіпсовані внутрішні камери і приєднувальні
різьби корпусу (див. рис. 1, поз. 1).
Таким чином, розглянуті вище особливості ТП виготовлення корпусу сигнального
пристрою резервного запасу кисню є необхідністю, так як дана послідовність операцій
обробки комплектуючого елементу респіратора дозволяє вирішити проблему з
деформаціями деталей внаслідок використання тугоплавкого срібного припою, знизити
відсоток браку при виробництві і, відповідно, виконати всі вимоги конструкторської і
технічної документації [3].
З метою підвищення ефективності технологічного процесу виготовлення корпусу
сигнального пристрою без шкоди його експлуатаційним характеристикам були
запропоновані наступні заходи.
В якості заготовки замість прутка (у базовому варіанті ТП) для виготовлення корпусу
використовувати заготовку, отриману способом гарячого штампування. Причому відомо,
що матеріал заготовки - латунь марки ЛС 59-1, добре піддається гарячому штампуванню,
яке позитивно впливає на похідні характеристики міцності латуні. Це дозволить
підвищити міцність корпусу при збереженні вихідних товщин стінок камер високого
тиску, що важливо в силу умов експлуатації даної комплектуючої сигнального пристрою
респіратора.
Точність заготовок, отриманих способом гарячого штампування, дозволяє: знизити
витрати матеріалу на 15% у порівнянні з базовим варіантом ТП; зменшити масу деталі;
практично відмовитися від операцій механічної обробки зовнішніх поверхонь корпусу,
зокрема фрезерних для отримання поверхонь Б (див. рис. 2), звести цей етап оброблення
до підготовки лиски під отвір А (див. рис. 2) і обробки самого отвору А. Таким чином,
механічна обробка деталі буде більшою мірою зведена до отримання внутрішніх камер,
що дозволить зменшити кількість операцій при виготовленні корпусу і установок деталі
на конкретних операціях до 30%, а також підвищити продуктивність обробки при
забезпеченні заданих точності і якості виробу.
Перехід на виготовлення заготовки корпусу способом гарячого штампування
передбачає адаптування конструкції даної деталі до процесу штампування, здебільшого її
зовнішніх поверхонь, з урахуванням необхідних ухилів для реалізації штампування. Такий
підхід дозволить зробити деталь більш раціональної форми (виключити ломані форми
зовнішніх поверхонь корпусу, які раніше були необхідні для спрощення фрезерних
операцій), що, в свою чергу, призведе до зменшення маси готового виробу при
забезпеченні його необхідних експлуатаційних характеристик.
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ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ НЕЙТРАЛЬНОЇ ОСІ ЗАГОТОВКИ ПРИ
ПРОФІЛЮВАННІ
При проектуванні профілю, необхідно визначити ширину заготовки. Передбачається,
що теоретична нейтральна вісь загнутої заготовки переміщується від середини товщини –
до внутрішнього краю заготовки – рис. 1а [1]

а)
Рис. 1

б)
Теоретичне а) та дійсне б) переміщення нейтральної осі при згинанні заготовки

Нове положення при згині нейтральної осі характеризується k фактором (коефіцієнт
зміщення нейтральної осі). Наприклад, k фактор низьковуглецевих сталей, внутрішній
радіус згину яких дорівнює товщині заготовки (
)), дорівнює приблизно 0,33.
В дійсності при згині переміщення нейтральної осі відбувається таким чином, як
зображено на рис. 1, б.
Основними чинниками, що впливають на k фактор – внутрішній радіус згину, товщина
матеріалу та механічні властивості металу.
Переважно, коефіцієнт зміщення нейтрального слою визначають базуючись на досвіді
практичних досліджень [2-4]. Але, в роботі [1] розрахунок ширини заготовки та
розрахунок калібрування валків автоматизоване та виконується з допомогою програмного
забезпечення Roll Former's Guide. k фактор в даному підході вираховується за формулою:
(1)
де

– внутрішній радіус згину, мм;
t – товщина металу, мм;
ζт – межа плинності, МПа;
ζв – межа міцності, МПа.
Отже, використання залежності (1) дозволяє автоматизувати розрахунок ширини
нейтральної осі заготовки при профілюванні, отримати більш точний та об‟єктивний
результат.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОСАДЖЕННЯ МАСИВНИХ ЗАГОТОВОК
Удосконалення технологічних процесів кування з використанням спеціального способу
осадження заготовок представляє важливе наукове й практичне значення, яке підтверджує
актуальність роботи [1]. Одним з напрямків удосконалення операції осадження є
застосування профілювання заготовки перед осадженням.
Метою статті є підвищення якості деталей відповідального призначення за рахунок
заварювання внутрішніх дефектів на основі вдосконалення операції осадження
чотирипроменевих злитків.
Заготовки для скінчено-елементного моделювання мали такі розміри: зовнішній
діаметр заготовки D = 1,5 м, висота заготовки H = 3,75 м, діаметр отвору дефекту
приймався 10 % від зовнішнього діаметру заготовки (0,15 м), кут граней заготовки
становив 150°. Глибина увігнутих граней (h = d / D) досліджувалася в діапазоні 15 %,
20 % і 25 % від діаметра заготовки. Матеріал – сталь 70Х3ГНМФ, температура нагрівання
заготовки 1150 ºC, температура інструмента – 20 °С, коефіцієнт тертя 0,45, сітка містить
75 000 елементів, швидкість деформування 35 мм / с.
За результатами моделювання було виявлено, що для розглянутих параметрів глибин
граней відбувається заковування отвору в середній частині поковки. Ступінь заковування
отвору більше для зразків з відносною глибиною граней 15%. Заготовки, профільовані на
глибину 25%, показали гірші результати по закриттю осьового дефекту.
Після осадження чотирипроменевих заготовок з d/D=15% на 50 % відбувається
заковування діаметра дефекту на 50 % (рис. 3).
Встановлено розподіл логарифмічних деформацій у меридіональному перерізі поковки
після деформації на 50%. Деформації з максимальною величиною розташовуються в
центральній частині поковки, а з мінімальною – на плоских торцях поковки. Розподіл
деформацій для різних параметрів заготовок із чотирипромінним перерізом має схожі
результати. Але при осаджені чотирипроменевих заготовок із глибиною граней
d / D = 15% площа деформацій з максимальною величиною більше на 35…45 % у
порівнянні з іншими параметрами заготовок.
Установлений вплив кута граней чотирипроменевих заготовок 150° на розподіл
деформацій, напружень і заварювання внутрішніх дефектів після осадження. Заковування
отвору починає відбуватися при деформації 10%. Максимальне заковування отвору
відбувається після осадження на 65% при відносній глибині граней 15...20% від діаметра
заготовки. Увігнуті грані глибиною 15% від діаметра заготовки після осадження на 55%
приводять до виникнення в тілі заготовки стискаючих напружень. Розроблений новий
науково-обґрунтований спосіб осадження чотирипроменевих заготовок, який підвищує
якість масивних поковок. На основі проведених комплексних теоретичних досліджень
розроблені рекомендації для проектування технологічних процесів кування за новими
схемами деформування.
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ВИМОГИ ДО ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА
При створенні динамічних моделей пружної системи технологічної оброблюючої
системи (ТОС) для високошвидкісної фрезерної обробки переважно враховують лише
пружну систему шпиндельного вузла [1]. Тому питання адекватного врахування в
динамічних моделях шпиндельних вузлів закономірностей впливу їх статичних і
динамічних характеристик на стійкість процесу різання потребує особливої уваги.
У більшості випадків динамічні моделі шпиндельних вузлів подаються у вигляді
сукупності динамічних моделей шпинделя і підшипників його опор [1]. Для побудови
динамічної моделі шпинделя переважно використовується метод скінченних елементів
(МСЕ). Серед інших способів опису динаміки шпиндельних вузлів варто відзначити
використання методу початкових параметрів у матричному формулюванні, більш
відомому як метод перехідних матриць (МПМ) [2, 3].
Однак в роботах, присвячених прогнозуванню вібростійкості процесу різання загалом і
особливо високошвидкісного фрезерування наголошується про обов‟язковість врахування
в динамічній моделі наявності закріпленого в шпинделі патрона або оправки з
інструментом [4, 5]. При цьому визначається ряд характеристик, що впливають на
значення частот власних коливань системи шпиндель-інструментальна оправка, а отже і
динамічної передавальної функції, а саме:
- жорсткість стику з‟єднання шпинделя з оправкою;
- жорсткість підшипників опор шпинделя та її зміна при зміні частоти обертання
шпинделя;
- геометричні характеристики шпинделя, оправки та інструмента.
Виходячи з цього, і з врахуванням результатів [3] при створенні динамічної моделі
системи шпиндельний вузол рекомендується враховувати:
- конструктивну схему шпиндельного вузла (геометричні характеристики шпинделя,
кількість, місце розташування і тип підшипників його опор, характеристики монтажу
шпинделя в корпусі і корпуса на станині верстату);
- конструктивну схему закріплення інструментальної оправки (тип оправки, тип
хвостовика, геометричні розміри оправки та інструмента).
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ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТУ ПРИ
ПОЗДОВЖНЬОМУ ТОЧІННІ
Динамічна поведінка пружної технологічної оброблюючої системи (ТОС) в процесі
різання з урахуванням пружних відтискань y(s) заготовки та інструменту в процесі
різання, а також утворення хвилястого сліду y0(s) на поверхні заготовки під час
попереднього проходу, описується динамічною моделлю, блок-схема якої подана на рис. 1.

Рис. 1 – Блок-схема динамічної моделі пружної системи ТОС
Згідно цієї схеми, сила різання P0(s) збурює пружну систему ТОС і генерує коливання
y(s), рис. 1: y s =P0 s ×F s =k p a h s Φ s , де: Ф(s) – динамічна передавальна функція
пружної системи ТОС; h(s) – дійсна величина припуску.
Значення Ф(s) насамперед визначається жорсткостями систем заготовки та інструменту
та їх можливими змінами в процесі оброблення. Однією з причин таких змін при
поздовжньому точінні є зміщення точки контактної взаємодії різця з заготовкою, що
проявляється у зміні частот власних коливань ТОС [1].
Для прикладу поздовжнього точіння за динамічною моделлю токарного верстата [1]
було проведене моделювання передавальних функцій його пружної системи. Результати,
наведені на рис. 2. Свідчать на суттєву відмінність передавальних функцій, обчислених без
(рис. 2, а) і з урахуванням (рис. 2, б і 2, в) обробки по сліду y0(s) для різних точок
контактної взаємодії різця з заготовкою.

а)
б)
в)
Рис. 2 – Передавальні функції пружної системи токарного верстату
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ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗКОНТАКТНИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ
ТЕМПЕРАТУРИ ПІД ЧАС МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ОТВОРІВ
Безконтактні методи вимірювання температури, зокрема пірометричні методи,
засновані на визначенні параметрів теплового випромінювання об‟єкту без пошкодження
його температурного поля. Пірометричні методи мають декілька переваг, а саме:
можливість вимірювання температури об‟єктів, що рухаються; відсутність спотворення
температурного поля об‟єкта вимірювання, що особливо важливо для матеріалів з
низькою теплопровідністю; можливість вимірювання високих температур, при яких
застосування контактних засобів вимірювання неможливо або час їх роботи незначний та
ін. Поряд з цим пірометричні методи відрізняються високою точністю результатів, що
зумовило їх ефективне застосування під час механічної обробки отворів [1, 2].
Для оцінювання точності обробки отворів були проведені експериментальні
дослідження при розсвердлюванні, зенкеруванні, розвертуванні отворів. У ході
експерименту варіювалися параметри режимів різання. Для кожного варіанту режимів
різання оброблялося від 3 до 5 експериментальних зразків. Основним параметром, який
вимірювався в ході експерименту, була температура в зоні різання. Для проведення
досліджень була спроектована експериментальна установка, наведена на рис. 1.

Рис. 1 – Контрольно-вимірювальний комплекс
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Контрольний комплекс, що складається з пірометра повного випромінювання, адаптера
й персонального комп‟ютера, дозволив переводити радіаційну температуру в реальну
температуру. У процесі обробки за допомогою контрольно-вимірювального комплексу
вимірювалася температура в зоні різання. За розрахункове приймалося середнє значення
температури при теплообміні, що встановився для усіх дослідів цієї серії. Найбільшу
температуру (до 370 °С) зареєстровано при розсвердлюванні; максимальна температура
при розвертуванні не перевищувала 80 °С, при зенкеруванні – 200° С.
На рис. 2 наведена схема розміщення пірометра. Відстань пірометра до центральної осі
інструменту l визначається співвідношенням l = 6d, де d – діаметр інструменту, мм.
Спосіб безконтактного вимірювання температури полягає в спрямуванні на оброблювану
деталь інфрачервоного променя
пірометра і зчитування його
відбитого
сигналу,
перетвореного
на
значення
температури
на
дисплеї
пірометра
або
комп‟ютера.
Запропонований
спосіб
вимірювання
температури
різальної
кромки
осьового
інструменту під час обробки
отворів характеризується тим,
що за попередньо отриманими
залежностями для оптимальної
температури
різального
Рис. 2 – Схема розміщення пірометра
інструменту та температури
відповідної кращої оброблюваності, визначалась температура в зоні робочого контакту
«різальний інструмент – оброблюваний матеріал» [3].
Визначено, якщо температура вимірюється пірометричним методом, то істинна
температура матеріалу гарантовано є меншою, ніж індикація на пірометрі, незалежно від
точного коефіцієнта випромінювання матеріалу. Пірометр вимірює температуру матеріалу
та частково температуру навколишнього середовища через віддзеркалення. З урахуванням
того, що матеріал холодніше, ніж навколишнє середовище, гарантується, що дійсна
температура матеріалу нижче, ніж температурна індикація, тим самим виключається
перегрівання матеріалу. Отже, можна встановити більш жорсткі режими оброблення,
уникаючи при цьому перегрівання матеріалу та здійснюючи постійний контроль
температури оброблюваної деталі [4].
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ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ У ПАПЕРОВИЙ ПАКЕТ
Одним із важливих та завершальних етапів виготовлення продукції є пакування. За
результатами проведеного аналізу типових конструктивних схем пакувального
обладнання встановлено, що у 91-93% машин застосовується термоконтактне та
термоімпульсне зварювання плівки. І відповідно тому переважна більшість вітчизняних
розробників і виробників цього обладнання основну увагу приділяє як раз машинам
такого типу [1].
Але існують види продукції, які не дозволяється розфасовувати в пакети, виготовлені з
плівок. Так у відповідності до вимог закону України “Про насіння і садивний матеріал”,
Державних стандартів, інших нормативних актів з насінництва та захисту інтересів
споживачів, насіння для продажу населенню, крім окремих випадків, розфасовують у
фірмові паперові пакети [2]. Такі пакети, на відміну від пакетів, виготовлених з
полімерних плівок, не заварюють, а заклеюють. Тому на підприємствах, які займаються
фасуванням, пакуванням і реалізацією насіння гостро постає проблема відсутності
пакувального обладнання, яке б задовольняло цю умову. Це приводить до використання
великої частки ручної праці або дорогого імпортного обладнання, переважно бувшого у
вжитку.
В Національному університеті «Львівська політехніка» розроблено і виготовлено низку
універсальних автоматів (рис.1) для фасування насіння в паперові (рис.2) пакети різних
розмірів.

Рис. 1 – Пакувальний автомат

Рис. 2 – Паперова упаковка

На рис. 3 представлена спрощена схема вузла переміщення пакетів, що відображає
положення каретки у крайньому правому (а) і крайньому лівому (б) положеннях. Принцип
дії автомата полягає в наступному: каретка 3 знаходиться у крайньому правому
положенні, вакуумні присоски 1 захоплюють пустий пакет з касети переносяться на
позицію заповнення його продуктом і одночасно переміщується каретка в ліво. Після
продування пакета повітрям в нього заходить рухома лійка 2, через яку засипається з
дозатора певна доза. Одночасно пакет затискається групою пружних упорів кареток 3, які
знаходяться в крайньому лівому положенні і вакуумні присоски відключаються. Ця
операція контролюється оптичним датчиком. У випадку відсутності пакета на позиції
завантаження присоски відключаються достроково для унеможливлення попадання в них
дрібних фракцій продукту.
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Далі каретки переміщаються в крайнє праве положення і при цьому переміщають
заповнений пакет на позицію нанесення клею, а вакуумні присоски повертаються за
наступним пустим пакетом. На новій позиції пакет затискається між пружним упором і
спеціальною головкою подачі клею 4. При відсутності пакета подача клею не
відбувається.
Каретки розводяться, повертаються в попереднє (крайнє ліве) положення і
затискаються. Перша група пружних упорів захоплює новий заповнений пакет, а друга
група пружних упорів - пакет, який знаходиться на позиції нанесення клею. Клеюча
головка відходить, вакуумні присоски відключаються, каретки переміщається в праве
положення. При цьому новий заповнений пакет попадає на позицію нанесення клею, а
пакет з уже нанесеними краплинами клею на позицію закривання клапана. На цій позиції
спочатку відбувається його загинання тонким ножем 5, а потім клапан затискається між
двома нагрітими колодками, де проходить підсихання клею.

Рис. 3 – Вузол переміщення пакета: а) – праве положення каретки, б) – ліве положення
каретки
В наступному циклі роботи автомата пакет з загнутим і вже приклеєним клапаном
попадає на позицію нанесення дати, де він притискається до пружного упору планкою, яка
також підпружинена. Проходить дублювання фіксуваання клапану пакету, на який
одночасно через паз в планці спеціальною головкою 6 наноситься дата або необхідна інша
інформація.
В остатньому технологічному циклі всі пакети, розміщені на каретці, переміщаються на
крок вперед, при цьому готовий пакет виноситься поза робочу зону автомата і опиняється
над вихідним лотком 7. Коли каретки перед поверненням в ліве положення розходяться,
він під власною вагою падає на лоток і попадає або в готову тару або на робочий стіл для
подальшої упаковки.
Таким чином всі пакети з касети один за одним послідовно проходять шлях:
заповнення – нанесення клею – заклеювання – датування і попадання на вихідний лоток.
Автомат для фасування насіння комплектується різноманітними дозаторами, що
дозволяє розширити технологічні можливості пакувального обладнання.
Враховуючи сучасні тенденції розвитку пакувальної індустрії, а також екологічні
проблеми пов‟язані з утилізацією полімерних упаковок, вважаємо, що розвиток
обладнання, яке дозволяє використання екологічно чистої паперової упаковки, є
актуальним
Список посилань
1. Гавва О.М., Безпалько А.П., Волчко А.І. Пакувальне обладнання в 3 кн. -1 кн. Обладнання
для пакування продукції в споживчу тару / За ред.. О.М. Гавви. – Київ: ІАЦ «Упаковка», 2008. –
436 с.
2. Стрихар А.Є. Купуємо насіння: що необхідно знати. / А.Є.Стрихар. //Дім, сад, город. – №4. –
2005.

66

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

УДК 621.923
Погребняк Р.П., канд. техн. наук., доцент
Коптілий О.В., ст. викладач
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, pogrebnyakk@ukr.net
НАВЕДЕНІ РЕЖИМИ РІЗАННЯ ПРИ КОНТУРНІЙ ТОКАРНІЙ ОБРОБЦІ
ФАСОННОГО ПРОФІЛЮ ДЕТАЛІ РІЗЦЕМ З КРУГЛОЮ ПОВОРОТНОЮ
ВСТАВКОЮ
Застосування фасонних чашкових (з круглою поворотною вставкою) різців набуло
широкого вжитку при контурному формоутворенні поверхонь тіл обертання, зокрема при
токарній обробці фасонної поверхні залізничних коліс [1]. Потужність різання чашковими
різцями дещо вища, однак є й переваги над різцями з прямою кромкою: висота
мікронерівностей, а відповідно і шорсткість поверхні нижче; середня товщина стружки й
відповідно її усадка менші; довжина контакту різця з деталлю більше, що покращує
тепловідведення.
Визначення сил різання при точінні профілю кочення залізничного колеса за ДСТУ
ГОСТ 10761:2016 [2], геометрія якого складається з фрагментів прямих і кіл, за
традиційною формою запису потребує уточнення. Залежність для визначення головної
складової сили різання при прямолінійному точінні у традиційній формі має вигляд

Pz

C p h Xp S Yp V Zp ,

(1)

де Ср – довідкова постійна, що відповідає геометрії інструмента, умовам різання та

матеріалу інструмента й деталі;
Xp, Yp Yp, Zp – відповідні показники ступені.

Основні параметри визначення сили різання, навіть при постійній глибині й швидкості
обходу контуру, не залишаються постійними та відрізняються від режимів різання для
прямолінійного точіння. На зміну кінематичних параметрів різання при контурній обробці
вказує і проф. Кулик В.К. [3].
При різанні чашковим різцем сила різання визначається не глибиною різання h, а
довжиною криволінійного контакту різця з деталлю або кутом контакту між ними (рис. 1,
а). Для прямолінійного точіння цей кут можна визначити як

h ,
(2)
r
а приблизна залежність з урахуванням допоміжної різальної кромки наведена у [4] –
arccos 1

f (h ) :

6

12r (3r 2 h)
. Як видно з графіка (рис. 1, б) для подальших розрахунків
r

можливе використання більш простої залежності (2).
Для криволінійної опуклої радіусної ділянки обробки кут контакт різця з деталлю
визначимо за геометричною залежністю:
К

arccos 1

t[2( R r ) t ]
.
2 Rr

(3)

Як видно, при однаковій глибині різання кут контакту різний для криволінійного й
прямолінійного точіння, тому у цьому випадку доцільно введення поняття наведеної
глибини різання hн, яку визначимо з умови рівності кутів контакту на ділянках
криволінійного й прямолінійного точіння:
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hн

h[2( R r ) h]
.
2R

(4)

а)
б)
Рис. 1 – Схема до визначення наведених режимів різання (а) і кут контакту різця з
деталлю визначений за різними залежностями (б)
Подача на криволінійній опуклій радіусній ділянці теж не буде дріврівнювати подачі на
прямолінійній [1]:

Рис. 2 – Кут контакт різця з деталлю і наведені режими різання на різних ділянках
обробки опуклих радіусних фрагментів (індекс 1 відповідає R1=27,5 мм, 2 - R2=60 мм)

Sн

1

r 0,5h
R

S.

Зміна швидкості різання відбувається за рахунок збільшення діаметру обробки
V 0,001 ( D y ) n .

(5)

(6)

В цих формулах: h – глибина різання, мм; S – подача на прямолінійній ділянці, об/хв;
V – швидкість різання, м/хв; r – радіус інструмента, мм; D – діаметр деталі, м; n – частота
обертання планшайби, хв.-1; R – радіус кола еквідистанти; y – збільшення діаметру
обробки, м; n – частота обертання планшайби, об/хв.
Тоді залежність (1) прийме вид
Pz C p h нXp SнYp V Zp .
(7)
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НАПРЯМОК СХОДУ СТРУЖКИ ПРИ ТОКАРНІЙ ОБРОБЦІ РІЗЦЕМ З
КРУГЛОЮ РІЗАЛЬНОЮ КРОМКОЮ
Кут сходу стружки при поздовжньому точінні різцем з прямою різальною кромкою
повністю визначається головним кутом в плані θ. Якщо різальна кромка не пряма, то цей
напрямок визначається різною потужністю потоків по різному деформованої стружки на
ділянках лез різця, яку у першому наближенні можливо визначити за рівністю площ шару,
що знімається. Коректне знаходження кута сходу стружки у цьому випадку важливе для
визначення нормальної складової сили різання PN, що в свою чергу визначить величину
складових Px і Py, які формують навантаження супорта і повзуна верстату:

Py2

PN

Py 1 tg 2Δ

Px2

θ,град

t,мм

r,мм

а)
б)
Рис.1 – Схема до визначення наведених кута сходу стружки (а) і кут контакту різця з
деталлю в залежності від радіуса інструмента і глибини різання (б)
Для круглих різців з λ = 00 статичний кут напряму сходу стружки Δ можна визначити
за формулою [1]:

Δ

2t (2

max

- ψ) amax (
6t

ψ) cos

max

,

(1)

тут максимальна товщина зрізу

a max

r S sin

max

- r 2 - S 2 cos 2

max

,

(2)

кут контакту різця з деталлю там, де товщина зрізу максимальна (рис.1)

tg

max

t ( 2r t ) - S
,
r t
69

(3)

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

arccos 1

t
- кут контакту різця з деталлю; ψ
r

arcsin

S
2r

- кут контакту з

деталлю допоміжної різальної кромки.
Можна бачити, що кут сходу стружки залежить від трьох параметрів: радіуса різця r,
глибини різання t й подачі S. На рис. 2, а, б представлені побудовані засобами MathCad
об‟ємні поверхні залежностей впливу цих параметрів на зміну кута сходу стружки.

Δ,град

t,мм

S,мм/об
а)

б)

θ,Δ,

θ,Δ,

град

град

θ,Δ,
град

θ

θ

2

2

2

θ

1

1

1
t,мм

t,мм

t,мм

в)
г)
д)
Рис. 2 – Просторові залежності кута сходу стружки від радіуса інструмента і глибини
різання(а), подачі і глибини різання(б), графіки зміни кута сходу стружки від глибини
різання для різних радіусів інструмента і подачі(в – r = 5мм, г – r = 15мм, д - r =25 мм; 1S=0,5мм/об, 2 – S = 2мм/об)
Як видно загальний характер поверхонь не міняється; з режимів різання зміна подачі S
мало змінює Δ, а найбільший вплив на зміну кута сходу здійснює глибина різання t. Радіус
інструменту і подача істотно впливають на величину Δ тільки на малих глибинах різання.
Зі зростанням радіуса різця вплив глибини різання і подачі на кут сходу стружки суттєво
зменшуються.
У визначенні кута сходу стружки при обробці криволінійних поверхонь додатково
потрібно ураховувати кут нахилу дотичної до оброблювального профілю [2, 3, 4].
Список посилань
1. Филоненко, С.М. Резание металлов [Текст] / С.М. Филоненко – Київ: Техніка, 1975. – 232 с.
2. Погребняк, Р.П. Технологическая нагрузка и точность формообразования фасонной
поверхности железнодорожного колеса фасонным резцом [Текст] / Р.П. Погребняк // СТИН
(Станки инструмент). – 2012. – № 1. – с.29 – 34
3. Pogrebnyak, R. Load and shaping precision of a complex railroad-wheel surface[Текст] / R.
Pogrebnyak // Russian engineering research. Allerton Press, Inc., New York. – 2012. T.32. – №4. –
pp.407-411. doi:10.3103/S1068798X12040211.

70

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

4. Погребняк, Р.П. Пружна нелінійна динаміка руху супорта карусельного верстата для обробки
суцільнокатаних залізничних коліс [Текст] / Р.П. Погребняк // Наука та прогрес транспорту. –
2017. – № 4 (70). – с.98–105. doi.org/10.15802/stp2017/109606

УДК 621.951
Хавін Г.Л., докт. техн. наук, професор,
Хоу Чживень, аспірант
Національний технічний університет «ХПІ», gennadii.khavin@gmail.com
ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ ПРИ ОБРОБЦІ
ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Зношування інструменту в процесі обробки композитів є головною причиною
погіршення якості обробленої поверхні і безпосередньо визначає вартість операцій
механічної обробки. Для гарантування якості обробки поперед усього необхідно
забезпечити раціональний початковий вибір геометрії інструменту, визначення режимних
параметрів обробки і мінімізувати зношування інструменту в процесі виконання операцій.
Гарантована стійкість роботи інструменту повинна бути розрахована як головний
параметр на стадії планування операції механічної обробки композитів.
Визначення впливу різних за своєю природою композитів і впливу їх армування на
зношування інструменту є дуже складною і багатофакторною задачею. В літературі
приведені приватні експериментальні дослідження, які поки не дозволяють зробити будьякі однозначні висновки і отримати узагальнюючі закономірності. З природи властивостей
наповнювача і в'яжучого можна припустити, що вплив фізико-механічних характеристик
наповнювача на зношування інструменту, буде більш значним, ніж зв‟язуючого. Тому в
дослідженнях по цьому питанню приділяється більше уваги впливу армування і кількості
наповнювача на інтенсивність зносу, ніж зв‟язуючого. Задача визначення характеру
зношування і критерію затуплення є найважливішими і актуальним завданням
проектування операцій механічної обробки композитів.
Метою роботи є всебічний аналіз процесу зношування свердел, як класичної
конфігурації, так і свердел, конфігурація яких відрізняється від спірального свердла і його
модифікацій, знос яких має свою яскраво виражену специфіку і є характерним в кожному
випадку. Геометрія різальної частини спеціальних свердел визначає вид та інтенсивність
його зношування. Створення свердел зі спеціальною геометрією різальної частини,
пов'язане із забезпеченням високої якості обробки отворів. При цьому може не
забезпечуватися високий опір зносу і стійкість інструменту. Також метою роботи є аналіз
впливу різних чинників технологічного процесу, марки і типу переплетення композиту,
об'ємного вмісту наповнювача.
Більшість проведених експериментів по визначенню закономірностей зношування під
час свердління ПКМ засноване на визначенні втрати ваги інструментом до і після роботи.
Незважаючи на численні дані про те, що в більшості випадків найбільш інтенсивний знос
спостерігається по задній поверхні інструменту, значні зміни форми спостерігаються по
передній грані, в тому числі і закруглення різальної кромки. Тому необхідне створення
математичної моделі розподілу втрати ваги по різальних гранях інструменту і
передбачення інтенсивності процесів, що мають місце.
Однією зі складових дослідження є створення алгоритмів і математичного забезпечення
штучних нейронних мереж для оцінки силових факторів і якісного стану оброблених
отворів під час механічної обробки композитів. У якості головного критерію
розглядається контроль зносу інструменту, при якому порівнюються фактичні і
прогнозовані значення зносу, що сигналізує про початок появи критичних погіршень
якості отворів, що, в свою чергу, запобігає пошкодженню інструменту.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИЛ РЕЗАНИЯ
Преобразование заготовки в деталь неразрывно связано с параметрами ее точности,
которая непосредственно зависит от возмущающих воздействий, возникающих в процессе
ее формообразования. Несомненной доминантой в этом процессе являются силы резания
и, как следствие упругие деформации в технологической системе, когда их проявление
может быть замечено на поверхности детали в момент резания или проявиться в процессе
контроля обработанного профиля. Поэтому вследствие динамических ошибок реальная
кривизна траектории перемещения инструмента и связанная с ней траектория
формообразующей кромки режущей пластины может отличаться от траектории заданной
в программе. Например, заданная прямолинейная траектория может иметь кривизну
отличную от бесконечности, а дуга окружности иметь погрешность в виде переменной
кривизны.
Построению теоретических зависимостей для определения сил резания посвящены
множество работ на протяжении столетий. Известные формулы хорошо иллюстрируют
сущность процесса резания, но вместе с тем пользоваться ими в практических расчетах
весьма проблематично. Поэтому нашли широкое применение эмпирические
коэффициенты в формулах с теоретически обоснованной структурой. Такой подход в этом
вопросе дает удовлетворительные результаты, но в узком диапазоне изменений свойств
заготовки (например, твердости материала) и соответствующих им статистических
коэффициентов.
Поэтому для получения реальных значений сил резания часто используют специальные
приборы – динамометры. Можно с «уважением» вспомнить, применяемый для этой цели
прибор прошлого века – УДМ600 или 1000, с весом десятки килограмм, построенный на
основе аналоговых мостовых схем с тензорезисторами, с широкополосным усилителем
ТА-5 и выводом информации на лучевой или перьевой осциллограф.
При современном развитии цифровой техники находят широкое применение более
компактные приборы измерений силы и деформаций. Например, динамометры фирмы
Kistler, в которых реализован пьезоэлектрический принцип измерений сил по
направлениям кварцевыми кольцами. Стоимость измерительных комплексов на основе
таких приборов может измеряться десятками тысяч долларов. Поэтому не теряют
актуальности, самостоятельно разработанные конструкции динамометров на основе
универсальных силоизмерительных датчиков, сравнительно невысокой стоимости,
широко представленных в торговой сети. Кроме этого, при обработке крупногабаритных
деталей возникает задача измерения сил резания на локальных участках обработки –
например, высокоточных байонетных пазов, в частности в механизмах фиксации поворота
люльки мостового крана. Поэтому, если возникла необходимость и принято решение о
самостоятельном изготовлении установки для измерения сил резания то, как показал опыт
необходимо придерживаться в ее конструкции следующих принципов.
Установка (прибор), не должна содержать многозвенные пружинно-рычажные цепи, а
иметь сравнительно простую конструкцию преобразования измеряемой силы резания в
перемещение плунжера или в упругую деформацию измерительного элемента - датчика.
Сигналы каждого из датчиков, как составляющие сил резания подаются на
мультиплексорную систему, которая формирует массив данных на входе ПК, где путем
векторного суммирования определяются значения PX, PY, PZ в текущий момент времени, а
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также создается графическое представление об их изменении на мониторе. Вариант
создания счетно-решающих устройств анализа сигналов с датчиков до входа в ПК
способствуют усложнению системы, появлению многоуровневых алгоритмов, требующих
сложной математической проверки и дополнительных погрешностей измерений сил
резания.
Датчики выпускаются с числом поверочных интервалов в зависимости от класса
точности и допустимой погрешности, диапазона измерений, нелинейности зависимости
«вход-выход», зоной нечувствительности и другими параметрами. Вместе с тем фирмы
изготовители датчиков не всегда указывают требуемые величины или допускают
неточности в этом вопросе. Поэтому возникает необходимость тестирования их
характеристик.
Сила резания, действующая на инструмент, в процессе фрезерования переменная по
модулю и по направлению. Процесс резания протекает с пульсирующими нагрузками,
частота которых определяется не только скоростью резания - частотой вращения фрезы,
но и зависит от числа зубьев фрезы, выбора шага между ними и применением фрез с
винтовым зубом. Сила резания при фрезеровании характеризуется во времени тактом и
переходными процессами, с определенными законами при ее возрастания или убывании.
Если учитывать, что датчики имеют ограничения по периодичности сигнала на входе, то
помимо регулирования значения такта измерений на входе микропроцессорной системой,
необходим еще и механизм демпфирования колебаний силы резания. Для этой цели может
быть использована пластина определенной формы из вязкоупругого из материала, как
инструмент демпфирования пассивного типа.
Основой прибора (рис. 1) является массивная плита 1, имеющая достаточную
инерционность, с измерительными датчиками 2 и пластиной 3 для демпфирования
колебания сил резания при их измерении. С помощью САЕ системы анализируем
деформации консоли датчика 2 и пластины демпфирования 3, при изменяющихся по
определенному закону приложенных силах резания F. Используя приближенную теорию
изгиба тонких пластинок, базирующуюся на гипотезах Киргофа [1, 2], рассчитываем
требуемое соотношение периодов деформации самой пластины и чувствительного
элемента датчика.

Рис. 1 – Плита 1 с измерительными датчиками 2 и пластиной 3 для демпфирования
колебания сил резания при их измерении
Применение систем управления и контроля технологией на производстве необходимое условие построения учебного процесса и научных исследований. В данной
публикации схематично очерчены некоторые проблемы конструирования и изготовления
прибора для измерения сил резания, а также сделаны следующие выводы.
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Сигналы от всех датчиков должны «просматриваться» на дисплее, по крайней мере, в
отладочном режиме, для их возможной корректировки на основе собранной статистики.
Даже высокоскоростная обработка, когда период контакта режущего клина и заготовки
мал, потребует пассивного или активного демпфирования поступающих с датчиков
сигналов.
По мере эксплуатации прибора необходим периодический контроль наличия
остаточной деформации цепи измерений, после снятия приложенной нагрузки.
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АНІМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ЗА
ДОПОМОГОЮ СЕКТОРНОГО МЕХАНІЗМУ
Традиційно при засвоєнні будь-якої навчальної дисципліни студент повинен вивчати її
на лекціях, лабораторних та практичних заняттях. Але при цьому як методичний наочний
матеріал використовуються, здебільшого, ілюстрації зовнішнього вигляду, будови та
конструкції різноманітних механізмів у вигляді двовимірних статичних схем [1-3].
В наш час у процесі вивчення різноманітних дисциплін використовується багато
джерел різноманітної інформації: підручники, посібники, журнали, збірники, Інтернет.
Традиційно при засвоєнні будь-якої навчальної дисципліни студент повинен вивчати її
на лекціях, лабораторних та практичних заняттях. Але при цьому як методичний наочний
матеріал використовуються здебільшого ілюстрації зовнішнього вигляду, будови та
конструкції різноманітних механізмів у вигляді двовимірних статичних схем елементів.
Використання анімаційних моделей дозволяє вдосконалити навчальний процес (та освіту
загалом), надаючи йому інтенсивності та інтерактивного змісту.
Необхідно для вдосконалення навчання студентів запропонувати анімаційну модель
для створення реверсивного, обертального руху за допомогою секторного механізму.
Метою роботи є пропозиція анімаційного моделювання реверсивного, обертального
руху за допомогою секторного механізму.
У національному університеті “Чернігівська політехніка” (НУ “ЧП”) на кафедрі
“Автомобільний транспорт та галузеве машинобудування” для вивчення навчальних
дисциплін “Підйомно-транспортне обладнання і роботи”, “Спеціалізований рухомий
склад автотранспортних і вантажно-розвантажувальних машин”, “Обладнання та
транспорт механоскладальних цехів”, “Металообробне обладнання”, розроблено
навчальний продукт: “Анімація роботи механізмів реверсивного, обертального руху”.
Анімація розроблена для лабораторій “Промислові роботи” з реальними роботами: МП11, М10П, М20П, РМ-01 та “Металообробне обладнання”.
Під час розроблення анімаційного моделювання секторного механізму для створення
реверсивного, обертального руху були використані сучасні програмні продукти: “3Ds
Max” та “КОМПАС-3D”.
Зубчастий сектор (рис. 1), закріплений на валу, періодично повертається тільки
протягом того часу, коли його зубці знаходяться в зачепленні із зубцями колеса,
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встановленого на іншому валу. У цьому механізмі не представляється можливим
регулювати величину кута повороту колеса, тому він, як і мальтійські механізми,
використовується в основному в багатопозиційних пристроях.
Розроблена анімаційна модель дозволяє наочно продемонструвати роботу всіх
наведених механізмів. Продукт: “Анімація роботи механізмів реверсивного, обертального
руху” розроблений в якості чергового кроку в забезпеченні навчання за допомогою
сучасних програмних продуктів. У подальшому його можна розширювати, корегувати та
вдосконалювати (наприклад, інтерактивне керування процесами анімації того чи іншого
вузла.
Розроблений програмний проект може ефективно використовуватись під час вивчення
таких дисциплін: “Підйомно-транспортне обладнання і роботи”, “Металообробне
обладнання”, “Обладнання та транспорт механоскладальних цехів”, “Проектування та
оснащення гаражного господарства”, “Спеціалізований рухомий склад автотранспортних і
вантажно-розвантажувальних машин”. На основі цих розробок можливо створювати
аналогічні програмні анімаційні продукти й для інших дисциплін.

Рис. 1 – Анімаційне моделювання роботи секторного механізму
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3. Промислові роботи. Альбом до методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з
дисципліни “Обладнання та транспорт механоскладальних цехів” для студентів за спеціальністю
131 “Прикладна механіка” / Укл.: Кальченко В.В., Пасов Г.В., Венжега В.І. – Чернігів: ЧНТУ,
2019. – 55 с.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОСАДЖУВАННЯ
Енергія ультразвукових (УЗ) коливань знайшла широке використання в різних галузях
промисловості. Використання УЗ дозволяє інтенсифікувати хімічні та фізичні процеси в
матеріалі, що обробляється. Як правило, при обробці металів тиском з використанням
ультразвуку, робочий торець УЗ концентратора знаходиться в пучності амплітуд
ультразвукових коливань і здійснює коливання з певною амплітудою в результаті чого буде
здійснювати деформування заготовки. При цьому, як відмічається в літературних джерелах,
зусилля деформування буде створюватись не технологічним обладнанням, а саме за
рахунок енергії УЗ коливань. Також, за рахунок коливань робочого торця на УЗ частотах,
будуть зменшуватися сили тертя, результатом чого буде різна форма осадженої заготовки.
У ряді джерел [1-6] вказується, що накладення УЗ коливань на інструмент дозволяє
знизити зусилля процесу осаджування в 3-5 рази. Залежно від схеми підведення енергії УЗ
коливань до матеріалу, змінюється характер перебігу процесу, забезпечується рівномірний
розподіл деформацій і мікротвердості металу. Практично у всіх джерелах зазначається, що
незалежно від матеріалу зразка спостерігається ефект знеміцнення (softening effect),
зменшення напруження плинності деформованого металу. Одним з пояснень цього ефекту є
концентрація енергії УЗ коливань в локальних ділянках матеріалу із значним збільшенням
рухливості дислокацій кристалічної решітки матеріалу. Також наголошується, що при
осаджуванні з УЗ навантаженням відбувається рівномірне зменшення розміру зерна
матеріалу по об‟єму зразка.
У даній роботі проведено
скінченно-елементне моделювання
процесу осаджування алюмінієвого
зразка
Д16
в
програмному
комплексі
QForm
з
метою
визначення впливу УЗ коливань на
характер розподілу напруженодеформованого стану в зразку,
температури, а також на геометрію
обробленого зразка.
Схема та параметри процесу
наведені на рис.1 та в таблиці 1
відповідно.
При різних параметрах тертя
Рис.1 – Схема процесу осаджування з/без УЗ
контур
осаджених
зразків
навантаження
відрізняється. На рис 2, в і г, форма
зразків має виражену симетричну бочкоподібність відносно торців зразка. При відсутності
тертя (рис. 2, д) бочкоподібність зміщується в бік нижнього торця. При осаджуванні з УЗ
коливаннями (рис. 2, б) відбувається осадження без формування «бочки», діаметр
осадженого зразку по висоті практично однаковий.
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Таблиця 1 – Параметри процесу осаджування з/без УЗ навантаженням
Матеріал заготовки
Д16
Тип операції
Пластична деформація + теплові
процеси
0
Температура заготовки T, С
20
Частота УЗ коливань f, кГц
22
Амплітуда УЗ коливань A, мкм
20
Швидкість переміщення інструменту Vz, м/с
20
Закон тертя
Леванов
Коефіцієнт Леванова
1,25
Тертя при УЗ навантаженні, без змащення
фактор тертя – 0,5
Тертя при осаджуванні без УЗ навантаження,
фактор тертя – 0,15
Тертя при осаджуванні без УЗ навантаження,
фактор тертя – 0,5
Тертя при осаджуванні без УЗ навантаження,
фактор тертя – 0
Ступінь деформації зразка, %
20

а)

б)
в)
г)
д)
Рис. 2 – Форма осаджених зразків (показані половини заготовки і зразків)
а – заготовка, б – осаджування з УЗ коливаннями, в – осаджування без УЗ коливань
(змащення – мінеральне масло), г – осаджування без УЗ коливань (без змащення),
д – осаджування без УЗ коливань (без врахування тертя).
При осаджуванні з УЗ навантаженням зусилля процесу на 15-20% менше ніж зусилля
при осаджуванні без УЗ навантаження. При моделюванні різницю в зусиллі можна
пояснити меншим впливом сил тертя при осаджуванні. В натурному експерименті на
зменшення зусилля деформування буде впливати безпосередньо енергія ультразвуку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МЕТАЛЕВИХ ЗРАЗКІВ ПІСЛЯ
ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОГО ВИГЛАДЖУВАННЯ З МОДИФІКУВАННЯМ
МЕТОДОМ ШТУЧНИХ БАЗ
Умовою надійної роботи машин та механізмів є забезпечення якості поверхні
сполучених між собою деталей. Для забезпечення експлуатаційних властивостей деталей
машин використовують різні методи зміцнення робочої поверхні деталі. Суслов А.Г. [1]
зазначає, що вибір методу обробки деталі, в тому числі фінішної обробки, визначається з
урахуванням функціонального призначення робочих поверхонь деталей машин.
Наприклад, якщо робоча поверхня функціонує в умовах тертя та зношування, то
відповідно до трибологічної науки, остаточний метод обробки повинен забезпечити її
оптимальну форму та якість, що відповідають їх стану після приробітку. Це дозволяє
значно підвищити довговічність робочих поверхонь тертя деталей.
Одним з перспективних методів зміцнення поверхонь деталей машин, що працюють в
умовах знакозмінних навантажень є фрикційне електроімпульсне модифікування (ФЕМ),
сутність якого є в нанесенні покриття у вигляді твердої змазки з наступним
вигладжуванням з одночасним використанням імпульсного струму [2]. Дискретна
структура, що утворюється внаслідок фрикційного електроімпульсного модифікування
залежить від умов здійснення процесу, а саме складу модифікатора та режимів здійснення
процесу вигладжування [3].
Дослідження методу фрикційного електроімпульсного модифікування вигладжуванням
з пропусканням імпульсного струму прямокутної форми через зону контакту інструмента
з деталлю виконувалось в дослідницькій лабораторії кафедри технології
машинобудування ДДМА. Обробка виконувалась на токарно-гвинторізному верстаті
моделі 1К625. Зразки для дослідження технологічного методу фрикційного
електроімпульсного модифікування вигладжуванням виготовлялися з круглого прокату зі
сталі 40ХН ГОСТ 4543-71 у нормалізованому стані. Зразки встановлювались на оправці та
закріплювались в трикулачковому патроні. Перед виконанням фрикційного
електроімпульсного модифікування дослідні зразки оброблялись чистовим точінням до
Rа 2,5 мкм. Індентором для вигладжування є кулька, виготовлена зі сталі ШХ15
(56…58 HCRэ), яка закріплювалась у спеціальній державці. Шорсткість поверхні
індентора доведена поліруванням до Rа 1,25 мкм. Вигладжувач ізолювався
текстолітовими прокладками від різцетримача верстата. Зусилля накатування фіксувалось
за допомогою індикатора годинникового типу ИЧ10.
Для дослідження технологічного методу фрикційного електроімпульсного
модифікування вигладжуванням використовувався план експерименту типу 22.
Технологічними факторами були обрані: шпаруватість X1 (q): «–» – 2, «+» – 3; частота
імпульсного струму X2 (f): «–» – 100 Гц, «+» – 200 Гц. Інші умови вигладжування:
частота обертання заготовки n=63 хв-1, поздовжня подача s = 0,14 мм/об, зусилля
притискання пластини 250Н, амплітуда імпульсів струму 200 А.
Для дослідження зносостійкості запропоновано використати метод штучних баз [4], що
дозволяє визначити лінійне зношення поверхні деталей. Сутність методу штучних баз
полягає в нанесенні на поверхню тертя поглиблень правильної форми по осі, розташованої
по нормалі до поверхні тертя. Це поглиблення називається лункою, а його глибина –
базою h. База h розраховується за функцією від вхідного параметру – геометричного
розміру лунки d на поверхні тертя.
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Визначення величини hi виконується за формулою (1)
di
hi
ctg
,
(1)
2
2
де φ – робочий кут інструмента (для свердла – φ = 118о, тоді hi = 0,3 d).
Випробування на устаткуванні за методикою випробувань на машині тертя
виконувалось за схемою «диск-колодка». Об‟єкт дослідження – чотири лунки, що
попередньо нарізувались на свердлильному верстаті по колу на поверхні зразка (див. рис.
1, де 1, 2, 3 і 4 – номери лунок, пунктиром позначений діаметр диску після зношування).

а
б
Рис.1 – Зразок а) та устаткування б) для випробування на зносостійкість
За допомогою лупи Бринеля визначались розмір d0 лунок (d0 – вхідний параметр на
початку випробувань в момент T0) та розраховувалась їх глибина h0. Після цього диск
випробувався на зношення в парі з колодкою при заданому навантаженні G = 1000 Н,
частоті обертання n = 1400 хв-1 та умовах тертя (сухе тертя). В якості контр-тіла
використовувався бархатний напилок (25 зубців на 1 см2). Напилки виготовляються з
інструментальної вуглецевої сталі У13 або У13А та загартовуються на твердість не нижче
54–58 HRC.
На підставі експериментальних досліджень впливу режимів електроімпульсного
модифікування на зносостійкість поверхні зразків зі сталі 40ХН встановлено, що при
шпаруватості 2 та частоті імпульсного струму 200 Гц зносостійкість поверхні найбільша.
Використання методу штучних баз дозволяє суттєво зменшити час на випробування
металевих зразків на зношення та зменшити собівартість експериментальних досліджень.
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ОПИСУ ОБРОБЛЕННЯ
ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ
Розглядається концепція використання SAPR_2020 [1] для формалізованого синтезу
структури технологічного процесу виготовлення деталей машинобудування та
параметризації типових технологічних переходів операцій таких процесів.
Методика структурно – параметричного синтезу технологічних процесів (ТП)
виготовлення деталей машинобудування передбачає виконання послідовно в два етапи.
На першому етапі виконується формалізований синтез структури технологічного процесу
(ТП) [2, с.20]. При цьому збережені основні технологічні засади, викладені в роботах
Цветкова В.Д.[3, с.132] такі як – 13 технологічних етапів, ранги поверхонь та операцій,
принципова схема ТП та інші. Проте, використання SAPR_2020 значно скорочує процес
проектування.
На другому етапі виконується параметризація технологічних переходів, які складають
спроектовані операції.
Завданням параметризації є пошук найкращих, із можливих, варіантів значень
варіативних реквізитів інформаційних моделей переходів, що спроектовані. При
використанні SAPR_2020 інформаційні моделі спроектованих переходів серед багатьох
призначених раніше параметрів, завжди мають варіативні параметри. Так, при
проектуванні токарної обробки точінням в SAPR_2020, інформаційна модель переходу
зберігає інформацію про: матеріал деталі (група, до якої входить задана марка матеріалу,
механічні характеристики, тощо), верстат і його характеристики, на якому виконується
обробка, код операції, діаметр обробки разом з вимогами точності (поле допуску),
припуск, або діаметр заготовки, довжину поверхні, вимоги до шорсткості поверхні, схему
закріплення заготовки (3 варіанти) та розмір "вильоту" із патрона, наявність чи відсутність
корки на поверхні заготовки (2 варіанти), про застосування чи не застосування
змащувально-охолоджуючої рідини (2 варіанти), про конструкцію різця (8 варіантів),
розміри перерізу його державки та ін. (11 варіантів), матеріал різальної частини різця (для
8 – ми варіантів із 23 марок, об‟єднаних в 29 груп), радіус при вершині різця, товщину
пластинки твердого сплаву та величини головного та допоміжного кута в плані. Всього,
враховується 18 реквізитів. Шість із них мають альтернативні варіанти (їх кількість
подана вище). Таким чином загальна кількість альтернативних комбінацій варіативних
параметрів може складати 8448 варіантів. Можливості SAPR_2020 дозволяють провести
дослідження впливу значень окремих реквізитів на економічні показники переходу.
Проаналізувавши проведені дослідження є можливість вибрати бажані значення
реквізитів.
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3. Войтенко В.І. Системи автоматизованого проектування технологічних процесів
машинобудування. Навчальний посібник. / В.І. Войтенко. – К.: НТУУ „КПІ”, 2012. – 232 с.
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ВПЛИВ ЖОРСТКОСТІ ДЕТАЛІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКІСНОЇ ЗОНИ
КОЛИВАНЬ ПРИ КІНЦЕВОМУ ФРЕЗЕРУВАННІ
Забезпечення точності обробки деталей при кінцевому фрезеруванні завжди пов‟язано з
дією коливань, що виникають при цьому. Але традиційний підхід з вибором режимів
різання обмежує уяву про протікання технологічного процесу. Тому одночасне
використання при цьому такого показника, як визначальне співвідношення (ВС) між
часом різання та періодом власних коливань деталі (
) [1], дозволяє визначати
швидкісну зону коливань, в якій буде проходити фрезерування, та характерні для неї види
коливань і похибки обробки. Сучасні засоби розрахунків дозволяють вже на етапі
проектування розрахувати час різання [2] і період власних коливань деталі при зміні її
форм і розмірів у технологічному процесі і передбачити швидкісну зону. Найбільш
несприятливою для роботи вузлів верстата, стійкості інструменту та якості обробленої
поверхні є третя швидкісна зона, в якій діють з вимушеними коливаннями ще і інтенсивні
автоколивання. Характерною ознакою обробки деталей в цій зоні є хвилястість на
обробленій поверхні. У третій швидкісній зоні визначальне співвідношення має наступні
межі:1 < ВС < 7. Інтенсивність автоколивань в ній змінюється від 0,05 мм до 0,14 мм при
попутному фрезеруванні і від 0,07 мм до 0,25 мм при зустрічному. Відповідно змінюється
крок (Sw) і висота (Wz) хвилястості обробленої поверхні: при попутному (Sw / Wz) – від
(0,77 / 0,054) до (1,2 / 0,112), при зустрічному – від (2,1 / 0,081) до (4,6 / 0,165). Чим більше
значення ВС, тим меншим буде інтенсивність коливань та похибка обробленої поверхні.
Сприятливою для процесу стружкоутворення, підвищення стійкості інструменту та
маловпливовою на точність обробки вважається інтенсивність автоколивань в межах
0,02 мм [3].
При визначені на етапі проектування технологічного процесу того, що фрезерування
припадає на третю швидкісну зону, обирають заходи щодо зменшення інтенсивності
автоколивань і похибки поверхні. Серед них, при можливості, - підвищення жорсткості
деталі [4]. Але при цьому недостатньо розкритим є її вплив на механізм формування
похибок обробки та зв'язок зі швидкісними зонами коливань. Тому були проведені
дослідження при фрезеруванні деталей різної жорсткості та з різними напрямками подачі.
За результатами обробки осцилограм коливань деталей при фрезеруванні та профілограм
оброблених поверхонь встановлено, що величина кроку та висота хвилястості на них
залежить від періоду автоколивань та інтенсивності, що позначається на відхиленні від
положення пружної рівноваги першої хвилі автоколивань при зустрічному фрезеруванні
та останньої хвилі автоколивань при попутному фрезеруванні [5]. Період автоколивань
(ТАК) впливає на крок хвилястості на поверхні різання (SАК), який у вигляді спадковості
передається обробленій поверхні.
D n
(1)
S AK
TAK ,
60
де D – діаметр фрези, мм;
n – частота обертання шпинделя, об/хв.
Період автоколивань кореляційно пов'язаний з періодом власних коливань деталі, а
останній безпосередньо залежить від її жорсткості.
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За результатами експериментів встановлені наступні рівняння регресії між жорсткістю
деталі (j) та періодом автоколивань при коефіцієнті кореляції, що дорівнює (-0,92):
- для зустрічного фрезерування:
-

;

(2)

.

(3)

для попутного фрезерування:

Згідно рівнянь (2) і (3) зі збільшенням жорсткості деталі зменшується період
автоколивань та, відповідно до рівняння (1) зменшується крок хвилястості на поверхні
різання і, як наслідок, крок хвилястості на обробленій поверхні. При цьому також слід
зауважити, що період автоколивань при попутному фрезеруванні менший, ніж при
зустрічному і похибки обробленої поверхні теж будуть менші.
Між інтенсивністю автоколивань (А) та жорсткістю встановлені наступні рівняння
регресії при кореляційній залежності, що дорівнює (-0,88):
- для зустрічного фрезерування:
-

;

(4)

.

(5)

для попутного фрезерування:

Відповідно до рівнянь (4) та (5) зі збільшенням жорсткості зменшується інтенсивність
автоколивань і, як наслідок, висота хвилястості на обробленій поверхні. Напрямок подачі
також впливає на це. При попутному фрезеруванні інтенсивність менша, ніж при
зустрічному.
Виконані дослідження показали, що механізм формоутворення обробленої поверхні при
зміні жорсткості деталі пов'язаний зі змінами періоду та інтенсивності автоколивань. При
збільшенні жорсткості ці параметри зменшуються, що призводить до зменшення похибки
обробленої поверхні. Зменшення періоду власних коливань деталі впливає на значення
ВС. Воно збільшується і характеризує, що процес фрезерування наближається до другої
швидкісної зони коливань, де вплив автоколивань зменшується.
Також слід зазначити, що до прийняття рішення про підвищення жорсткості деталі
необхідно звернути увагу на те, що період автоколивань при попутному фрезеруванні
менший, ніж при зустрічному, і похибка обробки при ньому у третій швидкісній зоні
також буде менша. Для прикладу, при жорсткості деталі 1052 Н/мм при попутному
фрезеруванні період автоколивань близький до величини періоду автоколивань при
зустрічному фрезеруванні деталі з жорсткістю 2000 Н/мм.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ДОВГОВІЧНОСТІ ТРУБ З ТРІЩИНАМИ І
СКЛОПЛАСТИКОВИМИ БАНДАЖАМИ
Ремонт труб з дефектами полімерними композиційними бандажами [1]
характеризується високою ефективністю, універсальністю, технологічністю, здатністю
ізолювати зону дефекту від середовища і зменшити напруження в ній. В працях [2-5]
обґрунтовано доцільність ремонту труб і насосних штанг склопластиковими бандажами.
Результати експериментів [2, 3], аналітичних і чисельних обчислень показали зменшення
кільцевих напружень від внутрішнього тиску в газовому балоні з склопластиковим
бандажем, товщина стінки якого рівна товщині стінки балона, в 1,18-1,54 рази, а осьових в 1,05-1,21 рази. Експериментальне випробування таких балонів з бандажами в умовах
циклічного тиску від 0 до 20 МПа [3] показало, що вони витримують мінімум 10000
циклів. Трубопроводи з бандажами пройшли успішне промислове випробування [3]. В
праці [5] виконано скінченно-елементний аналіз труб із зовнішньою осьовою тріщиною і
склопластиковим бандажем. Виявлено, що збільшення натягу бандажу суттєво зменшує
значення коефіцієнта інтенсивності напружень (КІН) в трубі, а товщина бандажу незначно
впливає на нього [5].
Метою дослідження є побудова кривих росту тріщини в насосно-компресорних трубах
(НКТ) з бандажами і без них за допомогою методу скінченних елементів. Для визначення
КІН прямим методом у відремонтованій бандажем НКТ діаметром d=73 мм та товщиною
стінки 5,5 мм з осьовою зовнішньою тріщиною з круговим фронтом Rc=50 мм (рис. 1, а)
розроблено параметричну скінченно-елементну модель. Розглядали два способи
моделювання контакту бандажу і труби – без адгезії (рис. 1, б) та з адгезією (рис. 1, в).
Модуль пружності бандажу в радіальному напрямку 4,1 ГПа, в тангенціальному - 11 ГПа,
в осьовому - 2,1 ГПа, коефіцієнт Пуассона 0,28. Швидкість росту тріщини обчислювали за
залежністю Періса. Виявлено (рис. 2), що нанесення бандажу товщиною t=5,5 мм і
довжиною lb=100 мм на НКТ з тріщиною a=0,5 мм може підвищити її довговічність з 1 до
10 млн. циклів для циклічного віднульового внутрішнього тиску 27 МПа (що відповідає
циклічним напруженням 0-150 МПа для даної НКТ). Отримано також залежність КІН в
бандажі від його товщини t і виявлено, що товщина більша 4-5 мм майже не зменшує
значення КІН і може бути прийнята за оптимальну.

а
б
в
Рис. 1 – Параметри НКТ з зовнішньою тріщиною і бандажем (а) та способи моделювання
контакту поверхонь сталевої труби 1 і бандажу 2: б - без адгезії; в - з адгезією (А, В –
вершини тріщини)
83

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

А в %3 NaCl (─, внизу);
А на повітрі (─, вверху);
Б t=5,5 мм в %3 NaCl (- -,
внизу);
Б t=5,5 мм на повітрі (- -,
вверху);
Б t=0,5 мм в %3 NaCl (∙∙∙);
Б t=5,5 мм в %3 NaCl, без
моделювання адгезії (- ∙ -,
внизу);
гладкий зразок в %3 NaCl
[6] (- ∙ -, жирна);
гладкий зразок на повітрі
[6] (- ∙ -, тонка)
Рис. 2 – Криві втоми гладких зразків зі сталі 20Н2М та криві росту глибини a тріщини від
0,5 до 4,5 мм в трубах без бандажу (А) і з бандажем (Б)
Нанесення склопластикового бандажа без фаски на трубу може спричинити
концентрацію напружень в перехідній зоні. На основі аналізу різних варіантів конструкції
фаски бандажа розроблено параметричну скінченно-елементну модель НКТ з бандажем,
що має еліптичну фаску (виріз еліптичної форми). Для НКТ d=73 мм з товщиною стінки
5,5 мм і з бандажем t=5,5 мм оптимальною є еліптична фаска з вертикальною
(паралельною до осі труби) віссю еліпса 32 мм і горизонтальною - 8 мм. Для циклу
втомного навантажування, яке утворює напруження розтягу в трубі 0...150 МПа, та
відсутності внутрішнього тиску така фаска збільшує значення коефіцієнта запасу втомної
міцності з 2,11 до 2,31. Для додаткового захисту бандажу від середовища і механічних
пошкоджень запропоновано формування на бандажі поліуретанового протекторацентратора. Аналогічно було підтверджено ефективність бандажів для насосних штанг з
поперечною тріщиною з прямолінійним фронтом.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАСТИН ЗІ СКЛОПОДІБНОГО
ТЕТРАБОРАТУ ЛІТІЮ
Останні роки склоподібні сполуки на основі лужноземельних боратів поступово
знаходять своє широке промислове застосування. П‟єзохарактеристики ситалів на основі
склоподібного тетраборату літію виявилися не набагато гіршими, ніж у монокристалічних
зразків, завдяки чому можуть застосовуватися для виготовлення гідрофонів, тощо [1]. При
цьому собівартість виготовлення склоподібного тетраборату літію у декілька порядків
менша, ніж вирощування монокристалічного тетраборату літію. Проведення більшості
оптичних досліджень вимагає наявність якісних робочих поверхонь квантових приладів. А
для деяких оптичних досліджень на склоподібних зразках тетраборату літію виникає
необхідність виготовлення робочих елементів з високими геометричними вимогами
(8 х 4 х 0,5 мм), чистоти поверхні Р ІІІ – Р ІV [ 2 ] паралельності 0,02 мм, площинності N 8
[ 3, 4 ] та шорсткості Rmax < 0,025 мкм.
У зв‟язку з відсутністю відомостей по виконанню технологічного циклу механічної
обробки виготовлення робочих елементів квантових пристроїв на основі вищенаведеного
сплаву, проведення представлених досліджень є актуальним та своєчасним. Такі пошукові
роботи здійснюються співробітниками інститутів НАН України: Інститутом електронної
фізики та Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, та Ужгородським
національним університетом. Загальновідомо, що собівартість виготовлення оптичних
поверхонь суттєво залежить від виконання фінішної механічної обробки. Вірогідність
пошкодження поверхневого шару, може призвести не лише до втрат граничнодопустимих
розмірів оптичних деталей, а й до повного руйнування заготовок з нових перспективних для
функціональної електроніки сплавів. Зазвичай, таке руйнування відбувається внаслідок
негативної дії потрапляння і заклинювання твердих частинок продуктів різання під час
виконання операцій фінішної обробки [5].
Для дослідження технологічних процесів механічної обробки оптичних заготовок слід
враховувати суттєвий вплив різниці коефіцієнту лінійного розширення саме матеріалу
заготовок та підкладки, на який вони кріпляться. Саме ця різниця може бути одним з
факторів руйнування зразків під час виготовлення тонких полірованих пластин зі
склоподібного тетраборату літію при виконанні фінішних процесів механічної обробки.
Підвищення точності формування плоскої поверхні склоподібних пластини
тетраборату літію було на меті виконання даної роботи.
Для вирішення цієї мети, під час виконання досліджень, нами було застосовано раніше
розроблений та впроваджений спосіб виготовлення пластин, який дозволяє отримувати
пластини малої товщини [6, 7].
При виконання нашої досліджуваної роботи одержані робочі елементи функціональної
електроніки зі склоподібного тетраборату літію з наступними параметрами: товщина
складала 0,5 мм, чистота поверхонь відповідала Р ІІІ – Р ІV, паралельність у межах
0,018 - 0,02 мм, площинність N 5 – N 8 та шорсткість Ra у межах 3,5 – 6,5 нм.
Виготовлені за запропонованою нами технологією пластини зі склоподібного
тетраборату літію товщиною 0,5 мм зображено на рис 1.
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Рис.1 – Загальний вигляд полірованих пластин склоподібного тетраборату літію
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КІНЕМАТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ 3-ГО КЛАСУ
Плоскі механізми третього класу використовують у двигунах-компресорах, механізмах
спеціальних насосів, що перекачують рідкий кисень при низьких температурах та
високому тиску, у механізмах металообробних верстатів, тощо [1, 2, 3].
Для аналітичного кінематичного дослідження використовують метод замкнутих
векторних контурів [4, 5, 6]. При цьому зазначається, що дослідити структурну групу 3-го
класу можна за допомогою системи чотирьох тригонометричних рівнянь, які
диференціюють за узагальненою координатою. Розв‟язати систему таких рівнянь можна
тільки наближеними методами. Розглянемо механізм 3-го класу (рис. 1).
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Ступінь вільності механізму W=1.
Він складається з початкового
механізму,
до
складу
якого
надходять ведуча ланка 5 та корпус
механізму і однієї структурної групи
ланок (ланки 1; 2; 3; 4). Формула
будови
механізму
становить:
1кл. 3кл.3порядок .
Для замкнутих контурів АDEB та
ADFC можна скласти векторні
Рис. 1 – Кінематична схема механізму 3-го класу рівняння:
 


 


l1 l4a l AB l2 ,
l1 l4b l AC l3
(1)
Проектуємо рівняння (1) на вісі координат Ох та Oy, маємо:
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;
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де l1, l2, l3, l4 – розміри відповідних ланок;
lАС, lАВ – відстані між кінематичними парами А, С, В;
– відповідні кути;
1, 2, 3, 4,
хА, хВ, yA, yB – незмінні координати відповідних кінематичних пар;
хС lОС cos , уС lОС sin – координати кінематичної пари С.
Диференціюємо рівняння (2) за узагальненою координатою ( – кутова координата
вхідної ланки механізму), при цьому ураховуємо, що xC, yC, 1, 2, 3, 4 є залежними від
:
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Розв‟язуємо систему рівнянь (3) за методом Крамера, визначаємо аналоги кутових
швидкостей і-их ланок структурної групи третього класу з рівняння:
Di
,
(4)
i
D
де і=1, 2, 3, 4;
D та Di – визначники 4-го порядку.
Визначник D системи рівнянь (3) має вигляд:
l1 sin
D

l1 cos

1

1
1

0
0

2

l 2 cos

1

l1 sin
l1 cos

l 2 sin

2

l4 а sin
l4 a cos

l3 sin

0
0

4

l4b sin(

3

l3 cos

4

3

l4b cos(

)

4
4

(5)

)

Визначник Di отримаємо, якщо замінимо і-й стовбець у визначнику (5) на стовбець
правих частин рівнянь (3).
Дійсні кутові швидкості і-их ланок структурної групи визначаємо за рівнянням:
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,
(6)
де 5 – кутова швидкість ведучої ланки механізму.
Розглянемо інший варіант кінематичного дослідження механізму 3-го класу.
Використовуємо структурну властивість механізму змінювати клас в залежності від іншої
умовно можливо обраної ведучої ланки механізму. У нашому випадку це ланки 1 або 2.
Формули будов таких механізмів набувають вигляду:
1кл 2кл.2порядок1вид 2кл.2порядок1вид
,
(7)
(0;1)
(2;4)
(3;5)
і

1кл
(0;2)

і

5

2кл.2порядок1вид

2кл.2порядок1вид

(1;4)

(3;5)

.

З аналізу формул (7) бачимо, що незалежно від того, яка з ланок 1 або 2 буде умовно
ведучою, механізм 3-го класу умовно перетворений на механізм 2-го класу з послідовним
приєднанням структурних груп 2-го класу. Встановити взаємозв‟язок між кінематичними
параметрами ланок механізму 2-го класу можна за допомогою аналітичного методу
досліджень [1], при цьому слід зауважити, що диференціювати отримані рівняння
проекцій замкнених контурів на координатні вісі слід за узагальненою координатою
умовно веденої ланки механізму 2-го класу, яка в дійсності є ведучою ланкою механізму
3-го класу, що досліджується. Задача такого дослідження є задачею статично визначеною.
Урахування структурних параметрів механізму дозволяє спростити математичну
модель кінематичних досліджень та зробити їх більш точнішими.
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ ПЛОСКИХ ВОСЬМИЛАНКОВИХ
МЕХАНІЗМІВ ТРЕТЬОГО КЛАСУ
Механізми, до складу яких надходять структурні групи вищих класів все частіше
використовуються в сучасних технологічних машинах легкої промисловості.
Метою роботи є класифікація структурних груп третього класу четвертого порядку з
шістьма ланками та дев‟ятьма кінематичними парами, на основі яких утворюються
восьмиланкові механізми відповідного класу.
На відмінність від механізмів другого класу, до складу яких надходять структурні
групи такого ж класу п‟яти різних видів, механізми третього класу на основі структурних
груп третього класу четвертого порядку не мають певної класифікації їх модифікацій.
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Така «невизначеність» призводить до складнощів, які пов‟язані з наступними
кінематичними та подальшими динамічними дослідженнями механізмів. Якщо урахувати,
що кінематичне дослідження структурних груп вищих класів вимагає використання
спеціальних методів дослідження, на відмінність від способів аналізу груп нижчих класів
[1, 2], стає зрозумілим прагнення дослідників спростити аналіз таких груп ланок за
допомогою структурної заміни механізмів вищих класів кінематично-еквівалентними
механізмами нижчих класів. В формулах будов зазначених механізмів присутні
структурні групи меншого класу ніж клас механізму, що досліджується, степінь вільності
механізму та кінематичні параметри точок його ланок залишаються незмінними. Таке стає
можливим, якщо в механізмі вищого класу зі степенем вільності одиниця умовно обрати
іншу можливу ведучу ланку
Розглянемо структурний аналіз механізмів третього класу з однією ведучою ланкою на
основі можливих варіантів структурних груп третього класу четвертого порядку за допомогою
умовної зміни ведучих ланок механізмів на рухомі ланки умовно можливих варіантів
початкових механізмів, що можуть бути виявлені в структурі механізмів, що досліджуються.
Розглянемо різні види структурних груп третього класу четвертого порядку, що
складаються з шести ланок (2, 3, 4, 5, 6, 7) та дев‟яти кінематичних пар (А1 – А9)- рис. 1-5.

Рис. 1 – Структурна група 3-го класу 4-го
порядку з дев‟ятьма обертальними
кінематичними парами

Пари А2, А4, А6, А8, А9 є внутрішніми тому,
що в їх утворенні приймають участь ланки
даної групи, інші пари А1, А3, А5, А7 – зовнішні,
для їх утворення в механізмі необхідно залучати
ланки, що не надходять до групи, а належать
до зовнішніх структурних груп ланок.
Використовуємо метод структурного дослідження груп ланок вищих класів, який ураховує
кількість та характер кінематичних пар, що
надходять до складу структурних груп.

Рис. 2 – Структурна група третього класу
четвертого порядку з 8-ма обертальними та
однією поступальною кінематичною парою

Рис. 3 – Структурна група третього класу
четвертого порядку з 7-ма обертальними та
2-ма поступальними кінематичними парами

Рис. 4 – Структурна група третього класу
четвертого порядку з 6-ма обертальними та
3-ма поступальними кінематичними парами

Рис. 5 – Структурна група третього класу
четвертого порядку з 5-ма обертальними та
4-ма поступальними кінематичними парами
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Для визначення послідовності кінематичного дослідження на основі наведених
варіантів структурних груп третього класу згідно з умовною заміною ведучої ланки
будемо вважати, що дійсна ведуча ланка 1 механізму утворює з ланкою 2 кінематичну
пару А2, а інші зовнішні кінематичні пари А3, А5, А7 утворені ланками 3, 4, 5 та стояком 0.
Аналіз отриманих результатів дозволяє стверджувати, що складний плоский восьми
ланковий механізм третього класу на основі структурних груп третього класу четвертого
порядку можна кінематично дослідити в послідовності, яка обумовлена формулою будови
умовного структурно-еквівалентного механізму другого класу.
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ОСНОВИ МОДУЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ
РЕМОНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
Починаючи з часу зародження дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ) і до
сьогоднішнього дня в ремонтному виробництві (РВ) початковим елементом вважалась
деталь. Правильний вибір заготовки для деталі надає значний вплив на економічну
ефективність проведення відновлювальних робіт складових і ДТЗ в цілому. Тому,
особливу актуальність на етапі технологічної підготовки РВ набувають способи
отримання заготовок. Сучасний етап розвитку ремонтного виробництва, який базується на
модульному принципі, вніс корективи і за початковий елемент почали рахувати модуль
поверхні деталі. Він, у свою чергу, є відображенням сукупності властивостей іншого
елементу технічної системи – заготовки для деталі. У роботі [1] заготовка трактується як
предмет виробництва з якого, зміною форми, розмірів, жорсткості поверхні та властивості
матеріалу, виготовлюють деталь.
Заготовки для деталей РВ здобувають двома напрямками: як комплектуючі вироби, так
і запасні частини (ЗЧ) виробів. Забезпечення ремонтного виробництва ЗЧ, сукупністю
множин способів, ефективна і реалізована в науково-дослідних інститутах і у виробництві.
В той же час, забезпечення ЗЧ, а це є проектування ефективних технологічних процесів.
Такі рішення повинні базуватися на побудові автоматизованого технологічного
проектування по модульному принципу. Основою математичного забезпечення системи
автоматизованого проектування технологічних процесів є структурна, математична і
програмна моделі.
Структурна модель – це схемне представлення узагальненого технологічного процесу
на рівнях: кінематичних, геометричних та множинних зв‟язків.
Математична модель перетворення дефектної заготовки в деталь ремонтного
виробництва об‟єднує чотири типи універсальних технологічних модулів. Модель на рівні
певних зв‟язків може бути описана відображенням груп:
– впорядкованої множини різнотипних елементарних поверхонь конструктивнотехнологічного ряду деталей;
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– впорядкованої множини кінематичних зв‟язків, які утворились узагальненням
основних і допоміжних кінематичних рухів, впливів і деталей;
– впорядкованої множини зв‟язків, що формують теоретичну схему базування;
– набору рухів, які потрібні для формування деталі ремонтного фонду.
Модуль на рівні геометричних зв‟язків формує теоретичну схему базування. Модуль на
рівні розмірних зв‟язків формує склад і структуру технологічної операції (переходу).
Основою для побудови програмної моделі служить математична модель узагальненого
технологічного процесу.
Заготовка, як частина технічної системи, є обмежена сукупність модулів поверхонь
початкової заготовки, що характеризується системою зв‟язків і підпорядковується
загальним вимогам: функціональності, алгоритмічності, однорідності та уніфікації.
Модульний принцип проектування технологічних процесів (ТП) перетворення моделей
дефектних деталей у моделі запасних частин може бути теоретичною основою для
проектування реальних технологічних процесів на ремонтних підприємствах.
Послідовність такого проектування реалізується в три етапи (рис. 1).
У
І - етап

КС

Д

Г

ІІ - етап

Ут

ПТ

ПТ1

ДП

ІІІ - етап
У – універсальна модель модулів поверхонь деталей після експлуатації; КС – контрольсортування множин деталей; ПТ – перевірка стану технологічності множин деталей;
ПТ1 – обробка множин деталей на технологічність; Г – множина деталей, які підлягають
використанню без доробок; Д – множина деталей, які підлягають відновленню;
Ут – множина деталей, які підлягають утилізації; ДП – множина модулів поверхонь
призначених для експлуатації.
Рис. 1 – Орієнтований графік структурних зв‟язків модулів поверхонь деталей ДТЗ на
етапі технологічних процесів ремонтного виробництва
На першому етапі реалізується технологічний процес контроль-сортування та
виявлення пошкоджень параметрів технологічності, що були зруйновані в процесі
експлуатації ДТЗ. Другий етап формується за результатами виконання першого етапу, де
множини деталей, придатних для експлуатації, поділяються на три групи: деталі, що
підлягають використанню без доробки; деталі для відновлення та множина деталей, що
підлягає утилізації. (див. рис.1). Для вирішення структурних зв‟язків і вирішення їх
подальшого використання згідно проектованих чотирьох типів універсальних
технологічних модулів.
Запропонована методика автоматизованого модульного проектування технологічних
процесів, відновлення деталей ДТЗ на етапі технологічної підготовки ремонтного
виробництва дозволяє констатувати наступне:
- виготовлення заготовок та деталей, запасних частин сучасного РВ повинно бути
передбачено модульною системою ТП і технологічного обслуговування виробництва;
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- проектування модульних ТП виготовлення та розробка креслень заготовок на РВ
повинно передувати запуску у виробництво раціональних систем ускладнених
конструкцій.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ДОВГОМІРНИХ ГВИНТОВИХ ПОВЕРХОНЬ
Дозування сипких харчових продуктів невеликими порціями здійснюється за
допомогою шнекових дозаторів, де точність дозування продукції в значній мірі залежить
від точності виготовлення шнека. Найчастіше шнеки виготовлюють методами зварювання
гвинтової стрічки на циліндричний або конічний вал, чи шляхом токарної обробки
гвинтової канавки. Однак, при зварюванні шнеків малого діаметра, важко говорити про
точність виготовлення деталей, а при токарній обробці тонких довгомірних шнеків про
швидкість оброблення деталі [1, 2].
Використання високоточних фрезерних чотирьохкоординатних верстатів з ЧПК
забезпечує високопродуктивне та високоточне виготовлення гвинтової канавки шнека.
Оскільки, під час даного методу обробки можна працювати з високими швидкостями та
малими зусиллями різання, на відміну від токарної обробки, а отже отримати високу
якість виготовленої деталі, підвищену продуктивність, а також незначний рівень зносу
різального інструменту.
Під час даного типу обробки необхідно забезпечити синхронізацію поступального руху
фрези з обертальним рухом заготовки. В залежності від напрямку обертання заготовки, ми
можемо отримати як правий так і лівий напрямок гвинтової траєкторії .
Наприклад, для виготовлення шнека (Рис.1) з довжиною гвинтової траєкторії L мм,
кроком 12 мм, товщиною пера шнека 1 мм та глибиною канавки 2,5 мм, потрібно, щоб за
12 мм подачі фрези вздовж осі заготовки, заготовка повернулась на 360°.

Рис. 1 – Геометрія шнеку
Використовуючи фрезу діаметром 11 мм знадобиться всього один прохід швидкісної
обробки для отримання заданих геометричних параметрів оброблюваної деталі.
Враховуючи діаметр фрези, величину заходу і виходу інструменті із заготовки,
приймаємо, що довжина переміщення інструменту вздовж осі буде рівна
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,
де, l – довжина переміщення фрези;
d – діаметр фрези;
L – довжина гвинтової траєкторії.
Кількість градусів на яку повинна провернутись заготовка під час повного циклу
обробки рівна:

де, с – кількість градусів;
l – довжина переміщення фрези;
k – крок шнека.
Синхронізувавши обертальний рух четвертої координати (град/с) з поступальним
рухом інструменту (мм/хв), і ввівши в програму обробки отримані результати, можна
забезпечити точність поверхні виробу до ±0,001 мм, за один прохід фрези.
Під час складання програми обробки слід враховувати:
1) обмеження по швидкості обертання четвертої координати;
2) обмеження по технологічним параметрам верстату;
3) обмеження по технологічним параметрам використовуваного інструменту.
Використовуючи максимально можливі значення попередніх обмежень, отримуємо
високу продуктивність виготовлення гвинтової поверхні шнека .
Процес виготовлення гвинтової канавки шнека на чотирьохкоординатному фрезерному
верстаті фірми HAAS представлено на рис. 2.

Рис. 2 – Нарізання гвинтової канавки шнека на верстаті з ЧПК
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗВІБРАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ТОНКОСТІННИХ
СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ОБОЛОНОК
При дослідженні алмазного шліфування складнопрофільних тонкостінних оболонок
(великогабаритних параболоїдів обертання) з крихких матеріалів актуальною є проблема,
яка пов‟язана з вивченням динамічної нестійкості технологічної системи. Головними
чинниками вібрації є низька жорсткість елементів технологічної системи, які під впливом
силових факторів різання та їх періодичного характеру, пов‟язаного з кінематикою
процесу обробки, приводять до збудження коливань різного характеру. За результатами
аналізу вібраційних процесів у технологічній системі шліфування у роботах [1, 2] зроблені
висновки, що основними чинниками, які впливають на рівень вібрацій, а отже, і якість
поверхні, є змінна жорсткість оброблюваної заготовки (тонкостінної оболонки) і низька
жорсткість конструкції пристосування – консольної оправки. Величина амплітуди
коливань залежить від стану шліфувального круга, його зносу, геометрії профілю
контактної поверхні круга і заготовки, дисбалансу шліфувального круга. Проблема
вібрацій частково вирішується при виконанні заходів, що приводять до зниження
величини сили різання та її напрямку відносно оброблюваної поверхні. Досягнути цього
можна таким відомим методом, який має назву шліфування з «перехресними осями»,
використання якого для обробки тіл обертання з прямолінійними і криволінійними
твірними представлено в роботі [3]. За рахунок вирівнювання сумарного навантаження на
зерна шліфувального круга за період його роботи та ефекту самозагострювання,
забезпечується рівномірний знос інструменту, що в свою чергу впливає на величину сили
різання та її коливання під час обробки. Іншим засобом для зниження вібрацій є
використання безвібраційного режиму обробки, що не завжди може бути ефективним
через те, що характер та рівень вібрацій також залежить від конструкції пристосування,
способу базування та закріплення заготовки, особливо на операціях остаточного
шліфування.
Тонкостінні складнопрофільні оболонки через високі вимоги по точності та якості
поверхні, форму та габарити є достатньо нетехнологічними для механічної обробки.
Навіть на сучасному автоматизованому обладнанні обробка таких заготовок буде мати ряд
проблем. При традиційному методі обробки на токарних верстатах оснащених агрегатною
головкою та системою прямого копіювання оболонки встановлюють на оправку, яка має
дві опори: конічну та циліндричну, як представлено в роботі [1]. Базування виконується
по поверхням опор оправки при цьому на циліндричній опорі присутній зазор до 0,4 мм,
що впливає не тільки на точність отримання профілю поверхні, але і на вібрації
технологічної системи, у тому числі безпосередньо вібрації заготовки-оболонки під
впливом періодичної сили різання.
Інший відомий метод встановлення таких оболонок на технологічному обладнанні
передбачає збільшення кількості опор. Пристрій містить барабан для внутрішньої і
оправку для зовнішньої обробки виробу з додатковими вузлами фіксації стінки виробу,
що зменшує її деформацію під час обробки. Кількість таких вузлів дорівнює частці від
ділення довжини виробу на його діаметр [4]. Інша схема, коли барабан і оправка
забезпечені гумовою камерою, яка розташована уздовж поверхні виробу між вузлами
фіксації. Камера наповнюється водою, що дозволяє зменшити деформації стінки під час
обробки розподіливши тиск від шліфувальної головки на всю поверхню [5]. Схожий з
попереднім принцип встановлення заготовки та конструкція пристосування для
механічної обробки внутрішніх та зовнішніх поверхонь тонкостінних оболонок
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циліндричного та складного профілю, представлено в роботі [6]. Основними елементами
конструкції є корпус з отворами. Поверхня, яка контактує з оболонкою виконується з
багатошарового вкладишу. В середині пристосування розташовані притискні елементи в
яких за допомогою повітря підтримується необхідний тиск. Перевага цієї конструкції у
тому, що вона підтримує жорсткість заготовки під час механічної обробки та адаптується
під різні розміри заготовок.
До способів зниження вібрацій відносять не тільки конструкції для підвищення
жорсткості стінки. В роботі [7] представлено спосіб, який базується на розташуванні
тонкого гнучкого шару (з неопренової стрічки) на поверхні маложорсткої заготовки та
пов‟язаних з ним дискретних мас. Демпфування високих частот відбувається через
в‟язкопружну стрічку, а наступні більш низькі частоти знижуються завдяки додатковим
масам налаштованим на відповідні домінуючи форми коливань. Для заготовок-оболонок
форми коливань та відповідні власні частоти залежать від схеми встановлення та
закріплення на технологічній операції.
Представлені конструкції для підвищення жорсткості заготовки-оболонки не є
досконалими рішеннями. Більша кількість опор не гарантує відсутність зазорів між
опорою та поверхнею. Конструкції з гумовими камерами – складні і нетехнологічні при
використанні, адже при виборі конструкції пристосування важливим критерієм є їх
економічна ефективність, що забезпечить зниження собівартості готових виробів в умовах
дрібносерійного та одиничного виробництва. Отже вирішення проблеми зниження
вібрації – це комплексне рішення, яке повинне враховувати особливості процесу
шліфування та динамічні характеристики елементів технологічної системи при цьому
мати економічне обґрунтування. Тому для подібних маложорстких деталей має сенс
досліджувати методи зниження вібрацій, які базуються на використанні активних систем
демпфування коливань.
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ОБЧИСЛЮВАНИЙ КОМПЛЕКС ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ ЕЛЕМЕНТІВ
МАШИНОБУДІВНИХ КОНСТРКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ВНУТРІШНЬОГО
ТЕРТЯ
У процесі експлуатації машинобудівні конструкції, як правило, зазнають інтенсивних
вібраційних навантажень. І це визначає необхідність проводити дослідження їх коливань.
Такі коливання створюють пряму загрозу міцності елементів машинобудівних
конструкцій. Коливання здатні порушити нормальні умови експлуатації і вже
неодноразово приводили до аварій і катастроф. Тому тільки з врахуванням коливань
можна обрати оптимальні параметри конструкції та режими роботи машини віддалені,
наскільки це можливо, від критичних режимів, які є небезпечними.
Однією з причин руйнації елементів машинобудівних конструкцій є те, що вони
попадають у резонанс. У зв‟язку з цим необхідно розв‟язувати задачу про вимушені
коливання. Ця задача може бути розв‟язана методом головних координат (МГК), але для
цього необхідно вирішити задачу вільних коливань, знайти власні частоти та відповідні їм
власні форми коливань відповідних елементів машинобудівних конструкцій.
Аналітичні методи розв‟язку цих задач є неефективними, тому необхідно
використовувати чисельні методи. З огляду на це авторами був розроблений новий метод
визначення власних частот та власних форм коливань елементів машинобудівних
конструкцій, який названо методом квазістатичних ітерацій. Розроблений метод
квазістатичних ітерацій оснований на заміні розв‟язання задачі на власні числа
послідовністю розв‟язання задач при статичних навантаженнях. Метод квазістатичних
ітерацій є стійким відносно обчислювальних помилок, які обумовлені точністю
обчислювання ЕОМ, та має наступні переваги: не потребує формування матриць інерції та
жорсткості та оперування з ними, потребує мінімальної кількості ітерацій.
Для врахування частотно-незалежного тертя, яке характерне для використовувалась
відповідна гіпотеза Бока- Шліппе-Колара.
На основі запропонованого методу було розроблено алгоритми та пакети прикладних
програм (ППП).
З огляду на те, що ППП побудовано за модульним принципом, це дозволяє
вдосконалювати його структуру за допомогою сервісних програм, а також видозмінювати
та додатково розробляти програми для нових задач.
ППП було налагоджено та удосконалено на великій кількості тестових та прикладних
задач різної складності. Чисельні результати порівняно з результатами, отриманими
аналітичними або іншими чисельними методами, а також із відповідними
експериментальними даними. Похибка у визначенні власних частот не перевищувала 5%.
На основі отриманих результатів було розв‟язано задачу про вимушені коливання
дискової пили. Таким чином в роботі розроблено єдиний методологічний підхід
розв‟язання задачі про вимушені коливання елементів машинобудівних конструкцій під
дією інтенсивних вібраційних навантажень.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРИШАРОВИХ
КОНСТРУКЦІЙ НА ПРУЖНІЙ ОСНОВІ
Для виготовлення елементів конструкцій в останні роки поряд з традиційними
ізотропними матеріалами застосовуються шаруваті композитні матеріали (КМ) з наперед
прогнозованими властивостями, що найкращим чином відповідають екстремальним
умовам експлуатації виробів. Широке використання шаруватих КМ при створенні
конструкцій сучасної техніки потребує розвиток аналітичних та чисельних методів їх
розрахунку. При дослідженні конструкцій, складної геометричної форми, з довільними
умовами закріплення доцільно застосовувати чисельні методи розрахунку [1].
В даній роботі використовується метод, що базується на варіаційно-сітковому підході.
При цьому нескінченномірний простір допустимих функцій заміняється скінченномірним
шляхом дискретизації досліджуваного об‟єкта на скінченне число підобластей та
апроксимації шуканих функцій в цих підобластях. Для шаруватих пластинчатооболонкових систем в якості базової підобласті використовується трикутник, в якому на
відміну від інших моделей, застосовуються різні апроксимації переміщень за шарами.
Переміщення в тонких несучих шарах апроксимуються лінійними та неповним кубічним
поліномами, а для заповнювача приймається гіпотеза про кубічний розподіл переміщень
за товщиною. Використання даної моделі дає можливість визначити напруженодеформований стан, як кожного шару окремо, так і всього пакету в цілому. При
визначенні міцності механічних систем, що знаходяться під дією вібраційних
навантажень, основна складність полягає у визначенні спектру власних частот і форм
коливань. В роботі для розв‟язку даної задачі пропонується використовувати метод
підвищення жорсткостей, що являється більш ефективним та економічним методом, з
точки зору обчислювальних ресурсів, в порівнянні з традиційним методом, де кожна
наступна форма і частота знаходиться шляхом мінімізації на підпросторі, що
ортогональний всім попереднім знайденим власним векторам. Слід підкреслити, що метод
підвищення жорсткостей дозволяє визначити весь спектр власних частот і форм коливань
включаючи кратні, що важливо для розв‟язку задачі про вимушені коливання механічних
систем. Для мінімізації отриманого функціоналу використовувався метод
покоординатного спуску [1]. При розрахунку вимушених коливань шукані функції
розкладаються в ряд Фур‟є за власними формами коливань. На основі запропонованого
підходу були визначені динамічні характеристики шаруватих авіаційних панелей,
матеріал для несучих шарів вибирався Д16Т, а для заповнювача – фторопласт.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБКИ ФОРМИ СФЕРИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ ТОЧІННІ
ДЕТАЛЕЙ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ
Якість поверхні металевих деталей при їх виготовленні визначається, як сукупністю
технологічних факторів [1,2], так і супутніми фізичними явищами, які мало враховуються
на практиці та потребують постійних досліджень.
Ми працюємо над вдосконаленням технологічних процесів виготовлення деталей на
токарних верстатах з ЧПУ в умовах діючого виробництва. Проведені дослідження
спрямовані на визначення взаємозв‟язку між точністю форми сферичної поверхні,
технічними можливостями обладнання та фізичними явищами, які є невід‟ємною
частиною процесу обробки.
На рис. 1 представлена узагальнена схема факторів, які впливають на точність
сферичної поверхні, яку заплановано виготовити.

Рис. 1

Фактори, що впливають на відхилення форми сфери при точінні деталей на
верстатах з ЧПУ

Всі вони знаходяться в певній функціональній залежності:
,
(1)
При цьому, похибка
залежить від точності розмірного налагодження верстата з
ЧПУ. Похибка
враховує фізичні явища. Похибки
відносяться
безпосередньо до оброблюваної заготовки та металорізального верстата, які пов‟язані між
собою тим, що являються наслідком пружного відтискання ланок технологічної системи.
– систематичні похибки геометричного характеру.
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П.А. Лінчевський, Ю.В. Петраков. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 882с.
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РОЗРОБКА СПОСОБУ ЛИВАРНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛІВ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ЛАЗЕРНОГО ПРИЄДНАННЯ НАХИЛЕНИХ УТРИМУВАЧІВ
В наш час біметали широко застосовуються в багатьох галузях промисловості. Ці
матеріали, що виготовлені при надійному з‟єднанні двох металів, поєднують можливості
звичайних сталей (основи) з особливими властивостями матеріалу покриття (робочого
шару). Зокрема, корозійностійкі біметали використовується для виготовлення корпусів
нафтохімічного і атомно-енергетичного устаткування, біметали з різнорідними
особливими властивостями – при виготовленні вузлів автомобільної, авіаційної та
ракетно-космічної техніки, антифрикційні біметали – при виготовленні підшипників
ковзання.
В останній час інтенсивні роботи ведуться при застосуванні ливарного методу
отримання біметалів у поєднанні з використанням лазерної технології в процесі
попередньої підготовки поверхонь пластин біметалу перед заливкою робочим шаром.
При отриманні біметалічного зливка традиційним ливарним методом не досягається
потрібна глибина перехідного шару між основою та робочим металом, тому не має
можливості отримати високу міцність зчеплення шарів, що може призвести до
відшаровування робочого шару в процесі подальшого використання біметалу.
Розроблений спосіб отримання біметалів з забезпеченням надійної міцності зчеплення
пластин біметалу передбачає додатковий елемент для надійного з‟єднання пластин
біметалу. В якості такого елементу може служити спеціальний утримувач, який може бути
виготовлений, наприклад, із дроту діаметром d (рис. 1). Діаметр дроту вибирається з тих
міркувань, що дріт не повинен повністю розплавлятися під час заливання та подальшій
кристалізації рідкого металу основи. При цьому допускається часткове підплавлення
цього елементу. Експериментальні дослідження показують, що дріт діаметром d більшим
3,0 мм відповідає таким вимогам.
α

a

Рис. 1 – Приклад утримувача, виготовленої із дроту
Дріт для кращого подальшого утримування шару основи повинен бути нахиленим під
невеликим кутом α до поверхні робочої пластини. При куті в 10…30° рідкий метал буде
повністю охоплювати всю поверхню дроту та забезпечить повний і надійний обхват
нахиленого утримувача шаром металу основи після кристалізації та охолодження.
Довжина ж дроту a виконується такою, щоб забезпечити надійне прикріплення робочої
пластини цим утримувачем після його схоплювання шаром основи. При цьому нахилені
утримувачі повинні бути віддалені від зовнішнього краю біметалу на невелику відстань,
наприклад, на 1…3 мм залежно від товщини пластини основи. Кількість потрібних
утримуючих елементів визначається розмірами біметалу, що виготовляється. При цьому
було встановлено, що утримувачі потрібно закріпляти на поверхні основи на відстані
50…100 мм один від одного.
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Закріплення утримувача 1 до поверхні робочої пластини 2 може бути виконане за
допомогою приварювання лазерним випромінюванням 3 (Рис. 2). Для цього утримуючий
елемент встановлюють та попередньо фіксують в потрібному місці, з нахилом під
потрібним кутом в 10…30°, та його край надійно приварюють до поверхні робочої
пластини. Режими зварювання підбирають такими, щоб внутрішня поверхня робочої
пластини розплавлялась не більше, ніж на половину її товщини. Це необхідно, щоб
протилежна (експлуатаційна) поверхня робочої пластини не псувалась. Можлива лише
поява на ній кольорів мінливості. При цьому потрібно поперемінно змінювати нахил
утримувачів в різні сторони, що забезпечить більш надійне зчеплення шарів біметалу.
Крім того, на краях робочої пластини нахил утримувачів краще виконувати в сторону
кромок цієї пластини, та розташовувати утримуючі елементи як можна ближче до країв.
Це забезпечить мінімальні зазори між пластинами біметалу на його кромках.

3
1
2
Рис. 2 – Приєднання утримувача до робочої пластини за допомогою лазерного
випромінювання
Для отримання біметалу робочу пластину 2 встановлюють (при орієнтуванні
утримувачів 1 вверх) у форму, в яку ущільнюють формувальну суміш 4, та закривають
верхньою напівформою 5 (Рис. 3). Розплав металу основи 6 через ливникову систему 7
подають в порожнину форми для створення (після охолодження) основи біметалу. В
порожнині форми рідкий метал основи рухається по робочій пластині 2 (стрілка 8) зі
швидкістю, рівною швидкості вільного розтікання рідкого металу, поступово омиваючи та
обволікаючи всі утримувачі 1. В результаті після кристалізації та затвердіння рідкого
металу отримують основу біметалу, яка надійно з‟єднана з робочою пластиною.
Приварені до робочої пластини та закристалізовані в пластині основи утримуючі елементи
забезпечують це. В кінці технологічні напливи металу від ливникової системи та
газовідвідних отворів необхідно зачистити.

7

5
1

6

2

8

4
Рис. 3 – Заливання форми металом основи

Запропонований спосіб ливарного виготовлення біметалів із застосуванням приєднаних
нахилених утримувачів лазерним випромінюванням суттєво розширює можливості свого
застосування в результаті забезпечення високого рівня міцності зчеплення шарів біметалу,
що гарантує низьку вірогідність відокремлення робочої пластини в процесі подальшого
використання біметалевих матеріалів.
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РОЗРОБКА СПОСОБУ ГАЗОЛАЗЕРНОЇ РІЗКИ МЕТАЛІВ З ПЕРЕМІННОЮ
ШВИДКІСТЮ ОБРОБКИ ТА ЗМІННИМИ УМОВАМИ ФОКУСУВАННЯ
ВИПРОМІНЮВАННЯ
Газолазерне різання (ГЛР) металевих матеріалів широко застосовується в
різноманітних галузях сучасного виробництва. При реалізації цього процесу на поверхню
листової заготовки подають сфокусований лазерний промінь і співвісний йому струмінь
технологічного газу, заготовку переміщають в зоні фокусу перпендикулярно до осі
оптичної системи. Пристрій переміщення забезпечує рух лазерного випромінювання по
лінії різу за заданою програмою. Процес ГЛР забезпечує якісне розрізання металів
товщиною від 1 до 25 мм. ГЛР металів за приведеною традиційною схемою виконується
при постійній швидкості різання, що забезпечує повне наскрізне прорізання заготовки з
забезпеченням заданої якості процесу. Проте при розрізанні значних товщин металевих
листів (більших 10 мм) виникає обмеження по швидкості різання та має місце певне
зниження якості процесу. Можливе навіть некрізне розрізання, що недопустимо. Тому
виникає потреба у вдосконаленні процесу ГЛР металів великих товщин, щоб забезпечити
більш високу швидкість різання при дотриманні потрібної якості кромок отриманих різів.
Запропонований нами спосіб дає можливість за допомогою пристрою для програмного
переміщення лазерного випромінювання та пристрою для зміни положення фокусу
відносно поверхні заготовки при розрізанні періодично формувати дві ділянки різки. При
цьому перша ділянка формує різ з максимально високою швидкістю та розташуванням
фокусу декілька вище поверхні заготовки, щоб отримати максимально можливу довжину
різу із забезпеченням виконання на цій ділянці ще крізного різу (Рис. 1, а). За нею
формується друга ділянка з невисокою швидкістю різання та розташуванням фокусу
безпосередньо над поверхнею заготовки для формування різу мінімально можливою
довжиною при забезпеченні гарантованого прорізання заготовки наскрізь (Рис. 1, б).
2

2

1

1

V

V
3

3

а)
б)
Рис. 1 – Реалізація процесу ГЛР при високій а) та низькій б) швидкості та з урахуванням
умов фокусування: 1 – лазерне випромінювання; 2 – технологічний газ; 3 – поверхня різу
В результаті цим способом може бути підвищена в 1,5…2,5 рази середня швидкість
ГЛР металів товщиною більше 10 мм при високій якості кромок отриманих різів.
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ОБРОБКИ ТОРЦІВ
РОЛИКІВ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ
Підшипники кочення є найбільш розповсюдженими стандартними складальними
одиницями, які виготовляють на спеціалізованих заводах. Вони мають повну зовнішню
взаємозамінність за зовнішніми, внутрішніми діаметрами та шириною кілець. Між
кільцями та тілами кочення існує неповна взаємозамінність, так як кільця та тіла кочення
складають селективним методом. Тому дуже важливо забезпечити точність обробки
кілець та тіл кочення з мінімальним розсіюванням розмірів оброблених поверхонь для
зменшення трудомісткості складання та в ідеалі перейти до повної взаємозамінності.
Одним з найбільш ефективних способів механічної обробки деталей, що мають
паралельні торцеві поверхні, в теперішній час є двостороння торцешліфувальна обробка
(ДТШО). Отримання високої точності і продуктивності ДТШО забезпечується за рахунок
можливості зняття припуску за один прохід, одночасної обробки відразу двох торців
кількох деталей, що знаходяться в зоні обробки, простоти завантаження-вивантаження з
можливістю автоматизувати цей процес, мінімізації похибки базування, суміщення в часі
процесів завантаження, обробки та вивантаження, створення неперервності потоку
заготовок.
Для підвищення ефективності ДТШО роликів підшипників, зменшення теплового
впливу пропонується профільна правка круга. Найбільш раціональним є комбінований
спосіб правки, досліджений в роботі [3]. У робочому циклі шліфування комбінована
правка дає можливість розподілити весь припуск між чорновою і чистовою ділянками,
збільшити робочу довжину дуги контакту деталей з кругом, що підвищує продуктивність
обробки, знижує температуру в зоні обробки. Висока точність форми торця деталі
забезпечується на калібрувальній ділянці, прилеглій до зовнішнього діаметру круга, при
виході із зони обробки . При цьому калібрувальна ділянка при вході в зону шліфування не
приймає участь у зніманні припуску і має високу стійкість, так як напрямні елементи
унеможливлюють її контакт із заготовками.
Експериментальні значення відхилень, виміряні приладом „ТALYROUND” при обробці
циліндричних роликів Ø20 мм на двосторонньому торцешліфувальному верстаті
3342АДО кругами І-450×305×63-25А40СТ1Б8 з довжиною калібрувальної ділянки 20мм,
співвідношенням кутів орієнтації =1,57∙ , обертанням заготовок, знімаємим припуском
0,5мм становили: відхилення від площинності – 1,5 мкм; відхилення від паралельності
торцевих поверхонь – 2 мкм.
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ПРИСКОРЕННЯ РОЗПІЗНАВАННЯ КАТАСТРОФІЧНОГО ЗНОШЕННЯ
ІНСТРУМЕНТА ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОМЕРЕЖ
Однією з дотепер невирішених проблем при обробленні різанням в умовах безлюдного
виробництва є діагностика технологічних процесів. Навіть в умовах роботи верстатів з
ЧПК або важкого машинобудування, розпізнавання стану зони різання є важливою
задачею. Катастрофічна поломка інструмента може розвиватися з перебігом в 1-2 сек. За
цей час потрібно не тільки встигнути розпізнати зміну стану інструменту, але й залишити
час для зупинки подачі й шпинделя. Тому швидкість розпізнавання відіграє значну роль.
При дослідженнях технологічної системи багаторазово відзначалося, що та сама
загальна потужність сигналу, що отримується від датчиків під час різання, не відповідає
тому самому рівню зношення різального інструменту. Більш важливим є співвідношення
різних частот і швидкості зміни їхньої амплітуди при конкретних режимах різання. Для
одержання достовірних даних необхідна система, здатна обробляти безліч каналів
одночасно, вимірюючи співвідношення між ними, динаміку зміни, оперативно
перебудовуватися при умовах, що змінюються: зміні інструмента, переходах в операції.
Необхідна система, що не просто могла б визначати один показник, наприклад зношення
інструменту, а яка працювала б і з більшим набором параметрів.
Один з перспективних варіантів розпізнавання стану різальної зони є використання
алгоритмів штучних нейронних мереж [1]. Математичний апарат штучних нейронних
мереж має високі резерви по апроксимації даних. Його застосування для стабілізації
якості продукції за діагностичними даними дозволить реалізувати основні переваги
нейромереж: виділяти не завжди помітні людині ланцюжки подій і виявляти образи в
сильно зашумленних даних.
Нові види моделей, отримані за допомогою нейромережевих технологій, засновані на
їхніх можливостях багатомірної апроксимації. Якщо вихідні дані математично якимось
чином пов'язані з вхідними, то за допомогою штучних нейронних мереж можна одержати
емпіричну залежність, що, після спрощення мережі, стане досить простою емпіричною
формулою [2].
Діагностичні сигнали від датчиків не можуть бути подані прямо на входи в
нейромережу. Вони повинні проходити попередню обробку, наприклад, швидким
перетворенням Фур'є [3]. Якщо подати на входи нейромережі отриману частотну
матрицю, то кожний вхідний нейрон буде зв'язаним синапсами з кожним значенням рівня
частот. Під час навчання нейромережі кожному синапсу призначається вага – коефіцієнт
зв'язку аi. Під час роботи на нейрони подаються амплітуди частот, помножені на ці
коефіцієнти. Тобто, перед кожним нейроном вхідного шару знаходиться цифровий
частотний фільтр, як показано на рис. 1.а.
Кількість таких фільтрів дорівнює кількості нейронів вхідного шару. Оскільки ваги
зв'язків не нормалізовані, такі фільтри мають можливість не пропускати будь-які
налаштовані частотні діапазони, і пропускати інші з будь-яким коефіцієнтом підсилення.
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а)

б)
Рис. 1 Частотні фільтри першого шару нейромережі
і їхнє значення при обробленні заготовки зі Сталь 40Х

Експериментальним шляхом було виявлено, що найбільш швидко навчання
відбувається, коли кількість нейронів вхідного шару відповідає кількості частот швидкого
перетворення Фур'є. Чим більшою є кількість частот, тим краще частотне розширення
методу. З рис. 1, б видно, що поділка 3 частоти/октаву є досить грубою, тому що є чітко
виражені піки із глибокими западинами сусідніх частот. Але вже при такому розширенню
потрібно 60 нейронів у вхідному шарі. Для яких необхідно 3600 синапсів.
Для зменшення кількості математичних операцій було запропоновано скорочувати
кількість синапсів вхідного шару. При обробці заготовки на токарному верстаті 1К64 було
виявлено, що розпізнавання початку катастрофічного зношування різця відбувається при
мінімальному частотному розширенні в 2,5–3 частоти/октаву. Точність розпізнавання не
погіршується, якщо скорочувати синапси, зведений коефіцієнт частотного посилення яких
менше 0,05. У такий спосіб вдалося домогтися зменшення кількості математичних
операцій у синапсах вхідного шару на 11%.
На підставі того, що кожна амплітуда частоти фактично множиться на коефіцієнти
синапсів стільки разів, скільки є нейронів вхідного шару, було запропоновано скласти
таблицю готових значень амплітуд. Для цього коефіцієнти підсилення округлялися.
Наприклад, до рівнів 0,1, 0,2, 0,3 і т.д. Це дозволило скласти тривимірну таблицю рівнів
сигналів при різних значеннях коефіцієнта підсилення. При роботі нейромережі в ядра
першого шару нейронів подавалися відразу готові значення з таблиці. Скорочення
кількості математичних операцій відбувалось за рахунок того, що ті самі значення
коефіцієнта частотного фільтра зустрічались в декількох нейронах. Цим методом не
завжди вдавалося одержати приріст продуктивності розпізнавання катастрофічного
зношування, тому що передавальні відношення частотних фільтрів можуть варіюватися в
більших межах, і не завжди відповідають всім іншим фільтрам. Також, в більшості
випадків, треба було додаткове донавчання нейронної мережі з фіксованим значенням
коефіцієнтів вхідних синапсів.
У такий спосіб є резерви для зменшення кількості математичних операцій при непрямій
діагностиці катастрофічного зношування інструмента за допомогою нейронних мереж.
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КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В
ПОЛІГРАФІЇ
Для оцінки якості поліграфічної продукції використовують систему показників, до якої
входять зовнішні та внутрішні фактори. До зовнішніх можна віднести: законодавче і
регламентуюче середовище, стандарти в галузі якості поліграфічної продукції; оцінку
споживачів, які загалом можуть впливати на готову продукцію тощо[1]. Внутрішні
фактори відображають діяльність одного підприємства й впливають на певний
технологічний процес виготовлення продукції (рис. 1).

Рис. 1 – Внутрішні фактори, які впливають на якість продукції
Високий рівень виконання робіт на кожному етапі технологічного процесу та
постійний контроль якості є запорукою успіху під час виконання того чи іншого
замовлення, тому є важливим урахування всіх чинників[2]. До узагальнюючого показника,
який характеризує якість виготовленої продукції незалежно від її виду та призначення,
входять вибір обладнання, технологія, матеріали, дотримання вимог створення оригіналмакета та підбір кваліфікованого персоналу.
На вибір обладнання впливають, як конструктивні й технологічні принципи його
будови, термін експлуатації, обслуговування, так і кількість виготовлених примірників. На
підставі технічного завдання (ТЗ) та технічних умов (ТУ) видань з урахуванням
обладнання обирають технологію виготовлення поліграфічної продукції.
На якість продукції суттєво впливають характеристики матеріалів, які підбирають
методом порівняння їх технічних показників, умов виготовлення, вартість, безпечність
експлуатації, перспективність застосування тощо [3].
З точки зору практики, створення оригінал-макета напряму відображається на
показниках якості готової продукції. Дотримання технічних й технологічних вимог
полегшує роботу на до друкарському етапі, зменшує ризик виготовлення бракованої
продукції та скорочує час технологічного процесу.
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Підвищення якості поліграфічної продукції супроводжується високою кваліфікацією
працівників, дотриманням нормативної документації, послідовним вдосконаленням
техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності тощо[4].
Для виготовлення поліграфічної продукції високої якості важливо визначити пріоритетні
чинники, встановити взаємозв‟язок, визначити послідовність їх впливу на технологічний
процес, окреслити перспективні завдання для досягнення необхідного результату.
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ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РЕГУЛЮВАННЯ РАДІАЛЬНОГО РОЗМІРУ
ХОНІНГУВАЛЬНОЇ ГОЛОВКИ
Процес регулювання радіального розміру при хонінгуванні отворів є одним із головних
факторів, який впливає на точність та якість. Тому, велика увага приділяється саме
системам регулювання радіального розміру (СРРР), а саме точності та сталості їх
функціонування. СРРР відносяться до верстатних систем з точними переміщеннями в
межах малих швидкостей [1].
За об‟єкт дослідження приймемо електромеханічну СРРР (рис. 1, а), яка складається з
електричного крокового двигуна 1, зубчатої 2, гвинтової 3 та клинової 4 кінематичної
пари. Електромеханічна СРРР буде працювати наступним чином: вихідний вал крокового
електродвигуна провертає зубчате колесо на кут θ, яке в свою чергу провертає гайку
гвинтової передачі, що призводить до переміщення гвинта в осьовому напрямку. Гвинт
взаємодіє з розтискним клином через шарнірну підвіску і переміщує його в осьовому
напрямку, що призводить до переміщення алмазно-абразивних брусків в радіальному
напрямку. У зв‟язку з тим, що алмазно-абразивні бруски обмежені оброблюваним отвором,
то їх радіальне переміщення приводить до утворення контактного тиску ρк, який
забезпечує процес різання.
Дослідження динамічних характеристик СРРР будемо проводити у відповідності до
теорії автоматичного управління [2]. Тому, визначимо рівняння передавальних функцій
СРРР в динаміці. Для цього побудуємо структурну схему (рис.1, б)
Електромеханічна СРРР в динаміці характеризується наступним рівнянням:
1
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1
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г
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*
*
*
(1)
tg (mk p 2
kp) ( J з
з) p 0,5mгdtg p J д p 1
де p – оператор Лапласа;
sк – переміщення клинової кінематичної пари;
ψ – кут підйому гвинтової лінії;
mг – маса рухомих частин гвинтової кінематичної пари;
μг – коефіцієнт тертя в гвинтовій кінематичної пари;
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d – діаметр гвинта;
β – коефіцієнт демпфування крокового електродвигуна;
Jз – момент інерції зубчатої кінематичної пари;
Jд – момент інерції крокового електродвигуна;
μз – коефіцієнт тертя в зубчатій передачі;
α – кут підйому клина;
μк – коефіцієнт тертя клинової кінематичної пари;
mk – маса рухомих частин клинової кінематичної пари.

Рис.1 – Електромеханічна СРРР та характеристика перехідного процесу а)
конструктивна схема; б) структурна схема; в) перехідна характеристика; г)
логарифмічно-частотні характеристики;
Отримане рівняння 2 передавальної функції дозволяє побудувати перехідну
характеристику (рис. 1, в), логарифмічно-частотні характеристики (рис.1, г) та амплітуднофазові частотні характеристики (рис.1, д) електромеханічної СРРР за допомогою
програмного продукту [3].
Перехідна характеристика електромеханічної СРРР свідчить про наявність інерційності,
що підтверджується нелінійною характеристикою 6 виконання вихідної sк=f(t) та
розузгодженням характеристики з виконанням вхідної дії θ=f(t). Наявність інерційності
призводить до виникнення скачко-подібного руху в процесі функціонування
електромеханічної СРРР.
Інерційність пояснюється, тим що ланки електромеханічної СРРР функціонують в
умовах статичного та кінетичного тертя. Тобто отримана інерційність має фрикційний
характер.
Отримані логарифмічно-частотні характеристики, а саме амплітудно-частотна 8 та фазовочастотна характеристика свідчать, про стале функціонування електромеханічної СРРР.
Отже, електромеханічна СРРР має ряд недоліків, а саме наявність скачко-подібного
руху обумовленого наявністю фрикційної інерційності
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ МАНІПУЛЮВАННЯ РОБОТІВ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Швидкий розвиток робототехніки в останні роки дав початок великій кількості нових
роботизованих пристроїв, які застосовуються у різних сферах, насамперед, у яких
діяльність людини пов'язана з підвищеними ризиками для її здоров‟я і життя. В першу
чергу це обумовлено різким зростанням попиту на проведення робіт в екстремальних
умовах, що характеризуються високою потенційною небезпекою.
Як правило, до таких сфер слід віднести: ядерну енергетику (від добування до
утилізації ядерного палива), важку та хімічну промисловість, освоєння простору (космосу,
підводних та підземних глибин), усунення наслідків техногенних аварій (наявністю
радіації, хімічної або біологічної зараженості), роботи з пожежо- та вибухонебезпечними
речовинами, роботи військового призначення тощо.
Саме екстремальні середовища, з їх недетермінованими умовами роботи та
різноманітністю операцій, зумовлюють особливості проектування (рис. 1) та проведенню
інтенсивних дій зі створення і вдосконалення маніпуляційних пристроїв, керованих
людиною-оператором. Це пояснюється тим, що в подібних середовищах, як правило,
виконуються нетипові операції складного характеру, що зумовлює проблематичне
створення і використання в екстремальних умовах роботів, які змогли б виконувати всі
необхідні роботи в автоматичному режимі. Тільки синергія людини-оператора та
штучного інтелекту в процесі управління діями робота може забезпечити ефективне
функціонування роботів в екстремальних умовах.

Рис. 1 – Особливості проектування роботів
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Основним завданням на початку проектування та розробки нових прототипів
роботизованих механізмів є конкретизація параметрів майбутнього робота, відповідно, до
сфери та умов його застосування. Специфіка використання, умови експлуатації та
функціональне призначення робота визначають його конструктивні особливості (ступені
свободи, вантажопідйомність, точність), ступінь складності системи управління,
масогабаритні характеристики (розміри, вага, вантажопідйомність) і склад спеціального
обладнання (периферійні пристрої, захват, інструмент), екологічні критерії тощо.
Так, на стадії проектування роботизованих пристроїв необхідно звертати як на
спеціалізовані особливості відповідно сфері застосування, так і на загальні вимоги:
- висока маневреність, рухливість і прохідність;
- стійкість до переміщення у важкопрохідній місцевості;
- здатність вільної орієнтації в просторі й можливості відновлення зв'язку внаслідок її
втрати;
- здатність самостійно приймати рішення;
- надійність та гнучкість для роботи як детермінованому/недетермінованому
середовищі;
- мобільність для швидкого розгортання при виконанні екстрених завдань;
- мініатюризація компонентів;
- модульна побудова роботів із конструкційно-закінчених, уніфікованих або
стандартних конструктивних вузлів;
- швидко переналагоджувана, адаптивна та широкодіапазонна система маніпулювання
об‟єктами, в тому числі з м‟якими захватними елементами та захватами з контролем по
опору;
- конструкція робота повинна забезпечувати його витривалість та пристосування до
шкідливих середовищ.
Розроблення таких технологічних пристроїв потребує використання та синергетичного
поєднання всього потенціалу сучасних наукових досягнень у напрямках інформаційних
технологій, робототехніки, мехатроніки, нанотехнологій, промислового машинобудування
тощо. Використання сучасних засобів автоматичного управління маніпуляційними
механізмами, в умовах підвищеного ризику, вимагає стійких характеристик апаратури
спостереження, аналізу обстановки, прийняття рішення і формування керуючих впливів.
Розроблення та використання повністю автоматизованих, адаптованих до зміни
навколишніх умов роботизованих маніпуляторів з інтелектуальними системами керування
дозволить їх використовувати в екстремальних умовах.
Проектування та подальше конструювання роботизованих пристроїв спеціального
призначення повинне здійснюватися на підставі синтезу та аналізу за критерієм
«ефективність-якість-вартість» з врахуванням специфіки використання та можливого його
адаптування в екстремальних умовах.
Дослідження дистанційно-керованих маніпуляційних роботів особливого призначення
є досить актуальним на сьогодні, оскільки вони використовуються для виконання робіт в
недоступних або небезпечних умовах для здоров'я людини. Саме від таких важливих
характеристик
робота-маніпулятора,
як
швидкодія,
маневреність,
точність
позиціонування, можливість роботи в обмежених просторах залежить життя людей.
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СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КОНСТРУКТИВНО-КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОКУЛАЧКОВОГО
САМОЦЕНТРУЮЧОГО ПАТРОНА
Передача та перетворення енергетичного потоку від приводу до затискного елементу в
затискних патронів здійснюватися за допомогою механічних (кінематичних), пружних та
ін. ланцюгів, електромагнітних, магнітних й ін. полів, що виключають кінематичні
передавально – підсилюючі ланки. Між входом і виходом силового потоку є різні
перетворювачі, але їх кількість обмежена (наприклад, до механічних перетворювачів
безпосередньо в затискному патроні відносяться важільні, клинові, плунжерні, спіральні,
зубчасті, гвинтові, пружні [1].
Особливий науковий інтерес представляють комбіновані передавально – підсилюючі
ланки, в яких є пружний елемент. Пружний елемент може виконувати такі функції:
встановлення затискного елемента в заданому положенні, компенсацію відхилення
робочого діапазону розмірів поверхні затиску об‟єкта, самоналагодження на необхідний
розмір затиску та ін. [2, 3].
В затискному патроні [4] пружний елемент забезпечує самовстановлення і стабілізацію
затискних кулачків в процесі розтискування - затискування з метою усунення кутового
перекосу затискних кулачків в розтиснутому стані. Це дозволяє автоматично
завантажувати заготовки до патрона до упору маніпулятором або роботом.
Самовстановлення і стабілізація затискних кулачків досягається за рахунок того, що
задній частині кожного кулачка виконана циліндрична проточка з двома гранями і яка
споряджена декількома розрізним пружинним кільцями. У проточці на кулачку виконана
лиска, що розділяє проточку на два ділянки, які і взаємодіють з пружиною. Таким чином
при розтискуванні кулачки патрона завжди займають одне і те же саме кутове положення
по відношенню до корпусу. Технічний результат, що досягається в результаті
використання такого патрона, полягає в забезпеченні завантаження-розвантаження
заготовок маніпулятором або промисловим роботом, який завжди однозначно буде
встановлювати заготовку на упори і перекіс кулачків заважати цьому не буде.
Момент самовстановлення Мс затискних кулачків повинен бути більшим значення:
де Мтр – момент тертя затискного кулачка в отворі корпуса патрона,
Мпр – крутний момент від сил пружності елементу сила, вектор якого
перпендикулярний осі пружини.
10...12 . Тому
У більшості пружин кут підйому витків невеликий, не перевищує
розрахунок можна вести по крутному моменту, нехтуючи вигинаючим моментом через
його малість.
Випробувальний стенд – це лабораторне устаткування, яке призначене для спеціальних
випробувань різноманітних об'єктів в умовах впливу зовнішніх факторів, що створюються
штучним шляхом. На кафедрі конструювання верстатів і машин створено випробувальний
стенд для дослідження характеристик гібридних передавально – підсилюючих ланок
затискних патронів.
Для розрахунку та визначення впливу конструктивно-кінематичних параметрів
багатокулачкового самоцентруючого патрону (незалежних факторів Xi) з врахуванням сили
затиску, кута розточування затискних елементів, діаметра закріпленої заготовки (параметр
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оптимізації Р) проведено два окремі повнофакторні експерименти, тобто визначення
залежності моменту провертання затискних елементів від зміни трьох основних факторів.

а)
б)
Рис. 1 – Загальний вигляд стенду: а) вид з торця, б) вид збоку
Для перевірки адекватності теоретичних досліджень (теоретичної моделі) моменту
провертання затискних елементів, проведено експериментальні дослідження за
допомогою лабораторного стенду, конструкція якого наведена на рис. 1.
Основними незалежними змінними факторами, які впливали на процес створення
моменту провертання затискних елементів М вибрані:
- діаметра заготовки d, яку кодували індексом X1;
- кут контакту затискних елементів з заготовкою α, який кодували індексом X2;
- сила затиску на приводі затискного патрона Т∑, яку кодували індексом X3;
Структурно випробувальний стенд являє собою сукупність робочого поля, підсистеми
навантаження зразка та контрольно-вимірювальної апаратури, призначеної для зняття
показників реакції зразка затискного патрона на навантаження. Випробувальний стенд
складається з затискного патрона, встановленого в обернених затискних кулачках
токарного спірально - рейкового патрона верстата. Тяга патрона з‟єднана через отвір в
шпинделі верстата з динамометром для створення відповідного зусилля затиску на
затискних кулачках. На зовнішній поверхні затискних кулачків виконані шість різьбових
отворів М6, в них розмічені відповідні гвинти. Гнучкий трос з‟єднує гвинт з через блок 6,
розмічений на різцетримачі супорта, з цифровим динамометром та підставкою для набору
навантаження. Однорядний блок забезпечує постійний напрям прикладення зусилля до
кожного кулачка. При навантаженні динамометра вантажем при досягненні граничного
значення відбувається провертання кулака затискного патрона. Це значення фіксується
цифровим динамометром. Для кожного кулачка виконується певна кількість навантажень.
Після чого патрон в шпинделя верстата повертається на 60 град. та фіксується. Результати
відповідно до розробленої методики заносяться до протоколу випробувань. Визначене
значення моменту приводиться до радіусу циліндричної проточки на кулачку.
При
випробуваннях
комбінованої
передавально – підсилюючі ланки в якості
пружного елементу планується використовувати
кільцеву пружину Ø 80 мм (рис. 2), пружинне
кільце Ø 80 мм (рис. 3) та набір кілець
пружинних Ø 80 мм (рис. 4).

Рис. 2 – Кільцева пружина Ø 80
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Рис. 3 – Пружинне кільце Ø 80 мм

Рис. 4 – Фігурне пружинне кільце Ø 80 мм

Після кодування вхідних факторів складено і реалізовано план-матрицю
повнофакторного експерименту типу ПФЕ 33 для загального числа дослідів N Pk, де Р –
кількість рівнів варіювання, к – кількість діючих вхідних факторів у експерименті.
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КАСКАДНИЙ ДИСКОВО-ШЕСТЕРЕННИЙ ЕКСТРУДЕР
Якість полімерних виробів, що виробляються методом екструзії, в значній мірі
залежить від можливості екструдера забезпечити високу температурну та механічну
гомогенність розплаву, яка в свою чергу залежить від конструктивних особливостей
робочих органів екструдера.
Традиційно в екструзії полімерних матеріалів найширше використовують одношнекові
екструдери, які останнім часом, з метою підвищення продуктивності та якості продукції,
зазнавали суттєвих змін в напрямках збільшення довжини шнека і циліндра, підвищення
частоти обертів шнека, оптимізації конструктивних особливостей шнеків.
Для підвищення змішуючої здатності екструдерів зазвичай використовуються
динамічні або статичні змішуючі елементи, які в значній мірі ускладнюють конструкцію
робочих органів [1]. Вирішенням проблеми змішування може бути використання в якості
розплавлювачів-гомогенізаторів простіших по конструкції дискових екструдерів з
дозованим живленням, які забезпечують регульовану високу гомогенність розплаву, за
рахунок можливості змінювати частоту обертання і величину робочого зазору при
незмінній продуктивності. Підвищення тиску на виході дискового екструдера до 5-10
МПа забезпечується встановленням на вході в дисковий зазор завантажувальнопластикувальної зони.
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На кафедрі МАХНВ КПІ ім. Ігоря Сікорського розроблена каскадна схема дисковошестеренної екструзії в якій в якості розплавлювача-гомогенізатора використовується
дисковий екструдер, який забезпечує при дозованому живленні регульоване
термомеханічне навантаження на розплав, вищу якість продукції та гнучке керування
технологічним процесом [2]. Це дозволяє швидко та оперативно керувати технологічним
процесом і отримувати вироби заданої якості.
Схема такого екструдера приведена на рис. 1. Вихідна сировина з дозатора 4 поступає в
дисковий екструдер 7, де захвачується багатозахідною гвинтовою нарізкою
завантажувально – пластикувальної зони, транспортується по ній, нагрівається, плавиться
і в вигляді розплаву подається для гомогенізації в регульований робочий дисковий зазор 9.
Під тиском, що створений гвинтовою нарізкою та ефектом Вайсенберга розплав поступає
під тиском 5 – 10 МПа в шестеренний насос 10, який дозволяє завдяки значному
внутрішньому гідравлічному опору стабілізувати коливання тиску та продуктивності на
виході з екструдера, а також знімає частину навантаження з дискового екструдера,
дозволяючи йому працювати при нижчому тиску і з меншими виділеннями теплоти тертя.

1 – компенсатор; 2,5,8 – приводи обертових органів дискового екструдера; 3 – бункер;
4 – шнековий дозатор; 6 – завантажувальна горловина; 7 –дисковий екструдер;
9 – торцевий робочий зазор дискового екструдера; 10 – шестеренний насос;
11 – формувальний інструмент; 12 – датчик тиску.
Рис. 1 Схема каскадного дисково-шестеренного екструдера
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ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ДОПОМІЖНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Сучасне
машинобудівне
виробництво
вимагає
застосування
сучасного
високопродуктивного технологічного устаткування. Характерною ознакою сучасного
машинобудівного виробництва є застосування сучасних інформаційних технологій для
автоматизація технологічного устаткування. Це дозволяє з одної сторони скоротити
терміни підготовки машинобудівного виробництва та збільшити продуктивність випуску
промислової продукції, а з іншої - зменшити трудомісткість виготовлення промислової
продукції та знизити її вартість при високій якості.
Стрімке впровадження високопродуктивного технологічного устаткування в сучасному
машинобудівному виробництві призводить до інтенсивного збільшення обсягу
металообробки. Це у свою чергу збільшує об'єми використання технологічних мастильноохолоджуючих рідин (МОР) та призводить до утворення значної кількості стружки та
шламу.
На даний час в машинобудуванні інтенсивно розвиваються основні технологічні
процеси, які пов‟язані з обробкою металів різанням. Деякі з них доведені до вищого
ступеня досконалості та автоматизації. Допоміжні процеси, які пов'язані з
транспортуванням та переробкою стружки, приготуванням, зберіганням, очищенням і
регенерацією МОР залишаються далеко не вирішеними, і стримують в значній мірі
розвиток основних технологічних процесів. Для більшості виробництв автоматизація
допоміжних операцій є вирішальною при підвищення ефективності виробництва.
В даний час у вітчизняному машинобудуванні при обробці деталей утворюється велика
кількість стружки. Сучасне машинобудівне виробництво може нормально функціонувати
тільки в тому випадку, якщо стружка, що утворюється в процесі різання, своєчасно
відводиться від верстатів і з цеху. Проте для прибирання стружки і шламу, її
транспортування і переробки, очистки та відновлення МОР використовується
малоефективне обладнання. Це в значній мірі збільшує експлуатаційні витрати і підвищує
собівартість продукції.
Організація переробки вторинних чорних та кольорових металів в місцях їх утворення
та накопичення і вибір найбільш раціональних способів для досягнення цієї мети
представляє значний інтерес, оскільки при такій переробці можна значно скоротити
витрати на транспортні роботи, понизити втрати металевої стружки, як цінної сировини.
Проте, на деяких операціях масового виробництва при обробці різанням деталей
допоміжні процеси не вивчені і вимагають проведення додаткових лабораторних і
виробничих досліджень. Всебічне вивчення допоміжних процесів пов'язаних з
транспортуванням і переробкою металевої стружки і шламу дозволить запровадити
сучасне обладнання для транспортування вказаної стружки і шламу металорізальних
верстатів з подальшим розділенням на фази і очисткою МОР від твердих часток.
Проведені протягом останнього десятиліття глибокі теоретичні і експериментальні
дослідження в галузі допоміжних процесів машинобудування дозволило розвинути один з
перспективних напрямів підвищення продуктивності в машинобудуванні шляхом
подальшого вдосконалення рівня автоматизації допоміжних процесів, зокрема
транспортування і переробки стружки, очистки і відновлення МОР.
Проведені дослідження дозволили створити новий спектр високоефективного
устаткування для експлуатації МОР, транспортування і переробки стружки.
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МЕХАТРОННА СИСТЕМА ЗАТИСКУ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК З
МАГНІТОРЕОЛОГІЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Машинобудування – одна з тих галузей промисловості, де цифрове виробництво
впроваджується все більше і більше, адже в основі «Індустрії 4.0» лежать кіберфізичні
системи, в яких технологічне обладнання та оснащення, матеріали і продукти є активними
системними компонентами та самостійно управляють своїми технологічними і
логістичними процесами. Здатність в умовах «розумного» машинобудівного виробництва
швидко і гнучко перенастроювати автоматизоване технологічне обладнання є одним із
важливих напрямків «Індустрії 4.0» [1, 2]. Затискні механізми (ЗМ), як важливі вузли
токарних верстатів з ЧПК, суттєво впливають на їх гнучкість, а також точність і
продуктивність механічної обробки [3]. Швидкодія ЗМ дозволяє скоротити допоміжний
час на встановлення, закріплення заготовок і зняття оброблених деталей в автоматичному
циклі роботи токарного верстата з ЧПК [4].
У токарному верстаті з ЧПК із заготовкою виконуються дві основні операції:
приведення в дію затискної системи для затиску заготовки; обертання шпинделя із
затиснутою заготовкою для здійснення процесу різання. Як свідчить проведений аналіз,
ці дві системи мають окремі приводи. Обертовий рух заготовки здійснюється приводом
головного руху, який у сучасних токарних верстатах з ЧПК мехатронний (моторшпиндель, або інший). Створення сили затиску в переважній більшості здійснюється від
гідравлічного або електромеханічного приводу затиску [3, 4]. Останнім часом все частіше
провідні виробники затискної техніки ROEHM, HAIBUCH та ін. пропонують
електромеханічні приводи затиску для токарних верстатів з ЧПК. Вони на відміну від
гідравлічних – енергоефективніші та компактніші, дозволяють легко контролювати і
більш чутливо регулювати силу затиску, компенсувати дію відцентрових сил затискних
елементів, менше потребують технічного обслуговування та екологічно чисті.
На основі проведеного огляду існуючих електромеханічних ЗМ сучасних токарних
верстатів з ЧПК встановлено, що вони являють собою мехатронну систему, яка включає
окремий привідний двигун, редуктор та передачу для перетворення обертового руху в
зворотно-поступальний (кульково-гвинтову, роликово-гвинтову, або ін.), що приводить в
дію тягу приводу затиску. Вони також оснащені системою датчиків для контролю зусилля
затиску, положення тяги затиску та ін. Це призводить до їх складності та високої вартості.
Одним із способів зменшення складності і вартості таких затискних систем є
запропонована в даній роботі концепція енергоефективної інтегрованої мехатронної
системи з одним привідним електродвигуном (рис. 1). Вона розроблена на основі
генетико-морфологічного підходу [4, 5] і передбачає один привід для затиску та обертання
заготовки в процесі обробки. Для перемикання із режиму затиску на режим передачі
крутного моменту заготовці служить електромагнітний пристрій із магніторелогогічним
середовищем. Шпиндель 2 приводиться в дію від синхронного електродвигуна, ротор
якого виконаний за одне ціле із шпинделем, а статор 1 вмонтований у шпиндельну бабку.
На задньому кінці шпинделя встановлений магнітний датчик швидкості і куту повороту
шпинделя. В режимі затиску заготовки корпус затискного патрона 18 гальмується за
допомогою електромагнітного пристрою перемикання і обертання від шпинделя 2 через
фланець 3 передається на з‟єднаний жорстко з ним спіральний диск 6, встановлений на
підшипниках 5. При обертанні спірального диска 6 основні кулачки 7 та приєднані до них
накладні кулачки 8 переміщаються в радіальному напрямку і затискають заготовку.
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Після
досягнення
необхідної сили затиску,
яка контролюється системою ЧПК по величині
струму в обмотках статора, подається команда
на розгальмування корпуса 18 затискного патрона.
Електромагнітний
пристрій перемикання
режимів роботи з магнітореологічною рідиною містить нерухомий
3 4 5 6
7 8
Рис. 1 Конструктивна схема системи затиску з приводом від корпус 10, який прикріпмоторшпинделя та пристроєм перемикання режимів роботи з лений до шпиндельної
бабки через фланець 9, з
магнітореологічним середовищем
яким жорстко зв‟язаний
диск 11, виконаний за одне ціле із стаканами 12. Рухома частина пристрою містить
прикріплене жорстко до корпуса 18 затискного патрона кільце 17, з яким жорстко
з‟єднаний стакан 16. Робочий простір між нерухомою і рухомою частиною заповнений
магнітореологічною рідиною 15. В корпусі 10 розташоване осердя 13 з радіально
намотаними на нього котушками 14. Стакани 12 і 16 виконані з матеріалу з низькою
магнітною проникністю. При подачі напруги на котушки 14 генерується магнітне поле,
силові лінії якого проходять через стакани 12 та 16 та діють магнітореологічну рідину 15.
В результаті такої дії вона твердіє і відбувається гальмування корпуса патрона.
В рамках теоретичних досліджень проведено моделювання геометричних та силових
характеристик пристрою перемикання режимів роботи виходячи із характеристик
магнітореологічної рідини, величини магнітного поля, площі робочого зазору між
стаканами. Розрахунок необхідного гальмівного моменту проводився виходячи із
необхідного рівня сил затиску та коефіцієнта підсилення затискного патрону.
Запропонована мехатронна система затиску із пристроєм перемикання режимів роботи
з магніторелогогічним середовищем має ряд суттєвих переваг, таких як компактність,
енергоефективність, здатність підтримувати необхідну силу затиску без підведення енергії
після затиску, легкість керування роботою затискних елементів, можливість контролю і
регулювання сили затиску, можливість аварійного блокування обертання шпинделя.
1

2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Список посилань
1. Кузнецов Ю.Н. Вызовы четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0» перед
учеными [Текст]/ Ю.Н. Кузнецов// Вісник ХНТУ. Технічні науки. - 2017.- №2(61). -– С.67 – 75.
2. Industrial Internet of Things. Cybermanufacturing Systems [Тext]/ S.Jeschke, C. Brecher, H. Song,
D.-B. Rawat. – Springer, 2017. – 709 p.
3. Зажимные механизмы для высокопроизводительной и высокоточной обработки резанием:
монографія [Текст]/ Ю.Н. Кузнецов, В.Н. Волошин, П.М. Неделчева, Ф.В. Эль-Дахаби. – Габрово:
«Васил Априлов», 2010. – 724 с.
4. Кузнєцов Ю.М. Приводи затискних механізмів металообробних верстатів: монографія
[Текст]/ Ю.М. Кузнєцов, Б.І. Придальний. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 352 с.
5. Кузнєцов Ю.М. Передумови генетико-морфологічного синтезу електромеханічних приводів
затискних механізмів, що обертаються/ Ю.М.Кузнєцов, Б.І. Придальний// Вісник НТУУ «КПІ».
Серiя машинобудування. – 2015.– №3(75). – С.48 – 55.

116

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

УДК 621.7.029
Лоза Т.В., мол. наук. співр.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний
університет», t.loza@khai.edu
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ШВИДКОСТЕЙ ПОТОКУ І ЧАСТИНОК
ПРИ СТРУМЕНЕВО-АБРАЗИВНОМУ ОБРОБЛЕННІ В ANSYS
Більшість завдань при визначенні технологічних параметрів струменево-абразивного
оброблення вирішуються експериментальним методом, пов'язаним з деякими
обмеженнями технічного характеру: дослідження проводяться не у всій області
визначення певних параметрів, в результаті чого визначаються тільки інтегральні
показники процесу обробки; висока трудомісткість і вартість проведення повноцінних
експериментальних досліджень.
З метою скорочення обсягів і підвищення якості запланованих експериментальних
досліджень в даній роботі запропоновано чисельне моделювання розподілу швидкості
газового потоку і частинок в каналі сопла Лаваля. Для моделювання обрано комп'ютерне
середовище Ansys - інтегрована система програмного забезпечення, призначена для
вирішення всього спектру завдань гідрогазодинаміки.
Моделювання розподілу швидкостей газового потоку і частинок при струменевоабразивному обробленні було проведено за допомогою наступного алгоритму: а)
створення тривимірної (параметричної) моделі сопла Лаваля і позначення регіонів, що
описують граничні умови розрахунку; б) створення розрахункової сітки кінцевих
елементів з позначенням граничних умов на заданих регіонах; в) безпосередній
розрахунок швидкостей руху газового потоку і частинок.

Рис 1. – Розподіл поля швидкостей потоку по довжині сопла і при зіткненні з поверхнею
Порівняння результатів моделювання швидкостей потоку по довжині сопла і при
зіткненні з поверхнею добре узгоджується з аналітичними залежностями, які було
отримано в роботі [1]. Похибка розробленого методу розрахунку швидкості частки
визначається кількістю розрахункових перетинів сопла і обмежується лише обсягом
обчислень.
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ СИЛОВИХ ЗМІЩЕНЬ КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ
МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
В даний час при проектуванні корпусних деталей металорізальних верстатів переважно
використовуються розрахункові схеми, в яких реальні конструкції металорізальних
верстатів представлені у вигляді найпростіших балкових і пластинчастих моделей, а також
загальні емпіричні рекомендації, отримані на основі експериментальних досліджень
існуючих корпусних деталей. Такий підхід не дозволяє досить точно обґрунтувати
доцільність застосування тієї чи іншої конструкції корпусної деталі і значно ускладнює
оцінку нових конструкцій корпусних деталей, по яких відсутні експериментальні дані.
Разом з тим, значний розвиток останнім часом методів розрахунку точності верстатів, а
також математичного моделювання напружено-деформованого стану, перш за все, методу
скінченних елементів, дає можливість розробки і впровадження нових, більш точних і
ефективних методик розрахунку і оптимізації корпусних деталей верстатів.
Виходячи з аналізу існуючих методів розрахунку корпусних деталей металорізальних
верстатів і вимог до їх конструкції, можна сформулювати такі вимоги до методики
розрахунку силових зміщень:
1. Забезпечити врахування місцевих деформацій всіх конструктивних елементів, що
чинять істотний вплив на зміщення базових поверхонь (межі напрямних, поверхні опор
шпинделя).
2. Забезпечити близькі до реальної конструкції схеми закріплення і навантаження.
3. При розрахунку конструкції, що складається з декількох деталей, враховувати
реальні умови контакту між ними.
4. Виконувати розрахунок для будь-якого можливого варіанту розташування рухомих
вузлів і зони різання, а також автоматично виконувати серію розрахунків для заданої
сукупності таких варіантів.
5. Використовувати геометричну модель конструкції, яка розраховується побудовану в
існуючій системі автоматизованого проектування.
6. Здійснювати розрахунок напружено-деформованого стану за допомогою існуючих
програм кінцево-елементного аналізу.
Загальна схема пропонованої методики розрахунку представлена на рис. 1.
Вихідними даними для розрахунку є геометрична форма розглянутих корпусних
деталей, сили і умови закріплення, прикладені до них, а також розміщення зони різання і
рухомих вузлів верстата.
Результатами розрахунку є складові похибок обробки, обумовлені деформаціями
розглянутих корпусних деталей, або (в разі якщо при розрахунку розглядається кілька
варіантів розташування рухомих вузлів) відхилення форми оброблюваної деталі,
обумовлені деформаціями розглянутих корпусних деталей.
При розрахунку виконується побудова геометричної і кінцево-елементної моделі
конструкції, приведення сил і умов закріплення, розрахунок напружено-деформованого
стану, потім визначаються зміщення базових точок (на поверхнях корпусних деталей, по
яких базуються рухомі вузли), визначається просторове положення рухомих вузлів
верстата і обчислюються зміщення інструменту і заготовки, приведені до зони різання. На
основі наведених зміщень обчислюються складові похибок обробки розмірів для заданого
розташування рухомих вузлів і зони різання.
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* – операції, які реалізовані за допомогою макросів
Рис. 1 – Блок-схема методики розрахунку складових похибок обробки і відхилень форми
оброблюваних поверхонь, обумовлених деформаціями корпусних деталей
металорізальних верстатів.
Відхилення форми оброблюваної деталі визначаються шляхом обчислення складових
обробки для різних координат рухомих вузлів і їх приведення до системи координат,
пов'язаної із заготовкою.
Методика розрахунку реалізована з використанням програми кінцево-елементного
аналізу ANSYS. Для виконання операцій не специфічних для корпусних деталей
металорізальних верстатів, використовуються вбудовані засоби ANSYS.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОГАЗОВОГО ШПИНДЕЛЬНОГО
ПІДШИПНИКА
Сучасні тенденції та наукові прогнози вказують на постійне збільшення швидкостей
шліфування. Для широкого впровадження надвисоких швидкостей шліфування з
швидкостями 150 м/с необхідно створення підшипникових опор шпинделів верстатів, які
відповідають підвищеним вимогам щодо їх швидкохідності та навантажувальних
характеристик.
Для цих цілей розроблений новий тип високошвидкісних опор шпинделів верстатів і
інших машин, що дозволяє реалізувати одночасно переваги гідравлічних (жорсткість,
демпфування) і газових (швидкохідність) підшипників.
Гідрогазовий інерційний підшипник (ггіп) складається з втулки, що обертається з
кутовою швидкістю ω, нерухомого шипа, розділених фаз в зазорі: газової і рідкої (рис. 1)
[1].
VС=Vg=Vh
Межа розділу фаз

RВ

рідина
газ

RС

RВ
RШ

Рис. 1 – схема змащувального шару ГГІП
Втрати на тертя в змащувальному шарі і характеристики навантажень підшипника в
цілому визначаються взаємодією рідкої і газової фаз на їх межі.
Отриманий вираз для величини колової швидкості на межі розділу фаз [2]:
VC 0 = RВ ω/ (1 + α0),
(1)
де α0 =

ql H h
h

– безрозмірний критерій для двофазного змащувального шару ГГІП

LH q

(індекси h і q відносяться до параметрів рідини і газу відповідно).
Були також отримані формули для визначення втрат потужності на тертя і статичної
жорсткості ГГІП [3].
Завдання визначення характеристик навантажень газового шару для їх попередньої
оцінки розглядалося в припущенні, що JСТ q << JСТ h.
Як критерій оптимальності приймалася умова найбільшої статичної жорсткості в
діапазоні роботи ГГІП (dn) = 106…2∙107 мм∙хв-1:
JСТ Σ (Hq) → max,
x

D, (dn) = 106…2∙107 мм∙хв-1,

де х – вектор параметрів і умов роботи ГГІП: l=18 мм, L=20 мм, Н=0,022мм, RB=25 мм,
ра = 0,5 МПа, ρh=кг∙м-3 – щільність рідини (масло Турбінне Т46 ГОСТ 32-74);
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D={Hq<Hh; ReКph≤2000, ReКpq≤2000, Hq+Hh=Н} – допустима область рішень.
Для оптимізації параметрів ГГІП методом комплексів була розроблена програма в
середовищі Borland Delphi-7.
Оптимізація на моделі показала, що в діапазоні (dn)= 106…2∙107 мм∙хв1:
- гальмування на межі фаз практично відсутнє, відношення rв /vc0 змінюється від 1 до
0,99994, тому для рідинного шару в цілях підвищення швидкохідності слід вибирати
мастило з мінімальною в'язкістю (рис. 2);
- оскільки рідкий шар мастила можна рахувати практично твердим (квазітвердим), а
при ε
0 статична жорсткість рідинного шару на 3 порядки вища за статичну
жорсткість газового шару, то жорсткість ггіп в цілому визначається жорсткістю
газового шару (рис.3);
- сумарні втрати потужності на тертя практично відбуваються в газовому шарі;
- при збільшенні параметра швидкохідності (dn) товщина газового шару повинна
зменшуватися.
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Рис. 2 – Графік зміни оптимальної товщини шарів мастила ГГІП: VНHh – у рідинному
VНHq – у газовому
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Рис. 3 – Графіки зміни статичній жорсткості Jст, Н/мкм шарів мастила ГГІП: VJh –
рідинного; VJq – газового
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛА
СТРУЖКИ ПРИ ОБТЕКАНИИ АБРАЗИВНОГО ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ
НЕСВОБОДНОГО РЕЗАНИЯ
В
современном
машиностроении
наибольшее
распространение
получили
технологические схемы обработки, характеризующиеся сложной геометрией контакта
режущей кромки с обрабатываемым материалом. При реализации такого осложненного
процесса резания, получившего название несвободного, стружка формируется в результате
съема металла несколькими режущими кромками или одной фасонной, образующей
профиль поверхности одновременно всеми точками. Ключевым вопросом механики такого
резания, отличающегося широким спектром схем реализации, является исследование
процесса деформирования снимаемого слоя, который невозможно решить без наличия
полноценной картины течения металла в зоне деформирования.
Для получения аналитических зависимостей, позволяющих выполнить расчет
функциональных характеристик процесса шлифования, необходимо иметь полноценную
картину пластического течения материала при обтекании абразивного зерна. Форма
абразивных зерен отличается большим разнообразием, а сами зерна в общем случае
характеризуются как осколки неправильной формы со случайной поверхностью. При
создании моделей исследователи, как правило, представляют случайную поверхность
абразивного зерна в виде простых, идеальных форм (конуса, пирамиды, шара, эллипсоида,
призмы и т. п.) или их комбинаций. На основании проведенного анализа существующих
моделей геометрической формы абразивных зерен нами предложена концептуальная
модель абразивного зерна, суть которой заключается в том, что единичное абразивное
зерно представляет собой эквивалент, отражающий все режущие свойства круга, при этом
само зерно предлагается описывать эллипсоидом вращения. Параметрические уравнения
поверхности, описывающие течение металла при обтекании эллипсоида, могут быть
получены на базе разработанного нами ранее метода гипербол [1]. В принятой системе
координат параметрические уравнения траекторий движения частиц при обтекании
абразивного зерна примут следующий вид:
x( , )

a sh( ) cos( ) a e 2 1 ch( ) sin( ) sin

y( , )

a sh( ) sin( ) a e 2 1 ch( ) cos

z( , )

;

;

(1)

Bcos( ),

где ξ – параметр, представляющий собой удвоенную площадь криволинейного
треугольника;
θ – параметр поверхности вращения, угол, задающий текущее положение аппликаты;
a – параметр гиперболы, большая полуось;
e – эксцентриситет гиперболы;
2 , γ – угол резания);
α – угол поворота (
B – полуширина реза зерна.
Получил дальнейшее развитие метод гипербол [1], на основе которого разработаны
уравнения полей скоростей перемещений частиц металла, при обтекании абразивного
зерна в условиях несвободного резания. Отличительной особенностью полученных
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уравнений является наличие третьей независимой переменной, что позволяет проводить
исследования деформированного состояния срезаемого слоя в пространстве.
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ПОРІВНЯННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУЖКОУТВОРЕННЯ ЧЕРВ’ЯЧНОГО ТА
ЧЕРВ’ЯЧНО-КОНТУРНОГО ЗУБОФРЕЗЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
КОМП’ЮТЕРНОЇ МОДЕЛІ КІНЕМАТИКИ
Метою дослідження є визначення геометрії одиничних різів у всіх твірних позиціях по
траєкторії руху зубця фрези та ступінь навантаження окремих ділянок різальних кромок
(РК), на підставі розподілення площин одиничних різів. При створенні методики
дослідження взяті за основу дослідження площин перетину зрізів при чистовому
черв‟ячному зубофрезеруванні, які описані в роботах [1, 2]. Однак, згадані методики
розроблені для дослідження черв‟ячного зубофрезерування по суцільній заготовці, та
складні у відтворенні з огляду на використання спеціального програмного забезпечення,
тому потребують доопрацювання.
Дослідження по розробленій методиці виконується в умовах графічного комп‟ютерного
моделювання, при цьому моделюється обробка однієї міжзубової западини для чистового
черв‟ячного зубофрезерування (ЧЧЗФ), та один евольвентний профіль – для черв‟ячноконтурного зубофрезерування (ЧКЗФ) [3]. Робота виконується після створення
тривимірних моделей заготовки та інструменту.
Для визначення геометрії одиничних різів необхідно зафіксувати форму та чисельні
значення розмірів одиничного зрізу при формуванні евольвентного профілю зубчастого
колеса у так званих твірних позиціях (рис. 1), та у всіх радіальних січних площинах по
траєкторії руху зубця черв‟ячної фрези. Твірна позиція - аналог кінематики руху зубця
черв‟ячної фрези, з огляду на відносно складну його траєкторію, так як формування
кожної впадини заготовки відбувається врізанням зубця фрези у впадину деталі,
сформовану на попередніх твірних позиціях. Січні площини являють собою визначені
положення зубця фрези на яких розглядається геометрія одиничних різів при проходженні
його вздовж дуги контакту РК зубця фрези і заготовки.
Отримані графічні зображення перетинів зрізів для всіх січних площин і для всіх, що
беруть участь у роботі, зубців фрези. На основі даних про форми та чисельні значення
розмірів одиничних зрізів, можна зробити ряд висновків:
1) ширина різу при ЧЧЗФ сягає а = 7,06 мм на вхідній та а = 6,93 мм на вихідній РК.
Більші значення товщин різів припадають на вхідну кромку b = 0,29 мм, порівняно з b =
0,26 мм на вихідній РК.
2) згідно відомих досліджень [4], зняття стружки в 20…30 разів більшою шириною, ніж
товщиною при ЧЧЗФ може являтися джерелом підвищеної сили різання;
3) наявне не однакове навантаження різних ділянок РК - обробка частини
евольвентного профілю деталі, наближеного до зовнішнього діаметру зубчастого колеса,
ведеться зі зняттям стружок значно більшого об‟єму;
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4) позитивним моментом чистової обробки зубчастих коліс ЧЧЗФ слід вважати
відсутність припуску у міжзубовій впадині, а як наслідок – повне розвантаження
вершинної РК, яка характеризується найскрутнішими умовами різання при обробці
суцільної заготовки [1, 2];
5) ширина різу при ЧКЗФ сягає а = 1,0113 мм. Значення товщини різу сягає b =
1,644 мм. Розподіл величин площ одиничних різів рівномірний;
6) згідно відомих досліджень [4], зняття стружки в 3…10 разів більшою товщиною, ніж
шириною при ЧКЗФ може являтися причиною зменшення питомих енергозатрат;

а)

б)

г)
в)
Рис. 1 – Схеми розташування ключових елементів комп'ютерної моделі зубофрезерування
а) твірні позиції при ЧЧЗФ; б) твірні позиції при ЧКЗФ;
в) радіальні січні площини при ЧЧЗФ; г) радіальні січні площини при ЧКЗФ.
1 – вхідна РК; 2 – вершинна РК; 3 – вихідна РК; 4 – припуск на чистову обробку;
5 – твірна позиція зубця фрези; 6 - головна РК; 7 – заготовка; 8 – комплект радіальних
січних площин; 9 – вісь обертання інструменту; Pr – крок радіальних січних площин
7) зубець фрези при ЧКЗФ стабільно навантажений на вершині РК, що спрощує
прогнозування зносу інструменту та його ресурсу.
Отримані данні дають змогу судити про те, що ефективність обробки
підвищуватиметься з використанням способу ЧКЗФ по причині вирівнювання та
збільшення товщини різання. Це дозволить скоротити шлях різання та зменшити питомі
енергозатрати, що в результаті підвищить продуктивність обробки та стійкість
інструмента.
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ЗНИЖЕННЯ ПУСКОВИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИВОДА
КРУГЛОВ’ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ
Одним із перспективних напрямків підвищення ефективності роботи круглов‟язальних
машин, є удосконалення конструкції їх привода. Дослідження [1, 2] показують, що
продуктивність круглов‟язальних машин та якість виробленого полотна в значній мірі
залежать від надійності та довговічності роботи привода. Недоліком існуючих
конструкцій є жорсткий кінематичний зв'язок електродвигуна з механізмами
круглов'язальної машини, що зумовлює під час пуску привода його значні динамічні
навантаження, а це свою чергу знижує надійність та довговічність роботи привода
круглов'язальної машини.
Авторами пропонується нова конструкція привода круглов'язальної машини [3], що
містить кінематично з'єднані між собою електродвигун та вертикальний приводний вал,
на якому жорстко закріплені верхня та нижня циліндричні шестерні для кінематичного
зв'язку з механізмами круглов'язальної машини, додатково обладнаного мотор-редуктором
та обгінною муфтою, за допомогою якої мотор-редуктор з'єднаний з електродвигуном.
Обладнання привода круглов'язальної машини мотор-редуктором та обгінною муфтою,
за допомогою якої мотор-редуктор з'єднаний з електродвигуном, дозволяє здійснювати
пуск круглов'язальної машини з попередньо напруженими пружними в'язями (спочатку
вмикається мотор-редуктор, здійснюючи попереднє напруження пружних в'язей привода,
а потім вмикається електродвигун), що призводить до зниження пускових динамічних
навантажень та забезпечує підвищення довговічності роботи привода.
Привід круглов'язальної машини (рис. 1) містить електродвигун 1 з муфтою 2, що
з'єднує його з вертикальним приводним валом 3, на якому жорстко закріплені верхня 4 та
нижня 5 циліндричні шестерні, при цьому верхня циліндрична шестірня 4 знаходиться в
зубчастому зачепленні з зубчастим колесом 6 механізму в'язання 7, а нижня циліндрична
шестерня 5 знаходиться в зубчастому зачепленні з зубчастим колесом 8 механізму
товароприйому 9, мотор-редуктор 10 та обгінну муфту 11, за допомогою якої моторредуктор 10 з'єднаний з електродвигуном 1.
Принцип роботи привода такий. Спочатку вмикається мотор-редуктор 10 (схема
керування пуском круглов'язальної машини виконана таким чином, що спочатку
вмикається мотор-редуктор 10, а потім через деякий час, зумовлений попереднім
напруженням пружних в'язей привода та початком руху обертальних мас привода та
механізмів круглов'язальної машини, вмикається електродвигун 1). Обертальний рух вала
мотор-редуктора 10 за допомогою обгінної муфти 11 передається валу електродвигуна 1.
Після того як обертальні маси привода та інших механізмів круглов'язальної машини
приходять в сталий рух, вмикається електродвигун 1. При вмиканні електродвигуна 1
мотор-редуктор 10 за допомогою обгінної муфти 11 автоматично відключається від
привода. Обертальний рух вала електродвигуна 1 за допомогою муфти 2 передається
вертикальному приводному валу 3 та циліндричним шестерням 4, 5, жорстко закріпленим
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на ньому. Обертальний рух верхньої циліндричної шестерні 4 передається зубчастому
колесу 6 та механізму в'язання 7, жорстко з'єднаному з ним, а обертальний рух нижньої
циліндричної шестірні 5 передається зубчастому колесу 8 та механізму товароприйому 9,
жорстко з'єднаному з ним, що необхідно для роботи круглов'язальної машини - в'язання
трикотажного полотна.
Таким чином, поетапний пуск круглов'язальної машини спочатку від мотор-редуктора,
а потім від електродвигуна забезпечує попереднє (перед остаточним пуском машини від
електродвигуна) напруження пружних в'язей привода, що знижує пускові динамічні
навантаження в приводі і, таким чином, призводить до підвищення надійності та
довговічності роботи привода круглов'язальної машини.

Рис. 1 – Кінематична схема привода круглов‟язальної машини
Враховуючи актуальність питання підвищення ефективності роботи круглов‟язальних
машин за рахунок удосконалення конструкції привода, виконані дослідження показують
наступне:
- конструкція механізму привода круглов‟язальної машини додатково обладнаного
мотор-редуктором та обгінною муфтою, за допомогою якої мотор-редуктор
з'єднаний з електродвигуном, дозволяє підвищити якість виробленого полотна і
надійність та довговічність роботи привода в цілому;
- запропонована конструкція привода круглов‟язальної машини може бути
використана для проектування і розробки нових або удосконалення існуючих
приводів.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ УНІФІКАЦІЇ ВИРОБІВ ТА
ТЕХНІКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНУ
ОЦІНКУ
Кількісні показники рівня уніфікації для виробів та техніки спеціального призначення
(ВТСП) повинні входити до тактико-технічних завдань (ТТЗ) на виконання дослідноконструкторських робіт (ДКР) щодо їх створення (модернізацію) з метою забезпечення
високої якості зразків, зменшення строків та витрат на їх проектування і підготовку
виробництва, а також зменшення витрат на експлуатацію (ремонт) зразків [1]. Високі
показники рівня уніфікації визначають високу оцінку стандартизації зразка та, як
наслідок, його техніко-економічну оцінку (ТЕО) [2, 3]. Значення показників
встановлюються на підставі аналізу показників прототипу або, при його відсутності,
прогнозу можливих конструктивних рішень майбутнього зразка та порівняння з
аналогами [4]. При цьому значення показників повинні бути не менше мінімально
встановлених органом виконавчої влади, провідним у розробці та виробництві зразків
ВТСП даного виду [1].
Оцінювання досягнутого рівня уніфікації виконується за коефіцієнтами застосовності
(КЗ) та повторюваності (КП) типорозмірів складальних одиниць та деталей зразка.
Розрахунки коефіцієнтів КЗ та КП виконуються згідно методик [5, 6].
В останні роки в Україні проводиться декілька десятків ДКР зі створення нових та
модернізації існуючих зразків ВТСП, при цьому:
- скасовано декілька тисяч стандартів часів СРСР без розробки державних стандартів
України на їх заміну;
- застосування стандартів з обов‟язкового у часи СРСР стало в Україні добровільним;
- ДКР проводять не тільки державні підприємства і організації, а й підприємства і
організації національної економіки інших форм власності. Часто ці роботи
виконуються за власні обігові кошти підприємств і організацій, тому вони самі
формують вимоги ТТЗ;
- широко впроваджуються інноваційні технології;
- відсутні встановлені вимоги щодо мінімальних показників рівня уніфікації для видів
ВТСП та методичні рекомендації щодо обґрунтування відповідних вимог у ТТЗ.
Такий стан справ призвів до того, що у більшості випадків вимоги щодо рівня
уніфікації у ТТЗ не наводяться взагалі або наводяться без достатнього обґрунтування.
Приймемо такі показники ТЕО зразка ВТСП при певному рівні уніфікації:
- досконалість (Д) – рівень якості;
- вартість (В) – вартість проектування та підготовки виробництва;
- термін (Т) – строк проектування та підготовки виробництва;
- економічність (Е) – вартість експлуатації і ремонту.
З логічних заключень слідує, що при зростанні коефіцієнтів КЗ та КП показник Д
зростає, а показники В, Т та Е зменшуються, при цьому:
- при нульовому рівні уніфікації показник Д=0, а показники В, Т та Е мають
максимальні значення, тобто ТЕО зразка низка, й встановлення такого рівня
уніфікації недоцільно;
- при максимальному рівні уніфікації показник Д – максимальний, а показники В, Т та Е
– мінімальні, тобто ТЕО зразка висока, й такий рівень уніфікації є бажаним (рис. 1).
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Однак практика проведення ДКР та випробувань показує, що при проектуванні зразків
ВТСП неможливо досягнути максимального рівня уніфікації через багаточисельність
складових частин і деталей, різноманіття їх призначення, тощо. Крім цього, високий
рівень уніфікації може призвести до суперечливості з іншими вимогами до ВТСП, таких
як ефективність застосування за призначенням, мінімальні масо-габаритні
характеристики, висока ергономічність, тощо. Характерний приклад – вимоги до довжини
злітно-посадкової смуги для літака змусили проектантів зменшити його масу, внаслідок
чого рівень уніфікації знизився з 80% до 35%, тобто у 2,25 рази [7]. Також має місце
питання можливості досягнення і доцільності встановлення високого рівня уніфікації під
час інноваційних розробок, створення унікальних (одиночних, малосерійних) зразків
ВТСП тощо.

Рис. 1 – Залежність Д, В, Т та Е від коефіцієнтів КЗ та КП
Таким чином, постає задача визначення оптимального рівня уніфікації, очікувана
область якого (Ωopt) наведена на (рис. 1).
Рішення такої задачі дуже складне та можливо лише на рівні прогнозів із
застосуванням статистичних даних, база яких відсутня та часто таки відомості є
комерційною тайною.
За такими обставинами приємним рішенням може бути розрахунок рівня уніфікації за
формулою:
,
де Кбаз – базовий рівень уніфікації (базове значення коефіцієнту КЗ або КП);
n – кількість факторів, які впливають на рівень уніфікації;
Сі – коефіцієнти факторів, які впливають на рівень уніфікації.

(3)

До факторів, які впливають на рівень уніфікації, можна віднести новизну розробки,
складність зразка, характер застосування, потреба у сумісності з іншими зразками, обсяг
випуску, досвід розробника, потенціал підприємства тощо.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАГОТОВОК МІТЧИКІВ ЗАСОБАМИ ПЛАСТИЧНОЇ
ФОРМОЗМІНИ
Одним з найпоширеніших та універсальних способів кріплення деталей в
машинобудуванні є різьбове з‟єднання. В свою чергу, для отримання внутрішнього
профілю різьби широкого застосування отримав такий металорізальний інструмент як
мітчик. Саме застосування мітчиків дозволяє скоротити час на нарізання різьби,
збільшити продуктивність праці та отримати точну геометрію профілю. Зазвичай,
найпоширеніший матеріал з якого виготовляють мітчики це сталь Р6М5, що відноситься
до швидкорізальних інструментальних сталей.
Відомо, що при традиційному виготовленні виробів інструментального господарства,
металорізальні інструменти мають досить високу собівартість. Це відбувається через
високу трудомісткість виробництва, багато стадійність технологічного циклу механічної
обробки, низький коефіцієнт використання матеріалу, а також, через високу вартість
вихідного матеріалу. Крім того, виробництво металорізального інструменту лише
засобами обробки металів різанням не дозволяє виправити дефекти литої структури
вихідного матеріалу, що призводить до зниження експлуатаційних характеристик
інструменту.
Від конструкційних та міцнісних характеристик мітчиків залежать якість різьбового
з‟єднання, стійкість та технологічні параметри процесу нарізання різьби. Необхідність
застосування пластичного деформування для отримання працездатного різьбового
з‟єднання та моделювання самого процесу отримання внутрішньої різьби наводиться у
роботі [1]. В дослідженні автори використовували на відміну від традиційних
інструментів (мітчиків), пуансон, що обертається.
В роботі [2] розглядається питання підвищення стійкості мітчиків за допомогою
напилення твердосплавного покриття. Насправді, зносостійкість робочої поверхні мітчика
збільшується, проте, не наводиться жодних даних про підвищення собівартості
виготовлення мітчика.
Також в роботах [3,5] наводиться дослідження основних механізмів зношування
робочої поверхні мітчиків. Зокрема виділяються наступні механізми виходу з ладу
металорізального інструменту є: абразивний та адгезійний знос, пластична та
втомлювальна деформації. Для запобігання появи браку виробництва автори детально
розповідають про експериментальний розвиток та впровадження нового автоматичного
моніторингу та системи класифікації, що спрямована на прогнозування моменту часу,
коли вітки різьби стають неприйнятними в результаті зносостійкості мітчика.
На відміну від роботи [4], де автор пропонує проводити перед профілюванням мітчика
за допомогою операції фрезерування, в нашому випадку це робиться без зняття стружки, а
саме перерозподілом металу за допомогою пластичної формозміни.
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Таким чином, наявність технології та обладнання, що дасть можливість налагодити масове
ресурсозберігаюче виробництво мітчиків при зниженій трудомісткості процесу виготовлення,
високому коефіцієнті використання матеріалу та зі збільшеними експлуатаційними
характеристиками дозволить збільшити конкурентну спроможність на світовому ринку.
На базі кафедри ОМТ ЗНТУ був розроблений та створений мітчико-штампувальний
прес-автомат, який демонструвався на ВДНГ та отримав медаль III ступеня (авторське
свідоцтво № 710741, дата опубл. 25.01.1980) [6]. При невеликих габаритних розмірах та
при відносно малій потужності електродвигуна, встановленого на пресі - автоматі, завдяки
своїй кінематичній схемі досягається зусилля в 100 кН на пуансоні, яке використовується
повністю при штампуванні заготовки мітчика. Продуктивність може сягати 18000 деталей
за одну робочу зміну, при цьому, для обслуговуванням мітчико-штампувального пресавтомату задіяна лише одна особа, як на приклад, наладчик – оператор 3-го розряду.
До безпосередніх переваг застосування цього прес-автомату порівняно з традиційними
технологіями виготовлення мітчиків:
- підвищення коефіцієнту використання матеріалу;
- підвищення продуктивності праці;
- зниження енерговитрат;
- зменшення виробничої праці;
- зменшення виділів на заробітну плату.
Проте, не зважаючи на цілий ряд суттєвих переваг, прес-автомат має і недоліки. Одним
з основних недоліків можна вважати те, що він виготовляє лише заготовку під наступні
технологічні операції на металорізальних верстатах, де мітчик отримує остаточні
геометричні розміри (різьбонарізний профіль) та необхідні клас і чистоту поверхні. До
другорядних недоліків слід віднести:
- застосування гравітаційного постачальника штучної заготовки, що обмежує
автономність роботи прес-автомату;
- відсутність у відштампованій заготовці квадратного хвостовика для кріплення у
мітчикотримачі;
- недосить чіткий профіль трьох стружкових канавок.
- вузький діапазон типорозмірів.
Саме на вирішення цих недоліків спрямована майбутня наукова робота метою якої є
розвиток теоретичних основ створення автоматизованого виробничого комплексу з
виготовлення мітчиків, до складу якого входить спеціальний мітчико-штампувальний
прес-автомат, різьбошліфувальний верстат та допоміжне обладнання для переміщення,
орієнтації та фіксації заготовок у просторі, а також, дослідження впливу холодної
пластичної деформації на механічні та експлуатаційні властивості швидкорізальної сталі.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ НЕОДНОРОДНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ ПРИ
ПОЛИРОВАНИИ КАНАЛА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА НА ЕГО
ЭЛЕКТРОПАРАМЕТРЫ
Большинство радаров, космических аппаратов и спутников связи работают в Sдиапазоне (2…4 ГГц) электромагнитных волн. Основой передающей линии данных систем
являются волноводы, которые представляют собой сварную или паяную конструкцию из
секций тонкостенной трубы прямоугольного сечения и фланцев. В большинстве случаев,
материалом волноводов служит легкий алюминий. Исходная труба имеет точность канала
±0,1 мм и шероховатость менее Ra 0,63 мкм. При сварке и пайке секций труб при
изготовлении секционно-изогнутых волноводов возникают деформации и дефекты в зоне
шва, которые устраняются последующей финишной обработкой [1]. Обработка данных
мест, вследствие их труднодоступности и мягкости обрабатываемого материала,
традиционными ручными методами абразивной обработки обеспечивает шероховатость
более Ra1,6 мкм [2]. Форма и направленность микронеровностей при этом определяется
методом обработки и применяемым инструментом [3]. Чтобы не вызывать потери,
связанные с шероховатостью, высота микронеровностей должна быть меньше половины
глубины проникновения тока высокой частоты в стенки канала волновода [4]. Для
алюминиевых волноводов на S-диапазоне канал необходимо полировать с
шероховатостью менее Ra 0,8 мкм. В результате базовой технологии изготовления
реальный волновод S-диапазона имеет неоднородную разнонаправленную шероховатость,
что в свою очередь влияет на потери энергии электромагнитной волны, проходящей по
его каналу. Для правильного прогнозирования величины потерь необходимо провести
натурные исследования влияния результатов финишной обработки разными
инструментами, и, как следствие, характерной микрогеометрии поверхности, на
электропараметры волновода.
Для исследования влияния методов финишной обработки мест сварки и пайки канала
использовали алюминиевые волноводы трех типов угловой конструкции (рис. 1).
Полирование внутренней поверхности в месте шва после рихтовки канала осуществляли
семью инструментами при помощи средств малой механизации. В качестве оборудования
были использованы прямая электрошлифмашинка и электрический напильник
обеспечивающие скорость обработки 5…15 м/с. Обработку поперек канала производили
шлифовальной головкой из нетканого абразива, полимерно-абразивной ѐршиковой
щеткой, лепестковым кругом, шлифовальной барабанной лентой. Для обработки вдоль
канала использовали бесконечную ленту из нетканого абразива и шлифовальной шкурки,
специальную дисковую полимерно-абразивную щетку.

Рис. 1 – Различные виды исследуемых волноводов
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Направление вращения используемого инструмента вдоль или поперек канала
волновода позволяло образовывать на токонесущих поверхностях определенную
направленность микронеровностей.
Полирование мест сварки (пайки) канала волноводов производили до полного
устранения присущих дефектов с образованием плавного перехода к основной
поверхности труб и достижения класса шероховатости, характерного данному
инструменту. Инструмент использовали разной зернистости (Р80, Р100, Р120) для
получения широкого диапазона высот микронеровностей. Измерение электропараметров
(коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН), коэффициента затухания и
электропрочности) осуществляли на окончательно изготовленных волноводах.
Проведенные исследования влияния методов и инструментов финишной обработки
показали, что значение КСВН было меньше допустимых значений, электропрочность
соответствовала требованиям конструкторской документации после обработки всеми
применяемыми инструментами. Экспериментально было подтверждено, что с
уменьшением высоты микронеровностей значение коэффициента затухания уменьшается.
Коэффициент затухания снижался в 2…4 раза при уменьшении шероховатости
токонесущих поверхностей с Ra 6,3 мкм до Ra 0,8 мкм. При обработке разными
инструментами с одной и той же зернистостью были получены разные значения
коэффициента затухания. При обработке одним и тем же инструментальным материалом,
на одних и тех же режимах, но при разном направлении вращения инструмента, было
получена разная направленность микронеровностей: вдоль и поперек канала.
Установлено, что коэффициент затухания был меньше на 25…38% при направлении
линий микронеровностей поверхности в поперечном сечении волновода.
Согласно результатам проведенных исследований можно утверждать, что на
электропараметры изогнутого волновода при полировании мест сварки (пайки),
благоприятно влияет шероховатость, имеющая поперечное направление, полученная
вращением и перемещением инструмента в том же направлении Хорошие результаты
измерения электропараметров показало полирование канала шлифовальной головкой из
нетканого материала и полимерно-абразивной ѐршиковой щеткой. В сравнении с другими
типами инструментов при той же зернистости значения коэффициента затухания были в
1,5…2 раза меньшими.
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ВИБІР ЕЛЕКТРОМАГНІТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІБРАЦІЙ У ВІБРАЦІЙНИХ
МАШИНАХ
Конструкції вібраційних машин передбачають застосування в якості приводів
механізми, які мають можливість створення руху робочої суміші у вібруючій ємності. У
цій якості можна використовувати і електромагнітні рушії. Як відомо, електромагніти є
найпоширенішим перетворювачем електричного сигналу в механічний рух [1, 2]. При
цьому, вони відрізняються простотою конструкції, дешевизною, легкістю у керуванні,
можливістю працювати у автоматичному режимі, також, можна програмувати їхню роботу
Електромагнітні виконавчі механізми здатні працювати як на постійному, так і на
змінному струмі. Електромагніти постійного струму застосовуються набагато ширше, ніж
електромагніти змінного струму, оскільки при однакових розмірах вони створюють більше
тягове зусилля, мають більш високу стабільність параметрів, конструктивно простіші та
дешевші.
Характерною рисою таких пристроїв є їхня здатність працювати тільки в схемах
двопозиційного (“відкрите" – “закрите”) регулювання або керування. Це пояснюється тим,
що регулювальний орган може перебувати тільки у двох кінцевих положеннях, що
відповідають двом можливим положенням сердечника електромагніту.
Принципово можливе створення багатопозиційного (три положення й більш)
електромагнітного виконавчого механізму. Однак розв'язок цього завдання пов‟язаний зі
значними труднощами, тому широкого поширення багатопозиційні приводи не одержали.
Для нашого випадку, можливе використання будь-яких електромагнітів. Так,
електромагніти змінного струму працюють із частотою мережі. Якщо використовувати
звичайну мережу, то будемо мати можливість відтворювати частоту в 50 або 100Гц. У
випадку необхідності використання інших частот, потрібно застосувати перетворювач
частоти із фіксованою частотою живлячої мережі, а ще краще, із можливістю регулювання
параметрами частоти живлення.
У разі застосування електромагнітів постійного струму, також є можливість
регулювання частоти їх спрацювання. При цьому можна використати промислові
генератори частоти. Варто звернути увагу на генератори частот із діапазоном 20-75Гц.
Як показали проведені нами дослідження, при частотах до 20 Гц обробка практично не
відбувається. Найкраща оброблюваність спостерігається при частотах вібрування робочої
ємності із сумішшю, в діапазоні 25-65 Гц.
Електромагнітні виконавчі механізми мають ряд значних переваг у порівнянні з
електродвигунними. Вони відрізняються простотою конструкції та схемами керування,
меншими вагою і розмірами та значно меншою вартістю. Завдяки відсутності редуктора
вони більш надійні в експлуатації.
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ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ
ТОЧНОСТІ ОБРОБЛЮВАНИХ ОТВОРІВ
Оброблення різанням є універсальним методом оброблення деталей. Воно дозволяє
обробляти поверхні різних форм та розмірів, характеризується невеликою енергоємністю і
високою продуктивністю. Внаслідок цього оброблення різанням є найбільш
застосовуваним у промисловості процесом розмірного оброблення деталей.
Одним із шляхів забезпечення ефективності даного процесу є підбір оптимальних
режимів різання. Для вирішення такої задачі раціональним є використання сучасних
засобів виготовлення деталей на базі комп‟ютерних технологій проектування та верстатів
з ЧПК. При роботі на таких верстатах консольне закріплення інструмента при
розточуванні глибоких отворів зменшує жорсткість системи «верстат – пристрій –
інструмент – деталь» (ВПІД), що призводить до зниження точності оброблюваних
поверхонь, тому дослідження у даній сфері розвитку технологій машинобудування є
доцільними та актуальними. Близько 70 % відмов системи ВПІД пов'язано із підвищеним
рівнем вібрації. Це впливає на інтенсивність зношення інструменту, точність розмірів
оброблюваної заготовки, працездатність верстата, термін служби різального інструменту
та якість обробленої поверхні. Особливо ці показники залежать від інтенсивності
автоколивань. Тому завдання підвищення вібростійкості технологічної системи ВПІД
також набуває важливого значення.
Для вирішення поставлених задач було використано сучасний токарно-фрезерний
центр з ЧПК HAAS DS-30Y та розточувальний різець фірми «Sandvik» A20S-STFCR 11RB1-CoroTurn 107 (рис. 1) у якості робочого органу. Для визначення раціональних
параметрів розточування глибоких отворів при обробленні заготовки із сталі 40Х було
застосовано імітаційне моделювання і проведено комп‟ютерний аналіз за допомогою
CAM/CAD систем Autodesk Inventor 3D та Siemens NX.

Рис. 1 – Розточувальний різець фірми «Sandvik» A20S-STFCR 11-RB1-CoroTurn 107
Моделювання проводилося з урахуванням реальних температур, що виникають у зоні
різання. Різець було навантажено зусиллями по осям OZ, OY, OX визначеним за
рівнянням (1), параметри якого задавалися при імітаційному моделюванні:
(1)
x y n
Pz , y , x 10C p t S v K p .
Під час оброблення заданого отвору не вдалося досягти потрібних технічних вимог, а
саме циліндричності 0,02 мм та точності IT7, використовуючи при цьому доступний
діапазон режимів різання рекомендований виробником для змінних пластин інструменту.
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При проходженні різцем відстані більшої за три діаметра оброблювального елемента
виникали підвищені вібрації, що супроводжувалось погіршенням шорсткості поверхні
отвору та його циліндричності. Дані експериментальних досліджень наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Вихідні дані режимів оброблення різанням на HAAS DS-30Y
Оберти
Глибина
Значення
Відхилення
№
Подача S,
шпинделя різання t, мм
потенціометра, циліндричності,
дослідження
мм/об
n, хв-1
на сторону
мкм/с
мм
1
1800
0,4
0,1
3,6
0,04
2
1900
0,4
0,1
3
0,03
3
2000
0,4
0,1
3,5
0,04
4
2000
0,3
0,1
3,8
0,04

мм/с

На основі отриманих величин вібрацій (табл. 1) випливає, що найбільш стабільне
різання забезпечується при наступних умовах оброблення: оберти шпинделя n = 1900 хв-1,
глибина різання t = 0,4 мм, подача S = 0,1 мм/об. Отриманий отвір має точність IT8, що є
недостатнім згідно вимог якості технологічного процесу виготовлення деталі. При
подальшому аналізі літературних джерел із даної проблематики, було визначено, що
величину вібрації можна зменшити шляхом зміни швидкості обертання деталі в певному
проміжку часу. На верстатах фірми HAAS DS-30Y подібний ефект досягається при
використанні циклу «S_ALTERNIEREN» (рис. 2) у середовищі керуючої програми
оброблення деталі, яка дозволяє змінювати оберти в заданому діапазоні за визначений
інтервал часу.
Для досягнення точності отвору по IT7 було прийнято рішення дослідити вплив зміни
швидкості обертання заготовки від 1800 до 2000 хв-1 в інтервалі часу 1…7 с на параметри
вібрації технічної системи.
На основі отриманих значень потенціометра, що вбудований у верстат та дозволяє
визначити ефективність процесу різання, стійкість, амплітуду та частоту коливань
робочого інструменту, побудували графічну залежність вібрації інструменту від
тривалості зміни обертів (рис. 3). З її аналізу випливає, що найбільш стабільне різання
забезпечуються за наступних умов оброблення: оберти шпинделя n = 1800 до 2000 хв-1,
глибина різання t = 0,4 мм, подача S = 0,1 мм/об та за час «розгону гальмування»
3 секунди у заданому інтервалі n. Отриманий отвір має точність IT7, тобто технологічна
умова виготовлення деталі дотримується.
6,00
4,00
2,00
0,00
0,00
Рис. 2 – Візуалізація завантаження циклу
«S_ALTERNIEREN» керуючої програми в
залежності від заданого інтервалу часу «Т»

Т, с
5,00

10,00

Рис. 3 – Залежність вібрації інструменту
від періоду часу зміни обертів

Отже, використання сучасного програмного забезпечення на базі пакету програм
Autodesk Inventor 3D та Siemens NX для виготовлення деталей є перспективним
напрямком в машинобудівному виробництві. Запропоноване імітаційне моделювання та
проведений комп‟ютерний аналіз дозволяють здійснити підбір оптимальних режимів
оброблення різанням, що дозволяє підвищити точність оброблення та досягти високої
якості поверхні готового виробу.
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ПРОБЛЕМА НЕВИТРИМУВАННЯ ПРОЕКТНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ
ЗЛЬОТНОЇ ВАГИ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ТА ТЯГИ ЙОГО ДВИГУНІВ В
ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ
Світовий досвід авіадвигунобудування показує, що в середньому на створення нових
двигунів з початку їх розробки до серійного виробництва затрачується багато років.
Тривалість та складність їх створення значно вищі порівняно зі створенням літальних
апаратів (ЛА), для яких вони призначені. Тому початок розробки нових авіадвигунів має
випереджати строки створення літаків. При розробці мають бути враховані тип і умови
застосування ЛА, для якого він призначений. Використовуючи методи повузлового
відпрацювання частин двигуна, включаючи конструкцію газогенератора, можливо
скоротити ці строки та підвищити показники надійності не тільки окремих компонентів,
але й двигунів в цілому.
На сьогодні в Збройних Силах України для забезпечення підтримання необхідного
рівня боєздатності військ здійснюється поглиблена модернізація існуючих морально
застарілих зразків авіаційної техніки (АТ) на авіаремонтних підприємствах ДК
“Укроборонпром”.
Основними заходами з модернізації є встановлення перспективного обладнання на
заміну старого (засоби реєстрації польотної інформації, бортові аеронавігаційні вогні,
система десантування, сигналізатори обледеніння, радіовисотомір, радіостанція інше) та
додаткового нового (метеолокатор, підвісні паливні баки збільшеної ємності
дообладнаних під заповнення пінополіуретаном, бронеплити, екранно-вихлопні пристрої,
системи десантування, санітарне обладнання, ферми балкових тримачів, системи
керування озброєнням, лебідка, приціл, сидіння для десантників у вантажній кабіні,
система упередження зіткнення з землею, додаткове навігаційне обладнання, засоби
радіопротидії інше). Для кожного типу ЛА модернізація (“глибина модернізації”)
здійснюється за окремим варіантом відповідно до вимог технічного завдання замовника.
Результат аналізу розглядуємої проблеми показує, що реалізація вищезазначених
заходів з модернізації призводить до того, що злітна вага модернізованого повітряного
судна перевищує конструктивно закладену злітну вагу. В процесі експлуатації ЛА всього
авіаційного парку Збройних Сил України виникла ситуація, коли за результатами
модернізації збільшення зальотної ваги ЛА значно перевищує збільшення тяги двигунів.
При цьому слід зазначити, що на більшій частині авіадвигунів, що експлуатуються в
державній авіації збільшення тяги в процесі модернізації не здійснювалось взагалі – через
неможливість реалізації цього технологічно. Більша частина авіадвигунів, що встановлені
на повітряні судна державної авіації були розроблені та вироблені в Російській Федерації
(ще при колишньому Радянському Союзі). Виникла проблема невитримування проектного
співвідношення злітної ваги конкретного типу повітряного судна та тяги його двигунів.
Як наслідок це призводить до робочих перевантажень двигунів, а також зниження рівня їх
надійності та експлуатаційних характеристик.
Звісно, що довжина розбігу літака на максимальному (форсажному) режимі залежить
від атмосферних умов та злітної ваги літака. Для того щоб довжина розбігу літака не
перевищувала допустимі норми можливо зменшити об‟єм заправленого палива не
порушуючи при цьому показники експлуатаційної центровки ЛА. Однак це негативним
чином впливає на тривалість та дальність польоту модернізованого ЛА, унеможливлює
виконання бойового завдання. До того ж, невитримування проектного співвідношення
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злітної ваги ЛА та тяги його двигунів негативним чином впливає на безпеку польотів на
етапі зльоту та в процесі виконання фігур складного пілотажу.
Окремого вивчення потребує інтерференційний вплив додаткового встановлення ззовні
поверхні ЛА обладнання (пристроїв) на його сумарні аеродинамічні характеристики.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ
ОЗДОБЛЮВАЛЬНО-ЗАЧИЩУВАЛЬНОЇ ВІБРООБРОБКИ
В СУЧАСНОМУ МАШИНОБУДУВАННІ
Класичні технології та віброверстати забезпечують високу ефективність
оздоблювально-зачищувальної обробки. Так, для досягнення шорсткості поверхні
Ra=0,32мкм з вихідної Ra=5…2,5 мкм необхідно 90 ... 120 хвилин машинного часу.
Напрямки розвитку віброоброблюючої техніки й технології наступні.
Перше. Скорочення допоміжного часу обробки створенням пристроїв для завантаження
і вивантаження середовища з резервуара, а також відділення деталей від робочого
середовища. Однак, оснащення віброверстатів такими пристроями підвищує їх вартість,
обмежуючи сферу застосування. Скорочення допоміжного часу йде шляхом автоматизації
заливання робочих розчинів в резервуар, їх зливу і промивання робочого середовища.
Заходи щодо першого напрямку підвищують продуктивність на 25 ... 30 %.
Друге. При вдосконаленні віброверстатів у 2 ... 2,5 рази скорочується машинний час
обробки. Такий шлях скорочення часу полягає в створенні віброверстатів безперервної дії.
Однак, це обладнання має спеціальне призначення і придатне для обробки обмеженої
номенклатури деталей.
Третє. Якісна зміна процесу віброобробки. Створена технологія для обробки деталей
зустрічно-рухомими потоками робочого середовища в резервуарі з дефлектором, що
створює складні траєкторії руху гранул. При використанні дефлектора різної форми
досягається ефект на конкретних операціях віброобробки, що зручно для великих партій
деталей великосерійних і масових виробництв. Змінюючи положення дефлектора керують
процесом оптимізуючи умови як для чорнових операцій з великим зйомом металу, так і
для чистових з отриманням високих класів шорсткості поверхні. Така конструкція
устаткування розширює можливості віброобробки й підвищує її продуктивність на
50 ... 70 %.
Разом з тим, розвиток вібраційної техніки та технології, передбачає використання
різних фізичних ефектів енергетичного впливу на робоче середовище та оброблювані
деталі, а також варіанти їх комбінування, що підсилює інтенсивність і якість процесу. При
різному поєднанні схем енергетичних впливів створена гамма комбінованих способів
обробки, їх близько двадцяти [1].
Для ефективного застосування комбінованих способів оздоблювально-зачищувальної
обробки необхідно враховувати фізичні особливості попередніх операцій металообробки,
що визначають процес формоутворення поверхні деталей, а також брати до уваги ту
обставину, що першорядним при виконанні цих операцій є видалення задирок і
скруглення гострих кромок. Всі інші технологічні результати обробки, в основу якої
покладено вібраційний вплив, можуть досягатися паралельно. Так, очищення виливків від
137

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

формувальної суміші, видалення облою із заготовок з кольорових металів і сплавів,
очищення від окалини, корозії, нагару, накипу і різних забруднень пов‟язані з ефектами
мікроударів гранул робочого середовища і розклинюваючої дії хімічно-активних розчинів.
Особливості механізму видалення задирок і скруглення гострих кромок пов‟язані з
фізичною суттю класичної віброобробки, де робоче середовище з розмірами гранул
5 ... 35 мм під дією сил набуває стан плинності та інтенсивного перемішування з деталями.
Така організація процесу забезпечує безперервність течії гранул киплячого середовища в
робочому просторі резервуара, а також проникнення цих гранул до всіх елементів
конструкції деталей при самих різних варіантах їх просторової орієнтації в рухомих
потоках робочого середовища. Технології, розроблені з урахуванням описаної фізичної
сутності, використовуються в металообробці. Однак, в номенклатурі деталей
машинобудівного застосування мають місце як дрібно-, так і великогабаритні корпусні
деталі приводних і розподільних механізмів, а також деталі типу тіла обертання, такі як
диски, втулки, котушки, шківи, зубчасті колеса та інші.
Форма цих деталей складна, утворена поєднаннями криволінійних поверхонь з нішами,
кишенями, уступами, лекальними переходами елементів поверхні з малими (1 ... 3 мм)
радіусами сполучення, а також глухими й наскрізними отворами різного діаметру.
Формоутворення таких конструктивних особливостей пов‟язано з обробкою лезвійним
інструментом на металорізальних верстатах, що тягне за собою появу дефектів у вигляді
задирок, гострих кромок, підвищеної шорсткості, видалення яких необхідно відповідно до
вимог складання та експлуатації.
Розвиток технології машинобудування і різання металів привів до впровадження
способів оздоблювально-зачищувальної обробки вільним абразивним середовищем,
пов‟язаних з видаленням перерахованих вище дефектів. Серед них способи, в яких для
досягнення необхідного технологічного результату покладено вібраційний, відцентровий і
гідродинамічний вплив на робоче середовище й оброблювані деталі [2].
Незважаючи на ефективність традиційних способів вони не завжди дають бажаних
результатів при обробці вищезазначених деталей. При використанні віброоброблюючих і
відцентрових технологій з‟ясувалося, що вільне завантаження деталей в резервуар
призводить до їх взаємного зіткнення, що викликає появу до 25 % браку у вигляді вибоїн,
вм‟ятин і подряпин на поверхнях деталей. Також при спільній обробці великих партій
деталей не виключається організація їх склепінь і заклинювання резервуара. Усунення
браку шляхом збільшення машинного часу обробки або обробки окремо знижує
продуктивність і підвищує собівартість виготовлення деталей, що економічно недоцільно.
Неприйнятність класичних віброоброблюючих технологій очевидна з огляду на те, що
в них використовується робоче середовище з розміром гранул 5 ... 35 мм, а така
грануляція не забезпечує видалення дефектів в нішах, кишенях, сполученнях малого
радіуса та ін., якими рясніє конструкція деталей складної форми, і які за своїми розмірами
можуть бути менше грануляції робочого середовища, що застосовується.
Відносно виділених деталей зрозуміло, що технологічна ситуація диктує для них
виключення схеми обробки «внасип» і перехід до схеми «з закріпленням» деталі в
резервуарі. Переваги тієї чи іншої обробки не є поширеною позицією, через те, що в силу
демпфуючих властивостей середовища інтенсивність обробки на різному видаленні від
коливного днища резервуара буде неоднакова. Це має значення для зйому металу і
шорсткості поверхні, оскільки оброблювані деталі базуються і закріплюються на
пристосуванні, розташованому у вертикальній площині резервуара, тобто кожна з деталей
знаходиться в різній зоні активності середовища.
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СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА ПРИ ПЛАЗМЕННО-МЕХАНИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ
Целью данной работы является дальнейшее развитие технологии обработки деталей из
труднообрабатываемых материалов, а именно – исследование и научное обоснование
параметров процесса плазменно-механической обработки поверхностей деталей из
высокопрочных сталей и сплавов для повышения производительности обработки,
обеспечения необходимого качества поверхностного слоя обработанной детали.
Результаты работы получены путем теоретических и экспериментальных исследований.
Теоретические исследования состоят в определении параметров теплового поля заготовки
при плазменном нагреве в условиях плазменно-механического точения. Экспериментальные
исследования основаны на комплексном изучении взаимосвязи основных показателей
точения и с факторами предварительного плазменного нагрева припуска.
Разрушение инструментального лезвия и интенсивность его изнашивания во многом
определяется уровнем усилия и температур, развивающихся в процессе резания. В связи с
этим принято целесообразным рассмотреть влияние предварительного плазменного
нагрева заготовки на характер распределения силовых и тепловых нагрузок, действующие
на передней и задней поверхностях инструмента
В результате проведенных исследований были получены данные о температурных
полях в материале заготовки при нагреве плазменной дугой, сканирующей относительно
поверхности резания. Выявлено падение интенсивности нагружения передней
поверхности режущего клина по всей площадке контакта режущего лезвия и стружки, в
сравнении с обработкой без нагрева. Изучены особенности изнашивания режущего лезвия
и условия возникновения и развития округления режущей кромки, выведены зависимости,
определяющие связь стойкости инструмента с режимами нагрева и резания в конкретных
условиях плазменно-механического точения.
Стойкость твердосплавного инструмента при точении труднообрабатываемых
материалов часто определяется хрупким разрушением и выкрашиванием режущих
кромок, что обусловлено высоким давлением на контактных участках режущего лезвия.
Плазменный нагрев, как известно, снижает твердость материала припуска в несколько раз.
Величина среднего давления на передней поверхности режущего клина коррелирует с
динамической твердостью материала припуска [1].
Отметим еще одну особенность изнашивания режущих инструментов при плазменномеханической обработке (ПМО) труднообрабатываемых материалов. Она состоит в
относительно коротком времени приработки инструмента (или даже отсутствии его) и
дальнейшей практически линейной зависимости величины фаски износа по задней
поверхности инструмента от времени. Линейный характер зависимости подтверждает, что
на контактной поверхности твердого сплава в основном происходят адгезионные
процессы. Следует подчеркнуть, что у перлитных и мартенситных сталей наблюдается
резкое снижение интенсивности нагрузки режущего лезвия вследствие перевода
материала припуска в состояние переохлажденного аустенита. Существенное влияние
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плазменный нагрев оказывает на снижение давления на задней поверхности зуба при
больших фасках износа, что проявляется в значительном падении величины
составляющей силы резания Ру [1,3]. Плазменно-механическое точение титановых сплавов
также характеризуется подобным протеканием контактных процессов с особым
механизмом структурно-фазовых превращений в срезаемом слое припуска [2].
Анализ результатов теоретических расчетов и экспериментальных данных позволяет
сделать следующие выводы.
1. При резании труднообрабатываемых материалов предварительный плазменный
нагрев заготовки в два – три раза снижает уровень максимальных и средних нагрузок,
действующих на лезвие инструмента.
2. Падение нормальных нагрузок определяет уменьшение растягивающих
напряжений на передней поверхности режущего клина, что повышает надежность
инструмента и обуславливает возможность использования больших подач. Это же
позволяет применять менее прочные, но в то же время более износостойкие и менее
дефицитные инструментальные материалы, а также инструменты с меньшими углами
заострения.
3. Вызванное плазменным нагревом падение максимальных и средних нормальных
контактных нагрузок позволяет предотвратить выкрашивание режущей кромки
твердосплавного инструмента и потерю пластической прочности лезвия, обеспечивая
снижение интенсивности нарастания радиуса ее округления.
4. Изменение условий нагружения лезвия при ПМО приводит к специфическому
характеру его изнашивания, при котором сохраняются малые радиусы округления
режущей кромки, позволяющие успешно эксплуатировать инструмент с большими
фасками износа по задней поверхности.
5. Применение предварительного нагрева заготовки повышает температуру металла в
стружки под поверхностью резания, что приводит к более глубинному и равномерному
нагреву лезвия. Это уменьшает температурные напряжения и благоприятно сказывается
на прочность твердосплавного инструмента.
6. По своей физической природе изнашивание инструмента при ПМО носит в
основном адгезионный характер и имеет минимальную интенсивность на участке
режущей кромки, соответствующему месту расположения пятна нагрева.
7. При прерывистых процессах резания в условиях плазменного нагрева число циклов
термомеханического нагружения твердосплавной пластинки до образования усталостных
трещин в твердосплавной пластинке до образования усталостных трещин 1,5 …2 раза
превышает значение той же характеристики при обработке холодной заготовки.
8. Возможность успешной эксплуатации инструмента со значительными фасками
износа позволяет осуществлять ПМО в режиме интенсивного изнашивания лезвия, доводя
размер фаски по его задней поверхности до половины и более толщины режущей
пластины. Это открывает дополнительные возможности повышения производительности
процесса резания и определяет особую целесообразность применения инструментов,
оснащенных неперетачиваемыми пластинками.
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ВПЛИВ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ НА ШОРСТКІСТЬ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ КОЛІС
ЛОКОМОТИВА
Одним з перспективних напрямків в удосконаленні робіт залізничного транспорту, в
даний час, є підвищення надійності елементів колії і ходових частин рухомого складу при
одночасному зниженні
експлуатаційних
витрат
за
рахунок
впровадження
ресурсозберігаючих технологій на виготовлення і ремонт ходових коліс тягових
локомотивів. Такі технології повинні бути спрямовані, зокрема, на зниження
інтенсивності зносу рейок і коліс рухомого складу [1] за рахунок створення раціональної
шорсткості на зовнішніх поверхнях ведучих коліс.
Аналіз найбільш широко відомих законів тертя, які в даний час знаходять застосування
для розрахунків енергосилових параметрів пар тертя, показує, що коефіцієнт тертя
недоцільно пов‟язувати з однією будь-якою деталлю пари тертя, а доцільно
використовувати агрегатний показник трибологічних властивостей системи в цілому і
визначати коефіцієнт тертя за допомогою рівнянь [2, 3]:
– при пружному ненасиченому контакті мікронерівностей:
f
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– при пружному насиченому контакті:
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– постійні рівняння контактних дотичних напружень;
HB – твердість матеріалу по Бринелю.

(2)

Контурний тиск між поверхнями контактуючих тіл [2, 3]:
N
pc
,
(3)
Ac
де N – нормальне навантаження, що викликає зближення між поверхнями взаємодіючих
тіл;
Ac – контурна площа торкання поверхонь.
Комплексний показник шорсткості:
hmax
(4)
1
v
Rb
де R – розрахунковий радіус кривизни вершин мікронерівностей;
v – параметр залежний від обробки і шорсткості;
k1 – постійна інтегрування, залежна від v ;
hmax – максимальна висота мікронерівностей.
Для пари колесо-рейка основним критерієм ефективного функціонування є,
пропорційний коефіцієнту тертя, коефіцієнт зчеплення [4].
Враховуючи результати експериментальних досліджень [3] вважається можливим
обмежити шорсткість контактуючих робочих поверхонь класом чистоти Rz 40-20 мкм, на
відміну від [5] - Rz 80-40 мкм. При цьому коефіцієнт тертя може змінюватися в діапазоні
0,43-0,535. Така шорсткість для взаємодіючих поверхонь системи колесо - рейка є
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раціональною, її можна найефективніше досягати за допомогою модернізованої фрези [6]
для колесофрезерного верстата КЖ20 при рекомендованих [7] режимах фрезерування при
відновленні ведучих коліс тягових локомотивів в залізничних локомотивних депо і в
транспортних цехах великих металургійних підприємств.
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ДИНАМІКА КОНСТРУКЦІЇ З РІДИНОЮ ПІД ДІЄЮ ПИЛОПОДІБНОГО
СИЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
В складних умовах експлуатації сучасних транспортних засобів, які можуть перевозити
вантажі з рухомими компонентами використовуються різні алгоритми керування рухом.
Особливе значення набуває проблема високоточного керування такими системами при
виконанні маневрів об‟єктів з рідиною навколо інших відповідальних конструкцій,
наприклад, причалювання кораблів, стиковка–розділення складових космічних апаратів,
встановлення різних баків з рідинами (дизельне паливо, вода, мастильні олії, тощо).
Розглянемо динаміку системи конструкція – рідина з вільною поверхнею. Резервуар
розглядаємо як абсолютно тверде тіло, яке разом з конструкцією може здійснювати
поступальний рух в горизонтальній площині під дією активних зовнішніх сил, а також при
наявності кінематичних збурень. Рідина вважається ідеальною, нестисливою, однорідною,
а її початковий рух вважається безвихровим. Розглядається випадок, коли резервуар
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представляє собою кругову циліндричну область, хоча вже розглянуті варіанти
резервуарів у вигляді тіл обертання [1]. Використовується математична модель [2], яка
була багатократно протестована на різних задачах, включаючи якісне порівняння з даними
експериментів.
Розглянемо випадок поступального руху конструкції з рідиною в горизонтальній
площині. Прийнято нелінійну модель, яка враховує N=12 форм коливань вільної поверхні
рідини. Чисельні результати одержані для випадку резервуара у вигляді вертикально
розташованого кругового циліндричного резервуара радіуса R=1 м, з глибиною
заповнення H=1 м водою. Загальна схема руху такої системи показана на рис. 1.

Рис. 1 – Загальна схема задачі
Розглядається випадок, коли маса рідини в п‟ять разів перевершує масу резервуара,
тобто коли вплив рухомості рідини є вагомим M r = 0.2M l ( M r – маса резервуару, M l –
маса рідини), R – радіус резервуару, глибина заповнення резервуару H R . Результати
обчислень приведені до безрозмірного вигляду віднесенням лінійних розмірів до радіусу
резервуара.
Розглянуто два випадки силового горизонтального навантаження на систему у вигляді
пилоподібного (суцільна крива на рисунках) і синусоїдального (штрихова крива на
рисунках) навантажень з частотою 3,0 1/с (зауважимо, що частота коливань рідини з
вільною поверхнею по першій формі 4,14 1/с) з амплітудою 5 kN. На рис. 1 показано зміну
в часі збурень вільної поверхні рідини на стінці в площині руху системи, а на рис. 2
приведено результати зміни швидкості руху резервуара в часі. Як видно з рис. 1
коливання вільної поверхні рідини відбувалися в межах 0,2–0,35 радіуса, тобто в
нелінійному діапазоні. Хвильовий рух рідини для пилоподібного імпульсу за амплітудою
є меншим ніж у випадку синусоїдального імпульсу. В обох випадках спостерігається
ефект амплітудної модуляції коливань, а для пилоподібного імпульсу ще помітний і ефект
частотної модуляції. Це вказує на невпорядкованість характеру коливань для
пилоподібного імпульсу в порівнянні з гармонічним навантаженням.
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Рис. 2 – Збурення вільної поверхні рідини на стінці резервуара

Аналіз квазітвердого руху системи (рис. 3) свідчить про те, що швидкість руху
резервуара для пилоподібного імпульсу буде також меншою за випадок синусоїдального
імпульсу. Модуляційні ефекти в обох випадках є менш помітними. Особливо на етапі
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руху системи за інерцією. Зменшення амплітуд коливань обох кінематичних параметрів
обумовлена тим, що синусоїдальний імпульс надає системі більшу кількість руху в
порівнянні з пилоподібним імпульсом (це помітно через порівняння площ геометричних
фігур цих імпульсів).
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Рис. 3 – Швидкість руху резервуару
На основі раніше розробленої аналітичної моделі динаміки сумісного руху конструкції
з рідиною в нелінійному діапазоні збурень вивчено характер поведінки системи при
збудженні її руху пилоподібним силовим імпульсом. Дано порівняння одержаних
результатів з випадком синусоїдального силового імпульсу. Показано наявність ефектів
амплітудної і частотної модуляцій в коливаннях вільної поверхні рідини. Прояснено
причини зменшення амплітуд коливань системи для пилоподібного імпульсу в порівнянні
з синусоїдальним імпульсом.
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СУМІСНИЙ РУХ РЕЗЕРВУАРА З РІДИНОЮ З УРАХУВАННЯМ КОМПЕНСАЦІЇ
СИЛОВОГО ВІДГУКУ РІДИНИ
В сучасній промисловості ставляться завдання підвищення надійності складних
механічних систем, точності виконання ними своїх функцій за умови мінімізації
виробничих площ. Зокрема, в задачах транспортування нових окремих складових
обладнання при їх частковому встановленні і при наявності різних комунікацій
з‟являється потреба точного дотримання технологічних вимог в переміщенні конструкцій.
Особливо це є важливим для конструкцій, що містять в своєму складі резервуари з
рідиною з вільною поверхнею, при різних режимах експлуатації, коли рухомість рідини
при її високій відносній масі ускладнює точність виконання маневрів. Такі проблеми
виникають в задачах транспорту, транспортної інфраструктури, енергетиці [1].
Розглядається сумісна задача нелінійної динаміки циліндричного резервуару з рідиною
під дією неперіодичного силового навантаження у вигляді одного чи двох періодів
синусоїди на дорезонансній частоті. Відомо, що для ефективного моделювання руху
конструкцій з рідиною з вільною поверхнею доводиться використовувати нелінійні моделі
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високої розмірності [1]. В той же час більшість алгоритмів керування рухом передбачає
використання лінійних систем відносно невеликої розмірності [2-3]. Для опису поведінки
системи резервуар–рідина з вільною поверхнею застосовано метод, заснований на
використанні варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського, для якого є природним
визначення сил взаємодії між компонентами. В ході застосування такого підходу вдається
аналітично визначити головний вектор сил тиску рідини на стінки резервуара в
аналітичній формі [1] (такий вектор в літературі ще називають силовим відгуком рідини).
Відповідно, якщо прикласти до стінок резервуара цей силовий відгук с протилежним
знаком, ми одержимо що конструкція буде рухатися таким чином, як ніби то рух рідини в
ній був би відсутнім, що виключило б коливний рух системи обумовлений внутрішнім
хвильовим рухом рідини.
Аналіз поведінки системи і ефективності запропонованого алгоритму керування
здійснюється для випадку нелінійної моделі, в якій приймається до розгляду 12 форм
коливань вільної поверхні рідини. Розглядається випадок, коли маса рідини в п‟ять разів
перевершує масу резервуара, тобто коли вплив рухомості рідини є вагомим M r 0.2M l (
M r – маса резервуару, M l – маса рідини), R – радіус резервуару, глибина заповнення
резервуару H R . Чисельні значення приведені для R 1 м.
Розглянуто два випадки силового горизонтального навантаження на систему у вигляді
одного (рис. 1) і двох (рис. 2) періодів синусоїди з частотою 3,0 1/с (зауважимо, що
частота коливань рідини з вільною поверхнею по першій формі 4,14 1/с) з амплітудою 5
kN. При такому навантаженні коливання вільної поверхні рідини відбувалися в межах 0,2–
0,35 радіуса, тобто в нелінійному діапазоні. На рисунках суцільною кривою показано
зміну в часі швидкості руху резервуара для варіанта з керуванням на основі компенсації
силового відгуку рідини, а штриховою лінією показано випадок некерованого руху
системи.
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Рис. 1 – Зміна швидкості руху
резервуару в часі
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Рис. 2 – Зміна швидкості руху резервуару
в часі

З рисунків помітно, що відмінність поведінки системи на активному і пасивному етапах
руху системи є вагомими. На активному етапі через рухомість рідини гармонічний закон
зміни швидкості руху спотворений. Особливі відмінності спостерігаються на пасивному
етапі. В керованому випадку конструкція фактично не рухається (відхилення від стану
спокою обумовлені загальними похибками розрахунків, а також тим, що значення
силового відгуку рідини береться на основі параметрів руху за попереднім кроком в часі, і
знаходяться в межах 0,0001), в той час як при некерованому русі коливання резервуара є
вагомими. Загальна тенденція поведінки системи для одно- та двоперіодичного збудження
вагомо не змінилася. Зауважимо, що у випадку керованого руху збурення коливань
вільної поверхні рідини стають більшими приблизно на 10-15% в порівнянні із випадком
некерованого руху. Це можна пояснити тим, що такий вид керування подібний
додатковому обмеженню, накладеному на рух стінок резервуара (унеможливлення впливу
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рідинного наповнення на рух резервуара), що призводить до додаткових навантажень на
стінки резервуара.
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ В АВІАБУДУВАННІ» В УМОВАХ
КАРАНТИНУ
Одразу після оголошення карантину МОН України повідомило, що довіряє
університетам організацію дистанційного навчання згідно Положення про дистанційне
навчання [1]. Рівень автономії університетів дозволяє організувати навчальний процес
онлайн, тож викладачі мали можливість спробувати різні платформи для активного
навчання.
Які ж платформи та меседжери використовуються в сучасному навчальному процесі
при вивченні дисципліни «Технологічне обладнання в авіабудуванні» в умовах
карантину? Поки що керівництво університету залишає вибір виду комунікацій на
власний розсуд викладачів. Для лекційного забезпечення вищевказаної дисципліни
використовуються конференції Zoom, які синхронізуються з розкладом і можуть
забезпечити потокові видеоконференции з ПК та мобільних телефонів. Для практичних,
індивідуальних завдань та модульних контрольних робіт було використано Google Клас.
Це, на думку викладачів дисципліни, робить навчання більш продуктивним та дозволяє
зручно публікувати і оцінювати завдання, організувати спільну роботу і ефективну
взаємодію всіх учасників начального процесу. В ньому можна створювати курси,
роздавати завдання і коментувати роботи учнів - все це можна робити в одному сервісі.
Viber та звичайна електрона пошта теж стали найпоширенішими месенджерами під час
дистанційного навчання. Майже половина студентів застосовують Viber та електронну
пошту як інструмент для спілкування при дистанційному навчання. Крім того
застосовують Facebook, Telegram, Google Duo. Найменш популярний Facebook Messenger.
Популярні серед молоді месенджери та платформи Instagram та Tik Tok при вивченні
дисципліни «Технологічне обладнання в авіабудуванні» практично не використовуються.
Перебуваючи в умовах карантину і вимушеної самоізоляції, є час вдосконалити і
впорядкувати наші методики та ідеї дистанційного навчання в професійній діяльності.
Специфічні процеси механічної обробки деталей в будівництві літальних апаратів
включають: фрезерування монолітних панелей великих розмірів, фрезерування клітинних
наповнювачів, виготовлення лез, валів і дисків газових турбін і т. п. процесів. Механічна
обробка здійснюється на спеціальному і спеціалізованому обладнанні для різання металу з
ЧПУ. Набули поширення технологічні процеси електрохімічної та електрофізичної
обробки. Їх сфера розширюється. Це в умовах дистанційного навчання пояснити важко,
але можливо з використанням відеопрезентацій та візуалізацій.
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Прогрес авіаційної техніки залежить значною мірою від досягнуте рівня і перспектив
розвитку та подальшого вдосконалення, яке пов'язане з розвитком технологій і нових
методів обробки поверхонь, що принципово покращують якість конструкцій. Одним з
напрямків розвитку технологій авіаційного виробництва є створення та широке
використання сучасних автоматизованих виробництв, що дозволяють в умовах
дрібносерійного виробництва продукції в короткостроковій перспективі налагодити
виробництво нових продуктів.
Дисципліна «Технологічне обладнання в авіабудуванні» [2] належить до циклу
професійної та практичної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за
спеціальністю
131
«Прикладна
механіка»
за
спеціалізацією
«Технологія
машинобудування» і в структурно-логічній схемі навчання є завершальною в циклі
професійної та практичної підготовки, блок «Технології виготовлення літальних апаратів»
) і викладається протягом 6 семестру навчання.
Кредитний модуль має обсяг 180 годин (6 кредитів). В якості контрольних заходів
передбачено екзамен та 3 модульні контрольні роботи, які будуть проведені дистанційно
за допомогою Google Форма. Викладання дисципліни передбачає в умовах дистанційного
навчання такі форми організації навчального процесу: відеолекції Zoom, віртуальні
лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота студента. Дистанційне навчання
стало викликом для викладачів і допомогло самотужки всі тонкощі семінарів у Zoom.
Мета навчальної дисципліни - дати початкові відомості про процеси та технологічне
обладнання для виробництва літальних апаратів, взаємного зв‟язку цих процесів та
закономірності їх розвитку.
Лекційний курс містить основні поняття та визначення, пов‟язані з особливостями
технологічного обладнання для авіабудування. Контроль засвоєння відбувається за
допомогою тестів в Google Форма в Google Клас.
На базі лабораторій кафедри в межах вивчення дисципліни студенти під час
дистанційного навчання виконують практичні та віртуальні (відео) лабораторні роботи,
передбачені робочою навчальною програмою. Практичні роботи, що передбачені
дисципліною, є важливим етапом опанування дисципліни і мають на меті допомагати
студенту використовувати теоретичні знання. Деякі практичні та лабораторні роботи
доводиться адаптувати під реалії дистанційного навчання через неможливість
Для організації освітнього процесу під час дистанційного навчання КПІ імені Ігоря
Сікорського використовує платформу, створену на основі Moodle, G Suite for education,
відеокурси.
Досвід, набутий при дистанційному вивченні дисципліни «Технологічне обладнання в
авіабудуванні» викладачі та студенти зможуть успішно застосувати при викладанні та
самостійному вивчені інших дистанційних курсів. Значно складніше вирішити проблему з
педагогічним аспектом процесу, а саме: Як краще подавати матеріал? Чи варто лишати ту
саму тривалість занять і наповнення груп? Які форми контролю найкраще застосовувати?
Вже зараз потрібно удосконалювати програми підготовки викладачів та навчати їх якісно
проводити дистанційне навчання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКОСТІ З’ЄДНАННЯ ШПИНДЕЛЬ –
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ
Для кріплення інструментального оснащення в шпинделі сучасних верстатів
застосовуються конусні [1-3] з'єднання, оскільки вони забезпечують точне центрування і
жорстке з‟єднання. Конічний хвостовик DIN 69893 HSK-A, HSK-E, HSK-F став новим
стандартом для обробних центрів і застосовується насамперед при високошвидкісній
обробці різанням. Інструментальні оправки з конусністю 7:24 залишаються
затребуваними, не дивлячись на наявні альтернативні варіанти, так як мають ряд переваг:
меншу вартість, так як єдиним відповідальним, з точки зору виготовлення, елементом є
сам конус; більшість верстатобудівних підприємств випускають обладнання, яке
використовує оснащення з конусністю 7:24; можливість розміщення всередині самого
конуса механізму затиску різального інструменту, що істотно скорочує габарити. Разом з
тим, інструментальні конуси мають ряд недоліків, що призводить до зниження їх
характеристик точності і жорсткості [4]. Це пов'язано з тим, що наявність контакту тільки
по твірній конуса призводить до мікроскопічних переміщень інструментального
оснащення під дією зусиль різання в зоні більшого діаметра оправки. Ці переміщення
викликають підвищений знос шпинделя в цій зоні. Відсутність однозначного базування в
осьовому напрямку призводить до невизначеності осьового положення інструменту.
Жорсткість з'єднання шпиндель - інструмент залежить від зусилля затиску. Однак при
збільшенні зусилля збільшуються і деформації шпинделя, що призводять до зниження
параметричної надійності. Таким чином, точність обробки на верстаті буде залежати не
тільки від похибок, що виникають в технологічній системі верстата, але й від додаткових
похибок, пов'язаних з роботою механізму затиску верстата.
Аналіз балансу точності показує, що найбільші похибки при обробці виникають через
недостатню жорсткість системи верстат-інструмент і точності виготовлення
інструментального оснащення, від яких загальні втрати точності можуть становити до
80% всіх похибок обробки. Одним з важливих елементів технологічного обладнання, що
істотно впливає на точність обробки, є з'єднання хвостовиків інструменту зі шпинделем
для верстатів з ЧПУ. Недостатньо вивчене найбільш складне питання - вплив конусності
стику на його контактну жорсткість. При цьому слід зазначити, що контактна жорсткість
стиків та її вплив на точність обробки розглядається в статичній постановці [1].
Необхідність застосування того чи іншого типорозміру конічного з'єднання можна
оцінити по долі його деформацій в загальній піддатливості верстата. В даному
дослідженні експериментально показана практична лінійність залежності деформації від
зусилля, що пов‟язана зі значними тисками на контактуючих поверхнях з‟єднання в
результаті попередньої затяжки. Лінійна залежність деформації від зусилля дозволяє
аналізувати дії кожної складової навантаження, прикладеної до інструменту роздільно [2].
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Об‟єктом дослідження вибрана система шпиндель – інструментальне оснащення
координатно-розточувального верстата мод. 2В430. Експериментально досліджувалась
жорсткість система шпиндель – інструментальне оснащення в поздовжній та поперечній
площинах по кінцю оправки 30 мм, встановленій в шпинделі з робочим отвором з
конусом Морзе 2. Жорсткість конусного з'єднання експериментально визначалась на
спеціальному обладнанні, встановленому в робочій зоні верстата. Індикатором (рис. 1, а)
вимірювалось зміщення оправки відносно шпинделя, яке складається з деформації згину
оправки та власне деформації в конусному з‟єднані. Деформація оправки від згину була
розрахована за формулами опору матеріалів Деформація конусного з'єднання вимірювалась
при різних за величиною та знаком зусиллях навантаження, при різних взаємних положеннях
оправки та шпинделя. Навантаження створювалось двохстороннім навантажувальним
пристроєм з динамометром (рис. 1, а). Вимірювання проводились в повздовжній площині
верстата паралельно стійці. На рис. 1, б наведена поперечна піддатливість з'єднання КМ2 на
вильоті 95 мм від торця патрона і 225 мм від торця гільзи пінолі верстата, що складає
27 мкм/Н. Тоді піддатливість верстата без піддатливості конусного з'єднання складає при
висунутій гільзі пінолі 13 мкм/Н в поздовжній площині. Таким чином, піддатливість КМ2 в 2
рази перевищує піддатливість всіх інших вузлів верстата. Щоб при висунутій гільзі
піддатливість конусного з'єднання не збільшувала піддатливість верстата більш, ніж в 1,6
рази, необхідно застосування, принаймні, конуса ISO 7/24 №1,5.

а)
б)
Рис. 1 – Схема: а) вимірювання; б) - піддатливість конусного з'єднання верстата мод.
2В430 в поперечній площині
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УТВОРЕННЯ КОМПОЗИТНОГО ПОКРИТТЯ ШЛЯХОМ ХІМІЧНОГО
ОСАДЖЕННЯ ТА ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ КАРБОБОРУВАННЯМ
Причина поломки 80% машин і механізмів – вихід з ладу трибологічних деталей. Тому
деталі зі значним ресурсом повинні виготовлятися зі спеціальними зносостійкими
поверхнями. Особливо добре для зростання ресурсу є використання деталей, зміцнені
робочі поверхні яких мають композитну будову.
Метою даної роботи є дослідження поверхневих дифузійних шарів деталей машин
відновлених комплексним методом хімічної обробки і дифузійного карбоборування.
Проблема ремонту відпрацьованих поверхонь деталей машин, виготовлених з
вуглецевих сталей слід вирішувати технологічно простими методами, використовуючи
універсальне обладнання та існуючу кваліфікацію роботодавців. Для цього слід вивчати
типи відновлених шарів, щоб встановити їх до конкретних умов роботи певних деталей
машин.
Дифузійне зміцнене покриття - надзвичайно ефективний метод захисту металів та
сплавів. Перспективним є використання складних дифузійних покриттів, коли позитивні
властивості поєднуються в багатокомпонентних покриттях.
Таблиця 1

Рецептури хімічного покриття комплексного методу
Хімічний
Рецептура
№
з/п
елемент
№1
№2
№3 №4 №5
1
CoCl2, (g/l)
15
30
–
–
–
2
NiCl2, (g/l)
30
30
–
–
–
3
Nа3С6Н5О7, (g/l)
90
–
–
–
–
4
NаН2РО2, (g/l)
25
25
25
30
–
5
К2Н2РО2 (g/l)
–
–
–
–
30
6
NН4Сl, (g/l)
–
50
50
45
–
7
СоСО3, (g/l)
–
–
–
15
–
8
NiСО3, (g/l)
–
–
–
30
–
9
СоSO4, (g/l)
–
–
20
–
–
10
NiSO4, (g/l)
–
–
30
–
–
11
Co(NO3)2 (g/l)
–
–
–
–
18
12
Ni(NO3)2 (g/l)
–
–
–
–
30
13
СН3СООNа, (g/l)
–
90
–
90
–
14
(CHCOONa)2, (g/l)
–
–
90
–
–
15
C4H6O6, (g/l)
15
–
–
–
–
16
СН2NН2СООН, (g/l)
25
–
–
–
–
17
Na2C4H4O4 (g/l)
–
–
–
–
100
Запропоновано комплексний метод виготовлення та ремонту деталей машин, який
складається із хімічного покриття та дифузійного насичення хімічними елементами [1],
[2]. Він полягає у нанесенні на підготовлену поверхню хімічного покриття Ni-Co-P у
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водному розчині певних рецептур (таблиця 1) та дифузійному карбоборуванні. У
результаті зміцнення утворюється дифузійний зміцнений шар на поверхні деталей. Його
структура, залежно від застосованих режимів методу, складається з декількох зон, робочі
зони яких є зовнішніми композитними зонами, що досягають товщини 500 мкм. Велика
товщина зміцненого шару дозволяє відновити його кілька разів, що має високу
економічну ефективність.
Хіміко-термічна обробка карбоборуванням комплексного методу забезпечує зміцнені
шари (інтегральна мікротвердість 14000 МПа) композитної наноструктури значної
товщини ремонтних розмірів.

Hµ100, MPa
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Рис. 1 Мікроструктура та мікротвердість зміцненого шару отриманого
комплексним методом хімічного осадження та дифузійного карбоборування

L, µm

Отже, застосування комплексного методу хімічного осадження та дифузійного
карбоборування для виготовлення чи ремонту деталей машин формує на їх поверхнях
зміцнені шари великої товщини до 500 мкм.
Поверхневі загартовані шари поділяються на кілька зон, зовнішні з яких мають
композитну структуру (суцільні мікро- та наночастинки боридів у м'якій матриці) із
інтегральною мікротвердістю 14000 МПа. Бориди в складеному шарі бувають як
глобулярного типу, так і витягнуті різнонаправлені.
Регулюючи режими комплексного методу, отримують морфологію композитного шару
з боридами різної структури, розміру та щільності розміщення. Конкретна структура та
характеристики зміцненого шару використовуються для визначених деталей машин та
конкретних умов експлуатації.
Велика товщина зміцненого композитного шару дозволяє відновити їх в кілька разів
методом ремонтних розмірів, що має високу економічну ефективність.
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РОЗМІРНИЙ АНАЛІЗ, ВІБРОСТІЙКІСТЬ ТА ОЦІНКА МІЦНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ
ГРУПОВОГО РІЗЬБОВОГО З'ЄДНАННЯ НЕСУЧОЇ КОНСТРУКЦІЇ
ТРУБОПРАВИЛЬНОЇ МАШИНИ
Підвищення надійності і технологічних можливостей косовалкових трубоправильних
машин (ТПМ) 1, 2 з урахуванням розширення сортаменту трубопрокатних агрегатів
(ТПА) і вимог до якості виправлення - одна з актуальних задач при виробництві
тонкостінних труб діаметром до 160 мм [3]. ТПМ працюють в технологічній лінії ТПА за
відсутності резервування, що пред'являє до цих агрегатів високі вимоги по надійності.
Навантаження в лініях приводу валків ТПМ обумовлені кінематичною схемою і
динамічними параметрами коливальної системи приводу [4]. У багатьох випадках
недостатня надійність ТПМ, поряд з високими технологічними навантаженнями, буває
пов‟язана з дефектами структури її механізмів [5].
Косовалкові ТПМ працюють у режимі динамічного навантаження, при цьому
коливальні процеси в приводах валків і зв'язані з ними просторові коливання несучої
конструкції (НК) впливають на якість виправлення труб.
НК ТПМ ОВВ 900х3 конструкції СКМЗ (рис.1, а) утворена траверсою (верхня станина)
і підставою (нижня станина), які жорстко по'єднані груповим різьбовим з'єднанням (ГРЗ),
що складається з п'яти трубчастих колон і п'яти стяжних шпильок (рис. 1, б). ГРЗ НК ТПМ
відноситься до циклічно навантаженого з'єднання.

а)
б)
в)
Рис. 1 – Динамічна модель (а), елемент ГРЗ (б), схема навантаження колони (в)
НК ТПМ ОВВ 900х3 (конструкції СКМЗ)
Джерелом збурення коливань НК є сили, що діють з боку труби, яка обертається при
правці; неврівноважені сили інерції обертових мас валків, а також сили, які виникають в
контакті валків з поверхнею труби при неузгодженості швидкостей обертання валків,
прослизанні, в перехідних режимах при захопленні переднього кінця труби та виході
заднього кінця труби з обойм валків при правці. Поряд з осьовою складовою
навантаження на ГРЗ НК, що обумовлена вертикальним зусиллям на валки, колони
піддаються вигину (рис. 1, в) від дії дотичного та осьового зусилля на валки, які пов'язані з
верхньою станиною.
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Встановлено, що причиною зв'язаних поступальних і обертальних коливань верхньої
станини є розбіжність положення центру мас ( Sm ) і центру жорсткостей ( S c ) коливальної
системи НК ТПМ відносно вертикальної вісі (рис.1, а).
Рівняння вільних коливань верхньої станини НК:
(1)
mB y 5q y 0
mB x 5 p x

J Smz

z

p 2B3 2B1 B4

p 2 B12

2 B32

B42

z

(2)

0

q 2 A12

2 A32

z

p 2 B3 2 B1 B4

де вигибні жорсткості колон в напрямку координат x и y : cix

p ; ciy

x 0

(3)

q;

J Smz – момент інерції верхньої станини відносно вісі Sm z ;
Ai , Bi – геометричні розміри розташування колон (рис.1, а), (i = 1,2,..,5).
Встановлено, що для створення вібростійкої НК ТПМ та підвищення ступеня
відхилення від резонансу, необхідно при проектуванні забезпечити сполучення центрів
мас і жорсткостей, збільшити і забезпечити незмінність при експлуатації крутильної і
згинальної жорсткості колон ГРЗ НК.
При симетрії НК щодо вісі Sm y , якщо жорсткості c3 c5 , c1 c2 , умова сполучення
центру мас і центру жорсткостей ГРЗ НК, що приведе до поділу коливань, має вигляд:
2c3 B3 2c1B1 c4 B4

0.

(4)

Розмірний аналіз НК ТПМ показав, що після затягування ГРЗ існує реальна небезпека
відсутності стику на одній з колон. При розрахунку зусилля попереднього затягування ГРЗ
необхідно враховувати поряд з технологічним навантаженням і можливий розкид
граничних відхилень розмірів в сполученні верхньої і нижньої станин з колонами.
На величину розмаху коливань верхньої станини щодо нижньої впливає довжина
посадкової ділянки шийок колон і граничні відхилення розмірів контактуючих деталей
ГРЗ. Небезпечний переріз хвостовика колони вільний від напружень стиску, тому
небезпеку становлять напруження вигину. Отримані залежності коефіцієнту запасу
витривалості трубчастої колони НК ТПМ у разі знакозмінного вигину з урахуванням
переміщення хвостовика в полі зазору сполучення з нижньої станиною.
Встановлено, що результати вимірювань амплітуд коливань в горизонтальній площині
точок закладення колон у верхній станини, можуть бути використані для оцінки
напруження в небезпечному перерізі хвостовика колони, а також вибору режимів
експлуатації ТПМ за критерієм терміну служби колон НК.
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УРАХУВАННЯ ВЗАЄМОКОМПЕНСАЦІЇ ПОХИБОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ
РОЗМІРІВ ПРИ ОЦІНЦІ ТОЧНОСТІ ЗАМИКАЮЧИХ ЛАНОККОНСТРУКТОРСЬКИХ РОЗМІРІВ
При проектуванні технологічних процесів (ТП) виготовлення деталей машин, у всьому
комплексі робіт значне місце займають розмірні розрахунки основних вихідних
параметрів технологічного процесу[1, 2].
Аналіз виконання оцінки прогнозної точності замикаючих ланок-конструкторських
розмірів, при розмірному моделюванні технологічних процесів (РМА ТП), свідчить про
те, що на практиці не в повній мірі враховуються особливості їх формування. Зокрема, не
враховується взаємокомпенсація похибок технологічних розмірів, що знижує
достовірність прогнозних оцінок точності.
З метою підвищення ефективності прогнозування точності конструкторських розмірівзамикаючих ланок, у даній роботі пропонується методологія та розглянуто приклад
урахування взаємокомпенсації похибок технологічних розмірів при токарній обробці,
показано його вплив на результати оцінки ТП. Для оцінки взаємокомпенсації похибок
використані експериментально-статистичні дані, що характеризують точність оброблення
на токарних верстатах з ЧПУ, приведені в довідковій літературі [3, 4].
Визначення величини взаємокомпенсації похибок (СЛ) та їх врахування передбачає
виконання декількох етапів.
Перший етап: Виявлення операційних розмірних ланцюгів із складовими ланками, що
мають похибки, які взаємокомпенсуються. Для цього використовуються: графічне
представлення технологічного процесу (операційні ескізи), рівняння відповідних ОРЛ,
побудовані на основі графів чи матриць розмірних зв‟язків ТП [3, 4].
Другий етап: Розрахунок величин полів розсіювання конструкторських розмірів з
урахуванням похибок, що взаємокомпенсуються.
Порядок розрахунку може бути такий:
1. З використанням операційних розмірних ланцюгів аналізуються складові ланки –
технологічні розміри похибки яких взаємокомпенсуються і виявляється розмір, що
має меншу величину поля розсіювання, оскільки величина розрахованої похибки
компенсації буде визначатись саме на основі такого поля розсіювання.
2. На основі вибраної величини коефіцієнта взаємокомпенсації та з урахуванням
знайденої меншої величини поля розсіювання технологічного розміру
розраховується похибка взаємокомпенсації ωк.
3. Записується рівняння і розраховується прогнозна величина поля розсіювання
замикаючої ланки-КР з урахуванням похибок, що взаємокомпенсуються, тобто
рівняння виду:
У випадку розв‟язання прямої задачі:
Розраховуються прогнозні величини полів розсіювання конструкторських розмірів, з
урахуванням взаємокомпенсації, та коефіцієнти запасу точності для кожного з них. У
випадку позитивного висновку, щодо забезпечення заданої точності КР, запропонований
варіант ТП вважають прийнятним і у такому випадку на технологічних ескізах
представляють поля розсіювання технологічних розмірів, тобто для
Fj .
і для Fj
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Зазначимо, що величини полів розсіювання ТР, що розраховані з урахуванням похибок
взаємокомпенсації і задаватимуться на операційних ескізах, будуть більшими на деяку
величину ωк,, у порівнянні із розрахованими без урахування взаємокомпенсації.
Для ілюстрації визначення величини взаємокомпенсації було використано результати
РМА ТП виготовлення деталі «Фланець».
На основі матриці розмірних зв‟язків [3] були сформовані операційні розмірні ланцюги
(ОРЛ), частина з яких, представлена тут, використовувалась при аналізі ТП :
[A1] = F3;
[A2] = F6; [A3] = -F5 +F3
Розрахунок прогнозних величин полів розсіювання замикаючих ланок:
1) [ωA1] = ωF3 = 0,26 мм;
2) [ωA2] = ωF6 = 0,15 мм;
3) [ωA3] = ωF5 + ωF3 = 0,52 мм;
Розрахунок коефіцієнтів запасу точності для всіх КР та перевірка виконання нерівності
TAi
1,2 ,
Ai
Ai
де TAi – допуск на розмір, Ai – прогнозна величина поля розсіювання.
0,62
0,18
0,3
2,38 1,2 ;
1,2 1,2 ; A3
0,58 1,2
A1
A2
0,26
0,15
0,52
У результаті аналізу, одержаних величин коефіцієнтів запасу точності
конструкторських розмірів, можна зробити висновок про те, що точність розміру А3 не
забезпечується. Аналіз ОРЛ: [A3] = -F5 +F3 засвідчив те, що має місце взаємокомпенсація
похибок складових ланок F5 і F3 і її, для підвищення достовірності результатів РМА,
необхідно урахувати.
Розрахунок прогнозної величини поля розсіювання та коефіцієнту запасу точності
замикаючої ланки А3, з урахуванням взаємокомпенсації похибок складових ланок (F5 і
F3), для токарної обробки k=(0,6-0,7):
[ωA3] = ωF5 + ωF3 - 2*k*ωF3 = 0,26+0,26-2*0,6*0,26 = 0,21 мм;
0,3
1,44 1,2 (точність забезпечується);
A3
0,21
З даного прикладу видно, що взаємокомпенсація похибок розмірів суттєво впливає на
величину прогнозних значень полів розсіювання замикаючих ланок. Урахування її
змінило початковий висновок, щодо недостатньої точності розміру А3, на позитивний і
дозволило відмовитись від необхідності коригування ТП. Урахування взаємокомпенсації
похибок розмірів дозволяє наблизити результати розмірного моделювання до реальної
ситуації у виробництві та підвищити достовірність оцінки розробленого ТП.
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РОЗСІЮВАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВОЛОКНИСТИМИ
КОМПОЗИЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ З АЛЮМІНІЄВОЮ МАТРИЦЕЮ
Однією із важливих властивостей конструкційних матеріалів є розсіювання ними
механічної енергії, дослідження таких властивостей є актуальним і важливим з питань
подальшого поліпшення експлуатаційних характеристик композиційних матеріалів.
Волокнисті композиційні матеріали (ВКМ), які досліджувались у роботі, системи
алюміній-бор (об‟ємний вміст борних волокон діаметром 100 мкм у ВКМ АМг6-В
становить – 50%, М40-В – 35%) виготовлялися методом гарячої прокатки вздовж збірних
пакетних заготовок із плазмовонапилених монострічок і ВКМ АД33-В (об‟ємний вміст
борних волокон діаметром 140 мкм рівний 45%) отримано методом дифузійного спікання
моношарів алюмінію і борних волокон. Напрям армування – однонаправлені неперервні
волокна вздовж осі зразків (рис. 1).

Рис. 1 – Поперечний переріз композиційного матеріалу алюміній-бор, матриця АМг6,
борні волокна мають діаметр 100 мкм, серцевина борного волокна – WB4, х145
ВКМ алюміній-сталь і гібридний композит алюміній-бор-сталь (матриця АД1,
армували однонапрямленими неперервними волокнами високомiцної сталi ЄП322
дiаметром 100 мкм) отримували методом гарячого вальцювання при 753 К і методом
гарячого пресування і прокатки, відповідно.
Отримані такими методами ВКМ мають шарувату структуру, тому розрахунки
розсіювання ними механічної енергії можна проводити як для конструкцій з трьома чи
багатьма шарами [1, 2].
Дослідження розсіювання механічної енергії композитами при різних амплітудах
деформації і температурі дає можливість отримати додаткову інформацію про
властивості, структуру, внутрішні зміни в мікроструктурі матеріалу після виготовлення та
в результаті зовнішнього впливу.
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Експериментальне дослідження розсіювання механічної енергії ВКМ з алюмінієвими
матрицями, які армовані борними і стальними волокнами, виявило, що втрати механічної
енергії залежать від об‟ємного вмісту волокон та матеріалу матриці. Композит М40-В
(Vвол=35%) має найбільші властивості розсіювати механічну енергію при зміні амплітуди
деформації, найменше розсіювання спостерігається для композиту АД1-ЭП32 (Vвол=15%).
Показано, що для ВКМ АМг6-В (Vвол=50%) значення критичної амплітуди при зміні
механізму розсіювання механічної енергії в три рази вище порівняно з іншими
досліджуваними композитами. Це свідчить про необхідність більших напружень для
проходження пластичних деформацій у окремих мікрооб‟ємах матеріалу.
Характерним для температурних залежностей внутрішнього тертя (ТЗВТ) ВКМ
алюміній-бор і алюміній-сталь є різке зростання його значень після температури 423 К.
Величина нахилу високотемпературної частини вітки кривої Q-1(T) до осі температур
залежить від складових композиційного матеріалу і об‟ємного вмісту волокон. За
положенням високотемпературної вітки ТЗВТ найбільші жаростійкі властивості має
композит М40-В.
Дослідження температурної та амплітудної залежностей ВТ дає можливість судити про
характер та величину попередньої деформації ВКМ та виявляти зміну механізмів втрат
механічної енергії в матеріалі, обумовлених характером поведінки дислокацій та
дислокаційних петель, а, відтак, і зміну механізмів еволюції структури композиційних
матеріалів. Отримані експериментальні дані дозволяють побудувати математичну модель
втрат механічної енергії у таких матеріалах.
Металографічне дослідження ВКМ виявило структуру композиту і продукти взаємодії
матриці і армуючих волокон (рис. 2). Показано, що на границі волокно-матриця при
підвищених температурах утворюються інтерметаліди, кількість яких збільшується із
збільшенням часу нагрівання і величини температури. Виявлено структуру композиту у
зоні біля борного волокна.

а

б

Рис. 2 – Поверхня борних волокон, які виділені з композиційного матеріалу АД1-В в 20%
водному розчині NaOH після відпалу при 823 К: а) 2 години, б) 5 годин
Математична модель обрахунку вільних механічних коливань ВКМ у вигляді плоских
стержнів чи крутильних коливань стержнів (волокна розміщені вздовж осі стержня)
дозволяє не тільки отримати величину розсіювання енергії і характер коливань, а також
отримати рішення оберненої задачі – визначення необхідної структури композита, фізикомеханічних параметрів структурних складових, які забезпечать оптимальні експлуатаційні
властивості деталей із ВКМ.
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РОЗРОБКА КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНОГО
ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛІВ
В наш час важливе значення має отримання нових металів з особливими
властивостями. До їх числа з цілковитою впевненістю можна віднести біметали матеріали, що складаються з двох чи більше металів або сплавів. Біметалічний прокат
дозволяє отримати таке поєднання властивостей, які неможливо отримати в окремо
взятому металі або сплаві: високу міцність з корозійною стійкістю, ударну в‟язкість із
зносостійкість, міцність з високою тепло- та електропровідністю та інші. Застосування
біметалів дозволяє суттєво підвищити ефективність виробництва широкого класу деталей
та обладнання для підприємств хімічної, нафтової, сільськогосподарської, енергетичної,
транспортної та інших галузей машинобудівної промисловості.
Розв‟язок теплової задачі числовими методами дозволив встановити вплив густини
потужності і швидкості руху лазерного променя на глибину і довжину ванни розплаву, що
дає можливість отримання перехідної литої зони в біметалі за час дії лазерного
випромінювання на відповідних режимах обробки.
Результатом цих досліджень став процес лазерно-ливарного наплавлення з
застосуванням допоміжного індукційного джерела, при цьому функції, послідовність та
час дії джерел енергії чітко розмежовані. Лазерний промінь розплавляє необхідно-заданий
об‟єм на поверхні матеріалу основи, підігрітий індукційним способом матеріал для
наплавлення до температури плавлення подається у зону взаємодії двох теплових джерел,
створюючи спільну ванну розплаву, тим самим гарантуючи металургійний зв‟язок між
двома матеріалами.
Розроблено комбіновану систему для отримання біметалів з метою забезпечення
достатньо високого рівня міцності зчеплення пластин біметалу, щоб унеможливити
відокремлення робочої пластини в процесі подальшого використання біметалевих виробів.
Результатом цих досліджень став комбінований послідовний процес лазерно-ливарного
наплавлення з застосуванням допоміжного індукційного джерела, при цьому функції,
послідовність та час дії джерел енергії чітко розмежовані. Сформований спеціально
розробленою фокусуючою системою лазерний промінь створює необхідно-заданий
мікрорельєф на поверхні матеріалу основи, формуючи необхідну площу зони теплового
контакту для подачі розігрітого попередньо матеріалу. Можливість автоматичної зміни
параметрів лазерного променю адаптивною фокусуючою системою підчас роботи дає
змогу контролювати розміри та геометрію створеної перехідної зони. Це зменшує витрати
на обладнання при реалізації широкого діапазону товщин та геометрії біметалевих шарів з
гарантованим металургійним зв‟язком.
Застосування розробленої комбінованої лазерно-ливарної системи для отримання
біметалічних матеріалів цілком реалізовується технологічно і забезпечує надійне
з'єднання між шарами матеріалів, які входять до складу різних біметалів, що дозволяє
рекомендувати розроблену систему для подальшого доопрацювання і впровадження у
серійне виробництво.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ ВИРОБІВ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Ультразвукові (УЗ) технології набувають все більшого поширення в різних галузях
промисловості, дозволяючи створювати нові і ефективно інтенсифікувати відомі
технологічні процеси. Всі відомі ультразвукові технології реалізуються за допомогою
універсальних чи спеціалізованих ультразвукових технологічних апаратів, в складі яких
обов'язково присутні ультразвукова коливальна система і ультразвуковий генератор для її
живлення. Ультразвукова коливальна система є основним вузлом технологічного апарату,
оскільки забезпечує перетворення електричних коливань в механічні коливання певної
частоти та інтенсивності, посилення їх амплітуди до значень, здатних забезпечити
реалізацію технологічних процесів, введення коливань в технологічні середовища через
робочі інструменти, що відрізняються за площею і формою поверхні, що випромінює.
Залежно від особливостей реалізованого технологічного процесу, обсягів
оброблюваних середовищ виникає необхідність застосування УЗ апаратів різної
потужності і комплектації, тобто в застосуванні певних коливальних систем і електронних
генераторів різної потужності для їх живлення.
Підчас всесвітньої вірусної пандемії на COVID-19 актуальність використання УЗ
зварювання для створення засобів захисту медичного призначення не викликає сумніву. В
даний час використовуються різноманітні способи з'єднання полімерних матеріалів, такі
як клейовий, теплової, струмами високої частоти. Кожен з цих методів має свої переваги і
суттєві недоліки. Так, теплової спосіб не забезпечує необхідної міцності, а формується їм
шов є крихким. Високочастотний спосіб з'єднання може використовуватися тільки для
полімерів з високими діелектричними втратами, так як заснований на поглинанні
матеріалом енергії струмів високої частоти, що викликає внутрішній розігрів матеріалу.
Тому високочастотний спосіб не придатний для безлічі широко поширених матеріалів.
Зокрема, великою проблемою є поєднання тканин на основі синтетичних волокон.
Використання традиційних методів з'єднання в цьому випадку не завжди прийнятно через
високу пружності синтетичних волокон.
Найбільш перспективним способом вирішення проблем з'єднання полімерних
матеріалів є УЗ спосіб, що забезпечує міцний, довговічний і еластичний шов, високу
продуктивність процесу, безпеку і можливість автоматизації.
В даний час на практиці реалізуються різні схеми, за якими може здійснюватися УЗ
зварювання полімерних матеріалів. Це обумовлено різноманітністю властивостей і
структури матеріалів, що зварюються, конфігурації і розмірів деталей, вимог, що
пред'являються до зварних швів і зварювального виробу в цілому. На відміну від
існуючих систем УЗ зварювання, були розроблені конструкції робочих інструментів, що
дають можливість реалізації процесу зварювання за одну технологічну операцію. Технікоекономічна доцільність використання УЗ зварювання виробів систем захисту медичного
призначення не викликає сумнівів, тому що при серійному виготовленні засобів захисту,
час на зварювання однієї багатошарової маски складатиме 1-1,5 секунди з гарантованими
міцнісними характеристиками.
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ОСОБЛИВОСТІ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗМІРНОЇ
ОБРОБКИ ДУГОЮ
В сучасному інструментальному та основному виробництвах при виготовленні
порожнин кувальних штампів, прес-форм та оригінальних деталей широко
застосовуються методи електроерозійної обробки. Найбільш поширеним з них є
електроімпульсна обробка. Вона дозволяє отримати практично будь-яку за формою
торцеву поверхню складного рельєфу поза залежністю від механічних властивостей
матеріалу, що обробляється [1, 2]. Електроди-інструменти для електроімпульсної обробки
виготовляють з графіту або із міді, причому форма робочої (торцевої) поверхні електродаінструмента еквідистантна формі торцевої поверхні виробу та відрізняється від останньої
в кожній точці на величину міжелектродного зазору. Процес, як відомо, реалізовується
при поступальному русі електрода-інструмента, із зануренням робочої зони в рідинудіелектрик та з використанням нестаціонарних форм електричних розрядів [3, 4]. В
зв‟язку з тим, що енергія в зону обробки вводиться дискретно (порціями) та з відносно
великими паузами, продуктивність електроімпульсної обробки дуже низька. Крім того,
технічні складності отримання електричних імпульсів при силі струму більш 300 А
суттєво обмежують потужність введеної енергії в робочу зону, що ще більше обмежує
продуктивність обробки.
Запропоновано та розроблено мобільну систему для розмірної обробки дуговим
розрядом, що дозволяє використовувати її на поверхні листових матеріалів різних
геометричних розмірів. Розроблена система може бути застосована для розмірної обробки
поверхонь складного рельєфу при поступальному русі графітового електрода-інструмента
та нерухомому електроді-заготовки, але обмеженої складності. Це пов‟язано з тим, що
розмірна обробка даним способом можлива лише тоді, коли на електричну дугу діє
потужний гідродинамічний поперечний потік робочої рідини, який стискує дугу як в
енергетичному, так і в геометричному плані та інтенсифікує процес видалення продуктів
ерозії із зони обробки. Саме для цього робочу рідину в міжелектродному зазорі (тобто
там, де горить електрична дуга) прокачують під технологічним тиском, щоб забезпечити
певну (вище критичної) швидкість потоку. Особливостями формування потоку робочої
рідини досягаємо не лише організацію видалення продуктів ерозії.
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НИИМАШ, 1980. – 224 с.
2. Артамонов Б. А., Волков Ю. С., Дрожалова В. И. и др. Электрофизические и
электрохимические методы обработки материалов. Учеб. пособие (в 2-х томах). Т. 1. Обработка
материалов с применением инструмента / Под ред. В. П. Смоленцева. – М.: Высш. шк., 1983. – 247 с.
3. Носуленко В. І. Розмірна обробка металів електричною дугою: Автореф. дис… д-ра техн.
наук: 05.03.07 / НТУУ «КПІ». – Київ, 1999. – 36 с.
4. Боков В. М. Розмірне формоутворення поверхонь електричною дугою. / Боков В. М. –
Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр ТОВ «Імекс ЛТД», 2002. – 300 с.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОЛІТНО-ПЛАЗМОВОГО ПОЛІРУВАННЯ
ПОВЕРХОНЬ СКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ
При виробництві великої кількості продукції побутового та технічного призначення є
велика кількість виробів, поверхню яких полірують в якості фінішної обробки чи перед
нанесенням спеціальних покриттів. Використання електролітно-плазмової технології в
анодному електрогідродинамічному режимі про поліруванні виробів зі сталі, міді та
мідних сплавів показує хороші результати. Подача електроліту контрольваним струменем,
замість використання спеціальних ванн для занурення в них заготовки, дає можливість
зменшити витрати матеріальних та енергетичних ресурсів, розширити область
використання електролітно-плазмової обробки, дозволить обробляти великогабаритні
вироби складної геометрично форми, не залежно від розташування заданої поверхні
обробки. Подача електроліту в ці технології здійснюється за допомогою різних систем
локальної обробки виробів з використанням розпилювальних та інших засобів, що
створюють струменеву подачу електроліту [1-2].
Моделювання цього процесу дозволяє прогнозувати залежності швидкості та тиску
подачі рідини з діаметром плями контакту, обрати найкращій напрямок для подачі
електроліту щоб забезпечити найбільшу якість і продуктивність цього процесу.
Розглядаючи різні види сопел і змінюючи швидкість рідини, можна утворити закономірну
систему для забезпечення потрібних розмірів та форми плями контакту, що дасть
можливість збільшити продуктивність великосерійного виробництва за рахунок
використання оптимально заданого режиму обробки. Комп‟ютерне моделювання дозволяє
проаналізувати велику кількість різних режимів обробки і використання сопел різного
типу без необхідності виготовляти кожне з них для проведення реального експерименту,
що здешевлює експериментальні дослідження.
Положення у просторі соплової частини розробленої системи електролітно-плазмового
полірування задається роботом – маніпулятором по керуючій програмі. Зміна та контроль
енергетичних параметрів, геометричних параметрів підчас процесу обробки здійснюється
автоматично в заданих межах, що розраховані при моделюванні процесу обробки. Підчас
полірування можливі різні варіанти взаємних рухів як соплової частини так і самої деталі
з заданою поверхнею обробки.
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2. Бирич, В.В. Повьшение интенсивности процесса злектро-импульсного полирования
ультразвуковьми колебаниями / В.В. Бирич, Ю.В. Синькевич, А.В. Бирич // Перспективнье
направления развития технологии машиностроения и металлообработки: тез. докл. Междунар.
науч.-техн. конф., Минск, 10–11 апреля 2013 г. / БНТУ; редкол.: В.К. Шелег (отв. ред.) [и др.]. –
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАЗЕРНОГО МОДИФІКУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ
Якісні та кількісні характеристики азотованих шарів в значній мірі визначаються
попередньо сформованим структурно-фазовим станом поверхонь металевих виробів.
Встановлено, що лазерна обробка поверхонь значно впливає на процес наступного
азотування.

Рис. 1

Мікрошліф азотованого шару в
зоні лазерного впливу

Рис. 2 Графічне зображення процесу обробки:
h – глибина азотованого шару без лазерного
впливу; h1 - глибина азотованого шару після
лазерного впливу; h2 – глибина зони лазерного
впливу

Таблиця 1 Експериментальні результати реалізації хіміко-термічної обробки лазерним
модифікуванням
Вид обробки
Товщина шару, мм
Вміст азоту, %
Азотування без лазерної обробки
0,115
0,071
0,5
0,632 / 0,461
0,158
Азотування після
0,85
0,580 / 0,300
0,150
обробки при різній
1,2
0,192 / 0,190
0,143
швидкості
1,4
0,124 / 0,120
0,143
Підвищена розчинність азоту в кристалічній гратці сталі при обробці її поверхні
променем лазера є наслідком утворення високої густини легкорухомих дислокацій,
значного диспергування вихідної зернистої структури, збільшення протяжності границь
зерен і таким чином утворенням так званих «дислокаційних трубок», по яким азот має
можливість проникати практично на всю глибину зони лазерного впливу (0,1-0,5) мм за
значно менший час.
Застосування комбінованого процесу дозволяє отримувати азотовані шари товщиною
до 0,5мм при тривалості азотування - 2-6 години, що свідчить про значну ефективність
технологічного поєднання лазерної і хіміко-термічної обробки для цілеспрямованої
інженерії поверхні.
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КОМБІНОВАНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛІВ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ КОНЦЕНТРОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
В наш час важливе значення має отримання нових металів з особливими
властивостями. До їх числа з цілковитою впевненістю можна віднести біметали матеріали, що складаються з двох чи більше металів або сплавів. Біметалічний прокат
дозволяє отримати таке поєднання властивостей, які неможливо отримати в окремо
взятому металі або сплаві: високу міцність з корозійною стійкістю, ударну в‟язкість із
зносостійкість, міцність з високою тепло- та електропровідністю та інші. Застосування
біметалів дозволяє суттєво підвищити ефективність виробництва широкого класу деталей
та обладнання для підприємств хімічної, нафтової, сільськогосподарської, енергетичної,
транспортної та інших галузей машинобудівної промисловості.
Розв‟язок теплової задачі числовими методами дозволив встановити вплив густини
потужності і швидкості руху лазерного променя на глибину і довжину ванни розплаву, що
дає можливість отримання перехідної литої зони в біметалі за час дії лазерного
випромінювання на відповідних режимах обробки.
Результатом цих досліджень став процес лазерно-ливарного наплавлення з
застосуванням допоміжного індукційного джерела, при цьому функції, послідовність та
час дії джерел енергії чітко розмежовані. Лазерний промінь розплавляє необхідно-заданий
об‟єм на поверхні матеріалу основи, підігрітий індукційним способом матеріал для
наплавлення до температури плавлення подається у зону взаємодії двох теплових джерел,
створюючи спільну ванну розплаву, тим самим гарантуючи металургійний зв‟язок між
двома матеріалами.
Розроблено комбіновану систему для отримання біметалів з метою забезпечення
достатньо високого рівня міцності зчеплення пластин біметалу, щоб унеможливити
відокремлення робочої пластини в процесі подальшого використання біметалевих виробів.
Результатом цих досліджень став комбінований послідовний процес лазерно-ливарного
наплавлення з застосуванням допоміжного індукційного джерела, при цьому функції,
послідовність та час дії джерел енергії чітко розмежовані. Сформований спеціально
розробленою фокусуючою системою лазерний промінь створює необхідно-заданий
мікрорельєф на поверхні матеріалу основи, формуючи необхідну площу зони теплового
контакту для подачі розігрітого попередньо матеріалу. Можливість автоматичної зміни
параметрів лазерного променю адаптивною фокусуючою системою підчас роботи дає
змогу контролювати розміри та геометрію створеної перехідної зони. Це зменшує витрати
на обладнання при реалізації широкого діапазону товщин та геометрії біметалевих шарів з
гарантованим металургійним зв‟язком.
Застосування розробленої комбінованої лазерно-ливарної системи для отримання
біметалічних матеріалів цілком реалізовується технологічно і забезпечує надійне
з'єднання між шарами матеріалів, які входять до складу різних біметалів, що дозволяє
рекомендувати розроблену систему для подальшого доопрацювання і впровадження у
серійне виробництво.
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ВИГОТОВЛЕННЯ КОРОЗІЙНОСТІЙКИХ БІМЕТАЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
У сучасному машинобудуванні спостерігається помітний, постійно зростаючий попит
на різні метали та їх сплави зі спеціальними можливостями, такими як абразивна
зносостійкість, стійкість до корозії в агресивному середовищі, висока зносостійкість при
підвищених температурах, дії надшвидкісних газових потоків, високонапірних струменів
рідини і таке інше. Деталі машин що працюють в таких екстремальних умовах
виготовляються з дорогих високолегованих залізовуглецевих сталей, сплавів на основі Ni,
Co, Ti й інших елементів. Значна частина серед них в процесі експлуатації піддається
зношуванню, утворюючи пари тертя або внаслідок дії гідро- або газоабразивних
струменів. При цьому критична величина зношування деталей у залежності від багатьох
факторів змінюється досить в широкому діапазоні значень – від 0,1мм до кількох мм, але
не перевищує 4-5мм. Тому економічно доцільно такі деталі виготовляти двошаровими із
біметалів, що містять зовнішній функціональний шар і основний конструктивний. При
цьому для забезпечення високих експлуатаційних характеристик між складовими біметалу
повинна бути висока міцність зчеплення, що досягається наявністю між ними
металургійного зв‟язку.
Найбільш відоме виготовлення біметалів з використанням процесів лиття, які почали
застосовувати у промисловості раніше інших, але вони енергоємні і мають багато інших
недоліків. Значний поштовх розвитку процесів виготовлення біметалів надали технології
електродугового наплавлення, у тому числі порошковими стрічками, розроблені в ІЕЗ ім.
Є.О. Патона і ТОВ «СТІЛ ВОРК» До головних недоліків цих технологій слід віднести
низьку якість поверхні наплавленого шару, яка потребує додаткової механічної обробки,
порівняно високу собівартість процесу виробництва. Конкурентоспроможними є способи
електрошлакового наплавлення рідким складовим біметалу, що дозволяють отримувати
якісне з‟єднання шарів з мінімальним підплавленням основного металу. Можливе
використання плазмового наплавлення при виготовленні біметалів. Відомі способи
виготовлення біметалів з використанням лазерного наплавлення.
Значний інтерес представляє процес, що дозволяє отримувати шар сплавлення
складових біметалу, товщина і властивості якого забезпечують високу міцність їх
зчеплення та унеможливлює його розшарування в процесі експлуатації при високій
продуктивності і оптимальній собівартості. Для рівномірності розподілення зон контакту
розплаву, що обумовлене силами поверхневого натягу розплаву, величини яких залежать
від температури, та високого тепловідведення, необхідно використовувати додаткові
системи підігрівання розплаву до заданого значення.
Аналіз експериментальних зразків свідчить, що функціональні складові практично
повністю розплавились, внаслідок чого утворився розчин нікелевого сплаву у вуглецевій
сталі. Границя розділу має хвилясту форму, що обумовлено станом та геометрією
контактних поверхонь. Аналіз якості зони сплавлення (відсутність порожнин, тріщин,
включень, різких границь між складовими структур і таке інше) дозволяє зробити
висновок щодо мінімальних розмірів зони сплавлення, яка складає від 0,5 до 1 мм.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОЇ
ЛАЗЕРНО-ГІДРОСТРУМЕНЕВОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ
Підвищення експлуатаційних властивостей поверхневого шару металевих деталей
шляхом технологічного забезпечення низької шорсткості, дисперсної структури з високою
твердістю та залишковими напруженнями стиску є важливим критерієм зростання
конкурентоспроможності виготовлених виробів.
Великими потенційними можливостями комплексного забезпечення якості
поверхневого шару металевих деталей володіють комбіновані або гібридні методи
лазерної термообробки (ЛТО) в поєднанні з ультразвуковою обробкою, дробоструминною
або гідроструменевою обробкою (ДСО) [1, 2].
Метою даної роботи є розробка комбінованого термодеформаційного методу зміцнення
та оздоблювання для комплексного забезпечення якості поверхневого шару металевих
деталей з використанням ЛТО та ДСО.
Для проведення попередніх експериментальних досліджень використано плоскі зразки
із сталі 45. ЛТО проводили за допомогою волоконного лазера та сканатора [2]. ГСО
зразків здійснювали з використанням технологічної установки. Схеми комбінованої
лазерно-гідроструменевої обробки приведено на рис. 1.

Рис. 1

Комбінована лазерно-гідроструменева обробка: а) ГСО+ЛТО; б) ЛТО+ГСО

В даній роботі, процес термодеформаційного зміцнення та оздоблювання металевих
деталей здійснюється за роздільною схемою (рис. 1), при якій формування дисперсних
зносостійких приповерхневих шарів та мікрорельєфу з низькою шорсткістю на
оброблюваній поверхні, проводять при визначених температурах нагрівання лазерним
випромінюванням та наступною інтенсивною поверхнево-пластичною деформацією
високошвидкісним струменем рідини з повітряними кавернами або навпаки, коли
поверхнево-пластичну деформацію здійснюють окремо перед дією лазерного променя.
Комбінована
лазерно-гідроструменева
оздоблювально-зміцнювальна
обробка
металевих деталей дозволить поліпшити як параметри мікрорельєфу поверхні, так і
підвищити фізико-механічні властивості поверхневого шару.
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ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВОГО ПАЛИВА ДЛЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО
ЗГОРАННЯ
Водень - один з найбільш поширених елементів на Землі. У земній корі з кожних 100
атомів 17 - атоми водню. Він становить приблизно 0,88% від маси земної кулі. Основна
маса водню потрапляє до атмосфери в результаті біологічних процесів. При розкладанні в
анаеробних умовах мільярдів тонн рослинних залишків, у повітря виділяється значна
кількість водню. Водень в атмосфері швидко розсіюється і потрапляє у верхні шари
атмосфери. Маючи малу масу, молекули водню володіють високою швидкістю
дифузійного руху (вона близька до другої космічної швидкості) і, потрапляючи у верхні
шари атмосфери, можуть потрапити у космічний простір. Концентрація водню у верхніх
шарах атмосфери становить 1 • 10-4%. Водень, що отримується з води, - один з найбільш
енергонасичених носіїв. Теплота згоряння 1 кг H2 становить 120 МДж/кг, бензину 46 - 50
МДж/кг [1].
Водень може замінити будь-який вид пального у різноманітних сферах енергетики,
транспорту, промисловості. Він замінює бензин в автомобільних двигунах, гас в
реактивних авіаційних двигунах, ацетилен, природний газ. Водень легко транспортується
по трубах і розподіляється по дрібним споживачам, його можна отримувати і зберігати в
будь-яких кількостях.
У процесі конверсії метану водяною парою, діоксидом вуглецю, киснем і оксидом
вуглецю протікають наступні каталітичні реакції. Процес отримання водню конверсією
природного газу здійснюється у три стадії. Перша стадія - конверсія метану у трубчастій
печі:
CH4 + H2O = CO + 3H2 - 206,4 кДж/моль або CH4 + CO2 = 2CO + 2H2 - 248, 3 кДж/моль.
Друга стадія пов'язана з доконверсією залишкового метану з першої стадії киснем і
введенням у газову суміш азоту, якщо водень використовується для синтезу аміаку.
2CH4 + O2 = 2CO + 4H2 - 35,6 кДж / моль.
Третя стадія - конверсія оксиду вуглецю водяною парою:
CO + H2O = СO2 + H2 - 41,0 кДж / моль.
Для всіх стадій потрібна водяна пара, а для першої стадії - багато тепла, тому трубчасті
печі зовні обігріваються метаном, а залишкове тепло використовувалося для отримання
водяної пари.
Електроліз - отримання водню з води шляхом пропускання через неї електричного
струму. Для отримання невеликої кількості водню шляхом електролізу необхідно багато
електричної енергії, що призводить до високої вартості продукту.
Перспективною є використання водню як пального для автомобілів. Розглядається
заміна бензобака на автомобілі балонами із стисненим воднем. Відповідна апаратура вже
існує для автомобілів на стиснутому природному газі [2].
Існує одна перспективна можливість використання водневого палива - гідриди. Атоми
металів розташовуються в певному порядку, їх структуру називають кристалічною
граткою. Деякі метали і сплави здатні між своїми атомами розмістити атоми водню. Такі
структури називають гідридами. Ємність водню у такій структурі вп'ятеро вище, ніж у
балона зі стисненим газом, і вдвічі - ніж у скрапленого. Найкращою основою для гідридів
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є титан. Процес відбувається при нагріванні гідридів. Ще одна важлива властивість – вони
значного безпечніші за інші способи зберігання водню. Але для автомобільного
транспорту ємність і у них замала, вага і вартість установки є доволі значними.
Перспективним вважається спосіб, при якому сировиною слугує метанол. Бак
автомобіля наповнюється метанолом. Він потрапляє до реактору, випаровується і в
присутності каталізатора реагує з водяною парою, виділяючи водень і двоокис вуглецю.
Реакцію можна провести таким чином, що другим з продуктів виявиться не СО 2, а СО.
Оскільки Н2 і СО горючі, їх можна разом безпосередньо спалювати в циліндрах двигуна
внутрішнього згоряння.
Запропонований варіант дозволяє отримати кращий КПД двигуна, єдиним прямим
продуктом реакції є водяна пара, оксидів азоту викидається в атмосферу у 5 разів менше,
ніж при використанні бензину.
Силова установка, яка реалізує спосіб Колбенева (Патент №2100628) [3]
Використання: спосіб роботи силової установки з двигуном внутрішнього згоряння,
який використовує водень або його суміш із вуглеводневим паливом.
Суть винаходу: спосіб використовує подачу енергоносія і води в газогенератор,
підтримання співвідношення мас води і енергоносія більшим, стехіометричне, проведення
реакції, отримання суміші водяної пари і водню, подачу пари газу в двигун, спалювання
горючої суміші і перетворення енергії розширюються газів в обертальну енергію
колінчастого вала. Як енергоносій використовують сплав 96-75% алюмінію; 0,5-5,0%
галію; 0,5-5,0% індію; олово, кадмій, сурма, вісмут, магній, тощо.
2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2 + Q;
2Al + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2 + Q
2Al + 2NaOH + 2H2O = 2AlNa2O2 + 3H2 + Q;
Si + 2NaOH + H2O = Na2SiO3 + 2H2 + Q

1 – двигун, 2 – газогенератор, 3, 4 – входи, 5, 6 – виходи, 7 – насос, 8 – резервуар, 9 – бак,
10 – нагнітач, 11 – відстійник, 12 – механізм видалення шлаку, 13 – конденсатор, 14 –
регулятор, 15 – насос, 16 – вихлопна труба, 17 – кран
Рис. 1 – Схема установки
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Пуск двигуна 1 здійснюється на вуглеводневому паливі, водні або суміші водню і
вуглеводневого палива. За допомогою нагнітача 10 вода прямує з бака 9 через вхід 4 до
газогенератора 2 для отримання водню і розрідження шлаку в механізмі 12 примусового
його видалення у відстійник 11. З резервуара 8 енергоносій за допомогою насосу 7
надходить на вхід 8 газогенератора 2, де відбувається перемішування енергоносія і води. З
виходу 6 газогенератора 2 водяна пара, водень і повітря проходить через конденсатор 13,
де пароводень перетворюється у водень із заданим вмістом води. Залишок води
повертається до баку 9. Для регулювання співвідношення мас водяної пари і водню у
пароводневій суміші змінюють параметри електромагнітного регулятора 14 і пропускають
частково або повністю пароводневу суміш через конденсатор 13. Повітря, проходячи
через резервуар 8, нагрівається теплом газогенератора, ліквідує брикетування енергоносія
і зменшує тертя його часток, і надходить в двигун 1 через насос 15.
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ОЦІНКА ВПЛИВУ ЯКОСТІ ВІДЛИВКИ НА ЯКІСТЬ ГОТОВОЇ ДЕТАЛІ
Якість обробки деталей гірничо-металургійного устаткування визначається, в тому
числі, стійкістю різального інструменту. Перспектива використання дорогих сучасних
інструментальних матеріалів для підвищення стійкості різального інструменту, а
відповідно і ефективності обробки виготовлення деталей з високомарганцевих сталей,
практично вичерпана в даний час, про що свідчить інформація отримана з матеріалів
останніх досліджень і публікацій [1, 5].
Обробка різанням деталей з важкооброблюваних марок сталей і чавунів є актуальною
проблемою для Криворіжжя, де збільшуються обсяги виготовлення деталей з високомарганцевих
сталей для гірничо-металургійного устаткування. Рівень швидкостей різання загартованих

сталей і сплавів, схильних до наклепування (110Г13Л, 120Г18Х2МНЛ) при обробці
традиційними інструментальними матеріалами (ВК8, Т5К10, Т15К6) складає V = 612 м/хв., t = 6-8 мм, s = 0,8-1,5 мм/об, що стримує умови продуктивної обробки заготовок з
висомаргацевих сталей.
Використання різальних пластин з надтвердих матеріалів на основі КНБ на практиці
зустрічає обмеження через схильність до швидкого руйнування при зміні умов різання, які
можливі при обробці заготовок із дефектами литва раковини (залишки формувальних
матеріалів) (рис.1.), а також відносно висока вартість обробки, що стримує
впровадженням нових технологій обробки і використання різальних пластин з надтвердих
матеріалів на основі КНБ [3].
На сьогодні для підприємства потрібно встановити наскільки допустимим є
використання заготовок із дефектами литва (раковини, залишки формувальних матеріалів)
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тому, що стійкість інструменту при обробці заготовок із дефектами литва знижується до
5-6 разів.

Рис. 1 – Дефекти поверхні заготовки, що створюють умови переривчатого різання при
механічній обробці поверхні
Вказані вище обмеження отримали визначення при проведені експериментальних
досліджень обробки бронів конусних дробарок, де фіксувались граничні спрацювання
різальних пластин з надтвердих матеріалів на основі КНБ [1].
Застосування змінних різальних пластин з надтвердих матеріалів на основі КНБ
дозволяє ефективно вирішити ряд технічних і економічних завдань:
1). Значно збільшити швидкість різання, довівши її до рівня 80-120 м/хв, (тобто
мінімум в 10 разів). При цьому трудомісткість обробки знижується в 2-6 разів.
2). Отримати шорсткість оброблюваної поверхні Ra 3,2 – 1,6 (рівень шліфування). При
цьому дотримується стабільність отриманих геометричних розмірів, що є найважливішим
чинником отримання деталей дробарок.
3). При точінні або фрезеруванні високомарганцевих сталей інструментом на основі
КНБ (завдяки негативній геометрії передніх кутів) в поверхневому шарі оброблюваного
матеріалу глибиною до 50-70 мкм створюється стискаюча напруга, що підвищує
експлуатаційні властивості деталі. При високих швидкостях різання (V=80-120м/хв) в
поверхневому шарі оброблюваної деталі не відбувається структурних змін, оскільки
велика частина тепла поглинається стружкою.
4). Токарна обробка інструментом з КНБ дозволяє виключити застосування плазмового
підігріву при обробці бронів, що знижує загальні витрати на механічну обробку, зменшує
витрати електроенергії, виключає витрати на придбання і ремонт плазмотронів.
5). Застосування різального інструменту, з механічним кріпленням змінних поворотних
пластин, дозволяє значно скоротити допоміжний час, куди зокрема входить: зняття
інструменту з верстату, заточування інструменту, розмірне підналагодження.
6). Високошвидкісна обробка пластинами з КНБ на порядок знижує зусилля різання,
що запобігає передчасному зношуванню дорогих верстатів [4].
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БАЛАНСУВАННЯ І ПРІОРИТЕТНІСТЬ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
БОЙОВИХ БРОНЬОВАНИХ МАШИН
Протягом відносно короткої історії броньованої техніки, що становить близько ста
років, характер ведення бойових дій неодноразово змінювався. Ці зміни були
кардинальними, від «позиційної» до «маневреної» війни, потім локальні конфлікти і нині
антитерористичні операції, що й зараз спостерігається на південному сході України.
Відповідно змінювалось і ранжування основних властивостей бойових броньованих
машин (ББМ), які в експертних колах ще називають "Броневим трикутником" (рис. 1, а).
Класичне поєднання «вогнева міць - захист - маневреність» неодноразово оновлювалося і
доповнювалося новими компонентами [1]. Світова онлайн - спільнота Defense IQ, що є
авторитетним джерелом новин військової тематики, за результатами експертного
опитування у 2018 році сформувала «Броньовий шестикутник» (рис. 1, б). В умовах
стрімкого технологічного прогресу, збільшення кількості критеріїв порівняння танків з
трьох до шести є цілком закономірним явищем [2, 3].

Рис. 1 – Основні властивості ББМ:
а – класичні; б – експертне опитування Defense IQ 2018 року
Відповідно до програми розвитку озброєння та військової техніки НАТО, однією з
вимог до танків є адаптація до дій в міських умовах. Саме характер передбачуваних
бойових дій є визначальним фактором при формуванні вимог до військової техніки. Роль
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ББМ залишається надважливою в умовах проведення Операції Об'єднаних Сил (ООС) і
пріоритетність їх зростає. Унікальність ББМ полягає в можливості рухатись на високій
швидкості в умовах відносного захисту [3].
Сучасні вимоги та значне розширення можливостей засобів ураження ББМ зробило їх
мобільність і живучість найважливішими умовами виконання бойових завдань.
Комплексний розвиток основних бойових якостей ББМ сприяє постійному підвищенню
його маси. Це обумовлює підвищення потужності двигунів для забезпечення необхідних
тягово-динамічних якостей машин та високих значень середньої швидкості руху
пересіченою місцевістю. При цьому силова установка повинна займати як можливо
менший об'єм і мати відповідні експлуатаційні якості.
Аналіз світових тенденцій показує, що розвиток ББМ пов'язаний з подальшим
удосконаленням дизелів. Сьогодні у Німеччині, США, Франції, Росії, Китаї, інших країнах
з метою підвищення тягової динаміки і маневреності ББМ проводяться дослідження в
цьому напрямку. Серед головних вимог є підвищення потужності дизеля при зниженні
витрати палива і викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами [4].
Означене забезпечує поліпшення показників маневреності та рухомості ББМ, які
створюють більш сприятливі умови для їх керування, знижують стомлюваність водія при
здійсненні тривалих маршів, збільшують динаміку руху і середні швидкості руху колон,
особливо на пересіченій місцевості.
Такі якості ББМ як мобільність і живучість передбачають певний баланс між собою та
будуються на основі комплексного підходу. Неможливо вдосконалити захист ББМ
(наприклад: встановлення динамічного чи протикумулятивного захисту; кріплення
навісної, пасивної, керамічної броні; збільшення товщини лобової проекції; встановлення
протимінних екранів чи подвійного днища), попередньо не підвищивши потужність
двигуна [5].
Необхідно підкреслити те, що основний напрямок розвитку ББМ значною мірою
пов‟язаний з модернізацією раніше випущених зразків, які перебувають на озброєнні та у
виробництві. При здійсненні модернізації вітчизняних зразків ББМ є можливість у
відносно короткі терміни і при суттєво менших витратах домогтися підвищення
ефективності та привести їх у відповідність з постійно зростаючими вимогами. Цей шлях
вважається найкращим, оскільки модернізація є, по суті, безперервним процесом
проведення науково-технічних, конструктивних і технологічних заходів, спрямованих на
підвищення основних бойових властивостей танка і продовження його життєвого циклу.
Отож, враховуючи вищевикладене, модель основних властивостей ББМ повинна мати
наступний вигляд - «захист - вогнева міць-маневреність». Мається на увазі не важливість
окремих властивостей, а пріоритетність черговості етапів модернізації. Тобто, перше – це
вдосконалення комплексного захисту (активного, пасивного, протимінного і.т.д); друге –
компонування комплексу озброєння (модуля) у відповідності до основного призначення;
третє - забезпечення необхідної питомої потужності, мобільності та тягових зусиль з
урахуванням розрахункової маси комплексу захисту та озброєння, що передбачається при
проектуванні на першому і другому етапі.
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ЩОДО ЗАХИСТУ ЕКІПАЖУ БОЙОВОЇ БРОНЬОВАНОЇ МАШИНИ ПРИ ПІДРИВІ
Поряд з вічним протистоянням засобів ураження та броньових перешкод, стрімко
набирає актуальності протистояння бойових броньованих машин (ББМ) з протитанковими
мінами та саморобними вибуховими пристроями (далі МВП – мінно-вибухові пристрої).
Бойові дії на Донбасі показують, що МВП представляють велику небезпеку для екіпажів,
оскільки рівень протимінного захисту ББМ ЗС України недостатній.
Сучасні технології дозволяють створювати бронекорпуси та шасі, які можуть
витримувати підриви на потужних вибухових пристроях без руйнування. Тоді екіпаж
являється захищеним від безпосереднього впливу ударної хвилі та продуктів детонації,
але основним уражаючим фактором залишається, так званий, «ефект метання»,
викликаний великим вертикальним прискоренням машини. Запобігти передачі
максимального імпульсу на екіпаж можливо за рахунок використання протимінних сидінь
з енергопоглинаючими елементами (ЕПЕ), оскільки сидіння є елементом конструкції
ББМ, що сприймає вибухове навантаження та передає його на організм людини.
Конструкція та параметри сидіння визначають значення отриманих людиною
перевантажень внаслідок підриву [1].
Цільовою функцією роботи протимінного сидіння є максимальне прискорення, яке
необхідно мінімізувати. Тому основну роль тут відіграє не конструкція сидіння, а
встановлення в місцях його кріплення елементів, що поглинатимуть енергію вибуху.
Вибухове навантаження суттєво відрізняється від інших ударних навантажень і швидкість
його наростання практично миттєва, тому існуючі ЕПЕ матимуть ефект запізнення. З
проведеного аналізу встановлено, що задовольнятимуть такі вимоги крашбокси - це з‟ємні
елементи конструкції, призначені для поглинання енергії удару, спрямованої вздовж осі
елемента, шляхом множинної деформації в передбаченій послідовності. Поглинати значну
частину енергії удару крашбоксам дозволяє поетапна зміна розмірів його перерізу. Ефект
запізнення при спрацюванні, в такому випадку, можна компенсувати наявністю отворів,
заглибин та ребер, що будуть ініціювати початок деформації (рис. 1).
Отже, завдання зводиться до отримання оптимальної характеристики ЕПЕ, що
визначається його здатністю до поглинання енергії і описується залежністю сили
спрацювання ЕПЕ від його ходу. Для збільшення поглинання енергії можна збільшувати
силу спрацьовування і хід ЕПЕ. Проте хід ЕПЕ зазвичай є обмеженим, а збільшення сили
спрацьовування призведе до перевищення граничних значень критеріїв травмування
екіпажу. Основним для оцінки реакції системи “людина-сидіння” при підриві ББМ
прийнято критерій DRI (Dynamic Response Index) - індекс динамічної реакції хребта по
вертикалі [1].
Складність вирішення такого завдання в тому, що кількість енергії, яку має поглинути
ЕПЕ визначити точно аналітичним шляхом, забезпечивши при цьому допустимі значення
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DRI, являється, практично, неможливим. Так як, необхідно врахувати масу ББМ, кількість
вибухової речовини, реакцію корпусу на дію МВП, реакцію системи "людина сидіння" на
імпульс від корпусу і реакцію окремих частин організму. Крім того, розгляд загальних
принципів нормування ударних прискорень ускладнюється тією обставиною, що
людський організм представляє собою не гомогенну, а різнорідну гетерогенну масу.
Експерименти з підривами, відносяться до високовартісних, маловивчених та рідкісних.
Випробування організовуються так, щоб отримати максимум інформації про величини
параметрів вибухових навантажень, бо вони через неможливість їх відтворення при
повторних дослідженнях стають в своєму роді єдиними. Тому теоретичні дослідження є
обов‟язковим етапом перед проведенням натурних випробувань.
Ефективним альтернативним рішенням цього завдання являється застосування
числового моделювання в багатокритеріальному програмному комплексі, що позволяє
моделювати швидкоплинні, високонелінійні процеси та проводити параметричні
дослідження елементів конструкції ББМ. На рис. 1 представлений порядок проведення
етапів моделювання [2]:
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Рис. 1

Послідовність процесів моделювання, щодо нормування локальних імпульсних
навантажень екіпажів ББМ при підриві на МВП

Перший - створення скінченно-елементної моделі (СЕМ) корпусу та інтегрованим в
нього манекеном HIBRID III для визначення виникаючих прискорень на сидінні;
Другий - створення геометричної моделі протимінного сидіння;
Третій - створення геометричної моделі ЕПЕ, конструкція якого передбачатиме
можливість монтажу в конструкцію сидіння та створення розрахункової СЕМ ЕПЕ для
параметричної оптимізації обраного варіанту ЕПЕ;
Четвертий - інтегрування ЕПЕ з оптимальною характеристикою в модель протимінного
сидіння;
П'ятий - інтегрування протимінного енергопоглинаючого сидіння з відповідним ЕПЕ
замість спрощеної моделі сидіння в розрахункову СЕМ корпусу ББМ з манекеном HIBRID
III, для проведення числового експерименту вибухового навантаження екіпажу при
підриві, та визначення значення DRI, яке не повинне перевищувати 17,7.
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ВІРТУАЛЬНЕ БАЗУВАННЯ АСИМЕТРИЧНИХ ЗАГОТОВОК НА ТОКАРНОМУ
ВЕРСТАТІ З ЧПК
Одним з етапів технологічного процесу є визначення розташування системи координат
заготовки відносно системи координат верстата. На верстатах фрезерної групи ця
процедура виконується один раз після закріплення заготовки на столі. На токарних
верстатах з Y-віссю та на токарно-фрезерних верстатах при обробленні асиметричних
заготовок (рис. 1) виникає необхідність визначати реальне положення заготовки і
неодноразово орієнтувати її відносно системи координат верстата під час виконання однієї
операції.

Рис. 1

Заготовка з асиметричними конструктивними елементами

Зазвичай для цього використовують вимірювальні щупи. Процес вимірювання є досить
тривалим, через що загальна продуктивність операції істотно зменшується, а собівартість
оброблення зростає. Розробники шукають шляхи для прискорення цього процесу. Однією
лише заміною типу вимірювального щупа можна скоротити час вимірювань з 5 хв. 30 сек.
до 1 хв. 30 сек. [1].
Авторами запропонований інноваційний підхід для вирішення даної проблеми, який
передбачає використання цифрового фотографування еталонно базованої та оброблюваної
заготовок [2, 3].
В затискному пристрої шпинделя верстата встановлюють еталонну заготовку і
визначають положення осей її системи координат в перпендикулярній та (або) в
паралельній до її поздовжньої осі площинах цифровим фотографуванням. При цьому, в
залежності від складності конфігурації заготовки, використовують один або два цифрових
фотоапарата. Еталонну заготовку орієнтують та фотографують також, за потреби, між
переходами оброблення.
Положення осей системи координат оброблюваної заготовки визначають швидкісним
цифровим фотографуванням при обертанні шпинделя верстата з уповільненою частотою,
причому фотографування для визначення положення осей системи координат еталонної
заготовки та осей системи координат оброблюваної заготовки здійснюють з одних позицій.
Цифрову фотографію еталонної заготовки та кожну з цифрових фотографій оброблюваної
заготовки порівнюють за допомогою комп‟ютерної програми в режимі реального часу та
зупиняють обертання шпинделя верстата при ідентифікації однієї з цифрових фотографій
оброблюваної заготовки з цифровою фотографією еталонної заготовки.
Процес орієнтації оброблюваної заготовки відносно еталонної займає декілька секунд.
Схема електричних та механічних підключень системи орієнтації заготовок [4], що
інтегрована з існуючою системою ЧПК верстата, представлена на рис. 2.
174

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

Рис. 2

Схема електричних та механічних підключень системи орієнтації заготовок

Система складається з блоку 1 контролю розташування заготовок, виконаного у вигляді
цифрових фотоапаратів 2 швидкісної зйомки, об‟єктиви яких розміщені в площині,
перпендикулярній осі токарного шпинделя 3, та (або) в площині, паралельній осі
токарного шпинделя 3, і направлені на позицію встановлення заготовок 4. Блок 1
контролю розташування заготовок з‟єднаний інтерфейсом 5 з блоком 6 оброблення
інформації, що виконаний на базі комп‟ютера і складається з програми розпізнавання
зображень. Блок 6 оброблення інформації з‟єднаний інтерфейсом 7 з системою ЧПК 8
верстата. Система ЧПК 8 з‟єднана з урухомником 9 уповільненого обертання токарного
шпинделя 3 та енкодером 10 кутового положення шпинделя. Інтерфейсом зворотного
зв‟язку система ЧПК 8 з‟єднана з блоком 1 контролю розташування заготовок.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАРІЗАННЯ ГЛОБОЇДНИХ ЧЕРВ’ЯЧНИХ КОЛІС
ДИСКОВИМИ ФРЕЗАМИ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНОМУ ФОРМОУТВОРЕННІ
Глобоїдні черв‟ячні передачі достатньо часто використовуються в машинах, механізмах
та обладнанні машинобудівної, металургійної, транспортної, енергетичної, гірничовидобувної, переробної галузей промисловості. Ці передачі визначаються компактністю,
високою навантажувальною спроможністю, підвищеним коефіцієнтом корисної дії. Їх
експлуатаційні характеристики досягаються модифікацією глобоїдного черв‟ячного
зачеплення, складними технологіями виготовлення і складання черв‟яка та черв‟ячного
колеса. В процесі експлуатації різні фізико-механічні властивості матеріалів черв‟ячного
колеса та глобоїдного черв‟яка спричинюють значно більше зношування зубців
черв‟ячного колеса порівняно з витками черв‟яка. Тому, заходи технологічної підтримки
економічно виправданого виготовлення черв‟ячних коліс під час ремонту важливі для
відновлення функціональних властивостей приводів машин і подовження їх життєвого
циклу. Отже, актуальним є розроблення науково-технічних засад обґрунтованого
доповнення положень теорії глобоїдного зачеплення та їх технологічного забезпечення
для виробництва нових та реновації використовуваних приводів із глобоїдними
черв‟ячними передачами з метою отримання та підвищення їх експлуатаційних
характеристик.
Використовувані для нарізання зубців глобоїдного черв‟ячного колеса традиційні
процеси формоутворення передбачають застосовування на зубофрезерних верстатах
складних у виготовленні або налагодженні та експлуатації глобоїдних черв‟ячних фрез
або дво- чи чотирирізцевих фрез [1]. Особливості нарізання зубців на черв‟ячних колесах
спонукають до пошуку альтернативних способів більш ефективних технологічно. Одним
із таких є спосіб радіально-колового нарізання зубців на зубофрезерному верстаті
непрофільованою дисковою фрезою при безперервному обертанні нарізуваного
зубчастого колеса [2]. Відомі дві різновидності цього способу зубонарізання. Для першої
різновидності встановлена з певним ексцентриситетом на інструментальній оправці
дискова фреза отримує коловий рух навколо осі обертання шпинделя зубофрезерного
верстата. Для другої різновидності дискова фреза отримує у спеціальному пристрої
зворотно-поступальний рух в радіальному напрямку нарізуваного зубчастого колеса.
Здебільшого зворотно-поступальний рух забезпечується циліндричним ексцентриком.
Безперервний зворотно-поступальний чи обертовий рух дискової фрези кінематично
узгоджений передавальним відношенням із безперервним обертовим рухом заготовки
нарізуваного зубчастого колеса.
Дискові фрези, використовувані у двох різновидностях способу формоутворення зубців
на черв‟ячних колесах, забезпечують отримання бокових поверхонь зубців по висоті зуба
переважно випуклого профілю з малою кривизною та вздовж зуба ввігнутого профілю з
кривизною, що менша за найбільшу кривизну витка глобоїдного черв‟яка. Така
геометрична форма поверхні зубця черв‟ячного колеса наближена до спряженої із
модифікованою випуклою повздовжньою формою витка та прямолінійною лінійчастою
формою по висоті витка глобоїдного черв‟яка, що сприяє локалізації контакту на
поверхнях зубців черв‟ячного колеса у зібраній передачі.
Моделювання процесів колового та зворотно-поступального формоутворення
дисковими фрезами полягало у визначенні співвідношень, що описують бокові поверхні
зубців глобоїдного черв‟ячного колеса. Формування бокових поверхонь зубців
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здійснюється лівим (коефіцієнт KRL = +1) та правим (коефіцієнт KRL = -1) твірними колами
дискової фрези радіусом R1 . Товщина дискової фрези рівна В , а величина зміщення
твірних кіл відносно центральної площини симетрії дискової фрези становить: b = B/2 .
Утворення міжзубцевої западини черв‟ячного колеса відбувається почергово правим та
лівим твірними колами дискової фрези, що здійснюють плоско-паралельний рух в
радіальній площині та симетрично відносно середнього кола черв‟ячного колеса радіусом
Rm2. Радіус середнього кола Rm2 та величина верстатної міжосьової віддалі Аm при
зубонарізанні визначаються за такими співвідношенням:
Am Rm2 R1 ,
Rm2 R f 2 e ;
де е – ексцентриситет встановлення дискової фрези або ексцентриситет кулачка;
Rf2 – радіус кола западин черв‟ячного колеса.
Нарізання зубців виконується при встановленні дискової фрези під кутом
нахилу
зубця черв‟ячного колеса, який рівний максимальному ділильному куту підйому витка
глобоїдного черв‟яка, який може бути визначений за стандартизованою залежністю, що
встановлена для випадку нарізання глобоїдного черв‟яка модифікованого за способом AU:
tg
( R2 0,96 a ( 1 Z 2 / Z 20 )) / u20 R10 ,
де R10 та R2 – радіуси ділильних кіл глобоїдного черв‟яка та черв‟ячного колеса;
u20 – верстатне передавальне число при нарізанні глобоїдного черв‟яка;
Z2 та Z20 – число зубців відповідно черв‟ячного колеса та виробничого колеса;
а – міжосьова відстань глобоїдної черв‟ячної передачі.
Співвідношення між взаємним переміщенням дискової фрези та черв‟ячним колесом
дозволили отримати вирази для визначення координат точок бокових поверхонь зубців
глобоїдного черв‟ячного колеса:
- для способу з коловим рухом дискової фрези:

x2 E

R1 (cos 2 cos sin 2 sin sin ) e(cos 2 cos sin 2 sin sin )
K RLb sin 2 cos
Am cos 2 ;
y2 E R1 ( sin 2 cos cos 2 sin sin ) e( sin 2 cos cos 2 sin sin )

K RLb cos 2 cos
z2 E R1 cos sin

Am sin 2 ;
e cos sin
K RLb sin .

- для способу із зворотно-поступальним рухом дискової фрези:
x2 G
y2 G

R1 (cos 2 cos sin 2 sin sin ) r cos 2 cos
K RLb sin 2 cos
Am cos 2 ;
R1 ( sin 2 cos cos 2 sin sin ) r sin 2 cos
K RLb cos 2 cos
Am sin 2 ;

z2 G

R1 cos sin

K RLb sin ,

де θ2 та θ – кути повороту відповідно черв‟ячного колеса та шпинделя верстата;
ε – координатний центральний кут певної точки твірного кола радіусом R 1 .
Отримані вирази використовуються для прогнозування параметрів зачеплення в
модифікованих глобоїдних черв‟ячних передачах.
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МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ ДВИГУНА
Сучасним шляхом вирішення прикладних математичних задач є застосування
чисельних методів розв'язання при комп'ютерному моделюванні динамічних процесів
різних систем автомобіля. Такі «випробування» прийнято називати чисельними
експериментами. Їх використання в інженерній практиці дозволяє багаторазово
застосовувати імітаційну модель в однотипних експериментах, за результатами яких
можна оптимізувати характеристики виробів, що розробляються. Це скорочує витрати
часу, праці і матеріалів на проведення великого обсягу експериментальних робіт на етапі
створення конструкції [1].
Коли превалюючими випадковими чинниками є зміна внутрішніх параметрів системи,
то моделювання здійснюється за допомогою стохастичної математичної моделі з
детермінованими вхідними параметрами. Розрахунок моделей здійснюється за допомогою
чисельних методів розв'язання диференціальних рівнянь. Одним з основних джерел
силового впливу на колісну машину є двигун внутрішнього згоряння.
З огляду на нерівномірність роботи двигуна, що обумовлена змінними тисками в
циліндрах й інерційними силами кривошипно-шатунного механізму, всі агрегати і
системи машини відчувають ті чи інші впливи, які можуть привести до появи небезпечних
напружень в деталях трансмісії, несучих систем і ходових частин колісної машини [2].
Для розрахунку параметрів коливань в трансмісії, що збуджуються нерівномірністю
роботи двигуна, достатньою характеристикою впливу є спектральний склад моменту
двигуна на останній корінний шийці колінчастого вала [1]. Обертальний момент двигуна
являє собою періодичну функцію, яка розкладанням в ряд Фур'є може бути представлена
дискретним спектром. Параметри гармонійної складової залежать від режиму роботи
двигуна. Крива обертального моменту сил тиску газів утворюється з індикаторної
діаграми роботи одного циліндра двигуна. Задля цього по індикаторній діаграмі
визначається залежність сил тиску газів (газових сил) на поршень від кута повороту
колінчастого вала. Отримана залежність використовується для побудови графіка
тангенціальної сили, що діє на кривошип. Результуючий момент на кривошипі
визначається відповідно до схеми (див. рис. 1) за формулою (1).

Рис. 1 − Схема розрахунку газових сил
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де: M Г − обертальний момент від сил тиску газів, [Н∙м];
F Г − сила тиску газів, що діє уздовж осі циліндра, [Н];
R ‒ радіус кривошипа, [м];
θ ‒ кут повороту колінчастого валу, [º];
ψ ‒ кут відхилення осі шатуна в площині його коливання, [º].
Графік обертального моменту від газових сил отримаємо підсумовуванням моментів,
що передаються на колінчастий вал від кожного циліндра з урахуванням їх фазового
зсуву. Момент сил інерції від зворотно-поступальних рухомих мас [3] визначається за
формулою:

де: MИ − обертальний момент від сил інерції рухомих мас КШМ, [Н∙м];
TИ − питома тангенціальна складова сили інерції КШМ для одного циліндра,
віднесеного до одиниці площі поршня, [Н/м2];
m − маса поступально рухомих частин КШМ, [кг];
ω − кутова швидкість колінчастого валу двигуна, [1/с];
λ − відношення радіуса кривошипа до довжини шатуна;
S − площа поршня, [м2].
Залежність обертального моменту двигуна від сил інерції будується в тому ж порядку,
що і залежність обертального моменту газових сил.
Для отриманих гармонік моментів газових і інерційних сил визначаються коефіцієнти
Фур'є і середній обертальний момент.
Таким чином, для функції обертального моменту двигуна f(t), представленої у вигляді
тригонометричного ряду Фур'є (3), амплітуди гармонік
A i і фази θ i обчислюються за формулами (4) і (5) відповідно.

де: F – комплекснозначний вектор моменту M k (результат перетворення Фур'є);
fft − математичний оператор швидкого перетворення Фур'є;
i – кількість обумовлених гармонік;
arg – функція, яка повертає фазу комплексного числа.
Отримані значення частот і амплітуд гармонійних складових сумарного моменту
газових і інерційних сил є вихідними даними (збуреннями) для подальшого визначення
динамічної навантаженості елементів обертальної системи трансмісії.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ШТИФТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Сборочные процессы деталей и узлов машин реализуют задачи достижения их
определенного взаимного расположения и фиксации. В зависимости от необходимого
значения точности взаимного расположения задача его фиксации реализуется выбором
параметров посадок в соединениях деталей или узлов, или за счет применения штифтовых
соединений (ШС), если по-другому центрирование реализовать не возможно.
Кроме того, ШС используются для скрепления деталей друг с другом, а также передачи
крутящих моментов, обеспечения однозначности положения деталей и узлов при сборке.
Исключительная важность ШС в процессе создания машин наглядно проявляется в том
уровне внимания к стандартизации штифтов, как за рубежом, так и странах СНГ. Так, в
1917 году в Германии первым изданным стандартом был стандарт DIN 1 на размеры
штифтов конических для машиностроения [1]. Инвариантность конструкций ШС
требовала индивидуального подхода к процессу их проектирования, что реализовалось в
стандартах предприятий на ШС.
Столь обширный диапазон применения ШС потребовал и большого разнообразия
конструкций штифтов, хотя в большинстве случаев, они представляют собой крепежные
изделия в виде цилиндрического или конического стержня, отличающиеся
определенными конструктивными элементами. Штифты используются в машиностроении
для фиксации положения двух и более деталей друг относительно друга.
В целом, все разнообразие конструкций штифтов, применяемых на постсоветском
пространстве, описано двумя группами стандартов, которые регламентируют технические
условия на их изготовление.
Первая группа стандартов: (ГОСТ 3128-70 (взамен ГОСТ 3128-60), ГОСТ 24296-93
(взамен ГОСТ 24296-80), ГОСТ 12207-79 (взамен ГОСТ 12207-66), ГОСТ 10774-80
(взамен ГОСТ 10774-75), ГОСТ 10773-93 (взамен ГОСТ 10773-80), ГОСТ 12850.1-93
(взамен ГОСТ 12850-80), ГОСТ 12850.2-93 (взамен ГОСТ 12850-80), ГОСТ 14229-93
(взамен ГОСТ 14229-78) описывает конструкции штифтов цилиндрических.
Вторая группа стандартов: (ГОСТ 3129-70 (взамен ГОСТ 3129-60, ГОСТ 9464-79
(взамен ГОСТ 9464-70), ГОСТ 9465-79 (взамен ГОСТ 9465-70), ГОСТ 19119-80 (взамен
ГОСТ 19119-73)) описывает конструкции штифтов конических.
Обе группы стандартов построены по не применяемой в настоящий момент схеме,
когда в технические условия (ТУ) вносились таблицы конструктивных размеров изделий.
При анализе обеих групп стандартов на конструкции штифтов выявлено, что
ГОСТ 26862-86 [2] регламентирует технические требования к изготовлению штифтов по
всем вышеперечисленным отечественным стандартам, дополнительно к требованиям в
них изложенным, кроме ГОСТ 10774-80 и ГОСТ 14229-93. Также [2] является одним из
первых стандартов нового типа, которые отличаются от более ранних стандартов тем, что
регламентирует только технические условия на определенную группу изделий. Таким
образом, изменения, вносимые в подобные стандарты, распространяются на стандарты
всей группы изделий. В этом случае, внесенные изменения о применении [2] были
согласованы с удалением из ранних версий ГОСТов всех конфликтующих с ним пунктов.
Штифты цилиндрические незакаленные по ГОСТ 3128-70 [3] используются в
соединениях деталей без передачи усилий. Усилия, возникающие в соединении,
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воспринимаются силами трения на сопрягаемых поверхностях, создаваемых силами
затяжки в резьбовых соединениях. В соответствии с рекомендуемым приложением [3]
допускается установка штифтов в сквозные и глухие отверстия по любым типам посадок.
В случае использования посадок с натягом и переходных посадок в глухих отверстиях,
при проектировании штифта необходимо предусмотреть изготовление конструктивного
элемента, обеспечивающего выход воздуха, который создает избыточное давление при
установке штифта.
Штифты цилиндрические закаленные по ГОСТ 24296-93 [4], используются в
соединениях с возможностью передачи усилий. ШС согласно приложения к [4] будет
иметь переходную посадку. В связи с этим в конструкции штифта необходимо
предусмотреть изготовление конструктивного элемента, обеспечивающего выход воздуха,
который создает избыточное давление при установке штифта.
Штифты по ГОСТ 12207-79 [5] используются в соединениях деталей без передачи
усилий (исполнение 1) и с передачей усилий (исполнение 2). Усилия в соединениях
деталей, где используются штифты исполнения 1, воспринимаются силами трения на
сопрягаемых поверхностях, создаваемых силами затяжки в резьбовых соединениях.
Штифты [5], особенностью конструкции которых является наличие резьбового отверстия
для извлечения штифта и лыски для выхода воздуха, целесообразно использовать для
глухих отверстий.
Штифты цилиндрические заклепочные по ГОСТ 10774-80 [6] используются в
соединениях деталей с передачей усилий, не превышающих расчетное значение предела
прочности материала штифта. Они могут быть использованы в качестве осей неразборных
соединений, или соединений с обеспечением возможности взаимного вращения двух
сопрягаемых деталей с невысокими требованиями к прочности и точности центрирования.
Штифты цилиндрические насеченные с коническими насечками по ГОСТ 10773-93 [7]
используются в соединениях деталей с передачей усилий, не превышающих расчетное
значение предела прочности материала штифта, регламентированных вышеуказанным
стандартом. Эти штифты используются при невысоких требованиях к точности
центрирования в условиях вибраций и знакопеременных нагрузок. Штифты по [7]
используются в неразборных соединениях с глухим отверстием или в разборных со
сквозным отверстием.
Штифты цилиндрические насеченные с насечками на всей длине и направляющим
концом по ГОСТ 12850.1-93 [8] и штифты цилиндрические насеченные с насечками на
всей длине и фаской по ГОСТ 12850.2-93 [9] используются в соединениях деталей с
передачей усилий, не превышающих расчетное значение предела прочности материала
штифта, регламентированных вышеуказанным стандартом. Данные штифты используются
при невысоких требованиях к точности центрирования в условиях вибраций и
знакопеременных нагрузок. Штифты по [8, 9] используются в неразборных соединениях с
глухим отверстием или в разборных со сквозным отверстием. Отличием штифтов [8] от
штифтов [9] является наличие направляющего конца, который облегчат их монтаж.
Штифты цилиндрические пружинные с прорезью по ГОСТ 14229-93 [10],
используются в соединениях с возможностью передачи усилий, возникающих при их
работе. Величины передаваемых усилий регламентированы вышеуказанным стандартом.
Данные штифты используются при невысоких требованиях к точности центрирования
деталей в условиях вибраций и знакопеременных нагрузок.
Помимо штифтов цилиндрических широко используются и штифты конические. В
отличие от штифтов цилиндрических, штифты конические используются только в
штифтовых соединениях с натягом. Натяг в штифтовых конических соединениях (ШКС)
образуется за счет осевого перемещения штифта, что позволяет плавно регулировать его
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величину. Величина натяга в ШКС должна быть обязательно указана на сборочном
чертеже соединения одним из способов, предусмотренных ГОСТ 2.320-82 [11].
Штифты конические по ГОСТ 3129-70 [12] используются в соединениях деталей с
возможностью передачи усилий в условиях низких вибрационных нагрузок. Штифты
данной конструкции, при необходимости повторных сборок соединения, устанавливаются
только в сквозные отверстия.
Штифты конические по ГОСТ 9464-79 [13] используются в соединениях деталей с
возможностью передачи усилий в условиях низких вибрационных нагрузок. Данные
штифты могут быть использованы для сквозных или глухих отверстий. Особенностью их
конструкции является наличие резьбового отверстия для извлечения штифта. Эти штифты
применяются в соединениях деталей, где не допускается выступание штифта над
поверхностью соединяемых деталей.
Штифты конические по ГОСТ 9465-79 [14] используются в соединениях деталей с
возможностью передачи усилий в условиях низких вибрационных нагрузок. Данные
штифты могут быть использованы для сквозных или глухих отверстий. Особенностью их
конструкции является наличие резьбовой цапфы для извлечения штифта. Эти штифты
применяются в соединениях деталей, где допускается выступание резьбовой цапфы
штифта над поверхностью соединяемых деталей.
Штифты конические разводные по ГОСТ 19119-80 [15] используются в соединениях
деталей с возможностью передачи усилий в условиях повышенных вибрационных
нагрузок. Они устанавливаются только в сквозные отверстия.
Для систематизации информации о штифтах, наиболее важные характеристики,
которые, как правило, учитывает разработчик при разработке ШС, приведены в табл. 1.
Таблица 1

ГОСТы на штифты, применяемые в машиностроении

№
п/п

Номер
стандарта
(ГОСТ)

1

3128-70

2

24296-93

3

12207-79

4

10773-93

с зазором
с зазором

7

12850.193
12850.293
10774-80

8

14229-93

с натягом

9

3129-70

с натягом

10
11
12

9464-79
9465-79
19119-80

с натягом
с натягом
с натягом

5
6

Посадка
ШС

с натягом
остальные
переходные
с натягом
остальные

с зазором
с зазором

Точность
центрирования

ТУ на
Отверстие
изготов- под штифт
ление
штифтов
Штифты цилиндрические
высокая
все типы
низкая
высокая
все типы
высокая
глухие
низкая
ГОСТ
сквозные
26862-86
низкая
глухие
сквозные
низкая
глухие
сквозные
низкая
глухие
низкая
в ГОСТе сквозные
в ГОСТе сквозные
низкая
глухие
Штифты конические
сквозные
высокая
глухие
ГОСТ
высокая
все типы
26862-86
высокая
все типы
высокая
сквозные
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Тип ШС

разборные
разборные
разборные

Вибрации в
ШС при
работе узла
допускаются
не допускаются
не допускаются
допускаются
не допускаются

разборные
допускаются
неразборные
разборные
допускаются
неразборные
разборные
допускаются
неразборные
неразборные
разборные не допускаются
неразборные
разборные
неразборные
разборные
разборные
разборные

допускаются

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

Таким образом, в данной работе:
- систематизирована информация, касающаяся стандартов, действующих в странах
бывшего СНГ, на конструкцию и технические условия изготовления штифтов,
используемых в машиностроении для фиксации положения двух и более деталей друг
относительно друга;
- определена область рекомендованного применения штифтов по каждому из
стандартов с указанием особенностей конструкции места под установку штифтов;
- впервые сформулированы основные особенности конструкции ШКС.
Все это позволит сократить время разработчика на поиск информации при выборе
оптимальной конструкции штифта для выполнения им служебного назначения с
минимальными затратами на изготовление ШС.
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ВИМІРЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ПЕРЕМІЩЕНЬ В З’ЄДНАННІ КУЛЬКОВИХ
ГВИНТОВИХ ПАР ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ ЇХ НАВАНТАЖЕННЯ
Кульково-гвинтова пара (КГП) є не від‟ємною частиною багатьох механізмів завдяки
своїй простоті і надійності. КГП представляє собою механізм, який перетворює
обертальний рух в поступальний і навпаки. Тобто така конструкція передачі не є
самогальмівною, що накладає окремі обмеження на привод механізму. Типова конструкція
передачі з КГП складається з гвинта, по якому поступально рухається одна або декілька
кулькових гайок. Кульки перекочуються по канавкам гвинта, поступально рухаючи гайку і
після цього попадають у зворотній канал і повертаються у вихідне положення при цьому
утворюючи замкнутий контур. Завдяки своїй конструкції кульок, які перекочуються,
майже не виникає сухого абразивного тертя при сприятливих умовах змащування, що
позитивно впливає на ресурс роботи передачі, а також підвищується загальний механічний
коефіцієнт корисної дії, який в багатьох випадках може достягати більше 80 %. Одним з
найголовніших параметрів механізмів з такими передачами є точність переміщення КГП,
на яку впливає багато механічних факторів. В зв‟язку з загальною тенденцією до
збільшення навантаження на КГП, а також зростання ступеню динамічності механізмів
особливий науковий інтерес представляє в оцінка точності переміщення механізму з КГП
при різних умовах його навантаження.

Рис. 1

Загальний вигляд випробувального стенду

Двигун створює циклічний обертовий рух та передає його через пружну муфту на
гвинтове з‟єднання з КГП. На гайці встановлений гайкотримач та навантажувальна плита.
Дослідження можуть проводитися при різній швидкості переміщення, яка задається
приводом двигуна. Зміна навантаження на рухоме з‟єднання відбувається через
навантажувальну плиту, на яку будуть встановлюватися вантаж.
Вимірювання точності переміщення проводиться за допомогою індикаторів
годинникового типу, які встановлюються в поздовжньому та поперечному напрямку.
Окремо вимірюється швидкість переміщення рухомого з‟єднання з КГП, а також
параметри живлення двигуна такі як напруга та струм споживання. Випробування даного
стенду може проводитися як в горизонтальному так і в вертикальному напрямку, що
суттєво може змінити характер зазорів в рухомому з‟єднанні і відповідно вплине на
точність переміщення механізму, а також параметри електричного споживання двигуна.
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ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ З ЕЛЕКТРИЧНИМ
ПРИВОДОМ, НЕЗАЛЕЖНОЮ СИСТЕМОЮ ЖИВЛЕННЯ ДОПОМІЖНОГО
ОБЛАДНАННЯ ВІД СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ТА БЕЗДРОТОВОЮ ЗАРЯДКОЮ
Електромобіль - автомобіль, що приводиться в рух одним або декількома
електродвигунами з живленням від акумуляторів або паливних елементів тощо. 60% - 70
% в електромобілях - це електрична складова від загальної вартості, а серед електричної
компоненти 50% - це вартість акумуляторної батареї.
Електричні автомобілі досить вигідні в експлуатації. Очевидно, що «паливо» для
електричних транспортних засобів обходиться споживачам набагато дешевше, ніж їх
заправка бензином. Єдиним мінусом електромобілів є досить значна вартість
акумуляторів. Саме акумуляторна батарея є на даний момент найслабшою ланкою
електричного автомобіля [2].
Зараз дуже популярно використовувати в електромобілях літієві батареї, але вони
мають такий недолік як зміна теплоємності через стрибки температури. Так, на морозі
вона падає, а на жарі піднімається, але це зменшує період експлуатації батареї. Від цього
страждають всі гібридні і електричні авто. Влітку, коли на вулиці стоїть спека, навіть
проста поїздка по місту з невеликою швидкістю призводить до того, що літієві батареї
нагріваються, і їх температура починає виходити з оптимальних рамок (20 – 350 С0),
досягаючи всі 450 С0.
Для уникнення таких проблем, в автомобілях, звичайно, є охолоджувальні установки,
що складаються з повітря або води. Більш популярні стали останні, так їх теплоємність і
теплопровідність краще, що робить їх куди більш ефективними, ніж повітря. Хоча, водяне
охолодження дороге і може принести дуже негативні наслідки. Наприклад, в разі витоку є
ризик підривання акумулятора, якщо не всієї машини.
Ще однією проблемою в охолодженні автомобілів є те, що обсяг самих батарей
набагато перевищує звичайні двигуни, відповідно і вага у них більша. А якщо до нього
додати ще й масу води, вміщену в контур охолодження, то це в рази більше, ніж у
звичайної машини [1].
Такі проблеми негативно позначаються на репутації електромобілів, і тому багато
вчених працюють над їх вирішенням. Нещодавно, порадували громадськість своїм
відкриттям науковці з Інституту навколишнього середовища, безпеки та енергетичних
технологій суспільства Фраунгофера (Німеччина). Вони створили нову систему
охолодження CryoSolplus, яка складається з води, етиленгліколю (він запобігає
замерзанню) і парафіну. Головним фактором її дії є дисперсія всіх її складових. Завдяки
наявності поверхнево активних речовин, парафін не спливає на поверхню, що дозволяє
рівномірно розподілити його краплі по всьому об'єму рідини. Слід зазначити, що труби
ПВХ, використані вченими на етапі тестування нової технології, показали себе як
хороший і міцний матеріал. Унікальна властивість суміші починає проявлятися, коли вона
здійснює перехід з твердого стану в рідке. Зазвичай (при охолодженні) парафін має тверду
структуру, але під час нагрівання він починає поступово плавитися і своїм теплом
підвищує загальну температуру дисперсії. В результаті, теплоємність CryoSolplus
перевищує теплоємність води в три рази, і її вага та обсяг втричі менше, ніж у звичайної
системи охолодження. Вартість системи охолодження при цьому лише на 50-100 євро
вище, ніж для водного аналога.
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Це досягнення цілком може знайти застосування серед гібридних автомобілів, і не
тільки. Адже деякі сучасні авто, все ще, маючи невеликі радіатори, використовують
охолодження під тиском без участі води. Такі системи характеризуються поганою
стабільністю роботи, і їх рекомендується міняти кожні 5000 км, а це означає, що рідину
потрібно замінювати як мінімум раз на два місяці. До того ж така заміна можлива тільки в
холодному стані, в іншому випадку не виключається вибух [4].
Отже, CryoSolplus може виступити хорошим аналогом існуючих охолоджувальних
систем. Саме ця система охолодження буде встановлена на електробагі [3].
BLDC двигуни мають кращу продуктивність на відміну від традиційних DC двигунів,
які не потребують обслуговування, більш ефективно економлять запас заряду
акумулятора. Водостійкий двигун абсолютно герметичний і не боїться короткострокового
занурення в воду, виконаний з нержавіючої сталі, а запас його потужності дозволяє
тримати максимальні навантаження без шкоди для двигуна. BLDC двигуни можуть
працювати в стандартному або реверсному режимі, а також в режимі генератора
електроенергії "рекуперації".
Контролери для безщіткових BLDC-двигунів розрізняються за типом управління, по
типу сигналу і по типу зворотного зв'язку з мотором. Крім того, вони оснащуються різним
набором конекторів і призначаються для моделей різної потужності. Багі буде обладнано
двома електричними бортовими системами. Таке рішення приведе до збільшення запасу
ходу автомобіля, зменшить навантаження на акумулятори, що в свою чергу збільшить їх
термін експлуатації [4].
Перша система буде використовуватись для живлення електродвигунів. Для цього в
нижній частині кузова буде встановлена тягова акумуляторна батарея. Багато провідних
марок електромобілів встановлюють акумулятори саме в нижній частині кузова. Таке
розташування призводить до того, що центр маси автомобіля буде приблизно всередині
автомобіля, тому навантаження на передню і задню підвіску буде однаковим, а також це
призведе до більш збалансованої роботи електродвигунів. Друга система
енергозабезпечення багі буде використовуватись для світлової системи автомобіля, в
системі охолодження і підігріву батарей, заряджання елекричних пристроїв (лептопів,
планшетів, рацій, дронів).
Система управління батареї (BMS) - електронна система, яка управляє зарядним розрядним процесом акумуляторної батареї, відповідає за безпеку її роботи, проводить
моніторинг стану батареї, оцінку вторинних даних працездатності [1].
Гнучкі сонячні панелі встановлюються на кузовні елементи багі і будуть служити не
тільки для підзарядки кальцієвих акумуляторів, а й для підзарядки тягових батарей.
Однією з найбільш поширених проблем, яка може виникати при роботі сонячної панелі
є затінення. При затіненні частини панелі даний сектор перестає генерувати
електроенергію. Інші частини панелі, що працюють, намагаються «компенсувати» її
роботу. Як наслідок – відбувається високе перевищення напруги, що супроводжується
надмірною температурою, яка може просто спалити панель. Сучасні виробники
намагаються активно боротися з даною проблемою, використовуючи діоди Шотткі для
захисту панелі від перегріву [5].
Тонкоплівкові модулі сонячних панелей складаються з основи (скло, пластикова плівка
або металізована фольга), двох шарів фотоелектричного напівпровідника (наносяться
методом напилення) і декількох шарів плівок (відражаючої, захисної і т.п.).
ККД перших гнучких сонячних панелей було всього 4-5%. Але з часом, технології
дозволили поліпшити цей показник. ККД сучасних моделей тонкоплівкових панелей, в
залежності від виробничих особливостей коливається від 12% (гнучкі сонячні панелі з
аморфного кремнію) до 18% (у телуриду-кадмієвих) [3].
Також на розвиток і впровадження електромобілів дуже сильно впливає прогрес нових
видів акумуляторних панелей та систем рекуперації електроенергії. Ефективність процесу
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рекуперації електроенергії залежить від багатьох чинників: типу транспортного засобу,
електричного двигуна, акумуляторних панелей, але в цілому цей показник становить 6070%. Системи рекуперативного гальмування втрачають 10-20% від захопленої енергії,
після цього втрачають ще стільки ж в процесі її перетворення в заряд для акумуляторних
батарей. Таким чином, використання системи рекуперативного гальмування дозволяють
повернути 70%, кінетичної енергії втраченої під час гальмування, щоб потім знову
використовувати її для прискорення транспортного засобу. В цілому, сам факт того, що
ми навчилися зберігати нехай і не 100%, а лише невелику частку кінетичної енергії за
допомогою рекуперативного гальмування, та стали використовувати її для підзарядки
акумуляторних батарей, є важливим фактором для збільшення запасу ходу. [1].
На основі отриманих даних BMS виконує балансування заряду осередків, захищає
акумулятор від короткого замикання, перевантаження по струму, перезарядження,
перегріву і переохолодження. Використання у військовій сфері та подвійного призначення
багі на електроприводі з системою рекуперативного гальмування з підзарядкою від
сонячних панелей, а саме патрулювання в гірській місцевості, є достатньо ефективним,
завдяки запасу ходу, який буде досить великим при застосуванні даної системи. Також
перевагою є велика маневреність, невелика маса і простота конструкції. Автомобіль може
застосовуватися як дозорно-розвідувальний автомобіль, машина вогневої підтримки
підрозділів, для доставки боєприпасів, для патрулювання, евакуації поранених або як
командно-штабний транспорт [2].
Бездротова зарядка працює на принципі магнітної індукції або індуктивної передачі
енергії (IPT). Вся зарядка пристрою за технологією Qi проводиться в п'ять кроків, які
наведені нижче:
- напруга мережі перетворюється в високочастотний змінний струм;
- змінний струм посилається на котушку передавача по ланцюгу самого передавача,
після цього змінний струм індукує, змінюється в часі магнітне поле в котушці передавача;
- змінний струм, що протікає всередині котушки передавача, індукує магнітне поле, яке
поширюється на котушку приймача (це відбувається тільки в тому випадку, коли обидві
котушки розташовані на максимально допустимій відстані один від одного);
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ВИСОКОШВИДКІСНЕ ФРЕЗЕРУВАННЯ КУЛАЧКІВ РОЗПОДІЛЬЧОГО ВАЛУ
ЗА ОДИН УСТАНОВ
Технологія високошвидкісного фрезерування є однією з найбільш сучасних і
ефективних альтернатив класичним методам обробки, що значно відрізняється якістю і
швидкістю обробки, а також можливістю виготовлення виробів із важкооброблюваних
матеріалів. Високошвидкісне фрезерування - сучасний високотехнологічний метод
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обробки, що дозволяє отримувати найменші перетини зрізу металу при використанні
високих швидкостей знімання. Суть даної технології полягає у використанні певного
діапазону швидкостей різального інструменту, що веде до істотного зниження опору
матеріалу при його обробці, чим забезпечується обробка важкооброблюваних матеріалів.
Особливістю даної технології є те, що тепло, яке виділяється при обробці, практично
повністю зосереджено в стружці і не перебуває тривалий час в зоні обробки, через що
фреза і деталь, мало схильні до термічного впливу. Швидкісне фрезерування переважно
реалізується за допомогою багатокоординатних верстатів з числовим програмним
керуванням (ЧПК), проте стійкий процес різання неможливо забезпечити на існуючому
обладнанні без модернізації системи ЧПК, приводу головного руху, який би забезпечував
необхідну швидкість різання та використання спеціального інструменту.
Схема процесу фрезерування кулачків розподільного вала 2 повернутим на кут β
інструментом 1, представлена на рис. 1, а. На рис. 1, б зображено переріз А-А, при
чистовій обробці зрізання всього припуску t відбувається периферією фрези, вісь
повороту фрези знаходиться в точці А для забезпечення роботи всієї периферії фрези. При
обертанні розподільного вала 1 на кут Θdet (рис. 2, а, б) точка контакту 3 фрези 2 з
кулачком розподільного вала 1 переміщується за рахунок синхронних вертикального і
поперечного рухів інструмента Sinst, вона завжди перебуває в горизонтальній площині, яка
проходить через вісь обертання фрези та центр кривизни деталі, це забезпечує постійну
глибину різання та подачу по контуру [1, 2].

Рис. 1 – Фрезерування розподільчого вала зі схрещеними осями інструмента та деталі

Рис. 2 – Схема обробки кулачка
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІНИ КОЕФІЦІЄНТІВ ВСИХАННЯ ПРИ ЖОЛОБЛЕННІ
ПИЛОМАТЕРІАЛІВ
Клеєні щитові конструкції (КЩК) є поширеними серед конструкційних елементів для
виробництва різноманітних виробів з деревини [1]. У випадку використання КЩК для
фасадних поверхонь, важливого значення набувають показники їх естетичності [2].
Якість КЩК здебільшого обумовлена властивостями окремих ділянок, з яких складається
ця конструкція. Тому для раціонального вибору схеми формування КЩК та прогнозування її
якості важливо враховувати властивості цих ділянок. Такий підхід до виготовлення КЩК має
важливе практичне і теоретичне значення, проте є малодослідженим.
В процесі експлуатації в результаті впливу температури і вологи деревинна конструкція
зазнає всихання, викривлення, розбухання і розтріскування. Всихання і розбухання
призводять до зміни розмірів і форми конструктивних елементів з деревини.
Першопричиною цього є внутрішні напруження, що з'являються в деревині при зміні
гігроскопічної вологості. Викривлення (жолоблення) пиломатеріалів є найбільш яскраво
вираженим дефектом. Джерелом викривлення є анізотропія фізико-механічних
властивостей деревини та неоднакова зміна вологості в різних структурних напрямках.
При розрахунку вологісних деформацій визначальним фактором є коефіцієнт всихання,
який в поперечному перерізі колоди приймає різні значення для кожної деревної породи і
залежить від розмірних характеристик пиломатеріалу. Для пиломатеріалів розглядають
два коефіцієнти всихання: у радіальному – Кr та тангенціальному – Кt напрямках.
Вивчивши деформативність деревини поперек волокон, можна визначити розмірні
параметри пиломатеріалів, у яких при інших рівних умовах напруження всихання
(розбухання) виявляться мінімальними. Якість пиломатеріалів таким чином, можна
планувати вже на стадії складання схеми розкрою колод на пиломатеріали.
Зазвичай орієнтація пиломатеріалу не збігається ні з радіальним, ні з тангенціальним
напрямком в поперечному перерізі колоди, тому цей факт враховано під час розроблення
математичної моделі для опису формозміни пиломатеріалу.
Для дослідження всихання в напрямку поперек волокон, враховуючи кутову
деформацію, отримано формулу для визначення коефіцієнта всихання пласті:

Кx

Кt sin 2

Кr cos2

К r Кt
sin2 ,
2

(1)

або, перейшовши до декартової системи координат, функція К х набуде вигляду

Кx

Кt y 2

Кt Кr xy Кr x2 / x2 y 2 ,

де
– кут, що утворює радіус-вектор точки з координатами
пиломатеріалу, з віссю Х.
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Таким чином, якщо за x, y будемо приймати координати центрів пластей
пиломатеріалу, можна виконати розрахунок коефіцієнтів всихання нижньої (внутрішньої)
КХ1 та верхньої (зовнішньої) КХ2 пластей.
Для дослідження закономірностей зміни коефіцієнтів всихання пластей, що
характеризують деформації жолоблення пиломатеріалів, проведено відповідні числові
розрахунки, результати яких представлені на рис. 1. Обчислення проводились для
соснового пиломатеріалу прямокутного поперечного перерізу розмірами 20х100мм,
випиляного несиметрично відносно вертикальної осі Y, для наступних значень
коефіцієнтів всихання (розбухання): K r = 4,15, Kt = 7,47.
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Рис. 1 – Графіки зміни коефіцієнтів всихання пластей дошки, яка: а) змінює положення по
вертикалі; б) змінює положення по горизонталі.
Аналізуючи графіки на рис. 1, можна відзначити, що існують випадки, коли різниця
коефіцієнтів всихання зовнішньої і внутрішньої пластей пиломатеріалу набуває
від‟ємного значення, а самі графіки перетинаються. Це свідчить про те, що в межах певної
частини дошки всихання зовнішньої пласті менше, ніж внутрішньої. Також існують такі
положення пиломатеріалу в перерізі колоди, для яких значення коефіцієнтів всихання
пластей є рівними.
Також слід відзначити, що залежно від положення пиломатеріалу в поперечному
перерізі колоди, а саме при зміні положення пиломатеріалу від радіального до
тангенціального напрямку волокон в поперечному перерізі, на результуюче значення
коефіцієнтів всихання пласті більшою чи меншою мірою чинять вплив коефіцієнти
всихання у радіальному Кr чи тангенціальному – Кt напрямках, або ж вони одночасно
впливають на результуюче значення коефіцієнта всихання пласті. Останній випадок
характеризується найбільшими значеннями для цього коефіцієнта, що можна спостерігати
на суміщеному графіку (рис. 1, а).
Запропонована методика дослідження деформативності пиломатеріалів дає можливість
проаналізувати довільну схему розпилювання колоди за критерієм всихання (розбухання)
пиломатеріалу та, як наслідок, його формозміни.
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ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ПАНЕЛІ З НИЗЬКОЯКІСНОЇ ДЕРЕВИНИ СОСНИ
На сьогодні спостерігається масове всихання деревостанів на відміну від минулих
десятиліть, коли всихання було характерним лише для поодиноких дерев. За період 20092019 площа всихающих деревостанів збільшилася у 2,5 рази. Це призводить до
збільшення частки низькоякісної деревини на ринку деревинної сировини, що має
обмежене використання у деревообробній промисловості. Аналіз напрямків використання
низькоякісної деревини показав, що використовувати її у якості тріски, як деревного
компоненту композиційних деревинних матеріалів та сировини для виготовлення
целюлози не можливо особливо з високим ступенем грибних уражень. Запропоновано
використовувати низькоякісну деревину сосни, уражену грибами для виготовлення
деревної шерсті з подальшим використанням у якості теплоізоляційного матеріалу для
зовнішніх та внутрішніх стін дерев‟яних споруд. Щоб запобігти подальшому руйнуванню
деревини грибами виготовлену шерсть піддають термічній обробці за температури
t=180°С. Для збереження екологічності, забезпечення біологічної і корозійної стійкості, а
також стійкості проти розповсюдження вогню та одночасно надання теплоізоляційного
матеріалу форми плити для зручності монтажу деревну шерсть обробляли в‟яжучим, у
склад якого входять полівінілацететна дисперсія, рідке скло, солі амонію та поліфосфати.
Для визначення коефіцієнту теплопровідності зазвичай застосовують методику,
наведену у ДСТУ Б В.2.7-41-95 , сутність якої полягає у створенні збуджуючого теплового
потоку, що направлений перпендикулярно до площини зразка приладом, який одночасно
реєструє відклик теплового імпульсу. Проте використовувати стандартну методику
недоцільно внаслідок обмеженої можливості використання специфічного лабораторного
обладнання. У зв‟язку з цим розроблено експрес-метод визначення коефіцієнту
теплопровідності.
Для цього розроблено і виготовлено спеціальний пристрій та використано плоский
електронагрівач, що моделює низькокалорійне джерело тепла. Зразок розміщували у
пристрої, вмикали електричний нагрівач, вимірювали температуру поверхні нагрівача та
на зворотній поверхні зразка за допомогою термопар. При підвищені температури
нагрівача до tmax = 40†42 ºС, нагрівач вимикали, а температуру продовжували вимірювати
до досягнення значення 0,5 tmax на зворотній поверхні зразка. Коефіцієнт теплопровідності
λ обчислювали за формулою:
,

(1)

де δ – товщина зразка, м;
Δt – перепад температур на протилежних поверхнях зразка;
qcp – середня густина теплового потоку, що проходить через зразок, Вт/м2:
,
де R – опір нагрівального елементу, Oм;
U – напруга, що подається на нагрівач, В;
P – потужність нагрівального елементу, Вт;
S – площа контакту нагрівача зі зразком, м2.
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Результати випробувань з визначення коефіцієнту теплопровідності за стандартним
методом порівняли із результатами, отриманими запропонованим експрес-методом. Їх
збіжність на 93% довела коректність останнього.
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ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ
Дослідження фізико-механічних показників лакофарбових покриттів на підкладці з
масиву деревини проводилися з метою встановлення оптимального технологічного
процесу. Для експерименту було виготовлено десять зразків з деревини сосни, які
опоряджувалися наступним чином: ізолюючий грунт HS220827 та поліуретанова емаль
HS990500, ізолюючий грунт HS220827 та два шари поліуретанової емалі HS990500. Для
дослідження були обрані наступні важливі показники якості покриттів – адгезія та
твердість. Лакофарбові матеріали наносилися розпиленням і сушилися при температурі,
встановленій у технічній характеристиці. Витрати ґрунту HS220827 склали 100-130 г/м 2,
емалі HS990500 120-200 г/м 2. Перед випробуванням зразки витримувалися протягом 14
діб при кімнатній температурі.
Адгезійну міцність можна оцінювати двома способами: методом паралельних
надрізувань, який дає відносну характеристику адгезійної взаємодії та методом
нормального відриву, де можливо кількісно виміряти адгезію покриття до підкладки,
використовуючи метод вимірювання мінімальної розривної напруги, необхідної для
нормального відриву покриття. Кількісною характеристикою вважається робота адгезії,
яка необхідна для розділення двох фаз на межі їх поділу. Визначення адгезії методом
відриву проводили за міжнародним стандартом ISO 4624 [1]. Для визначення адгезії
використовувався адгезиметр NOVOTEST АЦ-1 з двома типами грибків. Величину адгезії
ζ, МПа, розраховували за формулою:
(1)
де P – руйнівне навантаження при відриві циліндра від поверхні, МПа;
S – площа відриву, мм2.
Твердість вимірювали цифровим твердоміром (дюрометром) по Шору. Результати
дослідження занесені до таблиці 1.
Таблиця 1 – Результати дослідження фізико-механічних показників покриттів
Покриття
Адгезія, МПа
Твердість
великий грибок
малий грибок
(S = 298,5 мм2 )
(S = 178,9 мм2)
1 шар грунту 1 шар емалі
1,16
1,22
0,69
1 шар грунту 2 шари емалі
1,19
1,20
0,85
Аналіз отриманих результатів показав, що кількість нанесень лакофарбового матеріалу
в більшій мірі вплинула на твердість покриття і в незначній мірі на адгезію. Тому при
виборі оптимального технологічного процесу необхідно враховувати подальше
призначення покриття та умов його експлуатації.
Список посилань
1. Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion. ISO 4624:2016 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.iso.org/standards.html
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ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ФАНЕРИ
СКЛЕЄНОЇ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЮ ПЛІВКОЮ
Виробництво фанери є одним з найперспективніших у галузі деревообробної
промисловості завдяки широкому спектру використання фанери, яка володіє високими
фізико-механічними властивостями [1]. В супереч перевагам фанери, світовий ринок
диктує свої вимоги щодо конкурентоспроможності у деревообробній галузі. Поява на
ринку нових композиційних матеріалів з кращими властивостями ускладнює можливість
конкурентоспроможності [2-4]. Одним з важливих факторів, який впливає на конкуренцію
за даний сегмент є екологічність матеріалу. Саме тому постає чітке завдання щодо
вдосконалення технології та виробничого процесу виготовлення фанери, з метою
покращення її якісних показників. Для того, щоб точно відповісти на питання. Чи
доцільно впроваджувати у виробництво фанери використання термопластичної плівки,
необхідно враховувати не менш важливі затрати у виробництві традиційної фанери, які є
відсутніми у випадку склеювання пакетів шпону термопластичною плівкою. Саме тому,
для визначення екологічної ефективності фанери склеєної термопластичною плівкою було
враховано затрати на збори за викиди в атмосферу забруднювальних речовин.
У виробництві фанери склеєної карбамідоформальдегідним клеєм виділяються
шкідливі сполуки, які впливають на стан довкілля та здоров‟я людини. Тому, кожне
підприємство щорічно виплачує збори за викиди небезпечних речовин.
За екологічну ефективність композитного матеріалу взято сукупність показників
економії грошових ресурсів за результатами порівняння затрат на збори за викиди в
атмосферу забруднюючих речовин в процесі виготовлення фанери склеєної
термопластичною
плівкою
замість
традиційної
фанери
склеєної
карбамідоформальдегідним клеєм:

ЗkКФ ЗkПЕ .

Еk

(1)

де Еk – екологічна ефективність фанери склеєної термопластичною плівкою відповідно до
k-ої затрати виробництва, грн;

ЗkКФ – k-та затрата на збори за викиди в атмосферу забруднюючих речовин в процесі
виготовлення традиційної фанери, грн;

ЗkПЕ – k-та затрата на збори за викиди в атмосферу забруднюючих речовин в процесі
виготовлення фанери склеєної термопластичною плівкою, грн.
Розмір платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними
джерелами забруднення визначається за формулою:
- для традиційної фанери:

ЗВКФ

QВКФ ВВ ,

(2)

- для фанери склеєної термопластичною плівкою:

ЗВПЕ

QВПЕ ВВ

0,

(3)

де Q ВКФ , Q ВПЕ – відповідно об‟єм викидів забруднюючих речовин на дільницях
приготування клею (плівки) та нанесення клею (плівки) на поверхню шпону, т/рік;
ВВ – вартість 1 т викидів, грн.
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Затрати у гривнях на річні викиди забруднюючих речовин на дільницях приготування
та нанесення клею на поверхню шпону для традиційної фанери визначається відповідно
до виду клейового матеріалу, тому формула визначення набуде вигляду:

ЗВКФ QФКФ ВФ QАКФ ВА ,

(4)

де QФКФ , Q АКФ – відповідно річні викиди формальдегіду та аміаку, т/рік;
ВФ, ВА – відповідно вартість 1 т викидів формальдегіду та аміаку, грн.
Фанера склеєна термопластичною плівкою є екологічно чистим деревинним
композитом, тому підприємство не сплачуватиме за викиди формальдегіду та аміаку в
атмосферу, і відповідно, відпадає потреба у встановленні очисних споруд та їх
обслуговування, що несе досить великі матеріальні затрати.
Після підстановки рівняння (4) у рівняння (1) загальний вираз для обчислення
екологічної ефективності набуде вигляду:

Е QФКФ ВФ QАКФ ВА .

(5)

У виробництві традиційної фанери вільний формальдегід та аміак виділяються на
відповідних етапах технологічного процесу у наступному відсотковому співвідношенні: на
дільниці від клеєнаносних верстатів до гідравлічного пресу – 25%, на дільниці гарячого
пресування – 75%, на дільниці технологічної витримки – 10% [5]. З даної кількості
забруднюючої речовини, що утворюється, неорганізовані викиди в атмосферу складають
10%, а організовані – 90%. Платіж з викидів забруднюючих речовин в атмосферу,
визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в
атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
забруднення [6]. Ставка податку в поточному році за тонну забруднюючої речовини
формальдегіду становить 6070,39 грн/т, для аміаку – 459,85 грн/т.
Затрати у гривнях на річні викиди забруднювальних речовин на дільницях
приготування клею та нанесення клею на поверхню шпону для виготовлення традиційної
фанери обсягом 10 тис. м3/рік становитимуть:
Е

0,49 6070 ,39

0,60 459 ,85

3250 ,40 грн

Отже, підприємство буде економити в рік 3250,40 грн, окрім того не будуть затрачати
значні кошти на обслуговування очисних споруд.
Висновки. За проведеними розрахунками екологічної ефективності виробництва
фанери склеєної термопластичною плівкою встановлено, що економія коштів на затрати
для виготовлення 10 тис. м3/рік фанери становить 3250,40 грн.
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ВПЛИВ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ НА МІЦНІСТЬ ТРИШАРОВОЇ ПАРКЕТНОЇ
ДОШКИ СКЛЕЄНОЇ ПВА КЛЕЯМИ
На сьогоднішній день для настеляння підлоги використовують різні покриття, а саме
масивну дошку, поштучний паркет, паркетну дошку, ламінований паркет, багатошарову
паркетну дошку тощо. Кожний вид покриття має певні характеристики та надає підлозі
естетичного вигляду та забезпечує належні експлуатаційні характеристики. До основних
експлуатаційних характеристик існуючого паркетного покриття відносять його
довговічність, стійкість до стирання, багаторазове використання, екологічність, зручність,
простота настеляння тощо. До таких покриттів відноситься і тришарова паркетна дошка.
Дане підлогове покриття користується досить широким попитом, оскільки є зручним в
укладанні, при правильній експлуатації може довго служити, є естетичним, тощо.
Тришарова паркетна дошка складається із трьох шарів, а саме верхнього, нижнього та
середнього. Верхній шар виготовлений із твердолистяних порід деревини, середній із
хвойних порід деревини та нижній із фанери, або деревиноволокнистої плити. Всі ці
матеріали склеєні між собою за допомогою клеїв. Така конструкція забезпечує тришаровій
паркетній дошці належні експлуатаційні характеристики.
Для склеювання деревини та деревинних матеріалів між собою використовують
термореактивні та термопластичні клеї. Серед термореактивних для склеювання
тришарової паркетної дошки використовують карбамідо-формальдегідні клеї, а серед
термопластичних - клеї на основі полівінілацетату, із ступенем навантаження D3 і D4. За
допомогою таких клеїв можна досягнути належних експлуатаційних та фізико-механічних
властивостей для паркетної дошки.
Щодо термопластичних полівінілацетатних клеїв, то вони характеризуються хорошими
адгезійними властивостями до деревини та деревинних матеріалів, формують еластичне
клейове з‟єднання, мають підвищену волого-, водо- та теплостійкість залежно від ступеня
їх навантаження, екологічно безпечні, тощо. Разом з тим, на сьогоднішній день дані клеї та
з‟єднання на їх основі вивченні недостатньо. Тому дослідження фізико-механічних
властивостей клейових з‟єднань деревини та деревинних матеріалів на основі
термопластичних полівінілацетатних клеїв є актуальною задачею.
Важливу роль при використані термопластичних клеїв на основі полівінілацетату при
виготовленні тришарової паркетної дошки відіграють режимні параметри склеювання,
оскільки вони впливають на експлуатаційні показники. Тому, нами були проведені
експериментальні дослідження щодо впливу режимних параметрів склеювання на міцність
тришарової паркетної дошки. Дані дослідження проводились згідно методики, яка
складалась із наступних етапів:
- Підготовка деревини та деревинних матеріалів до склеювання;
- Підготовка клею;
- Виготовлення тришарової паркетної дошки;
- Проведення експериментальних досліджень з визначення міцності тришарової
паркетної дошки;
- Обробка експериментальних даних.
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На рис. 1 наведено схематичне зображення взірця тришарової паркетної дошки для
визначення міцності верхнього лицевого шару, методом руйнування відповідно до
існуючого стандарту. Для руйнування використовували спеціальний пристрій та розривну
машину.

Рис. 1 – Взірець для визначення формостійкості паркетної дошки
Межу міцності клеєного з‟єднання на відрив визначаємо за формулою:
, МПа

(1)

де Pмакс – руйнуюче навантаження, Н;
l – довжина взірця, м;
b – ширина площадки відриву, м;
d – діаметр отвору, м.
Для склеювання використовували термопластичний полівінілацетатний клей фірми
Jowacoll із ступенем навантаження D3. Під час проведення експериментів змінними
факторами були: витрата клею Q, тривалість пресування η і тиск пресування P. За
результатами експериментальних досліджень отримано регресійну модель зміни міцності
від режимних параметрів склеювання та побудовано графічні залежності зміни міцності
від зазначених вище параметрів.
За результатами експериментальних досліджень та аналізом графічних залежностей
встановлено, що на міцність тришарової паркетної дошки, склеєної термопластичними
полівінілацетатними клеями із ступенем навантаження D3, найбільш суттєвий вплив
матимуть витрата клею та тривалість. Дещо менший вплив матиме питомий тиск
пресування. Разом з тим всі ці три основні режимні параметри процесу склеювання
відіграватимуть важливу роль у формування адгезійної і когезійної міцності при
виготовлені тришарової паркетної дошки. Здійснено оптимізацію режимних параметрів і
запропоновано оптимальні режимні параметри процесу склеювання тришарової паркетної
дошки полівінілацетатними клеями із ступенем навантаження D3.
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ЗАПАЛЮВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ПРИ ДІЇ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
РАДІАЦІЙНОЇ ПАНЕЛІ

Час експозиції, с

Деревина, як будівельний матеріал, широко застосовується в будівництві й архітектурі
завдяки своїм механічним та експлуатаційним властивостям, але у зв’язку з підвищеною
горючістю є пожежонебезпечним матеріалом. Тому проблема, що пов‟язана з
використанням горючих матеріалів (деревини, фанери, паперу) у будівельних
конструкціях і пакувальних виробах, набула ще більш актуального характеру [1, 2].
Проведеними дослідженнями впливу радіаційної панелі на займання зразка деревини
встановлено параметри часу запалювання полум‟я, що дає можливість впливати на цей
процес. На рис. 1 наведено результати визначення параметрів займистості деревини при
заданих рівнях впливу на поверхню зразків теплового потоку та полум‟я від джерела
запалювання.
*
Значення для
900
вогнезахищеної
750
деревини
600
450
300

1 y = 393857x-2,506

150
0

20

25
30
35
2
Величина теплового потоку, кВт/м
Рис. 1 – Залежність часу спалахування від поверхневої густини теплового потоку q:
1 – необроблений зразок деревини.

Встановлено, що під час дії теплового потоку з критичною поверхневою густиною
20 кВт/м2 , що відповідає значенню температури на поверхні деревини 230°С, відбувалось
займання необроблених зразків деревини протягом 204 с. Із збільшенням значення
теплового потоку час спалахування зменшується (крива 1 на рис. 1). Займання захищених
зразків деревини при значенні поверхневої густини теплового потоку 35 кВт/м2 протягом
600 с не відбувалось.
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ВИКОРИСТАННЯ БІОПОЛІМЕРІВ У ВИРОБНИЦТВІ ДЕРЕВИННИХ
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
На сьогоднішній день у виробництві деревинних композиційних матеріалів
застосовуються переважно клеї на основі синтетичних смол, наприклад,
фенолоформальдегідних, карбамідоформальдегідних, меламіноформальдегідних, тощо.
Сировиною для їх виготовлення служать нафтопродукти та газ, на які постійно зростає
ціна, а це призводить до постійного підвищення вартості синтетичних клеїв. Крім того, ще
одним недоліком синтетичних клеїв це є виділення вільного формальдегіду, фенолу та
інших речовин під час затвердіння та в процесі експлуатації, що негативно впливає на
навколишнє середовище. Таким чином для виготовлення деревинних композиційних
матеріалів рекомендується застосовувати природні клеї на основі біополімерів, зокрема
протеїнів, які є екологічно чистими та отримуються із відновлювальних ресурсів.
Основним джерелом для виготовлення протеїнів рослинного походження є злакові та
бобові рослини, зокрема пшениця, кукурудза, соя, горох та інші.
Встановлено, що із зерен пшениці можна отримати 7-14% протеїну, з кукурудзи – 612%. Соя містить найбільшу кількість протеїну близько 40%. Тому найбільш поширеними
є соєві протеїни, які використовуються у формі борошна, концентрату та ізоляту [1, 2, 3, 4].
За своїм хімічним складом соєві протеїни – це біополімери, які складаються із
макромолекул, що містять понад 18-20 амінокислот, пов‟язаних між собою амідним
зв‟язком поліпептидного ланцюга. Протеїни містять деякі функціональні групи, які легко
взаємодіють із гідроксильними та карбоксильними групами целюлозних волокон
деревини [5, 6].
Рекомендується застосовувати клеї на основі соєвого протеїну для виробництва
фанери. Клеї приготовляють наступним чином: до соєвого протеїну додають
дистильовану воду у співвідношенні 1:6 і нагрівають отриману суспензію до 50°C. Клей
застосовують для склеювання шпону як гарячим, так і холодним способом [5]. Отриманий
матеріал, є екологічно чистим, відповідає вимогам стандарту, але низької водостійкості.
Тому дану фанеру використовують у виробництві меблів та для внутрішньої обшивки
стін.
Для підвищення якісних характеристик фанери запропоновано модифікувати соєві
протеїни такими методами: фізичними, хімічними та ензимними [6].
Модифікування протеїнів дає змогу отримати клеї із широким діапазоном фізикохімічних властивостей. Найчастіше здійснюють модифікування соєвого протеїну хімічним
методом, який базується на додаванні хімічних речовин (карбаміду, трипсину, гідроксиду
натрію). Наприклад, додавання карбаміду дає змогу отримати клейове з'єднання,
підвищеної водостійкості. Гідроксид натрію в поєднанні із соєвим протеїном підвищує
міцність фанери на зріз та водостійкість клейового шару. Це пояснюється тим, що
додавання гідроксиду натрію збільшує ступінь розкриття протеїнових молекул, а це
призводить до збільшення контакту із склеюваною поверхнею деревини. Силікат натрію і
гашене вапно додають для стабільної в'язкості клею, що дає змогу підвищити
життєздатність клею [7, 8].
Зроблено кроки у використанні соєвих протеїнів для наповнення солом‟яних та
стружкових плит. Модифіковані соєві протеїни добре склеюють дрібні частинки (соломи,
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деревини) у виробництві композиційних матеріалів. Під час виробництва OSB плит
рекомендують використовувати модифіковані силікатами соєво-протеїнові клеї [9].
Висновки. Модифіковані клеї на основі протеїну мають покращені фізико-хімічні
властивості, за рахунок зміни його молекулярної структури. Тому ці клеї рекомендують
для використання у виробництві деревинних композиційних матеріалів.
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СПОСІБ ВИДАЛЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ВКЛЮЧЕНЬ З ВЖИВАНОЇ
ДЕРЕВИНИ
Переробка та використання вживаної деревини в майбутньому значно вплине на
розширення сировинної бази в деревообробній галузі. Але наявність залишків антипіренів,
антисептиків, фарби, клею, металу і навіть скла значно зменшує зацікавленість до цього
матеріалу. Тому актуальною задачею є пошуки неруйнівних методів видалення
різноманітних включень [1].
Запропоновано спосіб видалення феромагнітних включень з деревини, який полягає у
використанні сили тяжіння феромагнітного включення до магніту. За допомогою
металошукача визначають місце знаходження феромагнітного включення в деревині,
нагрівають його в цьому місці, наприклад в індукційній печі, до високої температури,
потім розміщують в магнітне поле соленоїда, під дією якого розпечене металеве
включення, пропалюючи отвір, виходить з деревини
Недоліком існуючих способів видалення металевих предметів в деревини є
неможливість видалення металевих предметів з цільної деревини. Сили зчеплення
феромагнітного включення з деревиною значно перевищують силу тяжіння магнітного
поля. При спробі видалення металевих предметів з цільної деревини магнітним полем
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великої величини металеве включення буде запресовуватися в деревину під дією сили
тяжіння цього поля, а у випадку виходу з деревини воно буде значно руйнувати
(виривати) цілісну деревину.
Дана проблема вирішується тим, що за допомогою металошукача визначають місце
знаходження феромагнітного включення в деревині, нагрівають його в цьому місці,
наприклад в індукційній печі до високої температури, потім розміщують в магнітне поле
соленоїда під дією якого розпечене металеве включення, пропалюючи отвір, виходить з
деревини. За допомогою металошукача визначають місце знаходження феромагнітного
включення в деревині, нагрівають його в цьому місці, наприклад в індукційній печі до
високої температури, потім розміщують в магнітне поле соленоїда під дією якого
розпечене металеве включення, пропалюючи отвір, виходить з деревини. Сутність методу
зображена на рис. 1, де показана схема здійснення способу видалення феромагнітних
включень з деревини.

1 – транспортер, виготовлений з жароміцного неферомагнітного матеріалу, 2 – зразок
деревного матеріалу, 3 – феромагнітне включення, 4 – гаряче феромагнітне включення,
5 – феромагнітне включення видалене з деревини, 6 – металошукач, 7 – індукційна піч, 8 –
соленоїд, 9 – мікропроцесор, 10 – розпилювач води, 11 – ємність для видалених з
деревини феромагнітних включень
Рис. 1 – Схема способу видалення феромагнітних включень з деревини
Спосіб видалення феромагнітних включень з деревини проводять наступним чином:
транспортер переміщує зразок деревини, який містить в собі феромагнітні включення.
Металошукач фіксує наявність феромагнітних включень і подає сигнал мікропроцесору.
Після того як феромагнітне включення буде знаходитись в індукторі індукційної печі,
вона, по сигналу мікропроцесора, включиться і розігріє феромагнітне включення. Зразок
деревини та транспортер при цьому не гріються, так як індукційне поле індуктора на них
не діє. Під час проходження зразка деревини з розігрітим металевим включенням в зоні дії
магнітного поля соленоїда мікропроцесор дає команду на включення соленоїда. Під дією
сили тяжіння магнітного поля соленоїда розпечене феромагнітне включення випалює
отвір в зразку деревини і притягується до соленоїда. Для запобігання загоряння деревини
в місці виходу феромагнітного включення з деревини встановлюють розпилювач води, на
який подаються сигнали управління з мікропроцесора. Під час відсутності зразка
деревини під соленоїдом його відключають, а видалене з деревини феромагнітне
включення падає з соленоїда на транспортер і на його виході скидається в ємність для
видалених металевих включень. Такий спосіб передбачає проводити видалення
феромагнітних включень з вживаної деревини, що забезпечує її повторне використання у
виробництві без ризиків руйнування різального інструменту.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
МІЦНОСТІ З’ЄДНАНЬ ТЕРМІЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ КЛЕЯМИ НА
ОСНОВІ ПВА
Термічно модифіковану деревину отримують шляхом її обробки при температурі 180240°С, яка призводить до зміни структури деревини. Це дозволяє покращити її хімічні і
фізичні властивості, а саме: підвищити довговічність, біологічну стійкість, розмірну
стабільність, гігроскопічність, підвищити теплопровідність, покращити естетичні
властивості та екологічність. Завдяки таким унікальним властивостям значно
збільшується можливість її застосування у різних сферах.
Разом з тим виникає питання щодо якісного склеювання термічно модифікованої
деревини. Нажаль, у процесі склеювання, виникає багато питань з вибором клейових
матеріалів і оптимальних режимних параметрів склеювання. Спеціальних клеїв для
склеювання термічно модифіковано деревини немає, тому в таких випадках найбільше
використовують клеї на основі полівінілацетату (ПВА). Виникають питання у дослідженні
процесу склеювання і методики проведення таких досліджень.
Для вирішення цих питань нами було прийнято рішення щодо підбору методики для
проведення таких тривалих досліджень в природних умовах та пришвидшених досліджень
у лабораторних умовах.
Міцність клейових з‟єднань термічно модифікованої деревини в природних умова
будемо досліджувати згідно стандарту ГОСТ 19100-73. Відповідно до якого підготовлено
стенд для випробування зразків в природніх умовах і підготовлено зразки згідно із
стандартом EN 205. Дослідження розраховано на два роки, де кожні три місяці, згідно
плану, відповідну партію зразків будемо знімати зі стенду та піддавати руйнуванню.
Звичайно, що тривалий метод є точний, але одночасно і досить громіздким, що займає
багато часу. Окрім того такі дослідження відповідають певній кліматичній зоні. Тому
прийнято рішення паралельно із тривалими експериментальними дослідженнями
проводити і пришвидшені дослідження у лабораторних умовах відповідно до стандарту
EN 204. Для клеїв із ступенем навантаження D4 дослідження згідно методики будемо
проводити в три етапи:
1) 7 діб зберігати в стандартній атмосфері.
2) 7 діб зберігати в стандартній атмосфері;
4 доби витримувати у воді при температурі (20±5)°С.
3) 7 діб зберігати в стандартній атмосфері;
6 годин витримувати в киплячій воді;
2 години витримувати у воді при температурі (20±5)°С.
Відповідно до стандарту потрібно випробувати достатню кількість зразків, щоб
забезпечити 10 дійсних результатів для кожної обраної партії.
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Зразки для досліджень для природних умов та пришвидшених експериментальних
досліджень у лабораторних умовах були підготовлені відповідно до стандарту EN 205.
Форми і розміри готових зразків наведено на рис. 1.

Рис. 1

Фотографія зразків для випробування

На даний час розпочато дослідження за тривали методом в атмосферних умовах. Стенд
із зразками закріплено на висоті трьох метрів від поверхні землі у відповідності до
стандарту, для забезпечення вільної циркуляції повітря. Для проведення досліджень
заведено журнал спостережень, де щоденно вносяться дані щодо зміни температури,
вологості, сонячних чи похмурих днів навколишнього середовища. Крім того один раз на
тиждень зразки оглядаються та фіксуються зміни.
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ВИРОБИ З МАС ДЕРЕВИННИХ ПРЕСОВАНИХ ВИГОТОВЛЕНІ З
ВИКОРИСТАННЯМ СТЕБЕЛ РІПАКУ
Актуальність теми. Можливості практичного застосування рослинної сировини у
виробництві ЛЦКМ величезні. В зв‟язку зі збільшенням потреб на композиційні
матеріали, які мають велике значення для усіх галузей народного господарства, очікується
розширення використання агросировини для їх виробництва. В умовах України це дасть
змогу суттєво поповнити галузь виробництва деревинних композиційних матеріалів,
зокрема плитних та виробів з деревинних прес-мас (МДП) необхідною сировиною.
Завдяки хорошим антифрикційним і механічними властивостями вироби з МДП на основі
фенолоформальдегідних олігомерів застосовують як повноцінні замінники деталей з
чорних і кольорових металів у вузлах тертя машин і механізмів (ролики стрічкових
конвеєрів, корпуси підшипників і лабіринтових ущільнень, клінопасові шківи, пробки,
втулки, фланці і багато інших деталей в підйомних кранах, вагонах метро і залізниці, в
товарах народного споживання, сільськогосподарських машинах).
Одним із перспективних видів рослинної сировини для виготовлення деревинних
композиційних матеріалів є стебла ріпаку. Ріпак – надзвичайно цінна кормова культура, але
він також може бути і одним з елементів сировинної бази у виробництві вказаних матеріалів.
Мета і завдання дослідження. Нами проводилися дослідження з метою встановлення
можливості та доцільності використання відходів ріпаку у виробництві виробів з
деревинних прес-мас (МДП); визначення впливу складу стружкової суміші, вмісту
ріпакових частинок та кількості в'яжучого на фізико-механічні властивості виробів з
деревинних прес-мас.
Методика досліджень. Процес виготовлення зразків складався з п‟яти етапів:
підготовки ріпакової сировини, подрібнення ріпакової сировини, висушування, поділ на
фракції, приготування в‟яжучого (бакелітового лаку), приготування маси, підсушування
маси, прогрівання прес – форми, підпресування, пресування, розімкнення прес – форми, їх
витримка для подальшого затвердіння, виготовлення експериментальних зразків, і
проведення експериментальних досліджень [1].
Деревинні частинки були виготовленні з попередньо висушеного березового шпону
шляхом подрібнення і неодноразового просіювання за допомогою ситоаналізатора для
визначення фракційного складу частинок.
Після подрібнення ріпакові частинки висушувалися до вологості 3% у сушильній шафі
до постійної маси при температурі 100 - 140о С протягом 30 – 45 хв. Контроль вологості
здійснювався ваговим методом.
Змінними факторами під час проведення досліджень впливу основних технологічних
параметрів, сировини і матеріалів на властивості плит прийняті: співвідношення
деревинних і ріпакових частинок в різних пропорціях, % (75:25, 50:50, 25:75, 0:100;
кількість клею (25,30,35,40 %), фракційний склад частинок ріпаку.
Розміри частинок вимірювали за допомогою індикаторного товщиноміра і
електронного штангенциркуля. Довжину частинок визначали з точністю до 0,1 мм,
ширину – до 0,02 мм, товщину – до 0,01 мм.
Після цього здійснювалася підготовка в‟яжучої речовини шляхом прогрівання
бакелітового лаку марки ЛБС – 1 на водяній бані і додавання етилового спирту для
доведення до необхідної в‟язкості, що забезпечило краще просочення маси.
Наступним етапом було підготовка маси, яка полягала у змішуванні стружкової суміші
з бакелітовим лаком і доведення цієї маси до однорідного стану. Підготовлена маса
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залишалась просочуватись на 10 – 30 хв., за кімнатної температури. Після цього
просочена маса поміщалася в сушильну шафу де протягом 10 – 15 хв. за температури
100 – 105 о С підсушувалася для вилучення з маси надлишкової вологи і парів спирту.
Перед формуванням маси прес – форма прогрівалася в пресі до температури 145 – 155 о
С протягом 10 хв. Після прогріву прес – форми підсушена маса формувалася в прес формі.
В деяких випадках потрібно було підпресовувати виріб оскільки ріпакова стружка має
малу насипну щільність порівняно з деревиною через що об‟єм матриці не дозволяв
вмістити необхідний об‟єм маси. Підпресування здійснювалось в лабораторних умовах у
холодному пресі.
Наступним етапом було завантаження прес - форми у прес і пресування виробу за
температури 145 – 165 о С протягом 16 хв. Зменшення площі прес-форми дало змогу
збільшити тиск пресування до 30 МПа. Скидання тиску здійснювалося триступенево з
метою уникнення парового удару і розриву виробу.
Прес – форма охолоджувалась після чого розбиралась і виймалися досліджувані зразки
виробів з МДП.
Для визначення фізико – механічних властивостей, а саме межі міцності на стискання
виготовлялись зразки розміром 35×35 мм, для межі міцності на згин 100×35 мм, і для
визначення водопоглинання і набрякання за товщиною 25×25 мм.
Виготовлені зразки нумерувались і випробовувались. Перед випробуванням
визначалися розмірні і вагові показники.
При визначенні водопоглинання і набрякання за товщиною виробів з МДП, зразки
занурювали у воду на 24 годин у спеціальну посудину для води з термостатом, яка
забезпечувала сталу температуру (20 ±1) °С. Після витримування у воді зразки повторно
зважували і вимірювали їх розміри [2].
Визначення фізико-механічних властивостей деревинних композиційних матеріалів
здійснювали після 12 діб з дня витримки виробу
Висновки. 1. Проведені у відповідності із поставленими завданнями експериментальні
дослідження дозволили отримати результати, які забезпечують встановлення
закономірностей впливу технологічних параметрів на властивості виробів виготовлених з
використанням відходів ріпакової сировини.
2. Вперше отримано виріб з МДП із застосуванням ріпакової сировини за
технологічною схемою, прийнятою у виробництві виробів з МДП. Доказана можливість і
доцільність застосування ріпакової сировини для виробництва виробів з МДП.
3. На основі результатів експериментальних досліджень запропоновано способи
виготовлення виробів з МДП з використанням відходів ріпаку які дають змогу розширити
сировинну базу для їх виготовлення завдяки залученню відходів сільськогосподарського
виробництва, а саме ріпакової сировини, зменшити собівартість виробів з МДП і,
відповідно, зекономити цінну деревинну сировину.
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APPLICATION OF THE BASIC HYDRODYNAMICS EQUATIONS IN THE
MODELING OF HYDRAULIC DRIVES WORKING PROCESSES
To determine the main performance characteristics in the mathematical modeling of
hydraulic, drive workflows mainly use two approaches. In the first approach, they use a
mathematical model based on a system of differential equations of motion of the elements of the
actuator and the costs [1] when switching the working cavities. This modeling approach uses a
partial solution of the Navier-Stokes differential equation [2], which introduces an empirical cost
factor. The disadvantage of this approach is the higher coefficients, which do not differ in
different modes of fluid flow in the hydraulic drive. The second approach is based on the energymechanical approach, where the hydrodynamic loss function is linearized [3, 4] using the energy
conservation law. The disadvantage of these approaches is the neglect of significant losses,
which make a significant difference between the results of theoretical and experimental studies.
Overcoming these disadvantages, in the mathematical modeling of hydrodynamic processes in
the hydraulic actuator, lies in the plane of spatial-stationary formulation of the problem, using a
1 dρ
system of differential continuity equations –
+ div(V) = 0 and the Navier-Stokes
ρ dt

V
t

V×

1
ν
V = F - grad p + grad(divV) + ν 2 V , where ρ, V , ν, F is the density, velocity,
ρ
3

kinematic viscosity, and external (volumetric) forces related to the unit of mass of the working
fluid. This mathematical modeling approach requires the development of numerical methods
using high-precision difference schemes [2].
As Navier-Stokes equations are derived for the laminar fluid flow regime, and in the hydraulic
actuator, the turbulent fluid motion mode occurs at smaller Reynolds numbers (20 ... 260 for
valve and spool shut-off elements [4]), therefore, for modeling the turbulent flow modes of the
working fluid, it is necessary to additionally use a certain mathematical model of turbulence [2,
3]. One such model is the low-Reynolds semi-empirical model of turbulence, which is a
modification of the Navier-Stokes differential equation by Reynolds averaging [3, 5]:
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where k, ε kinetic energy of turbulence and dissipation;
Gk turbulent kinetic energy, open from average gradients rapidly;
Сν = 0.09;
Sk,ε the invariant of the strain tensor;
Gb the kinetic energy of the ejection force;
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Prt – Prandtl`s turbulent energy table;
gi a component of the gravity vector;
β the coefficient of thermal expansion;
Mt Mach number for turbulent fluid [2].
Empirically obtained laws of flow behavior are used to simulate the motion of the wall layers
of the working fluid [4], where for the turbulent boundary layer the tangential component of a
dimensionless velocity has a logarithmic law: V + = kar -1ln(Ey + ) in which: kar=0,4 0,42 is a
Karman`s constant [3]; E=8,80 9,79 constant, which determines the degree of wall roughness
[6]; 11,6≤y+≤400 dimensionless distance to the wall.
As the presence of geometric regions of the gap type structurally characterized the hydraulic
actuator, therefore, necessary to use an additional special mathematical model for this area.
According to experimental data [1, 7], there occurs a laminar flow with a parabolic velocity
profile takes place in the gap region. Therefore, the volumetric friction force in the calculation
cell: F = -ρDV , where D = 12νρ-1δ-2 > 0 , а δ – the width of the gap channel.
An example of the use of the basic provisions of hydrodynamics in mathematical modeling of
work processes in a hydraulic impulse drive [1, 5] of a vibrating hammer (Fig. 1, a) is the
obtained distribution of velocities of fluid in the cavity of the hydraulic actuator (Fig. 1, b).

Fig. 1

a)
b)
The three-dimensional model a) of the hydraulic drive of the mounted hammer and the
velocity distribution in the cavity of the hydraulic drive b)
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ГІДРОСТРУМЕНЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ
ХІРУРГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ
Актуальність. Гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини з проявами як
непрохідності кишечника так і інфільтративно запальних утворень вирізняється важким
клінічним перебігом та складає до 25–30% хворих хірургічних відділень [2]. В останні
роки в практичну ланку охорони здоров‟я впроваджуються нові інноваційні технології
зокрема гідравлічні струменеві технології, які використовують ефект силової дії
високонапірного малорозмірного струменя. Переслідуючи мету прецизійного розділення
тканин при лікуванні недуг використаний вітчизняний апарат «Скальпель
гідроструменевий», який пройшов клінічні випробування [1].
Мета роботи. Подальше впровадження у хірургічну практику вітчизняного обладнання
на базі гідроструменевих технологій.
Матеріал та методи. В клінічних відділеннях Київської міської клінічної лікарні №1,
кафедри хірургічних хвороб №1, ПВНЗ «Київський медичний університет» з 2006 р. по
2019 р. знаходилися на лікуванні 532 пацієнтів, що страждали на гострі хірургічні недуги
черевної порожнини, із яких спайкова непрохідність встановлена у 314 (59,1%), та у 218
(40,9%) інфільтрати, рідинні утвори і абсцеси черевної порожнини. Вік пацієнтів складав
від 18 до 70 років. Пацієнтів чоловічої статі 199 (37,4%), жіночої 333 (62,6%). Всі хворі
госпіталізовані за ургентними показаннями. Обстеження: загальноклінічне крові та сечі
(100%), рентгенологічне дослідження проведено у 483 (90,8%) хворим, комп‟ютерна
томографія (КТ) у 163 (30,6%). Ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної
порожнини проведено у 403 (75,7%) хворим – кольорове дуплексне картування утворень
черевної порожнини у 204 (38,3%) хворим.
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Результати дослідження. За результатами дослідження анамнезу, клінічного та
інструментального дослідження хворі розподілені на дві групи. До першої групи включені
314 (59,1%) пацієнтів які страждали на спайкову непрохідність кишечника та які
потребували термінового оперативного лікування. Другу групу склали 218 (40,9%)
пацієнтів, які страждали на недуги в черевній порожнині: інфільтрати, рідинні утвори і
абсцеси. Оперативне лікування в першу добу при госпіталізації проведено у 396 (74,4%)
пацієнтів. В залежності від методів розділення спайкового та інфільтративно-запального
процесу хворі розподілені на дві групи. До першої групи віднесли 295 (74,5%) хворих, де з
метою розділення спайкового та інфільтративно запального процесу використовували:
скальпель, ножиці, електроніж, моно та біполярну коагуляцію. До другої групи віднесли
101 (25,5%) хворих, де в комплексі оперативного лікування використовували апарат
«Скальпель гідроструменевий». Враховуючи ймовірну непередбачуваність стану в
черевній порожнині, а також переслідуючи мету повноцінного огляду та ревізії у всіх
наших спостереженнях оперативний доступ це серединна лапаротомія, яка проведена у
357 (90,2%) хворих. У 39 (9,8%) хворих проведений лапароскопічний адгеолізіс. За
результатами ревізії черевної порожнини встановлений наступний спайковий процес: до
післяопераційного рубця множинні спайки у 318 (80,3%) множинні плоскосні у 87
(21,9%), шнуроподібні у 219 (55,3%), «панцирна» спайкова недуга у 18 (4,5%).
Встановлено, що як «панцирна» так і більшість спайок 32% були скловидного виду та
щільності. Великий сальник приймав участь у всіх спайкових та інфільтративних
процесах черевної порожнини. Причиною непрохідності кишечника були: странгуляційні
удавки «шварти та шнуроподібні тяжі», заворот петлі кишки, вузлоутворення,
інфільтративний «абсцеси та абсцедуючі інфільтрати» процес з зовнішньою компресією
на кишку. Розділення чинників непрохідності, була і залишається складною проблемою.
Так як після розділення спайок в більшості випадків можливий більш виражений процес, а
це знову операції.
Переслідуючи мету більш прецизійного розділення спайок та відділення від стінки
кишки використаний вітчизняний апарат «Скальпель гідроструменевий». Робочим тиском
фізіологічного розчину був від 2 до 6 МПа. Кожен параметр подачі фізіологічного
розчину мав показання. Так при тонкій 1-2 мм шварті (чи шнуроподібній спайці), яка
спаяна з кишкою перш за все наводнювали останню під тиском 2-3 МПа, а в подальшому
під тиском 5 – 6 МПа – пересікали. Розпластані множинні спайки на кишечнику також
спочатку наводнювали під тиском (2-3 МПа), а коли вони ставали більш мобільнішими та
менш щільними пересікали під більшим тиском. Вкрай складною проблемою є розділення
«панцирної» спайкової непрохідності, яка зовні нагадує як «засохший товстий шар клею».
А тому з метою більш не пошкодити стінку кишки, на початку наводнювали «скловидний
панцир», а потім при підвищеному тиску його відділяли та пересікали. Доцільно
констатувати, що наводнення спайок в області брижі кишечника також є ефективним
методом їх відділення. Розділення інфільтративних утворень проводилася під тиском (6
МПа), що дозволяло вдало відділити як від кишки так і від паріетальної очеревини –
мобілізувати гнійний осередок та його видалити. Для пересічення великого сальника
використовували тиск 5 – 6 МПа, а залишались тільки судини які заварювались.
На завершення доцільно констатувати, що апарат «Скальпель гідроструменевий»
простий в роботі та не потребує використання електроенергії – тиск утворюється від
балона зі стиснутим повітрям. Доцільно констатувати, що присутня простора роботи на
апараті. Із переваг роботи апарата під час ліквідації гострої хірургічної патології черевної
порожнини та відновлення прохідності, доцільно констатувати на мінімальну
травматичність тканин на шляху до патологічного осередку з відсутністю пошкоджень
навколишніх тканин в тому числі судин, нервів, очеревини. Використання апарату дає
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можливість пошарового препарування тканин різних за щільністю, що в цілому дає
добрий позитивний результат.
Висновки. Проведені дослідження показали, що цей метод розділення тканин з
використанням гідроструменевої технології є менш травматичний для органів черевної
порожнини, зменшує кількість крововтрати при операції, прискорює час операції та
зводить до мінімуму кількість післяопераційних ускладнень.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОРШНЕВЫХ ГРУПП АКСИАЛЬНЫХ И РАДИАЛЬНЫХ
ГИДРОМАШИН
Поршневые гидромашины аксиального и радиального типов на всем протяжении
применения объемного гидропривода занимают лидирующие позиции по уровню рабочих
давлений, в значительной мере определяя технический уровень гидрофицированных
машин различного назначения.
На рис. 1 представлены поршневые группы гидромашин в свете эволюции их развития.
В аксиально-поршневых насосах и гидромоторах с наклонным диском поршни 1 с
точечным контактом и диаметром головки поршня, равным диаметру поршня (рис. 1, а),
ограничивали максимальное давление значением 12 МПа. Переход на конструкцию с
гидростатическими подпятниками 2 (рис. 1, б) позволил за последние 50 лет поэтапно
поднять рабочее давление в аксиально-поршневых гидромашинах с 20 до 50 МПа.
Грибообразная головка поршня 1 большего диаметра, чем сам поршень (рис. 1, в),
позволила поднять максимальное давление в аксиально- и радиально-поршневых насосах
до 25…32 МПа. Этот предел по давлению вынудил конструкторов искать технические
решения в радиально-поршневых гидромашинах двумя путями: при установке на
эксцентриковый вал 4 обоймы 3 на роликовом подшипнике 5, что ограничивает
скольжение подпятника 2 поршня 1 и позволяет поднять давление до 40 МПа (рис. 1, г);
по аналогии с аксиально-поршневыми гидромашинами создавать пару поршеньгидростатически разгруженный подпятник в конструкциях с вращающимися вместе с
блоком цилиндров поршнями (рис. 1, д), и (рис. 1, е) с неподвижным блоком цилиндров и
вращающимся эксцентриковым валом 4, причем получили распространение насосы с
клапанным распределением рабочей жидкости, в которых всасывание осуществляется
через паз в эксцентрике. Последняя конструктивная схема была разработана во
ВНИИГидроприводе и применяется в насосах 50 НР харьковского завода «Гидропривод»
на давление до 63 МПа и подачу до 450 л/мин (1 – поршень, 2 – цилиндр с подпятником; 6
– опора поршня в корпусе).
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В шарикопоршневых гидромашинах благодаря опоре шарика 1 в цилиндре 7 на
беговую дорожку 8 специального профиля, близкого к беговой дорожке
шарикоподшипника (рис. 1, ж), удалось поднять максимальное давление до 32 МПа.
В аксиально-поршневых гидромашинах с наклонным блоком цилиндров также освоен
уровень давлений в 40…50 МПа (рис. 1, з, и), причем следует отметить достижения
отечественных заводов «Стройгидравлика» (г. Одесса) и «Гидросила» (г. Кропивницкий),
где 1 – поршень; 9 – шатун; 10 – шатун-поршень и его уплотнение 11; А и Б – рабочие
поверхности шатуна и поршня, и завальцовка В; Г, Д и Е – каналы для смазки.
Безусловно впечатляют достигнутые результаты по совершенствованию конструкций
насосов. Например, самый распространенный и по настоящее время используемый в
гидравлических прессах радиально-поршневой насос ННР-500 на давление 20 МПа имеет
массу в 1660 кг, а его преемники такого же рабочего объема, но уже на максимальное
давление 45…63 МПа имеют массу 420…960 кг. Радиально-поршневой насос Н403У с
рабочим объемом 25 см3 на максимальное давление 40 МПа имеет массу 47,5 кг, а
аксиально-поршневой насос с наклонным диском и массой в 39 кг A4VSO имеет рабочий
объем в 40 см3, т.е. в 1,6 раза больше при таком же давлении. Насос без гидростатической
разгрузки поршней НР1250/200 массой в 2260 кг на максимально давление 25 МПа уступает
существенно модели НР-2-1250, масса которой 1110 кг, а максимально давление 40 МПа.

Рис. 1

Поршневые группы аксиальных и радиальных гидромашин

Сегодня в объемных гидроприводах прессов, эксплуатирующихся в Украине, в
основном используются радиально-поршневые насосы прошлых поколений производства
Харьковского завода «Гидропривод», которые разрабатывались несколькими
поколениями специалистов ВНИИГидропривода, начиная с 1950 по 1970 гг. Это модели
НРР-500, НПС-50, Н518, НР1250/200 и Н403У. Более совершенные насосы с постоянным
рабочим объемом 50НР и регулируемым 50НРР на давление до 63 МПа и самые крупные
в мире трехпоточные насосы НР-2-1250 на давление до 40 МПа были разработаны
ВНИИГидроприводом в 1980-1990 гг.
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Выводы. Созданные отечественными специалистами аксиально- и радиально-поршневые
насосы могут с успехом заменить устаревшие конструкции 50…70 гг. прошлого века.
При модернизации объемных гидроприводов прессового оборудования путем перехода
на современные насосы высокого давления и надежности повышается эффективность
работы прессов за счет сокращения технологических простоев и снижения
энергопотребления при применении насосов с регулируемым рабочим объемом и
автоматическими системами его регулирования.
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ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ОСЦИЛЯЦІЇ ГІДРОАПАРАТІВ
Тенденція останніх десятиліть більш широкого застосування гідроапаратів (ГА) з
осциляцією викликана прагненням споживачів гідроприводів до підвищення їх технічного
рівня. Осциляція ГА може здійснюватися організацією зворотно-поступального руху
запірно-регулюючого елемента (ЗРЕ) з великою частотою та малою амплітудою та
круговим обертальним рухом. Середнє значення потужності Nср, необхідної для
здійснення осциляції при зворотно-поступальному русі визначається з виразу [1]:
N ср

1
T

n

T

i 1

0

Fi xi d t ,

(1)

де Т – період вібрації;
Fi – дисипативна сила (момент);
xi – швидкість (кутова швидкість);
n – загальна кількість сил чи моментів, що діють у системі.
При дії скупчених рушійних сил та моментів, замість (1) використовують [2]:
Ncp

1
T

n

T

Fi xi cos

oi

dt,

(2)

i 1 0

де αoi – кут між напрямком змушуючої сили та швидкістю.
Вважаємо, що рушійна сила змінюється згідно залежності:

F (t )

Fmax sin ω t ,

(3)

де Fmax – амплітуда рушійної сили;
ω – частота осциляції.
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Коли кут

oi

const , (2) може бути записана у вигляді:

N cp

0,5Fmax xосц ω cos α oi sin ,

(4)

де xосц – амплітуда осциляції;
φ – відставання з фази гармоніки переміщення від сили.
Для обертального руху ЗРЕ ГА з круговою швидкістю, Nср визначається [2]:

N cp

Fтр обυ ,

(5)

де Fтр об – сила тертя при обертальному русі.
Nср при зворотно-поступальному руху ЗРЕ, розраховували за формулою (4). Вважали,
що єдиною дисипативною силою, що діє на ЗРЕ, є сила тертя, яка визначається згідно
залежностей [3], тиск живлення 12 МПа, d зре діаметр ЗРЕ – 12 мм, радіальний зазор –
20 мкм, жорсткість пружини – 45,64 Н/мм, а її підтиснення дорівнює 1,2 мм. На Nср, при
його зворотно-поступальному русі, суттєвий вплив має хосц, рис. 1 а. Причому, при
перевищені швидкості осциляції ЗРЕ критичної, ця потужність стрімко зростає, незалежно
від хосц та способу розміщення пружини.
.
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200
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Рис. 1 – Залежність: а) Nср, від частоти: при зворотно-поступальному русі:
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1 – хmax= 0,1мм, розміщення пружини звичайне; 2 – хmax= 0,1 мм, розміщення пружини
на спеціальних опорах; 3 – хmax= 0,2мм, розміщення пружини звичайне; 4 – при
обертальному русі; б) раціонального ГА від частоти осциляції ЗРЕ
Силу тертя при обертальному руху ЗРЕ ГА [4]:
2

d зре

Fтр 0
0

де τ 0

μ υ

2

τ0 d ,

(6)

t – дотичне напруження;

μ – коефіцієнт динамічної в‟язкості робочої рідини;
υ – кругова швидкість поверхні ЗРЕ;
α – кут обертання ЗРЕ.
Після підстановки в (6) параметрів прецизійної пари плунжер-гільза отримали

Fтр 0

μ

d зреυ
δ

2(δ e) [(δ e) 2

2]

[2 (δ e) 2 1] (δ e) 2 1

,

(7)

де е – ексцентриситет ЗРЕ.
Потужність, необхідна для здійснення обертального руху ЗРЕ (розрахованого при
аналогічних умовах) більша ніж при зворотно-поступальному, (див. рис. 1). Залежність
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для визначення відносної сумарної потужності (відношення потужностей,
витрачаються на витоки та тертя, до потужності, підведеної до ГА) має вигляд [4]

N

p δ3
3 μlп d зреυ

4 μ lп υ
,
pdзреδ

що

(8)

де lп – сумарна довжина поясків ЗРЕ d зре ;
Δp – перепад тиску.
Брали похідну по δ рівняння (8) та знаходили раціональний , (див.рис.1, б).
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРУЖИН ЗАПОБІЖНИХ КЛАПАНІВ
НЕПРЯМОЇ ДІЇ ГІДРОСТАТИЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ ТИПУ ГСТ90
Використання гідравлічного привода на самохідних машинах для привода ходу та в
якості привода робочих органів вже давно є світовою тенденцією в
сільськогосподарському, будівельному та дорожньому машинобудуванні. На сьогодні
об'ємний гідропривод активно розвивається і з кожним роком зростають вимоги до
параметрів гідросистеми: номінального тиску, енергоощадності та надійності. Типовими
представниками гідрооб‟ємних приводів є гідростатичні трансмісії типу ГСТ90, які
потребують дослідження та вдосконалення відповідно новим вимогам.
Важливими складовими гідравлічної
системи гідростатичної трансмісії типу
ГСТ90
є
гідроапарати,
типовими
представниками яких є зворотні, переливні
і запобіжні клапани [1]. Виробники
гідростатичних трансмісій в даний час
приділяють значну увагу конструкціям
запобіжних клапанів, якість характеристик
яких суттєво впливає на працездатність
Рис. 1 – Запобіжний клапан непрямої дії
привода. У новітніх гідростатичних
1 – корпус; 2 – поршень; 3 – голка; 4трансмісіях, що працюють при піковому
пружина голки; 5 – пружина поршня.
тиску 400-500 бар, використовують
запобіжні клапани непрямої дії (рис. 1), в яких переміщення основного запірного елемента
– поршня 2, залежить від переміщення допоміжного запірно-регулюючого елемента –
голки 3. Поршень 2 прижимається до сідла клапана силою тиску рідини та силою
порівняно слабкої пружини 5. При підвищенні тиску до заданого значення голка 3
піднімається, тиск перед поршнем 2 падає і він, переміщаючись перепускає рідину на
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злив. В результаті демпфуючої дії отвору на торці поршня 2, відсутні значні коливання
останнього і, відповідно, і коливання тиску у напірній гідролінії гідростатичної трансмісії.
Для дослідження впливу параметрів деталей запобіжного клапана непрямої дії на
роботу гідростатичної трансмісії типу ГСТ90 було проведено математичне моделювання.
В результаті було виявлено вплив жорсткості пружини голки запобіжного клапана на
стійкість роботи ГСТ90. У вітчизняних гідростатичних трансмісіях тиск налаштування
запобіжних клапанів становить 320 бар. Для регулювання тиску спрацювання клапана
використовують шайби, які підкладають під пружину голки, тим самим змінюючи
попереднє стиснення пружини.
На рис.2 показано креслення пружини голки запобіжного клапана непрямої дії, з якого
було визначено необхідні параметри для математичного моделювання:
- початкове стиснення пружини:
l = l0 - l1 = 47,4 – 30 = 17,4 мм
(1)
- жорсткість пружини:
С = F1 / l = 8,5 / 17,4 = 0,49 Н/мм
(2)
В
результаті
математичного
моделювання гідростатичної трансмісії
типу ГСТ90 було отримано осцилограми
перехідних процесів в гідравлічній системі.
Перші
досліди
були
проведені
з
використанням параметрів пружини голки
згідно креслень. Отримані осцилограми
(рис. 3, а) відображають тиски р1 у
нагнітальній та р2 у всмоктувальній
гідролініях. Початкові коливання тиску р1 є
наслідком коливального режиму роботи
запобіжного клапана непрямої дії. Також з
Рис. 2 – Пружина голки запобіжного
осцилограм видно, що тиск спрацювання
клапана непрямої дії
запобіжного клапана становить 200 бар, що
не відповідає сучасним вимогам до гідростатичних трансмісій. Так, як тиск спрацювання
клапана налаштовують шляхом підкладання шайб під торець пружини голки, що
відповідає зміні початкового стиснення пружини, було проведено досліди в результаті
яких встановлено, що для досягнення тиску налаштування клапана на 320 бар, необхідно
встановити початкове стиснення пружини голки не менше 29 мм. Використовуючи у
запобіжному клапані пружину голки з параметрами, які відповідають кресленню на
рисунку 2, неможливо встановити початкове стиснення пружини, яке відповідає тиску
налаштування клапана на 320 бар, так як це призведе до торкання витків пружини.

1

Рис. 3 – Осцилограми тисків у гідролініях гідростатичної трансмісії типу ГСТ90
а) із пружиною голки запобіжного клапана початкової жорсткості; б) із пружиною
голки запобіжного клапана збільшеної жорсткості
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Для досягнення тиску налаштування клапана на 320 бар необхідно замінити пружину
голки на більш жорстку. Шляхом математичного моделювання було визначено, що
необхідна жорсткість пружини голки запобіжного клапана повинна становити 0,82 Н/мм.
На осцилограмах (рис. 3, б) показано зміну тисків р1 і р2 гідростатичної трансмісії типу
ГСТ90 із запобіжними клапанами непрямої дії з пружиною голки збільшеної жорсткості.
Як видно з осцилограм, тиск спрацювання запобіжного клапана відповідає значенню 320
бар. Також слід відзначити, що час роботи клапана в коливальному режимі помітно
скоротився, що значно покращує експлуатаційні показники гідростатичної трансмісії в
цілому.
Запобіжні клапани є важливими складовими гідростатичної трансмісії типу ГСТ90,
тому є необхідність в подальшому їх дослідженні з метою покращення характеристик та
вдосконалення їх конструкцій.
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РОЗРОБКА РОЗРАХУНКОВОГО КОМПЛЕКСУ СИСТЕМИ ВИДАЛЕННЯ
ВІДХОДІВ ЛІТАКА
Сучасне проектування будь-якої системи на борту літака є складним, багатофакторним,
розгалуженим завданням і полягає в знаходженні оптимального співвідношення
параметрів.
Безперервне ускладнення і, як наслідок, удорожчання авіаційної техніки тягне за собою
значне збільшення витрат від помилок, допущених на стадії проектування і, отже, вимагає
різкого підвищення якості проектно-конструкторських робіт.
Посилення принципу системності в загальному підході до створення авіаційної техніки
підвищило роль зовнішнього проектування в розробці літака, підняло значимість етапів
попереднього і концептуального проектування. Значно підвищилася і роль передпроектних
досліджень, пов'язаних з обґрунтуванням загальної концепції і технічного вигляду
планованого до створення нового літака [1].
Отримання достовірних результатів на цих етапах стає актуальним завданням, яку
доводиться вирішувати конструктору при розробці систем.
Однією з таких систем є система видалення відходів, що забезпечує життєдіяльність
людини на борту літака.
В даний час на регіональних пасажирських літаках більш перспективним типом
системи видалення відходів є система видалення вакуумного типу.
Сучасні вакуумні системи є складними комплексами, як з технологічної, так і з
економічної точки зору і проведення натурних експериментальних досліджень на етапі
проектування виконати складно, а в деяких випадках неможливо.
У зв'язку з цим особливого значення набуває проведення попереднього аналізу системи
на етапі проектування. Цілями такого аналізу можуть бути: отримання попередніх даних,
моделювання робочих режимів; оптимізація за заданими параметрами; порівняння
декількох альтернативних конструкцій та ін.
Вищезазначені чинники обумовлюють необхідність розробки програмних засобів
розрахунку вакуумної системи, які мають максимальний ступінь універсальності, та не
потребують доопрацювання для аналізу кожної конкретної системи, а з іншого боку, дають
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можливість враховувати ключові фактори, що роблять істотний вплив на умови
функціонування реальної вакуумної системи [2].
На рис. 1 представлено спрощену схему впровадженого комплексу технічних та
програмних засобів розрахунку системи видалення відходів літака. В основу комплексу
покладено систему функціональних модулів, пов'язаних між собою єдиним
інформаційним середовищем. Це середовище називається проектом і містить повну
інформацію про розрахункову схему, представлену у внутрішньому форматі комплексу.
Комплекс включає стандартні програмні засоби на основі яких модулі використовуються
для розрахунку системи, а також запропонована послідовність дій при виконанні
розрахунку.
Функціональні модулі діляться на чотири групи розрахунків:
- попередніх, де розраховуються об‟єм відходів та кількість води для потреб системи;
- трубопроводу видалення відходів [3];
- баку відходів;
- генератора (насосу) вакууму.
Попередні розрахунки формуються виходячи з початкових (вихідних) даних літака.
Після зонального розподілу виконуються розрахунки трубопровідних ліній та баку
відходів де визначається остаточний об‟єм баку на основі газодинамічного розрахунку
[4,5].

Рис. 1

Спрощена схема розрахункового комплексу розрахунку системи вакуумного
видалення відходів літака

Наведений розрахунковий комплекс дозволяє на попередніх етапах розробки системи
видалення відходів отримувати характеристики як окремих частин і складових так і всієї
системи у цілому. Комплекс дозволяє при зміні початкових даних уточнити розрахункову
частину. Данні розрахунків виводяться у цифровому та графічному вигляді задля
наочності.
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Основні розрахункові складові функціональних модулів реалізовані в середовищі
MathCAD. Інтерфейс, сценарії взаємодії користувача з системою, функції контролю
вихідних даних і аналізу результатів повністю уніфіковані, що забезпечує мінімальний час
освоєння комплексу і логічну послідовність виконання операцій.
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВИТОКУ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА КРІЗЬ УЩІЛЬНЕННЯ
ГІДРОЦИЛІНДРІВ
У теперішній час значно підвищуються вимоги до гідроциліндрів, які широко
використовуються в машинах та механізмах. Це пов‟язано з впливом їх на економічні
показники ефективності машин, а також з економічними проблемами сучасності.
Процеси, які відбуваються в ущільненнях, є досить складними. Це пояснюється значною
кількістю матеріалів пар тертя; явищами, що супроводжують процес герметизації: течія
середовища крізь мікрозазори, дифузія крізь матеріали, процеси в зоні контакту
мікронерівностей пар тертя: зношування, характер контакту мікронерівностей (пружний,
пластичний, пружно-пластичний, в‟язко-пружний) тощо [1].
Тому проблема підвищення надійності ущільнень є актуальною і в теперішній час. На
етапі проектування також бажано знати можливу величину витоку робочого середовища
крізь ущільнення.
Розглянута модель визначення витоку рідини крізь ущільнення штока із зворотнопоступальним рухом. Ущільнення працює за принципом самоущільнення. Величина
витоку рідини визначається, як різниця між кількістю винесеної рідини при ході штока з
порожнини і внесеної при зворотному русі: товщину шару винесеної та внесеної рідини
визначає проміжок, що формується на кінці ущільнювального елемента з боку
навколишнього середовища.
Розроблена модель пружно-деформованого стану ущільнюючого елемента та у вигляді
кільця, навантаженого тиском робочого середовища, яка дозволяє, з прийняттям до уваги
пружної деформації матеріалу ущільнювального елемента з полімеру, визначити розподіл
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контактного тиску по його довжині з врахуванням експериментально знайденого
розподілу тиску рідини в проміжку пари тертя. А за знайденим контактним тиском, на
кінці ущільнювального елемента з боку навколишнього середовища, визначається середня
величина проміжку. При визначенні середньої величини проміжку прийнято, що контакт
мікронерівностей штока і ущільнюючого елемента носить пружний характер [1].
Проведено експериментальне дослідження при наступних умовах: тиск до 10 МПа,
середня швидкість штока до 1.5 м/с, масло індустріальне И8А (ГОСТ 20799-88), матеріал
ущільнювального кільця – фторопласт-4; шток: діаметр 24∙10-3 м, матеріал – сталь
38ХМЮА, загартування НRC 42…45, шорсткість робочої поверхні Rа 0.63 мкм.
Розроблена програма з використанням пакета MathCAD, яка дозволяє розраховувати
середню величину проміжку, що і визначає товщину винесеного та внесеного шару рідини
на штоку. Порівняння результатів визначення витоку рідини експериментально з
розрахованою теоретично показало задовільну збіжність.
Список посилань
1. Мышкин, Н.К. Трение, смазка и износ. Физические основы и технические приложения
трибологии / Н.К. Мышкин, М.И. Петроковец. – М: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 368 с.

УДК 621.225.2
Литвин Ю.О., студент магістратури
Тарасенко Т.В., канд. техн. наук, доцент
Національний авіаційний університет, м. Київ, dr.g.saldon@gmail.com
ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКУ ПЕРЕДАЧІ
ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ СЕРЕДНЬОМАГІСТРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО
ЛІТАКА
Розроблено концепт блоку передачі потужності (БПП), відмінною особливістю якого є
застосування двох регульованих аксіально-плунжерних гідромашин з регулятором подачі
(РП), що включає їх в роботу починаючи від мінімального робочого об‟єму. Принципову
схему моделі випробувального стенду такого БПП наведено на рис. 1.

Рис. 1 – Загальна схема моделі БПП: 1, 2 – перший каскад РП БПП; 3, 4 – другий каскад
РП БПП; 5, 6 – навантажувальні пакети дросельних шайб; 7, 10 – основні джерела
живлення; 8, 9 – поршні-актуатори з пружинами; 11, 15 – переливні клапани; 12, 14 –
реверсивні аксіально-плунжерні гідромашини; 13 – вал
В загальному випадку режим роботи БПП буде залежати від різниці між встановленим
значенням номінального тиску pnоm в гідросистемі (ГС) та поточним значенням тиску p2.
РП керує подачею аксіально-плунжерної гідромашини в залежності від значення
відхилення тиску в ГС p p2 pnom від номінального. Значення p2 в свою чергу, при
нульовій подачі від БПП, є функцією від необхідної витрати Qr2 = Ql2 - Qа2, де Qr2 –
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необхідна подача для підтримання тиску p2= pnоm, Ql2 – витрата споживачів
(навантаження), Qа2 – наявна подача основного джерела живлення ГС.
Відповідно до розробленої конструктивної схеми та 3D-моделі, створено моделі
розподільників у системі Sіmсеntеr АmеSіm, досліджено їх часові та частотні
характеристики, виконано оптимізацію геометричних параметрів, що на них впливають.
Для розрахунку частотних характеристик створено симуляційну модель окремої
аксіально-плунжерної машини з РП, що входить до складу БПП.
АmеSіm дає змогу на основі отриманих даних сформувати матриці фазового простору
динамічної системи. Виконавши необхідні перетворення отримали передаточну функцію
розімкнутого контуру регулятора:
W ( s)

Y ( s)
U ( s)

2.155 10 20 s + 3.923 10 24
s 6 + 9.478 10 5 s 5 + 2.298 1011 s 4 + 4.864 1015 s 3 + ...
... 1.928 1019 s 2 + 2.107 10 22 s + 4.379 10 24

Симуляцію виконано в два етапи: спочатку визначено значення параметрів системи, що
відповідають рівноважному стану, а після цього, прийнявши їх за параметри ініціалізації,
виконано побудову діаграми Боде (рис. 2).

Рис. 2 – ЛАФЧХ регулятора подачі та гідроциліндра-актуатора
З отриманої характеристики можемо визначити частоту зрізу ωзр=34.46 [Гц], запас
стійкості по фазі φ1=127.42° і по амплітуді а1=27.46[дБ]. Система, визначена раніше як
сукупність коливальних ланок, вироджується в аперіодичну.
Для отримання перехідної характеристики БПП (рис. 3), використовується загальна
модель (рис. 1). Задано деяке фіксоване значення витрати споживачів Ql2 = 12 [л/хв],
значення наявної подачі Qа2 стрибкоподібно змінюється від 60 [л/хв] до нуля. Імітується
відмова правої частини ГС, ліва частина ГС постійно працює в нормальному режимі.
В порівнянні з найближчим аналогом (Vickers MPHV3-115-1C) розроблений БПП
працює в пропорційному режимі, що дозволяє уникнути значних пульсацій тиску при
ввімкненні, забезпечити більший ресурс та надійність агрегату за рахунок зменшення
динамічних навантажень. Це досягається за рахунок використання РП, що підтримує
робочий об‟єм обох гідромашин мінімальним та збільшує його пропорційно до необхідної
витрати.
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Рис. 3 – Тестовий сигнал та перехідна характеристика
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EFFICIENCY OF ULTRASOUND APPLICATION IN FORMING OF POLYMERIC
COMPOSITES OF FUNCTIONAL PURPOSE
Now there is widespread use of both traditional (classical) reactoplastic polymer composite
materials (PCMs), in particular, based on comprehensively studied epoxy matrices, and the
intensive development of promising technologies for creating innovative PCMs with a nanoscale
filling level. The promising carbon nanofillers used for functional PCMs come to the forefront of
research [1]. In this regard, most of the economically developed and developing countries over
the next decade declare the orientation of the industrial sectors of their economy towards the
production and introduction on a large scale of nanomodified (NM) PCMs used in the production
of high technology products.
As examples of such applications, it is possible to indicate the use of nanotechnologies in a
number of technological processes in the chemical and oil and gas industry, including for oil and
gas complex. In particular, nanotechnologies are used to form multifunctional nanostructured
coatings and compositions. This is advisable in the implementation of the hydrophobization of
external and internal surfaces of a number of structures and technological equipment, since the
hydrophobization contributes to the effectiveness of their work in the long term.
As a typical example, anti-static coatings for process fuel pipelines can be given. The
application of such coatings provides a long-term increase in the performance characteristics of
such structural elements. For example, chemical resistance, water repellency and anti-friction
properties, as well as erosion resistance, are significantly improved.
Also promising is the use of nanotechnology in the preparation of liquid polymer
compositions used to enhance potential stress concentration zones in a variety of power
structures. As such zones, technological holes, cutouts, grooves, thickness differences, junctions
of structural elements, the boundaries of their loaded sections, etc. can be considered.
In the process of manufacturing and subsequent operation of such structures and process
equipment, various defects, microcracks and other typical macro- and microdamages often
appear. In particular, it can be gaps in the holes and joints of bolted and riveted joints, which
must be periodically removed and sealed to improve the performance of structural elements.
Also promising is the use of nanotechnology in the manufacture of a wide range of highstrength and corrosion-resistant structural elements of functional application based on both
thermoplastic and thermoplastic carbon NM PCMs. This is due to the increased (compared to
traditional carbon plastics) rigidity and strength, as well as the electrical conductivity of
formable NM PCMs, which are characterized by a small volume content of NM fillers (often in
“homeopathic” doses).
As mentioned above, such innovative nanofillers as fullerenes, CNTs, diamond-like and
fullerene-like structures, are characterized by truly unique, but at the same time, significantly
different physical, chemical and operational properties. This facilitates their use as effective
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chemical modifiers for liquid PBs. Therefore, NM PCMs formed on their basis are characterized
by a wide range of operational (functional) properties.
One of the main problems in the formation of NM PCMs is the difficulty of ensuring uniform
distribution of the nanofiller in the liquid polymer matrix. For optimal strengthening of NM PCMs,
it is necessary to ensure optimal concentration and uniform distribution of CNTs in the liquid
polymer matrix. At the same time, due to the tendency of nanoparticles to mutual attraction and the
resulting agglomeration, when nanofiller is introduced into liquid media, forced technological
operations are first deagglomeration and then dispersion of the nanofillers used.
The lack of implementation of the above operations leads to a wide variation in the operating
characteristics of the NM PCMs due to non-deterministic variation of the sizes of the
agglomerates. This is due to the influence of the size of the resulting agglomerates on the
technological and operational properties of nanofluids, in particular, on their dynamic viscosity
and thermal conductivity. The result is non-determinable heat transfer characteristics. Thus, the
neglect of the quality of the formed dispersion of a nanofiller in a liquid polymer medium leads
to a significant variation in the performance characteristics of NM PCMs obtained on its basis.
Low-frequency US is used as the most common method for deagglomerating spontaneously
formed CNTs agglomerates. Moreover, its use improves the dispersion of injected nanoparticles
in liquid media prepared both on the basis of organic solutions and on the basis of solutions of
liquid polymers. It should also be noted the effectiveness of US in the synthesis of GA for the
formation of a three-dimensional structure.
In addition, the use of effective modes of US exposure allows to intensify a number of
technological operations in obtaining classical PCMs [1 - 4]. As such technological operations,
you can specify the operation of sonication the impregnating PBs, impregnation, wet winding,
dosed PBs deposition in the structure of the impregnated long fibrous filler in the preparation of
fibrous prepregs for the subsequent molding of classical PCMs and NM PСMs.
Also, the positive results of using optimal US treatment modes are: reducing the cumulative
curing time of the composite, which ultimately contributes to energy saving of the molding
process, as well as obtaining defect-free PCMs structures due to the removal of air inclusions from
the interfiber space during impregnation and dosed application. At the optimum, this leads to an
improvement in the physicomechanical and operational characteristics of both classical PCMs and
NM PCMs of functional application, which are obtained using US processing.
This is all the more relevant because for PCMs of functional application, reducing the
cumulative mass of the product while ensuring resource and energy saving when they are
molded on an industrial scale is an urgent task of polymer technology.
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CHOICE OF NANOFILLER FOR CHEMICAL MODIFICATION OF POLYMER
COMPOSITES ON CONSTRUCTIONAL PURPOSE
The characteristics and properties of micro- and macro fillers used for classical polymer
composite materials (PCMs) of functional application have been studied in sufficient detail [1].
Therefore, their choice in the design of a specific PCMs, as a rule, is not a particular problem. At
the same time, when designing functional NM PCMs, the choice of a nanosized fillers has its
own distinctive features.
Thus, at present, such groups of carbon fiber nanoparticles as carbon nanotubes (CNT), both
single-walled and multi-walled, as well as carbon nanofibers (CNF) have found the greatest use
as nanofillers for structural thermo-plastic-plastic PCMs of functional application. Graphene,
graphene airgel (GA), and other nanofillers are also intensively studied. CNTs possess a number
of unique properties that fundamentally distinguish them from the traditional macro- and
microfillers used for PCMs.
CNTs are among the most important objects of modern nanotechnology. This is due to the
fact that they are the foundation for the creation of a new generation of various structural
materials of functional application, as well as a wide range of devices and equipments based on
them. For example, thin single-walled CNTs have a maximum specific surface area, according to
various estimates, up to 1360 m2/g and even more, which theoretically makes them one of the
most promising types of fillers. At the same time, single-walled CNTs, more than other types of
fillers, are subject to agglomeration under the action of Van-der-Waals forces. Moreover, the
existing methods of producing single-walled CNTs do not yet allow production on an industrial
scale in sufficient volumes.
Unlike single-walled CNTs, multi-walled CNTs are widely used due to the possibility of their
production in industrial volumes. This is realized, as a rule, by the method of chemical
precipitation on the catalyst (pyrolysis of natural gases). Thus, multilayer CNTs are much more
affordable than single-walled CNTs, and their properties are more stable. At the same time, they
lose in strength by single-walled CNT. CNFs are filamentous nanoparticles without extended
internal cavities. In fact, these are the same CNTs, only of large sizes and with a more developed
surface. This helps to improve their interaction with the liquid polymer matrix. CNFs, unlike
CNTs, due to their structure are less susceptible to aggregation. Therefore, they can be
introduced into the liquid polymer without additional functionalization of their surface.
The density of CNTs and CNFs does not exceed 2 g/cm3, which allows to refer them to
lightweight nanofillers. Also, unlike conventional carbon macrofibres, CNTs and CNFs are not
brittle. As fillers for liquid polymers with an optimal concentration of CNTs and CNFs are able
to improve the physico-mechanical and operational (functional) properties.
Namely: to increase electrical conductivity; to increase the crack resistance, thermal
conductivity, heat resistance, ignition temperature; change the structure of the polymer,
including an increase in its crystallinity and an increase in glass transition temperature; provide
the ability to remove static charges, dissipate and absorb radio emission or laser radiation,
enhance electroluminescence and other physical effects. At the same time, microfibers in
combination with nanoscale CNTs are capable of creating unique in strength and functionality
highly loaded structural materials and products based on them.
224

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

Here we can note lightweight, high-loaded parts of aircraft and mechanical devices; specialpurpose products (body armor, helmets, costumes with heaters, sensors and actuators woven into
the reinforcing fabric, etc.), as well as filter fabrics for working in harsh environments. Other
promising areas for the use of functional materials from combined types of fillers are the
replacement of metal wires of power lines with carbon nanotubes from CNTs, the manufacture
of sports equipment, for example, tennis rackets, skis, hockey sticks, bumpers and car parts,
bicycle frames, etc.
It is also worth mentioning the prospects for use as nanofillers, including for PCMs, graphene
and aerogel graphene (GA). As you know, graphene is a two-dimensional material that has a
truly unique combination of small thickness and large specific surface area, excellent physical,
mechanical and operational properties, in particular, electrical conductivity. In turn, graphenebased aerogels (gasoline) are three-dimensional framework substances. GA belongs to the class
of ultralight substances in which the initial liquid phase, located in the lattice sites, is completely
replaced by the gas phase.
The ultra-lightness of GA provides it with unique properties, including low density combined
with high specific surface area and increased hydrophobicity, high thermophysical properties, as
well as exceptional adsorption capacity. Among other unique properties of GA, one can
distinguish low thermal conductivity, high elasticity, and sorption capacity with respect to
organic liquids. GA can also exhibit both magnetic and electrically conductive properties while
providing flexibility for their 3D structure. The above set of GA properties predetermines the
most efficient areas of its use, for example, energy storage, environmental protection (for sorbing
petroleum products when spilled in aqueous media), medicine, biology, chemistry, industrial
electronics, military science, and a number of others.
However, developments in the field of creating new nanomaterials are not standing still. For
example, in the foreseeable future, graphene can be replaced by innovative material in the form
of borophene. Theoretically, the appearance of this material was predicted back in the 1990s,
although it was synthesized in about 2015. It is declared that borophen is stronger than graphene
and at the same time it is more flexible than the latter. Such functional properties of borofen
predetermine its potential use as a conductor of heat and electricity, as well as for the storage of
metal ions in batteries.
In addition, it is claimed that borophen is capable of storing more than 15% of its weight in
hydrogen. This provides it competitive advantage over other materials used for this purpose. At
the same time, with borophene, everything is not so optimistic. Working with this material is not
easy due to its specific reactivity. Therefore, this material is waiting for the passage of a thorny
path in order to make it possible not only in laboratory conditions, but also on an industrial scale.
The implementation of this plan may lead, for example, to the creation of borophenic batteries
and its use in a number of other objects.
The results of numerous studies indicate the promise of using US in cavitation mode as the
basic method of physical modification in obtaining of classical PCMs and NM PCMs. This
determines the feasibility of a more detailed consideration of these issues, which is done below.
In this case, the nature and characteristics of the demonstration of US cavitation in liquid
polymer media are considered in relation to the receipt of the materials [1].
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THE ESTIMATION OF INFLUENCE OF SCHMIDT NUMBER ON THE MASS
TRANSFER INTENSITY DURING THE SPIRAL WOUND MEMBRANE MODULES
REGENERATION
The membrane separation processes, especially reverse osmosis, are widely used in chemical
industry for the purification or concentration of the different mixtures and solutions. The most
common design of the membrane apparatus includes the spiral wound membrane modules [1, 2].
The main problems in exploitation of the membrane equipment are the concentration
polarization and the fouling formation on the membrane surface. These phenomena consist in
following. During the membrane separation process, the transmembrane flux decreases with time
due to accumulation of the solute in boundary layer. Also in this conditions the scaling of the
solution components may occur. The concentration polarization and fouling formation
determined the additional resistances to the mass transfer through the membrane. The
irreversible fouling may also cause the damage of the membrane skin layer [1, 2].
With aim to reduce negative influence of the fouling formation in previous work the novel
technique of the regeneration. This method involves the removing the material from fouling layer
on contact with the cleaning solution by solving and dispersion the solids into the fluid flux.
With aim of decreasing diffusive resistance of boundary layer it was proposed the using of
subatmospheric pressure and the temperature of the evaporation of the cleaning solution under
the applied conditions. It that case the in bulk of cleaning solution the vapour bubbles are
formed, which are collapsed with time in the flux of the cleaning solution. The forming and
collapsing of vapour bubbles would cause the intensive mixing in the bulk of the cleaning
solution and decreasing of boundary layer thickness. The process is considered as diffusion
controlled mass transfer. [3, 4].
For these conditions the dimensionless equation for the mass transfer coefficients calculations
were defined in a form [4]:

Sh 0,394·Re 0.84·Sc 0,33

de
L

(1)

where Sh
∙de / D is the Sherwood number; Re w∙de∙ / is the Reynolds number; Sc
/D∙
is the Schmidt number; de 2∙ с is the equivalent diameter, m; L is the channel length, m; is
the mass transfer coefficient, m/s; D is the diffusivity coefficient, m2/c; w is the cleaning solution
velocity, m/s; is the cleaning solution velocity, m/s; is the cleaning solution viscosity, Pa∙s; с
is the channel width, m.
However, during the defining the dimensionless equations some assumptionі were made and
some of them were not sufficiently substantiated. The value of the power for Schmidt number
was accepted according recommendation represented in [5]. Moreover, the values of the
diffusivity coefficients were calculated using the Wilke-Chang equation, however, this
relationship is suitable for the case of the organic compound solutions and its using for mineral
salts solutions may lead to the drawbacks [6]. There for with aim to correction of the
dimensionless equation the set of additional test experiments were carried out and during the
data processing the experimental values of the diffusivity coefficients were used [7]. The
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temperature correction facto according to [8] was also used. The results of the experiments are
shown on the figure 1.
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Fig. 1

The dependance of the Sherwood number from Reynolds number during different
values of the Schmidt numbre

During the additional test experiments the sodium chloride was used as test cake layer which
was formed by coating of the concentrated solution on the membrane surface of the spiral wound
module TFC-75. The deionized water was used as the cleaning solution. The variations in the
Schmidth number was provided by temperature variation.
It can be seen from figure 1 that the results are controversial, since the change of the Schmidt
number in a range 610-620 do not lead to significant changes in the Sherwood number whereas
the decreasing the Sc value to 580 lead to increasing of the Sh value more than two times. Th
probably reasons of this difference are the nonobservance of the same conditions during the
experiments (in particular the difference in applied pressure) and the narrow range of the
Reynolds number change in a case of experiments under Sc=580.
Therefore, the further research is needed for the determination of the influence the Schmidt
number on the mass transfer intensity. In particular, it is reasonable to carry out the experiments
with different chemical composition of the fouling layer.
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STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF GRAPE POMACE POWDERS
PRODUCED FROM CABERNET SAUVIGNON PLANTED IN THE EASTERN PART
OF CHINA
Grape pomace is a secondary product of wineries; it becomes an increasingly popular food
enrichment additive. It is rich in nutrients, such as dietary fiber, phenols, proteins, vitamins,
minerals, grape seed oil, etc. [1]. Polyphenols are one of the most important nutrients in grape
pomace. Today, wine grape pomace polyphenols are receiving more and more attention for its
potential bioactivities. Grape pomace is used as an enrichment additive in the production of
many food products [2].
Wine grape pomace powders can also be added to flour products as a functional food raw
material due to its high nutrition and multi-activity characteristics, thereby giving food various
physiological functions.
Grape variety, maturity, and growth conditions, such as soil, climate, rainfall, and planting
techniques are important factors affecting the composition and content of grape pomace [3].
This study aims to analyze the nutritional contents of wine grape pomace powders produced
from Cabernet Sauvignon planted in the eastern part of China.
Fresh grapes were obtained from Huailai city (2019, Hebei, China). Fresh grapes were
fermented for seven days, squeezed and washed 4-5 times, the grape skins and grape seeds were
separated manually. The fresh grape seeds, grape skin and grape pomace (contains seeds and
skin) were dehydrated. The dried samples were grinded using a laboratory-scale pulverizer.
The objects of study were: grape seeds powder (GSP), grape skin powder (GSKP) and grape
pomace powder (GPP).
The content of moisture, ash, protein and lipid were tested by the AACCI approved methods
44–15, 08–01, 46–11, 30–10 (AACC International 2000). The total sugar content was
determined using a direct titration method. Total dietary fiber, insoluble dietary fiber and soluble
dietary fiber were measured by the enzymatic-gravimetric method (AOAC Official Method
991.43, 2000). Mineral elements were tested using inductively coupled plasma atomic emission
spectrometry (ICP, Optima 2100DV, PE Co., USA). The content of tannins was determined
using Sodium tungstate-Phosphomolybdic acid colorimetric analysis, the content of total
polyphenols and proanthocyanidins were measured respectively by Folin & Ciocalteu‟s phenol
reagent and molysite catalytic colorimetry. The content of total flavonoids was determined using
aluminum nitrate-sodium nitrite method. The polyphenol composition was analyzed by HPLCMS/MS.
All experiments were conducted trice, and the results were expressed via ±SD, SPSS version
17.0 software (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) was used for statistical evaluations. The Dunnett‟s
T3 with value of 0.05 was applied for multiple comparisons, and when p <0.05, the difference
was considered to be significant.
The results of measuring of moisture, ash, protein and crude fat content in powders are shown
in Table 1.

228

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

Table 1 – Chemical composition contents of grape pomace powders
Component
GSP (%，DW)
GSKP (%，DW)
Moisture
Crude protein
Crude fat
Ash
Total carbohydrate
Total dietary fiber

3.69±0.21
8.75±0.03
20.92±0.06
2.98±0.11
57.04±0.48
29.53±0.29

4.51±0.18
16.31±0.02
10.66±0.10
3.95±0.05
50.25±0.55
19.38±0.33

GPP (%，DW)
5.86±0.25
13.62±0.01
17.46±0.04
6.02±0.14
51.66±0.71
24.20±0.28

The results showed that the grape skin powder contains the largest amount of protein
(16.31%) and smallest amount of fat (10.66%) total dietary fiber (19.38%). The grape seeds
powder contains smallest amount of protein – 8.75%, but largest amount of total dietary fiber
(29.53%), ash (2.98%) and fat (20.92%). Grape pomace powder has intermediate indicators.
Analysis of mineral composition of grape pomace powders shows that the content of K is the
highest in GPP powder, followed by the content of Ca, Mg, and Na, and the content of other
mineral elements such as Fe, Cu, Zn, Mn, and Se is less.
A study of the polyphenolic composition of powders from grape pomace showed that grape
pomace powder is rich with phenols. The content of flavonols (quercetin, morin, myricetin, etc.)
and benzoic acid (vanillic acid, syringic acid, gallic acid, etc.) polyphenols in grape skin powder
is the highest, followed by flavanol-3-ol polyphenols (catechin, epicatechin, epicatechin gallate,
epigallocatechin gallate). The prevalent non-anthocyanin polyphenols in grape seeds powder are
flavan-3-ol polyphenols, which occupy about 80% of the total in GSP. Grape seeds powder also
contains only trace amount of cinnamic acid, which is very close to existing reports.
However, the content of quercetin in GSP is much less and isoquercitrin is much higher than
reported in the literature. This is because the composition of polyphenols in grape pomace
depends on many factors such as grape variety, geographical environment, climate, maturity,
fermentation time, etc.
Thus, grape pomace powders produced from Cabernet Sauvignon planted in the eastern part
of China can be considered as valuable secondary food raw materials, including for the
production of flour products. They contain a large amount of protein, fat, carbohydrates, dietary
fiber, minerals and polyphenols.
A study of the polyphenolic composition of powders from grape pomace allowed to establish
the presence of polyphenol compounds that, according to the literary data, have essential
antioxidant properties. The obtained results testify to the good prospects of using powders as a
source of natural antioxidants in food products. These data are necessary for estimating a food
value of products that powders may be used as a recipe component in.
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ВИКОРИСТАННЯ ПІНЧ АНАЛІЗУ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ПОТОКІВ В ПРОЦЕСІ
ВИПАРОВУВАННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ
Процеси випаровування є найбільш енергетично затратними у хімічній технології та
харчовому виробництві. Дослідження, що спрямовані на зниження витрат енергії та
підвищення рівня рекуперації, є найактуальнішими, як з точки зору зниження собівартості
продукції, що випускається, так і з точки зору екологічної безпеки. Можливості
оптимального і раціонального проектування багатокорпусних випарних установок, шляхи
економії енергії є об'єктами пильної уваги з точки зору економії енергії. Для вивчення
процесу інтеграції теплових потоків найбільшого поширення набули методи пінч-аналізу,
які дозволяють на стадії проектування запропонувати мережу рекуперативних
теплообмінників, для максимального використання теплової енергії потоків системи
(рекуперації).
При рішенні задачі розташування теплообмінних апаратів з метою оптимізації
загальної приведеної вартості проекту можна стикнутися з класом проблем, що мають
назву порогові проблеми, що є наслідком специфіки задачі і має своє відбиття у
розташуванні холодних та гарячих складових кривих на температурній діаграмі. Якщо
складені криві розташовані окремо та не мають перекриття, тобто сумісної проекції на
ентальпійну вісь, потужність зовнішніх утиліт (гарячих та холодних зовнішніх
енергоносіїв) дорівнює сумарному тепловмісту гарячих та холодних потоків ( Hгп=QHmin0,
Hхп=QCmin0). Якщо розташувати складені криві так, щоб відстань між ними по осі
температур дорівнювала Тmin1, їх проекції на ось ентальпії будуть мати спільну частину,
що дорівнює потужності рекуперації тепла, яку можна здійснити при мінімальній
температурній різниці Тmin1 в рекуперативному теплообмінному обладнанні. Проекція
частини гарячої складеної кривої на ось ентальпії – потужність холодної зовнішньої
утиліти QCmin1, холодної складеної кривої – гарячої зовнішньої утиліти QHmin1. При
подальшому зближенні складених кривих може виникнути ситуація, коли зникає потреба
в одній з утиліт, наприклад в гарячій. При відстані по осі температур Тmin2, потребується
потужність холодної утиліти QCmin2, а потреба в гарячій утиліті відсутня. Така постановка
задачі має назву порогової проблеми.
Специфіка порогової проблеми полягає у тому, що якщо ми будемо зменшувати Тmin
то може виникнути ситуація, коли гарячі потоки потребують охолодження при низьких та
при високих температурах. Загальна потужність можливої рекуперації не змінюється. Це
суперечить принципам пінч-аналізу, а саме зростання капітальних витрат завдяки
збільшенню поверхні теплообміну відбувається при незмінних витратах на енергоносії.
Таким чином вибір Тmin менше за порогове значення призводить до невиправданого
зростання капітальних витрат. Якщо Тmin перевищує порогове значення, ми отримуємо
класичну пінч-проблему. При виборі Тmin, що дорівнює пороговому значенню, ми маємо
порогову задачу, що потребує подальшого аналізу для її вирішення.
Лінія пінча характеризується тим що відділяє термодинамічно-збалансовані системи,
які є джерелом або стоком тепла. Тому в пороговій задачі пінч розташовано на тому кінці
складових кривих, де відсутня потреба в зовнішніх утилітах. Але максимальне зближення
складених кривих може бути або в точці пінча, або в деякій проміжній точці.
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТЕКСТИЛЬНИХ
ПАКОВОК
Одним з важливих факторів, що впливають на напружений стан текстильних паковок, є
величина намоточного натяжіння нитки. В процесі формування паковки намоточне
натяжіння в загальному випадку змінюється по певному закону, як функція радіуса тіла
намотки. При завданих інших фізико-механічних характеристиках процесу намотування
величина і характер зміни намоточного натяжіння визначають рівень міжшарового тиску в
тілі намотки. З практичної точки зору встановлення функції розподілу міжшарового тиску
в паковці є важливим, оскільки дає можливість визначати її інші параметри: рівень
остаточного натяжіння у витках нитки, радіальний розподіл густини тощо.
Розв‟язання такої задачі побудовано на вивченні напруженого стану паковки. Більшість
існуючих досліджень в цьому напрямку, як правило, є вузькоспеціалізованими і в їх
основу покладено певні припущення: наприклад, сталість параметра радіальної анізотропії
тіла намотки.
Змінний параметр анізотропії розглянуто в роботах [1, 2], де розв‟язання задачі
запропоновано з використанням чисельних методів.
Метою даної роботи є розробка методики аналітичного визначення залежності рівня
міжшарового тиску від намоточного натяжіння з урахуванням радіальної анізотропії
пружніх властивостей тіла намотки. Оскільки радіальні і колові напруження в довільній
точці паковки залежить від тиску з боку вищерозташованих шарів намотки, а також від
податливості нижніх шарів намотки разом з оправкою, запропонований підхід реалізовано
для дискретних значень радіуса тіла намотки.
Для дослідження напруженого стану паковки за основу прийнято систему (1)
нелінійних рівнянь [2]:
(1)
з крайовими умовами:
(2)

(

) = 0,

(3)
де ζr(ρ), ζθ(ρ) – функції розподілу в тілі намотки радіальних та колових напружень,
зумовлених вищерозташованими шарами намотки;
ζ0 – намоточне натяжіння нитки;
ρ,
– відносні поточний та зовнішній радіуси паковки:
ρ = R/RB; = RН/RB,
R, RН – поточний та зовнішній радіуси паковки, RB – зовнішній радіус нитконосія;
ρ*– дискретне значення відносного радіуса паковки, для якого визначаються значення
ζr та ζ0;
η(ρ*) – параметр, що характеризує податливість частини паковки радіуса ρ*;
λ(
– параметр радіальної анізотропії тіла намотки;
H(
– параметр, що характеризує зміну густини паковки вздовж її радіуса.
Після нескладних перетворень система (1) зводиться до одного диференціального
рівняння (4):
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(4)
розв‟язком якого є функція (5)

ρα+ ρβ +

,

(5)

де k =H+2; d=H-λ;
S1, S2 – константи інтегрування, що визначаються з крайових умов (2) і (3);

Для встановлення залежності між рівнем міжшарового тиску ζr і величиною
намоточного натяжіння ζ0
в кожній завданій точці радіуса паковки ρ* можна
рекомендувати наступну послідовність розрахунку:
- вибирається функція розподілу густини вздовж радіуса паковки κ(ρ), для якої
визначається відповідний закон
:
- в кожній вибраній точці

визначається величина

;

- визначаються параметри:
де ,D, A,B – узагальнені коефіцієнти апроксимації, отримані при експериментальному
дослідженні міжшарового тиску в тілах намотки з нитками вибраного асортименту;
μ – коефіцієнт Пуассона для матеріалу нитки;
- визначається параметр податливості
.
Далі складається система з трьох рівнянь (6), з розв‟язання якої визначається шукана
величина

(ρ*)α+
(

)α

(ρ*)β
(

,

)β +

= 0,

(6)

Запропонована методика визначення намоточного натяжінння нитки відповідно до
завданого рівня міжшарового тиску в завданій точці радіуса паковки суттєво спрощує
складні розрахунки чисельних методів. Методика може бути використана технологічними
службами виробництв текстильних паковок при виборі оптимальних параметрів
намотування.
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ДО РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ПОДАТЛИВИХ ГРАНЕЙ КЛИНІВ
Для надійності панчішних автоматів визначальною є втомлена довговічність в‟язальних
голок. Домінуючим напрямком мінімізації відмов голок від дії повторно змінних
навантажень при взаємодії їх з клинами є зменшення жорсткості в парі п‟ятка голки та
робоча поверхня клину. Оскільки випуск голок централізований, доцільно застосовувати
клини з податливими робочими гранями (ПРГ), класифікація яких представлена в [1].
Переважна більшість робіт стосується конструкцій клинів з ПРГ, які утворені пазами, що
розміщені вздовж робочої поверхні клину, а також розрахунків геометрії податливих
граней традиційних форм за умовою міцності в детермінованій постановці, які
забезпечують мінімальні ударні навантаження.
В попередніх розрахунках ПРГ враховують дві основні суперечливі вимоги: одночасне
забезпечення умови міцності та необхідної податливості. Переважно прямою задачею
вважають виконання вимог за податливістю, а вимога за міцністю повинна
задовольнятися з допустимим запасом. У випадках унеможливлення виконання умови
міцності, ПРГ відносять до критеріальних деталей за розміром та розраховують на
надійність та довговічність в ймовірнісному аспекті.
В [2] представлено обчислення поперечних розмірів вздовж податливої грані клину,
виходячи з характеристичного критерію заданої однакової надійності по довжині грані та
мінімізації її маси. За розрахункову прийнято двічі невизначену схему навантаження з
балковою деформацією. Використовували метод найменшого об‟єму для визначення
закону розподілу матеріалу вздовж вісі грані. Вимога на зменшення маси балки
(відповідно і осьового моменту опору площі поперечного перерізу) пов'язана із
забезпеченням рівня її податливості, яка задається з технологічних міркувань. Як
результат, отримано аналітичні залежності для визначення площ поперечних перерізів
прямокутної форми вздовж ПРГ клину за критерієм втомленої надійності на її
характерних ділянках. Використання ймовірнісного підходу дозволяє отримувати заданий
рівень надійності ПРГ в цілому при мінімізації її маси.
Комплексний підхід до розрахунку геометричних параметрів ПРГ клину в залежності
від характеристик її жорсткості та циклічної довговічності в детермінованій та
ймовірнісній постановках представлено в [3]. Використовуючи загальний метод розкриття
статичної невизначеності та класичні підходи з опору матеріалів, отримано залежності
зміни прогину балки та згинаючого моменту в небезпечному перерізі. Перевірний
розрахунок на втомлену міцність ПРГ виконували за обмеженою, попередньо заданою
довговічністю N в циклах навантаження до її втомленого руйнування. Використовували
співвідношення між розрахунковим напруженням
в небезпечному перерізі та
a
граничним напруженням ПРГ
1дN при заданому числі циклів навантаження N,
перевищення якого викликає руйнування. У випадках, коли для ПРГ клину неможливо
забезпечити великий запас міцності, перевірний розрахунок виконували в ймовірнісній
постановці, розуміючи, що максимальні напруження
в перерізах балки не
max
перевищують границю втомленості балки
з заданого матеріалу, тобто
1д
H P( max
1ä ) , оскільки втомлене руйнування виникає в результаті накопичення
втомлених пошкоджень.
Тоді надійність ПРГ за ймовірністю безвідмовної роботи p( t ) оцінюють за квантилем
нормального розподілу:
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up

де n

1д
екв

1 n
n 2 21д

,
2
а

– коефіцієнт безпеки за середніми значеннями границі втоми

1д

та

амплітуди еквівалентних навантажень екв ПРГ; 1д та а – коефіцієнти варіації границі
втоми та амплітуд еквівалентних навантажень.
Для визначення параметрів клинів з ПРГ використовують переважно аналітичні
методи, але, враховуючи розвиток сучасної комп‟ютерної техніки, їм на зміну приходять
чисельні методи дослідження. За допомогою комп‟ютерного моделювання усувається
більшість припущень, що мають місце в аналітичних методах, а результати є більш
інформативними. Серед них найбільш ефективним вважають метод скінченних елементів,
який використовували в [4] при аналізі конструкції клину з ПРГ складної форми, що
забезпечує одночасну балкову і подвійну консольну деформації. Розрахунок виконували
за критеріями міцності та податливості з використанням некомерційного програмного
забезпечення Code_Aster. За результатами обчислювальних експериментів були
встановлені розподіли еквівалентних напружень та деформацій по поверхні грані клину,
отримано оптимальні геометричні параметри ПРГ при врахуванні габаритних обмежень
клину, умов міцності та максимального допустимого прогину. За розподілом напружень
по довжині консольних балок очевидне використання трапецієвидних консолей, що
забезпечує рівномірний опір згину та дозволяє мінімізувати розміри клину при
забезпеченні умови рівної міцності та заданих переміщень. За умовами технологічності
виготовлення консолей використовувати перерізи рівного опору при зміні їх ширини за
довжиною та з сталою висотою [5]. Враховуючи умову рівноміцності, визначали закон
зміни ширини консолі вздовж її довжини та дійсний обрис її трапецієподібності, який
задається обмеженням а (1) та а(0) аmin , де a (1) та а (0) – ширина кореневого перерізу
балки в місці закріплення та ширина перерізу приєднання до поперечної балки. а (1)
визначали за умовою міцності при складній деформації, а (0) – за дотичними
напруженнями від поперечної сили, яка дорівнює прикладеному навантаженню. При
виборі дійсного обрису трапецієвидної консольної балки враховували також необхідність
заданої податливості, яка забезпечується степеню трапецієподібності консолі та задається
коефіцієнтом форми, як відношення а (0) до а (1) .
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ВИКОРИСТАННЯ БІОПРЕПАРАТІВ В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД
МОЛОКОЗАВОДІВ
Стічні води підприємств харчової промисловості, і, зокрема, молокопереробної, є
висококонцентрованими за вмістом органічних домішок, завислих речовин. Вони
зазвичай не містять токсичних домішок, а режим їх відведення відрізняється значною
нерівномірністю [1]. На сьогоднішній день лічені підприємства харчової промисловості і,
зокрема, молокопереробні, забезпечені власним комплексом споруд для очищення стічних
вод. Найбільш поширений спосіб очистки стічних вод харчових підприємств біохімічний. Він заснований на використанні мікроорганізмів, які в процесі своєї
життєдіяльності розкладають переважну більшість складних органічних речовин до
вуглекислого газу і води.
В даній роботі можливість та ефективність використання біопрепаратів в технології
очистки стічних вод молокопереробних підприємств вивчали на прикладі стічних вод
ПрАТ "Новгород-Сіверський сирзавод". Було проаналізовано вплив чотирьох
біопрепаратів фірми Microzyme (США) на гідрохімічні показники досліджуваних стоків:
«ПОНД-ТРІТ» - сухий концентрат містить 6-12 видів природних аеробних
факультативних мезофільних мікроорганізмів, для яких основним джерелом енергії є
органічні речовини і поживні сполуки Нітрогену, Фосфору.
«ЛАГУН-ТРІТ» - містить 6 - 12 видів природних ґрунтових аеробних факультативних
сапрофітних мікробів і ферментів.
«ГРІЗ ТРІТ» - містить унікальну композицію 12 штамів строго сапрофітних
факультативних аеробних мікроорганізмів, джерелом життєдіяльності яких є практично
всі фракції жирів і натуральних ферментів.
«БІО-Р» містить ензими та вибрані штами нешкідливих бактерій, котрі використовують
продукти ензиматичного розкладу [2].
Досліджувані біопрепарати переважно застосовують для очистки невеликих природних
водойм, а також для розрідження і перетравлення біомаси донного осаду відстійників.
Біопрепарати додавали до стічної води (30 - 40 0С) та перемішували протягом 30 хв.
Протягом чотирьох тижнів проводилися візуальні спостереження, а ефективність дії
біопрепаратів визначали шляхом визначення гідрохімічних показників досліджуваної
води до і після закінчення дії біопрепаратів.
Після очистки стічних вод за допомогою біопрепаратів відбулось значне зниження
вмісту забруднювачів, найбільше зниження хімічної потреби кисню (ХПК) спостерігалось
при застосуванні «Біо-Р» (у 15,2 рази), вміст амонію сольового найбільше знизився при
внесенні біопрепарату «Понд-Тріт» (у 18,8 рази). Вміст фосфатів знизився в у 4,2-4,8 разів
при дії всіх досліджуваних біопрепаратів, а заліза - у 4,7-12 разів.
Проведені дослідження виявили ефективність застосування біопрепаратів в технології
очистки стічних вод молокопереробних підприємств. Найбільш активним виявився
біопрепарат «Понд-Тріт», який рекомендовано використовувати навіть без попередньої
очистки стоків.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИЗАЙНУ ПРИ ТИСНЕННІ ФОЛЬГОЮ НА
ПЛАСТИКОВИХ МАТЕРІАЛАХ
Для отримання якісного перенесення елементів дизайну при гарячому тисненні
потрібно керуватися основними технологічними факторами до яких належать: тиск
тиснення,
температура,
час
контакту
штаму
з
пластиковим
матеріалом
(полівінілхлоридом). При дослідженні чіткості зображення розробили тест-форму (рис. 1)
і аналізували комплексний показник різкості і роздільної здатності.

Рис. 1 – Тест-форма для дослідження чіткості зображення
Результати вимірювання чіткості зображення при температурах 110 і 155˚С, тиску 4 і
5 МПа з варіюванням часу тиснення представлені на рис. 2. На рис. 3 продемонстровані
результати вимірювання чіткості зображення при температурі 175 і 190˚С, тиску 4, 6 і
7 МПа з варіюванням часу тиснення.

Рис. 2 – Графік залежності чіткості
зображення від часу тиснення при
температурному режимі 110˚С та 155˚С

Рис. 3 – Графік залежності чіткості
зображення від часу тиснення при
температурному режимі 175˚С та 190˚С і
тиску 4 МПа, 6 МПа і 7 МПа

Рис. 2 показує що чіткість границь на відбитках залежить від температури тиснення.
Найменші відхилення спостерігаються при температурі 155 С і тиску 4 МПа, час тиснення
при цьому рівний 1 с, так як фарбовий шар виходить за межі зображення на 0,03 мм. При
тисненні фольгою на пластику чіткість погіршується при недостатньому тиску. На рис. 3
можна побачити, що при збільшенні часу тиснення результати вимірювання чіткості
відбитку збільшуються і досягли 0,06 мм при температурі 175˚С, що є найгіршим
результатом. Результати вимірювання чіткості збільшується при тиску 6 МПа.
Найкращого результату показали вимірювання чіткості зображення при температурі
190˚С, тиску 6 МПА і часу тиснення 1 с, при цих режимах чіткість зображення є
найменшою і рівна 0,02 мм. Тому саме цей режим рекомендовано для тиснення відбитків.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИКОРОЗІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНГІБІТОРІВ НА
ОСНОВІ ЗЕРЕН РІПАКУ У СКЛАДІ МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА
У попередніх дослідженнях методом поляризаційного опору нами показано, що водні
розчини мінеральних добрив КАС та КАС-S спричиняють інтенсивні корозійні
пошкодження сталі 20 [1]. Виявлено, що швидкість корозії в 2-4 рази більша, ніж у
водогінній воді. Це призводить до виходу з ладу сільськогосподарської техніки і різного
виду комунікацій, які знаходяться на сільськогосподарських угіддях [2, 3]. Тому
актуальним питанням є зниження агресивної дії мінеральних добрив шляхом введення
інгібіторів корозії. В останні роки розроблено екологічно безпечні інгібітори на основі
сировини рослинного походження: модифікованої гірчичної олії, відходів жироолійного
виробництва, кісточкових відходів плодово-ягідних культур, зерен гірчиці і ріпаку та ін.
Для вилучення активних діючих речовин зі складу рослинної сировини застосовували
різні методики, але найбільш ефективним, простим і дешевим визнали метод хімічної
екстракції – процес, що включає в себе розчинення, десорбцію та дифузію складових
компонентів сировини.
Мета роботи – дослідити вплив інгібіторів на основі зерен ріпаку на зниження
агресивної корозійної дії рідкого мінерального добрива КАС-S.
Склад активних компонентів інгібіторів досліджували методами ЯМР- та хроматомасспектрометрії. Спектри ЯМР1Н високої розподільної здатності реєстрували на
спектрометрі «Brucker-500» з робочою частотою 100 МГц. Хімічні зміщення вимірювали
відносно внутрішнього стандарту – гексаметилдисилоксану ( = 0,05 м.д.). Рідинний
хроматограф – “Agilent 1100 Series”. Швидкість корозії визначали гравіметричним та
електрохімічним (потенціостат П-5827) методами.
Технологія отримання інгібіторів складалась з екстракції подрібненої рослинної
сировини у екстрагентах з подальшою фільтрацією та декантацією надосадової рідини. Як
екстрагент використовували дистильовану воду, але з урахуванням того, що водні розчини
мають короткий термін зберігання, в якості екстрагенту використовували також водноспиртові розчини.
Насіння ріпаку відзначається високим вмістом олії, у складі якої переважають ерукова
та ейкозенова кислоти, білка і фосфоліпідів (фосфатидилхоліни, фосфатидилетаноламіни,
галактоліпіди). Як насіння, так і зелена маса ріпаку містить тіоглікозиди – синігрин та
прогоітрин [4, 5].
Основними діючими речовинами інгібіторів РВ-ЧДТУ (екстрагент дистильована вода)
та РС-ЧДТУ (екстрагент водно-спиртова суміш) є синігрин та прогоітрин (2-гідрокси-3бутенілглікозинолат), при гідролізі якого утворюється гоітрин (рис. 1). Визначено, що
після екстракції діючі речовини у екстрагенті складають 1%.
Інгібітор вносили у кількості 0,2 г/л (в перерахунку на діючу речовину) до складу
мінерального добрива КАС-S – карбамідно-аміачна суміш з додаванням сірки. КАС-S –
рідке добриво, яке містить азот у трьох формах: нітратній, амонієвій, амідній.
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Синігрин
Гоітрин
Рис. 1 – Діючі речовини інгібіторів на рослинній сировині
За результатами гравіметричних досліджень на зразках сталі Ст3 у водогінний воді
(мінералізація – 372,4 мг/л; рН – 7,2; загальна жорсткість – 4,7 мг-екв/л; Ферум загальний
– 0,4 мг/л) з‟ясовано, що мінеральне добриво без інгібітора у 10,3 рази прискорює
корозійні процеси (табл. 1). Тоді як введення інгібіторів зменшує агресивну дію
середовища у 4,3-5,5 разів. Причому інгібітор РВ-ЧДТУ за ефективністю захисту дещо
перевищує дію інгібітора РС-ЧДТУ. Це пояснюється якісною і кількісною відмінністю
складу інгібіторів. Крім того відомо, що водні розчини етилового спирту виявляють
підвищену корозійну активність по відношенню до маловуглецевих сталей.
За поляризаційними дослідженнями встановлено, що РВ-ЧДТУ та РС-ЧДТУ є
інгібіторами змішаного катодно-анодного типу, при цьому а
к. Спостерігається
зміщення потенціалу корозії Ес в анодну область на 38-40 мВ.
Таблиця 1 – Результати гравіметричних (Ст3) та електрохімічних (Сталь 20) досліджень
Гравіметричні
Електрохімічні дослідження
дослідження (240 год)
Середовище
Густина
Коефіцієнт
Ступінь
Швидкість Ступінь
2
інгібування
захисту, %
корозії Кm, захисту струму, А/м
г/(м2∙год)
Zm, %
Іа
Ік
γа
γк
Za
Zк
Вода
0,07345
0,52
0,52
КАС-S
0,75564
2,96
1,29
КАС-S + 0,2 г/л
РВ-ЧДТУ
КАС-S + 0,2 г/л
РС-ЧДТУ

0,13828

81,7

0,75

0,69

3,95

1,87

74,69

46,51

0,17758

76,5

0,78

0,70

3,79

1,84

73,62

45,74

Висновки. Показано, що водні розчини мінерального добрива КАС-S спричиняють
інтенсивні корозійні пошкодження маловуглецевих сталей. Введення інгібітора на основі
зерен ріпаку до складу карбамід-аміачної суміші КАС-S зменшує швидкість корозії у 4,35,5 разів.
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІНУ АВТОКОЛИВАЛЬНОГО РЕЖИМУ
НЕОДНОРІДНОГО ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ
Останні декілька десятирічь в Україні спостерігається явища катастрофічного
зниження родючості ґрунтів внаслідок недбалого землекористування та відсутності
системної політки в області сільського господарства. Однією зі стратегічних задач країни
на сьогодення є запобігання екологічній, і, як наслідок, продовольчій та економічній кризі
внаслідок зниження гумінового шару ґрунтів та відповідно, їх родючості. Створення
нового покоління мінерально-гумінових добрив з пошаровою структурою та різним
вмістом компонентів в залежності від регіону їх застосування може вдало запобігти цій
проблемі.
Авторами [1] розроблено метод створення мінерально-гумінових добрив у апараті з
псевдозрідженим шаром, який дає можливість виготовляти тверді композити
сфероподібної форми рівномірним розподіленням мінеральних, поживних та
розкислюючих компонентів, які характеризуються пролонгованістю своєї дії на ґрунт.
Стала кінетика процесу гранулювання у псевдозрідженому шарі, і, як наслідок, якісні
гранульовані гуміново-мінеральні добрива, визначається багатьма факторами, у тому
числі, підведенням теплоти до центрів грануляції у псевдозрідженому шарі. В основу
математичної моделі теплообмінну покладено рівняння авторів [2], доповнене витратами
енергії на підігрів рідкої фази й випаровування розчинника, також враховано підвищення
значень коефіцієнта тепловіддачі α, пов‟язане із застосуванням струменево-пульсаційного
режиму псевдозрідження. Рівняння теплового балансу для газового теплоносія
записується у вигляді:
г

(TВх )
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t
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г
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і відповідно для гранул:
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Т
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Т

)

F (Tвх Tш )
x
G p (1 x p ) (r Cп Tш ) G p x p q;
де ε – порозність шару (частка газу); ρг – густина газу, кг/м3; ρт – густина гранул, кг/м3;
wг - швидкість газу, ; Сг – теплоємність газу,
; λг – теплопровідність газу,
;
Т

Т

F – питома поверхня гранул в шарі на заданій висоті, м2/ м3 ;

,

;

de– еквівалентний діаметр частинок в шарі, мм; yi– масова частина і – тої фракції; di–
середній розмір і – ої фракції, мм; Gp– питоме масове навантаження шару зернистого
матеріалу, за робочим розчином,
; xр – масова частка сухих речовин в розчині, що
подається до гранулятора, % (масс); Тг, Тш – температура теплоносія на вході до
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гранулятора і температура в шарі, оС; Ср – теплоємність робочого розчину, що подається
до апарату,
;
q – питома теплота кристалізації,

; r – питома теплота пароутворення,

; wт -

швидкість руху твердих частинок, ; α – коефіцієнт тепловіддачі від газу до поверхні
гранул,
; а – коефіцієнт температуропровідності, ;
Для підвищення інтенсивності процесів перенесення при одержанні гранульованих
гуміново-мінеральних добрив застосовано неоднорідне струменево-пульсаційне
псевдозрідження [3], яке дозволяє збільшити питоме навантаження поверхні шару в 1,5
рази в порівнянні із барботажним режимом псевдозрідження.
Сутність фізичної моделі процесу неоднорідного псевдозрідження полягає в тому, що
до камери гранулятора вводиться зріджувальний агент у горизонтальному та
вертикальному напрямках за допомогою газорозподільного пристрою (ГРП), щілини
якого проектуються у точках p та k й умовно поділяють камеру апарату на 3 зони.
По лінії точки k відбувається злиття двох струменів та в результаті відбувається
утворення об‟єднаного газового факелу, на вершині якого починає формуватися газова
бульбашка, за умови, що швидкість фільтрації по її периметру є значно меншою за
швидкість підведення газової фази.
Після досягнення критичного розміру бульбашка рухається вертикально, що спричиняє
інерційний викид значної маси матеріалу у надшаровий простір. При взаємодії з
направляючим розподільником тверді частинки переміщаються на поверхню зони І.
Перенесений матеріал прискорено повертається до пустот, що утворилися у зонах ІІ та ІІІ
до початкового рівноважного стану, цикл багатократно повторюється. Таким чином
реалізується неоднорідне струменево-пульсаційне псевдозрідження в автоколивальному
режимі без використання механічних пульсаторів.

І – зона низхідного потоку, 0,45 ≤ І ≤ 0,47;
ІІ – зона інтенсивного об‟ємного перемішування, 0,51 ≤ ІІ ≤ 0,77;
ІІІ – зона висхідного руху матеріалу 0,56 ≤ ІІ ≤ 0,81;
Рис. 1 – Фізична модель струменево-пульсаційного псевдозрідження

240

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

Враховуючи те, що вміст сухих речовин в рідкій фазі, яка подається при грануляції, на
98% складається із сульфату амонію, що є термолабільною речовиною, то для розв‟язку
системи рівнянь (1) необхідно визначити температуру шару.
Приймаємо припущення, що половина вологи з плівки рідини, що попадає на гранулу,
випаровується за рахунок теплоти, що надходить від нагрітої гранули, а решта від
теплоти, що підводиться конвективно від нагрітого теплоносія.
Систему було розв‟язано методом сіток із застосуванням середовища Borland Delphi з
використанням модуля Math.
На рисунку 2 викладено результати розрахунків для різної висоти шару.

І, ІІ, ІІІ – дослідні значення, 1, 2, 3 – розрахункові значення
Рис. 2 – Зміна температури псевдозрідженого шару по висоті апарату.
Висновки. Запропонована математична модель теплообміну в псевдозрідженому шарі
адекватно описує процес з середнім відхиленням менше 3% та може бути застосована для
розрахунків залежності температури псевдозрідженого шару від висоти апарату в
автоколивальному режимі псевдозрідження з метою розрахунку промислового апарату.
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ВПЛИВ МОРКВЯНОГО ПОРОШКУ ТА ГАРБУЗОВОГО ПЮРЕ НА
ВЛАСТИВОСТІ НАПІВФАБРИКАТІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ХЛІБА БІЛОГО
Пшеничне борошно вищого сорту, яке використовується у виробництві широкого
спектру хлібобулочних виробів є рафінованим продуктом, яке містить тільки ендосперм з
білками гліадином і глютеніном та крохмаль, і тому має низьку біологічну цінність,
зокрема недостатній вміст харчових волокон, вітамінів, мінералів [1].
Використання овочевої сировини у виробництві хлібобулочних виробів дозволяє
підвищити їх харчову цінність. В даній роботі досліджувалась можливість одночасного
використання добавки моркви та гарбуза.
Вибір моркви і гарбуза в якості добавок у виробництві хлібобулочних виробів
пов'язаний з особливостями їх хімічного складу, а саме, наявністю барвників каротинів,
ароматичних речовин, вітамінів, макро- і мікроелементів, що мають антиоксидантну
активність.
Внесення овочевих порошків впливає на перебіг біотехнологічних операцій процесу
виробництва хлібобулочних виробів – дозрівання тіста, остаточну вистійку тістових
заготовок завдяки інтенсифікації життєдіяльності мікроорганізмів, а також зміни
поведінки реології напівфабрикатів [1...4]. Це зі свого боку дає змогу використовувати
добавки гарбуза і моркви в якості природних поліфункціональних поліпшувачів, замість
використовуваних хімічних.
Проте, вплив добавок моркви та гарбуза за одночасного їх використання на структурномеханічні властивості дріжджового тіста з борошна вищого сорту не вивчались. Тому
метою даної роботи було встановлення впливу добавки моркви та гарбуза властивості
тіста з борошна вищого сорту для приготування хліба білого.
Добавку моркви вводили у вигляді відновленого порошку, добавку гарбуза – у вигляді
пюре. Дослідження впливу добавок на формування текстурних властивостей виробів з
дріжджового тіста проводили на напівфабрикатах з борошна вищого сорту, виготовлених
за розрахованими рецептурами [5] з різною кількістю добавки морквяного порошку
(відповідно 5% і 10% сухого морквяного порошку до маси борошна) та гарбузового пюре
(відповідно 5% і 10% до маси борошна).
Для оцінки впливу вибраних добавок на реологічні властивості тіста визначали такі
показники якості як вологість, кислотність, газоутримувальну здатність тіста та ін.
За результатами визначення вологості напівфабрикатів зробили висновок, що
дозування 5% морквяного порошку і гарбузового пюре не призводить до зміни вологості
тіста, а у випадку збільшення кількості добавок до 10% – вологість тіста зростає в
порівнянні з контрольним зразком на 4,2% (рис. 1 а).
Кислотність тіста збільшується у випадку додавання добавок як у кількості 5% до маси
борошна – на 0,2 град, так і у кількості 10% до маси борошна – на 0,3 град. (рис. 1 б), що
пов‟язано з вмістом органічних кислот в самих добавках. Підвищення вмісту органічних
кислот сприяє покращанню набухання та пептизації білків клейковини і прискорює
ферментативні процеси.
Про газоутримувальну здатність тіста з добавками різного дозування робили висновки
за питомим об‟ємом тіста. В порівнянні з контрольним зразком 1, питомий об‟єм зразка 2 і
зразка 3 є меншим відповідно на 0,1 і 1,14 см3/г і є свідченням того, що добавка овочів
погіршує газоутримувальну здатність тіста (табл. 1).
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Рис. 1 – Зміна вологості(а) та кислотності (б) тіста залежно від концентрації добавок
моркви та гарбуза: зразок 1 – контроль; зразок 2 – 5% добавок;
зразок 3 – 10% добавок
Таблиця 1 – Питомий об‟єм тіста
Питомий об‟єм, см3/г
Зразок 1
2,76
Зразок 2
2,66
Зразок 3
1,62
З метою виявлення впливу морквяного порошку на властивості клейковини
пшеничного борошна окремо були проведені досліди в ході яких визначали показник
опору деформуючому навантаженню клейковини за допомогою приладу ІДК-5 та
розтяжність клейковини в сантиметрах. Для цього морквяний порошок вносили в
кількості 3, 5 і 10% до маси борошна. В результаті досліджень встановили, що морквяний
порошок сприяє зміцненню клейковини, робить її менш еластичною. У випадку дозування
морквяного порошку в кількості 10% клейковина із середньорваної перетворюється на
короткорвану.
Встановили, що використовувати морквяний порошок в якості добавки доцільно в
кількості 5% до маси борошна. За такої кількості добавок газоутримувальна здатність
тіста знижується не суттєво, що не повинно негативно відобразитись на споживчих
властивостях готових виробів.
Таким чином, в результаті проведених досліджень встановили перспективність
використання добавок моркви і гарбуза в дозуванні 5% для підвищення харчової цінності
хлібобулочних виробів.
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ОНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ
ПРОГРАМ ПОПЕРЕДНІХ УМОВ ДЛЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
ФАСОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД ПРИ ЇХ ВИРОБНИЦТВІ
До безпечності мінеральних вод (МВ) сьогодні висуваються високі вимоги. Закон
України [1], який гармонізовано з Регламентом ЄС [2], відносить фасовані МВ до
харчових продуктів (ХП), що вимагає обов‟язкового впровадження системи управління
безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі принципів НАССР.
Стандарт ISO 22000:2018 [3] удосконалює вимоги до СУБХП, у т.ч. до забезпечення
належної виробничої та гігієнічної практик (GHP), шляхом розроблення та імплементації
програми обов‟язкових попередніх умов (ППУ), як одного з ключових її елементів для
запобігання чи мінімізації суттєвих ризиків безпечності ХП вже на організаційному рівні.
Розробка програм ППУ передує аналізу небезпек виробництва. ППУ це загальні заходи,
які, на відміну від операційних програм управління ризиками, не передбачають
коригування конкретних небезпечних чинників на етапах у виробничому процесі, а
призначені для запобігання можливості виникнення небезпечних факторів.
У новій версії стандарту ISO 22000:2018 [3] вказано на необхідність урахування при
розробленні та функціонуванні програм-передумов вимог придатної технічної
сертифікації серії ISO/TS 22002, Регламенту ЄС [2], CAC/RCP 1-1969 [4] та відповідних
національних нормативно-правових актів, наприклад, галузевих санітарних правил. У
рамках ППУ повинні бути встановлені документовані процедури для забезпечення у
всьому харчовому ланцюгу належного технічного та гігієнічного стану виробничих і
допоміжних приміщень, управління зовнішніми постачальниками та послугами, гігієною
та рівнем компетентності персоналу, боротьбою зі шкідниками. ППУ мають бути
валідовані перед впровадженням у рамках СУБХП і постійно перевірятися та, за
необхідності, удосконалюватися.
Серія ISO/TS 22002 розроблена таким чином, що кожна частина містить конкретні
вимоги для кожної категорій чи підкатегорії харчового ланцюга виробництва. Наприклад,
виробникам фасованих МВ доцільно застосовувати ISO/TS 22002-1:2009 [5], виробники,
які виготовляють пляшки методом видуву, можуть використовувати ISO/TS 220024:2013[6], при організації логістичних операцій застосовна ISO/TS 22002-5:2018 [7].
Оскільки нормативні документи України щодо МВ (ДСТУ 878-93, ДСанПіН 4.4.4065.00, ТИ 18-6-57–84) не містять вимоги ані до СУБХП, ані до ППУ, для гармонізації
нормативних документів України слід розглядати європейські чи міжнародні стандарти.
Для виробництва МВ, при розробленні ППУ, окрім Директив ЄС (2009/54/ЄС,
2003/40/ЄС, 115/10/ЄС та CODEX STAN 108-1981), застосовний стандарт CAC/RCP 331985 [8], який містить рекомендації щодо GHP під час відбору МВ, їх оброблення,
фасування, пакування, зберігання, транспортування, дистрибуції. Документ є
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доповненням до [4] та регламентує вимоги до захисту водоносного горизонту (зони
санітарної охорони, захисні заходи), гігієнічні вимоги щодо добування та відбирання МВ
(обладнання, контролювання параметрів МВ), обладнання для транспортування та
зберігання МВ (вимоги до трубопроводів і резервуарів), дезінфікування та особистої
гігієни та вимоги до самого підприємства - приміщень, обладнання, інженерних систем
(водопостачання, каналізація та утилізація відходів, очищення, склад), вхідних матеріалів,
пакування, санітарного оброблення, боротьби зі шкідниками, транспортування та
зберігання.
Законом України [1] регламентовано розроблення методичних настанов щодо
виконання загальних гігієнічних вимог щодо безпечності харчових продуктів,
розроблених об‟єднаннями операторів ринку (наприклад, асоціаціями). В Україні наразі
таких методичних настанов з належної гігієнічної практики для виробництва фасованих
МВ немає. У Європі є документ «Керівництво з належної гігієнічної практики для
бутильованої води в Європі» [9], розроблений Європейською федерацією бутильованих
вод. У [9] розглянуто всі питання, пов‟язані з видобуванням і обробленням води,
включаючи зону водозбору, гірничий відвід, місце вилучення води, транспортування,
підготовлення і зберігання води. Окрім МВ, Керівництво також призначено для питних та
джерельних вод. Однак, для МВ у Керівництві та європейських Директивах обов‟язковою
вимогою є захист їх оригінальної чистоти. Керівництво відображає практично вимоги
CAC/RCP 1-1969 [6] та CAC/RCP 33-1985 [7] та їх деталізує. Наприклад, ППУ щодо
розташування приміщень і розміщення робочих місць передбачає відображення таких
питань: загальні вимоги, внутрішнє планування, розташування і схеми руху; внутрішні
структури і обробка приміщень: підлоги, стелі, стіни, вікна, двері, поверхні, санітарні
зручності; розміщення обладнання; лабораторії і місця проведення вимірювань; зберігання
інгредієнтів, пакувальних матеріалів, хімікатів і готового продукту. Окрім обов‟язкових
вимог наводяться конкретні адресні рекомендації. Наприклад, для поверхні стін
рекомендується, щоб з‟єднання стін в критичних зонах зі стелями і підлогами були
загнутими; рекомендується, щоб у виробничих зонах стіни були світлого кольору для
відображення якомога більше світла, щоб будь-яке забруднення було легко помітним для
очищення; рекомендується, щоб з‟єднання стін з підлогою в виробничих приміщеннях,
наприклад, видування, обмивання, ополіскування і розливу, були бути закругленими;
рекомендується, щоб закругленими були і кутові з‟єднання тощо [9].
Резюмуючи вищесказане, ППУ є важливою складовою СУБХП. Правильно
застосований підхід до розробки ППУ є запорукою ефективного функціонування СУБХП.
Список посилань
1. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України
від 22.07.2014 р. // Відомості Верховної Ради України – 1998. – № 19. – Ст. 98.
2. Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on
the hygiene of foodstuffs, OJ L 139, 30.4.2004, p. 1 and republished in OJ L 226, 25.6.2004, p. 3.
3. Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain: ISO
22000:2018.
4. General Principles of FoodHygiene CAC/RCP 1-1969.‒ [Електронний ресурс] / Режим доступу:
https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/guideline/dl/04.pdf
5. Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing: ISO/TS 22002-1:2009.
6. Prerequisite programmes on food safety – Part 4: Food packaging manufacturing: ISO/TS 220024:2013.
7. Prerequisite programmes on food safety – Part 5: Transport and storage: ISO/TS 22002-5:2019.
8. Recommended international code of hygienic practice for the collecting, processing and marketing
of natural mineral waters (CAC/RCP 33-1985) ‒ [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.fao.org/input/download/standards/223/CXS_108e.pdf

245

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

9. EWBA. Good Hygienic Practices for Packaged Water In Europe. 6 june 2012. – [Електронний
ресурс] / Режим доступу: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance
_eu_guide_hygiene_packaged_water_en.pdf

УДК 331.451
Ільчук О.С., канд. техн. наук
Пюрко З.М.,студентка
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
zorya_pyurko@ukr.net
АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ТА МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
Різні шкідливі речовини, такі як пари, газо- та пилоподібні речовини, можуть
надходити у повітря внаслідок виробничої діяльності. Такі речовини контактуючи з
організмом людини, потрапляючи через органи дихання, шкіру та слизові оболонки,
можуть спричинити захворювання чи погіршення стану здоров‟я [1, 2].
Для вирішення даної проблеми використовують різні заходи та методи. До загальних
заходів належать: вилучення шкідливих речовин із технологічного процесу, герметизація
виробничого устаткування, використання засобів індивідуального захисту. Важливе місце
належить: удосконаленню наявних і створення нових конструкцій високоефективних
апаратів з уловлювання пилу та розробка нових мало- й безвідходних технологій, що
дають можливість вловлювати й утилізувати газові відходи.
В очищенні повітря робочої зони використовують різноманітні методи очищення:
хімічні, механічні, біологічні. Також можливе одночасне їх використання (поєднання двох
методів).
Метод очищення газів вибирають в залежності від технологічного процесу, який
здійснюється на виробництві. При виборі методу також зважають на кількість газів та
їхній склад.
Найчастіше на виробництві використовують механічний метод очищення повітря від
пилових викидів під дією гравітаційних та/або інерційних сил. [2]
Під час фільтрації осідання пилу здійснюється внаслідок торкання, зчеплення,
просіювання, а також при дії гравітації, інерції і електростатичних сил. Залежно від
характеристики частинок пилу, виду фільтруючого пористого середовища і швидкості
фільтрації можуть переважати ті чи інші сили, які осаджують пил. Існує велика
різноманітність конструкцій фільтрів. Крім основних процесів осадження завислих
частинок, в технологічних процесах очищення газових викидів враховують термофорез,
дифузіофорез, фотофорез, вплив електричного і магнітних полів. [3,4,5]
Здійснюють також очищення робочого повітря в електрофільтрах. При іонізації
електричним зарядом молекул газу відбувається заряд частинок, що містяться в газу. Іони
адсорбуються на поверхні пилинок, потім під дією електричного поля вони
переміщуються і осаджуються на осаджувальних електродах. Шар пилу, що нагромадився
періодично руйнують та скидають в пилозбірні бункери. Завдяки такому методу
очищають великі об‟єми газів від пилоподібних частинок, розмір яких може бути 0,01 100 мкм.
При хімічному забруднені повітря доцільно використовувати методи на основі
абсорбції, адсорбції та каталітичні методи. Рідко застосовують термічні методи.
При абсорбції відбувається контакт між газом і рідиною та взаємодія (фізична чи
хімічна) компонентів газу та рідини. Іноді газ реагує з самим розчинником. Таким
методом здійснюють очищення газів від: діоксиду сірки, сірководню, оксиду азоту.
Для очищення газів з невисоким вмістом газо- і пароподібних домішок використовують
адсорбційні методи. На відміну від абсорбційних методів адсорбційне очищення можна
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провести за підвищеної температури. Розрізнюють фізичну і хімічну адсорбцію
(хемосорбцію).
Фізична адсорбція базується на використанні сил Ван-дер-Ваальса, хемосорбція –
хімічних сил. У ролі адсорбентів використовують пористі матеріали з розвиненою
внутрішньою поверхнею. За походженням вони можуть бути синтетичними або
природними. Промислові адсорбенти мають всередині пустоти або пори [4, 5, 6].
Найперспективнішими методами для очищення хімічно забруднених газів вважають
каталітичні. Суть таких методів полягає в тому, що під дією речовин, що знаходяться в
відпрацьованих газах, або вводяться спеціально, шкідливі домішки перетворюються в
нейтральні речовини або в сполуки, які легко видаляються із газової суміші. До переваг
таких методів належать:
компактність та висока продуктивність;
простота обслуговування; високий ступінь очищення.
До недоліків:
висока вартість каталізаторів.
Для знезараження газів від токсичних домішок, які порівняно легко окислюються,
використовують методи безпосереднього спалювання. До таких речовин належать:
меркаптани, газоподібні ціаніди та сірководень. Даний метод використовують в
лакофарбових виробництвах, харчовій, хімічній нафтохімічній та інших галузях. Суть
такого методу полягає в окислюванні токсичних домішок киснем.
Пряме спалювання використовують в тому випадку, коли вміст горючих речовин в
відхідних газах не виходить за межі спалахування.
До переваг належить:
практично повне знезараження всіх горючих речовин, які забруднюють повітря;
стабільність роботи установок;
можливість економічно доцільної рекуперації тепла.
При застосуванні методу термічного знезараження забруднених токсичними
речовинами газових викидів потрібно зважати на те, що для спалювання зазвичай
використовується атмосферне повітря й за температур близько 1000 С й вище можливе
утворення оксиду азоту (ІІ), концентрації якого можуть бути досить значними (до 0,1 %).
Для гальмування процесу утворення NO регулюють температуру процесу, надлишок
кисню по відношенню до горючих компонентів, підбирають спеціальні конструкції
пальників, а також, за можливості, дозують кисень, озон або окислюючі радикали. При
спалюванні речовин які містять сірку та хлор необхідно здійснювати наступне очищення
газових викидів, наприклад, шляхом промивки.[6]
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ВПЛИВ ВОЛОКНА ВНІІВЛОН НА АБРАЗИВНУ ЗНОСОСТІЙКІСТЬ
ОРГАНОПЛАСТИКІВ НА ОСНОВІ КОПОЛІМЕРУ СУЛЬФАРИЛ БСП-7
Абразивне зношування матеріалів є одним із найбільш поширених на практиці видів
зношування, якому піддаються деталі сільськогосподарських, дорожньо-будівельних,
гірничих, транспортних машин, вузли металургійного обладнання, тощо. Загальним для
абразивного зношування є механічний характер руйнування поверхні [1].
Розробка нових зносостійких матеріалів, здатних працювати у вузлах тертя різного
призначення при заданих умовах експлуатації, з урахуванням характеру впливу
абразивних часток на деталь являється нагальною потребою вітчизняної та зарубіжної
промисловості.
В сучасних вузлах тертя знаходять застосування полімерні композиційні матеріали
(ПКМ) на основі термопластичних в‟яжучих, які характеризуються високими
триботехнічними характеристиками, технологічністю, надійністю, відносно низькою
вартістю [2].
Серед термостійких термопластів перспективним є використання кополімеру
сульфарил БСП-7 [3], який за комплексом експлуатаційних властивостей перевершує такі
відомі серійні матеріали, як капролон B (ТУ 6-05-988-87), поліамід ПА 6 210/310 (ОСТ 606-С9-93), поліамід 12-Л (ОСТ 6-06-425-1992).
Відомо, що підвищити міцністні та триботехнічні характеристики термопластичних
полімерів можна за допомогою армування в‟яжучого дискретними хімічними волокнами
[4].
З цією метою були розроблені органопластики (ОП) на основі кополімеру сульфарил
БСП-7, армованого органічним полігетероариленовим волокном вніівлон (густина 1,43
г/см3, межа міцності 4,5×103 МПа, відносне подовження 3,9 %, модуль пружності
150×103 МПа) [5]. Вміст волокна у композиціях складав 10†40 мас. %. Армування
в‟яжучого волокном здійснювали в обертовому електромагнітному полі за допомогою
феромагнітних часток. Зразки із приготовленої суміші виготовляли методом
компресійного пресування.
Дослідження ОП на абразивне зношування проводили згідно ГОСТ 11012-2017 на
машині Hecker в умовах тертя по нерухомо закріпленим абразивним часткам
(шліфувальна шкурка дисперсністю 40†60 мкм). За показник стирання (Vi) приймали
величину зменшення об‟єму зразка в мм3 на 1 м шляху стирання, який розраховували за
формулою:
m
Vi
L
(1)
де Δm – величина масового зношування;
ρ – густина матеріалу що зношується, г/см3;
L – довжина шляху стирання, м.
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При терті о закріплений абразив величина зношування залежить від твердості
матеріалу. В багатьох випадках спостерігається збільшення зносостійкості із зростанням
твердості [8]. З метою дослідження характеру даної залежності визначали твердість ОП за
Роквеллом (шкала R, діаметр шарика 12,7 мм, загальне навантаження 588,4 Н) на
твердомірі 2074 ТПР відповідно до ГОСТу 24622-91. Густину ОП ( ) визначали
гідростатичним методом (ГОСТ 15139-69).
Результати досліджень представлені на рис. 1.

Рис. 1 – Вплив відсоткового вмісту волокна вніівлон на показник абразивного
зношування (Vi) (1) та твердість за Роквеллом (HR) (2) органопластиків на основі
кополімеру сульфарил БСП-7
Отримані данні показали, що за рахунок армуючого ефекту волокнистого наповнювача
вдається зменшити показник абразивного зношування для ОП в 2,8 разів порівняно з
вихідним кополімером БСП-7. Даний результат обумовлений зміцненням в‟яжучого під
впливом більш твердої поверхні наповнювача, що підтверджується покращенням
твердості HRL для ОП зі 102 до 113,5 одиниць.
Слід зазначити, що ефективне підвищення абразивної зносостійкості відбувається при
наступному складі полімерної композиції:
- кополімер сульфарил БСП-7 – 70 масс. %
- волокно вніівлон – 30 масс. %.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ ЧЕТВЕРТОГО КЛАСУ ДЛЯ ПЕТЛЕТВІРНИХ
МЕХАНІЗМІВ ОСНОВОВ’ЯЗАЛЬНИХ МАШИН
Більшість сучасних основов‟язальних машин містить плоскі багатоланкові шарнірноважільні механізми другого класу, які забезпечують відтворення законів руху
петлетвірних органів із зупинками упродовж циклу петлетворення або складних
траєкторій у формі шатунних кривих. Чим точніше слід відтворювати складні закони руху
або траєкторії петлетвірних органів, тим більшу кількість ланок доводиться застосовувати
в механізмі другого класу. Для реалізації зупинки тривалістю до третини циклу
петлетворення або декількох зупинок зі зворотними ходами петлетвірних органів
упродовж циклу петлетворення можуть застосовуватися шестиланкові плоскі механізми
третього класу з одною або декількома ведучими ланками.
Останнім часом спостерігається тенденція активного дослідження та застосування
плоских механізмів вищих класів, у тому числі складної структури, з обертальними та
поступальними кінематичними парами [1]. Тому розробка і дослідження функціональнодосконалих плоских механізмів вищих класів для приводу робочих органів технологічних
машин, здатних реалізовувати потрібні закони руху, у тому числі із зупинками, є
актуальною задачею.
Завданням дослідження є розроблення та застосування шестиланкового плоского
механізму четвертого класу, який містить структурну групу четвертого класу другого
порядку для приводу петлетвірних органів основов‟язальних машин.
В якості базового механізму для дослідження був узятий механізм коливального руху
вушкових голок основов‟язальної машини ОВ-7 [2], який дозволяє реалізувати закон руху
вушкових голок із зупинкою тривалістю одну третину циклу петлетворення. Робочий хід
вушкові голки в базовій машин здійснюють за дві третини циклу петлетворення, причому
під час руху вперед за 120° повороту кривошипа здійснюється відтягування, неповне
замикання, початок прокладання ниток основи, початок зсуву вушкових голок перед
крючками, а під час руху назад за 120° повороту кривошипа здійснюється завершення
зсуву, завершення прокладання, повне замикання (додатковий підйом), початок
винесення. Подальші 120° кута повороту кривошипа вушкові голки зупинені, при цьому
здійснюється винесення, пресування, нанесення, з‟єднання, кулірування, скидання,
формування.
Пропонується для приводу вушкових голок при збереженні їхнього закону руху
використовувати структуру механізму, зображену на рис. 1, а. Механізм складається з
ведучого кривошипа 1-2 та приєднаної до нього групи четвертого класу другого порядку
2-3-4-5-6-7. Робочою точкою механізму є точка 8 – вушко голки. Усі ланки механізму
з‟єднані обертальними кінематичними парами.
На відміну від базового запропонований механізм має меншу кількість рухомих ланок
(на дві ланки) і лише дві ланки замість чотирьох з‟єднані зі стояком.
Для дослідження механізму складена розрахункова векторна схема, представлена на
рис. 1, б. У результаті проведеного метричного синтезу механізму були визначені
геометричні параметри при заданих значеннях ходу робочого органу та координат стояків
кривошипа та коромисла – гребінки з вушковими голками.
Виконано комп‟ютерне моделювання механізму підтвердило його працездатність та
можливість використання в якості приводного механізму петлетвірних органів
основов‟язальних машин.
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а)

б)
Рис. 1 – Схеми механізму четвертого класу для приводу вушкових голок
основов‟язальної машини а) структурна схема б) розрахункова векторна схема
Графік закону руху робочого органу механізму четвертого класу повторює графік
закону руху робочого органу базового механізму в границях допустимої похибки (рис. 2).

Рис. 2 – Графіки законів руху робочих органів
Подальші дослідження будуть направлені на синтез та аналіз механізмів четвертого
класу для петлетвірних механізмів основов‟язальних машин, структурні схеми яких
включають групи четвертого класу другого та вище порядку.
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ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ НАФТОВИХ ВІДКЛАДІВ ТА НАФТ
ПРИКАРПАТСЬКИХ РОДОВИЩ
При видобутку нафти з свердловин миттєво змінюються умови, у яких вона перебуває, і
як наслідок - в транспортних трубопроводах та ємностях для її зберігання починають
відкладатись тверді вуглеводні. Як відомо, парафінізація обладнання – це складний процес
утворення твердих нафтових відкладів (ТНВ), основою яких є високомолекулярні тверді
вуглеводні. До складу ТНВ, крім високоплавких вуглеводнів, входять асфальтени, смоли,
рідкі вуглеводні нафти, глина, пісок, неорганічні солі, вода тощо [1]. ТНВ, наразі, майже
не мають практичного застосування, а тому є відходами виробництва і їх захоронюють в
ямах. Такий підхід значно погіршує екологічний стан навколишнього середовища та
створює додаткове негативне навантаження, зокрема навколо нафтових свердловин,
перекачувальних станцій і резервуарних парків.
Основною складовою ТНВ є тверді вуглеводні, при цьому у ТНВ переходять вуглеводні
з високою температурою плавлення, які містяться у нафті. Вміст твердих вуглеводнів та їх
молекулярна маса залежать від таких чинників як температурні умови у свердловині, її
продуктивність при видобуванні нафти, а також від умов транспортування та зберігання
видобутої нафти.[2-5].
Метою дослідження було встановлення впливу умов їхнього відкладання та
властивостей нафти, з якої вони виділились в західному регіоні України, на хімічний склад
твердих нафтових відкладів.
Для дослідження взято ТНВ двох свердловин родовища Долина: перша – 126А, з
високою продуктивність (120 т/добу), а також з високим газовим фактором та
температурою нафти на виході 40-45 0С. ТНВ відкладається тільки на виході з
свердловини, а також в трубопроводі до самого товарного парку, який знаходиться на
відстані півтора кілометра. Максимум спостерігається на відстані 500-550 м від
свердловини. Проби відібрано на початку та в кінці трубопроводу відповідно № 1 та 2.
Друга свердловина є малопродуктивна близько 25 тонн в добу. Парафінові відклади
починають утворюватись в ліфтних трубах вже на глибині 1350 м при температурі 45 оС та
досягають найбільшої товщини на глибині 400 м. Процес відкладення припиняється лише
на виході з свердловини на відстані 30 м від вильоту при температурі нафти 27 оС. Проби
відкладів № 5 – № 8 взяті відповідно з глибини 15, 175, 550 та 1000 метрів.
В Биткові, як об‟єкт досліджень вибрано свердловина № 580, малопродуктивна (5 тонн
на добу) з високопарафінистою нафтою періодичної роботи. Відклади парафіну
починаються з глибини 1000 метрів при температурі 35оС. Процес відкладення ТНВ
закінчується в привибійній зоні, найбільша товщина відкладів на глибині 600 метрів.
Проби відібрані з глибини 25 метрів, найщільніші з глибини 450 м та зразки з глибини 600
та 900 м.
В Бориславі для досліджень була вибрана свердловина № 1564, яка характеризується
незначною продуктивністю 55 т/добу та періодичністю роботи. Відклади спостерігаються
з глибини 1000 метрів, а максимум відкладів припадає на глибину 400 метрів. Всі
свердловини
за
винятком
Долинської
126А
характеризуються
подібними
термодинамічними умовами.
Одночасно з відбором проб ТНВ вимірювали їх товщину та відбирали поверхневу
пробу нафти з кожної свердловини. За вибраною схемою досліджень передбачається
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вивчення фізико-хімічних властивостей відкладів та нафт, виділення твердих вуглеводнів
та розділення їх за методом Абезгауза на вузькі фракції
Перед дослідженнями зразки ТНВ зневоднювали та очищали від механічних домішок.
Зразки нафти стабілізували та зневоднювали. Для аналізу вуглеводнів та асфальтеносмолистих речовин використовували адсорбційний метод на силікагелі в апараті Сокслета.
Тверді вуглеводні виділяли на апараті для визначення вмісту оливи в парафіні без
пресування. Для виділених із зразків твердих вуглеводнів визначали температуру
застигання на кульці термометра та їх коефіцієнт заломлення.
Згідно проведеного дослідження і аналізу отриманих результатів відслідковується
тенденція: чим глибше відібрана проба, тим вища її температура краплепадіння. Якщо
порівнювати товщину шару утвореного ТНВ при проходженні однакової кількості нафти,
температура застигання знижуються в такому порядку: свердловина № 1564 (Борислав),
свердловина № 580 (Битків), свердловини № 175 та № 126А (Долина). В цій-ж
послідовності зростає температура застигання відповідних зразків ТНВ, які утворились в
подібних термодинамічних умовах (початок максимум та кінець відкладень, подібна
продуктивність). Це явище можна пояснити тим, що нафти відрізняються вмістом твердих
вуглеводнів та розчинною здатністю по відношенню до них.
Нами встановлено, що вміст смол у відкладах зменшується зі збільшенням глибини
відбору проби та перевищує їх процентний вміст у відповідній нафті. Вміст смол у нафтах
різних родовищ складає 40-80% від твердих вуглеводнів та приблизно в 2-2,5 рази
перевищує їх вміст у відповідних пробах ТНВ. Ця закономірність є характерною для усіх
родовищ. Відношення кількості смол до кількості твердих вуглеводнів ТНВ залежно від
глибини змінюється незначно (25-30 для свердловини №580 і до 20-28% свердловина №
175), тобто в середньому складає ~ 30 %.
Одночасно кількість твердих вуглеводнів у відкладах зменшується зі збільшенням
глибини відбору зразка лінійно від 58-61 до 50-52%. Якщо розглядати вміст твердих
вуглеводнів у нафтах, то він зростає в наступній послідовності: битківське, долинське,
бориславське нафтові родовища. В аналогічному порядку зростає вміст твердих
вуглеводнів у зразках ТНВ.
Зі збільшенням глибини відбору зразків вміст рідких вуглеводнів у них зростає, що
зумовлено здрібненням структури, також підвищується температура краплепадіння
вуглеводневої частини та твердих вуглеводнів цих зразків. Найвищий вміст ТНВ на 1
тонну нафти в зоні максимальних відкладень ТНВ в ліфтних трубах спостерігається на
родовищі Битків, а найбільш щільні та з високою температурою топлення ТНВ – нафти
Долинського родовища.
Таким чином, із збільшенням глибини відбору нафти ТНВ стають більш пористими, в
них зростає вміст олив та одночасно зростає їх температура топлення, що є наслідком
переходу у ТНВ твердих вуглеводнів з найвищою температурою кипіння. Тверді нафтові
відклади з нафт Прикарпаття можуть використовуватись, як добавки з високою
температурою топлення, а також у виробництві мастильних матеріалів і воскових
композицій [6, 7].
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ВИНОГРАДНИХ
ПОРОШКІВ В ТЕХНОЛОГІЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГЛАЗУРІ
Вагомим показником якості кондитерської глазурі є її гранулометричний склад, що
суттєво впливає не тільки на перебіг технологічного процесу перетирання глазурі, а й
обумовлює смакові властивості готового продукту.
Масова частка твердої фази кондитерської глазурі становить до 68% і представлена
какао порошком, цукром або цукровою пудрою, сухими молочними продуктами тощо.
Для отримання глазурі належної в‟язкості розмір часток цих рецептурних компонентів
має бути однорідним і знаходитися у вузькому діапазоні від 30 до 75 мкм. Нерівномірний
розподіл фракцій твердої фази глазурі різного розміру ускладнює одержання однорідної,
тонкодисперсної пластичної маси [1].
Нами розроблено технологію кондитерської глазурі з частковою заміною какао
порошку порошками з виноградних кісточок, які за своїми органолептичними
показниками якості та технологічними властивостями дуже схожі на порошок какао [2].
Метою роботи було дослідження гранулометричного складу виноградних

порошків порівняно з натуральним та алкалізованим какао порошками.
В роботі використовували виноградні порошки, вироблені із вторинних продуктів
виноробства на підприємстві «Оріон» (м. Одеса) під торговою маркою «Олео Віта», а саме
порошок з виноградних кісточок (ПВК) та порошок з макухи виноградних кісточок
(ПМВК). Порівнювали їх з какао порошками натуральним та алкалізованим.
За допомогою мікроскопічного дослідження встановлено, що всі зразки порошків
мають однорідну структуру. За зовнішніми ознаками та геометричними розмірами вони
схожі між собою. У всіх зразках порошків спостерігається тенденція до злипання
часточок, проте виноградні порошки є більш розсипчастими порівняно з какао
порошками.
Дисперсійний склад виноградних порошків та какао порошків вивчали мікроскопічним
методом із побудовою графіку залежності питомої частки фракції порошків від їх розміру.
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Рис. 1 – Розподіл часток дослідних порошків за середнім розміром:
1 – ПВК; 2 – ПМВК; 3 – какао порошок натуральний; 4 – какао порошок алкалізований
З рисунку можна побачити, що питома частка частинок ПВК та ПМВК розміром від 20
до 30 мкм становить 80…82 % фракційного складу, що свідчить про їх тонкодисперсність
какао порошків характеризуються більшою крупністю помелу: фракційне співвідношення
часток розміром 10…22 мкм становить від 8 до 12 %, розміром 22…45 мкм – 45…44 %,
часточки розміром 45…70 мкм займають від 4 до 22 %. З них більш полідисперсним
складом характеризується натуральний какао порошок.
Крім того, було вивчено ступінь перетирання обраних порошків за допомогою
гриндометру «Клін» у різних дисперсійних середовищах: жирах-альтернатах какао масла
лауринового та нелауринового типів, какао маслі, що використовуються для виробництва
глазурі, а також у гліцерині та спирті. Результати отриманих досліджень наведено в
таблиці 1.
Таблиця 1 – Ступінь подрібнення досліджуваних порошків у різних дисперсійних
середовищах, мкм
Вид дисперсійного
Какао
Какао
ПВК
ПМВК
середовища
натуральний
алкалізований
Жир-альтернат какао масла
24±3
22±3
42±3
31±3
лауринового типу
Жир-альтернат какао масла
25±3
27±3
30±3
40±3
нелауринового типу
Какао масло
22±3
20±3
35±3
33±3
Гліцерин
28±3
25±3
31±3
31±3
Спирт етиловий
30±3
26±3
42±3
30±3
З представлених даних можна зробити висновок, що незалежно від виду та
властивостей дисперсійного середовища значення розміру часточок порошків корелюють
між собою і знаходяться у виноградних порошках в межах 20-30 мкм, у какао порошках –
30-42 мкм. Часточки какао порошку натурального характеризується більшим розміром.
Отже, виноградні порошки торгової марки «Олео Віта» мають тонкоподрібнену
структуру, за сенсорними показниками якості не поступаються какао порошкам і можуть
бути гідним його замінником у технології глазурі кондитерської.
Висновки. Встановлено, що зразки досліджуваних виноградних порошків за
морфологічними ознаками схожі між собою та мають однорідну структуру. Їх
гранулометричний склад, на відміну від порошків какао, є більш тонкодисперсним, вони
менше схильні до злипання.
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Однорідний склад і дрібна ступінь помелу виноградних порошків позитивно вплине на
процес перетирання, крупність помелу та в‟язкість готової глазурі. Глазурь з додаванням
виноградних порошків матиме гомогенну структуру, ніжний танучий смак без відчуття
піскуватості у ротовій порожнині.
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ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО МОРОЗИВА З
УДОСКОНАЛЕНИМ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНИМ СКЛАДОМ
Аналіз харчування громадян України показує його невідповідність вимогам
нутріціології внаслідок недостатнього споживання білків, мінеральних речовин, вітамінів
та перевантаження вуглеводами [1]. Сучасний раціон харчування потребує вдосконалення
виробництва продукції за пріоритетними напрямками: функціональних харчових
продуктів, зі зниженим вмістом цукру або без цукру. Асортимент заморожених десертів з
вдосконаленим білково-вуглеводним складом в Україні – незначний [2].
Мета роботи. Оцінка рівня якості розроблених зразків плодово-ягідного морозива з
удосконаленим білково-вуглеводним складом.
Методи проведення досліджень. У роботі було використано стандартні методики щодо
визначення фізико-хімічних, структурно-механічних та органолептичних показників
напівфабрикатів та готових виробів [3]. Базовий продукт – морозиво плодово-ягідне за
ДСТУ 4734:2007.
Дослідження впливу рецептурних компонентів на якісні, фізико-хімічні та структурномеханічні властивості морозива плодово-ягідного проводилося на базі потужностей
Чернігівського національного технологічного університету, кафедри Харчових
технологій. Розроблено рецептуру зразків на основі базової з використанням
цукрозамінників та протеїну: зразок 1 – з фруктозою, зразок 2 – з екстрактом стевії, зразок
3 – з сукралозою, зразок 4 – з інуліном.
Оцінка якісних показників отриманих зразків представлена в таблиці 1. Виходячи з
наведеного найліпшими показниками відрізняється зразок 1, до складу якого входить
протеїн та фруктоза. Результати досліджень зразків морозива за фізико-хімічними та
структурно-механічними властивостями (табл. 1) показав, що найкращим виявився зразок
зі вмістом фруктози. Цей зразок мав найкращу збитість, найвищу органолептичну оцінку
та інші показники якості. Розрахунок глікемічного індексу підтверджує ідею щодо
перспективності напряму вдосконалення білково-вуглеводного складу заморожених
десертів. Економічна оцінка від розробки та впровадження нових видів рецептур плодовоягідного морозива показала, що досліджуваний зразок 1, що містить фруктозу та протеїн
та має собівартість нижче базової на 6%.
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Таблиця 1 – Результати досліджень зразків морозива плодово-ягідного за розробленими
рецептурами
Показники

Контрольний зразок Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4
Органолептичні показники
Зовнішній вигляд, бал
5
5
5
5
5
Смак і запах, бал
5
5
5
4,4
4
Структура та консистенція, бал
5
5
4,8
4,6
3,8
Колір, бал
5
5
5
5
5
Фізико-хімічні показники
Збитість, %
65,3
64,1
48,8
36,1
45,4
Опір до танення, хв
60
60
53
20
45,4
Вологість,%
70,1
66,6
55,9
60,4
68,5
Мас. част. сух. речовин, %
40,4
33,4
44,1
39,6
31,5
Густина г/см3
1,121
1,123
1,115
1,105
1,11
Титрована кислотність, °Т
18
18
20
26
18
Енергетична оцінка
Глікемічний індекс, од.
41
24
24
19
24
Економічна оцінка
Собівартість сировини на
5,63
5,32
6,50
4,73
4,73
порцію, грн./100г

Оцінку якості (результат порівняння двох або більше показників якості) виконано за
комплексним методом, що полягає у визначенні узагальненого показника якості
оцінюваної продукції [4]. Комплексний показник (табл. 2) розраховано, як звідний
параметричний індекс за відомою формулою:

Qi

(ai qi ) ,

(1)

де ai – вага і-го параметра (запропоновано авторами дослідження);
qi – параметричний індекс і-го параметра.
Таблиця 2 – Результати розрахунків відносних параметричних індексів qi за
комплексним методом оцінки якості продукції
Показники
Зразок 1
Зразок 2
Зразок 3
Органолептичні, коефіцієнт вагомості аі=0,2
Зовнішній вигляд, бал
1
1
1
Смак і запах, бал
1
1
0,88
Структура та консистенція, бал
1
0,96
0,92
Колір, бал
1
1
1
q1 за органолептичними показниками
1
0,99
0,95
Фізико-хімічні показники, коефіцієнт вагомості аі=0,4
Збитість, %
0,98
0,74
0,55
Опір до танення, хв
1
0,88
0,33
Вологість,%
0,95
0,79
0,86
Мас. част. сух. речовин, %
0,82
1
0,98
Густина г/см3
0,99
0,99
0,98
Титрована кислотність, °Т
1
0,9
0,76
q2 за фізико-хімічними показниками
0,96
0,88
0,58
Енергетична оцінка, коефіцієнт вагомості аі=0,2
q3 за енергетичними показниками
0,58
0,58
0,46
Економічна оцінка, коефіцієнт вагомості аі=0,2
q4 за економічними показниками
0,94
0,86
0,84
Комплексний показник якості дослідних
0,884
0,838
0,682
зразків, Qі
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Зразок 4
1
0,8
0,76
1
0,89
0,69
0,75
0,97
0,77
0,99
1
0,86
0,58
0,84
0,806
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Таким чином, встановлено позитивний вплив цукрозамінників та протеїну на якісні
показники морозива плодово-ягідного. В результаті проведеного розрахунку
комплексного показника якості отримано найвище значення за органолептичними, фізикохімічними та структурно-механічними показниками у зразка з фруктозою та дорівнює
0,884, що вважається «дуже добре».
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ОЦІНКА АНТИМІКРОБНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОМОДИФІКОВАНИХ
ЗРАЗКІВ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
У сучасній світовій текстильній промисловості з‟являються нові технології, які
додають текстильним матеріалам спеціальні функції і властивості. Використання
нанотехнологій в обробці текстильних матеріалів дозволяє одержати незвичайні ефекти в
порівнянні з традиційними методами модифікації [1]. Використання наночастинок для
функціоналізації текстильних матеріалів забезпечує появу нових властивостей, таких як
антибактеріальна активність, вогнезахисні властивості, захист від ультрафіолету,
неіонізуючого випромінювання, гідрофобність та ін. Розвиток нанотехнологій дав
можливість реалізувати введення в синтетичні волокна різних типів наночастинок (в
основному неорганічні або оксиди металів) для одержання функціоналізованих волокон з
особливими властивостями [2].
Різновидом захисного текстилю є одяг з антимікробними властивостями. Необхідність
захисту людини від шкідливих (патогенних) мікроорганізмів та комах, а самого текстилю від
біодеструкціїї актуалізується. Для сучасного суспільства, характерними є підвищені вимоги
до гігієнічних, профілактичних та лікувальних властивостей предметів, що знаходяться у
безпосередньому контакті з людиною, в тому числі текстильних матеріалів [3].
Бактерії, мікрогриби і дріжджі живуть і розмножуються скрізь, де для цього є
відповідні умови: волога, живильне середовище (вуглеводи) і відповідна температура.
Такі матеріали, як текстиль, шкіра, хутро являються сприятливим живильним
середовищем для багатьох мікроорганізмів. Прояви їх надмірного зростання на
текстильних виробах різноманітні і вкрай небажані: поряд з утворенням запаху, з появою
цвілевих плям і зміною забарвлення вони можуть призвести до втрати функціональних
властивостей матеріалу, наприклад, його еластичності чи розривної міцності.
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Використання нанопрепаратів срібла для наномодифікації текстильних матеріалів серед
усіх металів представляє певний інтерес, оскільки воно надає виразну антимікробну
ефективність [4, 5]. Особливо це актуально при виготовленні виробів медичного
призначення: хірургічних масок, халатів, шапочок та ін.
В роботі використано наночастинки срібла та міді, досліджено їх антибактеріальну
активність і можливість отримання надійного антимікробного ефекту, стійкого до прання.
Для дослідження були обрані зразки немодифікованих та наномодифікованих матеріалів,
а саме бавовняна тканина, просочена колоїдним розчином солі йодиду срібла та
наночастинками міді. Досліджено бактерицидні та фунгіцидні властивості зразків при
інфікуванні суспензіями S.aureus, S.epidermids, E.coli, C.albicans при експозиціях 1, 3, 6 та
24 години «методом відбитків».
Мікробіологічні дослідження антимікробних властивостей обробленої бавовняної
тканини стосовно їх впливу на бактерії стафілококів, кишкової палички та грибів довели
наявність антимікробної дії. Текстильні зразки, оброблені наночастинками срібла та міді
виявили високі бактерицидні властивості щодо штамів стафілококів S.aureus та
S.epidernids по зоні затримки росту (4-5 мм).
Щодо фунгіцидних властивостей зразків по відношенню до грибів, зона затримки росту
становила 1,5-2,5 мм. Це свідчить про меншу чутливість використаних тест-штамів грибів
різних видів до компонентів для обробки зразків.
Проведені дослідження показали, що зразки текстильних матеріалів, оброблені
нанопрепаратами міді проявляють високі антибактеріальні властивості щодо досліджених
тест-штамів стафілококів. Фунгіцидні властивості модифікованих матеріалів не можна
вважати достатні по відношенню до досліджених тест-штамів грибів, дерматофітів і
пліснявих грибів. Можливо, для посилення фунгіцидних властивостей необхідно
збільшити концентрацію нанопрепарату. Зразки тканини, оброблені наночастинками
срібла продемонстрували ефективність як бактерицидних так і фунгіцидних властивостей.
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РОЗРАХУНОК ТОВЩИНИ Ш-ПОДІБНОЇ КЛЕЙОВОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛАСТИНИ
КОРІНЦЕВОЇ ЧАСТИНИ КНИЖКОВОГО БЛОКУ ЗШИТОГО НИТКАМИ
Одним із факторів, що впливають на довготривалу експлуатацію книжкової продукції,
а саме, корінцевої частини, що складається із книжкових блоків зшитих нитками, є
забезпечення її надійного скріплення [1].
Міцність скріплення досягається за допомогою шитва стібками палітурних ниток та
використання клеїв високої липкості, температуростійкості, високої початкової адгезії і
високого розривного навантаження [2].
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На підставі проведених дослідів та отриманих результатів моделювання деформації Шподібного клейового шару корінцевої частини книжкового блоку, зшитого нитками,
виявлені особливості розподілу навантажень пружної деформації під час перегинань
клейової пластини в процесі експлуатації книжкової продукції [3].
Розроблена геометрична побудова Ш-подібної клейової пластини, для розрахунку
площі її перерізу і кількості клейової композиції необхідної і достатньої для
технологічного процесу окантовування книжкових блоків яка полягає в наступному.
Для визначення кількісних показників витрат клею, що використовується під час
окантовування корінців книжкових блоків, зшитих нитками, розглянемо геометричну
побудову клейової полімерної пластини зображену на рис. 1, утворену концентричними
колами із радіусами, що відповідають: r – заокругленій частині корінців сфальцьованих
зошитів (зошити однакової товщини з однаковою кількістю сторінок, r = dnt , де dnt –
товщина зошита) і R – зовнішній заокругленій частині окантовувального клейового шару.

Рис. 1 – Геометрична побудова Ш-подібної клейової пластини корінцевої частини
книжкового блоку для розрахунку площі її перерізу: 1 – корінцеві фрагменти книжкових
зошитів, зшитих нитками; 2 – Ш-подібний клейовий шар; dgl – товщина клейового шару;
dnt – товщина зошита.
Площа перерізу Ш-подібної клейової пластини складається із n площ тотожних
геометричних фрагментів Sfr, позначених ділянкою DСFE на рис. 1, ділянки S0 і ділянки Si
в яких, окрім геометричних фрагментів Sfr, долучені ділянки b0c0d0 і dicibi, що дорівнюють
1/2 Ssegm а0b0c0d і 1/2 Ssegm аidicibi і є складовими бічної промазки книжкового блоку. Таким
чином загальна площа перерізу клейової пластини дорівнює:
SΣ = nSfr + S0 + Si,
(1)
де n – кількість тотожних зошитів у книжковому блоці;
Sfr – площа окремого фрагменту перерізу клейової пластини, що окантовує корінець
одного зошита;
S0 – площа перерізу клейового окантовування 1-го зошита;
Si – площа перерізу клейового окантовування i-го зошита.
Для визначення Sfr розглянемо кільце із центром в точці О2 , в якому хорда АС, дотична
до кола з радіусом r, відділяє сегмент АВСD від кола із радіусом R. Сегменти у колі з
радіусом R відділяються з обох сторін кола, утворюючи геометричну фігуру позначену
заштрихованою зоною DCFE, отриману від‟єднанням від півкільця BFED по 1/2 обох
сегментів, позначених, як BCD i EFG, тобто
Sfr = SBFED – SBCD - SEFG,
(2)
де SBFED = π(R2 – r2); SBCD
α – кут в радіанах.

=

R2(α – sinα); SEFG
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Sfr =

π(R2 – r2) –

R2(α – sinα);

(3)

Відповідно:
S0 = π(R2 – r2) –

R2(α – sinα);

(4)

Si = π(R2 – r2) –

R2(α – sinα).

(5)

Кількість клею для окантовування корінців книжкових блоків визначаємо, як:
К = SΣ ∙ h ∙ ρk ∙ ksh,
де SΣ – площа перерізу клейового окантовувального шару;
h – обрізна довжина книжкового блоку;
ρk – щільність клею під час нанесення окантовувального шару;
ksh – коефіцієнт усадки після висушування блоку.

(6)

Нормативи витрат клею, для застосування у виробництві, на окантовування Шподібного корінця книжкового блоку з врахуванням площі корінцевої частини блоку на
1000 примірників складуть:
Нgl = 1000

(г/м2),

(7)

де S – площа корінцевої частини книжкового блоку.
Список посилань
1. Гавенко С.Ф.Кинетика пошкодження і руйнування клейових з‟єднань при експлуатації / С.Ф.
Гавенко //Поліграфія і видавнича справа. – 2012, №3. – С.91-96;
2. Petriaszwili G. Analysis of a Model of the Adhesive Layer between Two Sheets of Paper / G.
Petriaszwili, J. Pyrjev // Journal of Vibroengineering, September 2008. – V. 10 – P. 282–284;
3. Kyrychok P. Simulation of deformation of the adhesive layer of the spine of the book back of the
thread-stitched book block/ P. Kyrychok , O. Paliukh// Mechanika, 2020, Volume 26(2) – p. 114 – 119.

УДК 677.053.27
Манойленко О.П., канд. техн. наук
Завертанний Б.С.
Київський національний університет технологій та дизайну
Акимов О.О., канд. техн. наук, доцент
Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та
військової техніки, м. Чернігів
ВПЛИВ ОСЬОВОГО ЗМІЩЕННЯ ПАКУВАННЯ ВЗДОВЖ ОСІ БОБІНОТРИМАЧА
ВІДНОСНО МЕХАНІЗМА РОЗКЛАДАННЯ НИТКИ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
НАМОТУВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
На перемотувальних машинах, для покращення подальшого використання ниток,
пакування має трьохконусну форму. Встановлення нитконосія на бобінотримач,
оснащений цанговим механізмом фіксації, приводить до зміщення тіла намотування
відносно механізму розкладки нитки в осьовому напрямку. Неконтрольоване зміщення
нитконосія приводить до зміни початкових радіусів намотування, довжин розкладки
нитки, зміни положення центру мас пакування і, як наслідок, зміни жорсткості механічної
системи.
Дослідження впливу похибки посадки нитконосія на динамічні характеристики
бобінотримача намотувального механізму перемотувальної машини моделі БП-340, в
повному обсязі, не знайшло відображення в літературних джерелах [1, 2]. Тому
визначення впливу похибки посадки нитконосія на масу пакування та критичні швидкості
є актуальним.
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Для практичних розрахунків критичних швидкостей використаний метод
“напівжорсткого” шпинделя, що дає значення двох критичних швидкостей, що повністю
задовольняє інженерні потреби. Точність методу зумовлена похибкою розрахункового
визначення вихідних інерційних та жорсткісних характеристик механічної системи.
Дослідження проведено на базі алгоритму [2].
Таблиця –1 Влив зміщення пакування на характеристики механізму
Зміщення пакування вздовж осі бобінотримача, Х, мм
Товщина
Технологічний
пакування, мм
параметр
Х= - 0.005
Х= 0
Х=+ 0.005
Маса пакування, кг
0
0
0
t=0 мм
Перша критична
692
681
661
швидкість, рад/с
Маса пакування, кг
0,713
0,734
0,754
t=20 мм
Перша критична
560
542
526
швидкість, рад/с
Маса пакування, кг
2,099
2,133
2,168
t=50 мм
Перша критична
431
418
405
швидкість, рад/с
Маса пакування, кг
3,035
3,075
3,117
t=70 мм
Перша критична
384
372
361
швидкість, рад/с
Для розрахунку інерційних параметрів трьохконусного пакування його розбито на три
окремі конічні елементи (верхній, середній та нижній елементи) [3]. В зв‟язку з
необхідністю визначити залежність критичних швидкостей від маси пакування доцільно
знайти залежність інерційних параметрів від маси пакування. В алгоритмі в якості
аргументу використано товщину тіла намотування.
Для розрахунку інерційних параметрів оправки її розчленовано на ряд простих
циліндричних та конічних елементів [3].
Аналізуючи отримані результати встановлено, що зі зміщенням бобіни змінюється і
критична швидкість системи. При зміщенні центра мас від розрахункового положення в
напрямку основи конуса критична швидкість зростає, тобто збільшується робочий
діапазон намотувального механізму, і навпаки при зміщенні від розрахункового
положення в протилежному напрямку від конуса робочий діапазон швидкостей
зменшується. Величина зміни критичних швидкостей може досягати 7%
Похибка розміщення нитконосія, в досліджуваному діапазоні похибок розташування,
веде до різниці напрацьованих мас близько 100 г, що при використанні пакувань на
трикотажних машинах може привести до значної кількості відходів.
Висновки. В настанові щодо експлуатування необхідно підвищити вимоги до точності
розташування нитконосія на бобінотримачі та посилити контроль за виконанням операції
центрування нитконосія відносно механізму розкладки нитки, що приведе до зниження
відходів ниток, звуження діапазону критичних швидкостей.
При конструюванні перемотувальних машин слід відмовитись від контролю товщини
тіла намотування за допомогою слідкуючого валу.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ МЕТОДІВ
ПРОЕКТУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ
Авторами ставиться за мету дослідження шляхів вдосконалення процесу проектування
жіночих суконь з застосуванням методів комбінаторики. Можливість комбінування не
тільки окремих речей гардеробу, а і окремих елементів виробу значно розширює рівень
застосування виробу та збільшує його споживчу цінність. Це є важливо для молодих
дівчат, адже відбувається становлення особистості, пошук свого образу та стилю, бажання
мати великий гардероб при обмежених фінансових можливостях
У проектуванні комбінаторику умовно поділяють па два напрями [1, 2] –
функціональний (збирання з однакового набору різних деталей цілісних об‟єктів, приладів
та виробів) і формально-образний (використовує можливості комбінаторики для
збагачення вигляду об‟єкта за рахунок варіацій кольору, групування, орнаментації
елементів нічого - наприклад, у графічному дизайні або формотворенні одягу).
На першому етапі авторами було проаналізовано характеристики існуючих прийомів
комбінаторики, що застосовуються при створенні нових форм одягу та обґрунтована
доцільність вибору саме методу комбінування стандартних елементів (модулів), що
типізуються, на площині при створенні текстильних композицій, рапортних тканин або
трикотажних полотен і цілісної об‟ємної форми.
Відповідно до обраного прийому комбінаторики, при вивченні принципів проектування
комбінаторної системи конструктивних елементів виробів було вирішено застосувати
принцип забезпечення варіантності перетворень типізованих деталей і вузлів без втрати
образності моделей.
Серед варіантів, представлених модними тенденціями, було обрано наступні варіанти
вирішення жіночих суконь, які і взяті за основу створення ескізів серії моделей:
1) моделі суконь 2 в 1 (нижня та верхня сукня, що одягаються разом): пропонується
серія моделей з декількох таких суконь з можливістю подальшого комбінування між
собою нижніх та верхніх суконь та створення більшої кількості образів);
2) моделі суконь зі з'ємними спідницями;
3) комплект штани + сукня. Цей варіант можливий і як окремо створений образ, так і
завдяки застосуванню з вище запропонованих вище варіанту 1 або з варіанту 2.
Результати розробки будуть розширяти можливості створення дівчатами різних образів
завдяки комбінуванню між собою та іншими елементами гардеробу запропонованих
рішень суконь, та дозволить зменшити гардероб і витрати на нього.
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РОЗРОБКА ЧОЛОВІЧОГО КАПСУЛЬНОГО ГАРДЕРОБУ
Рівень сучасної легкої промисловості забезпечує населення великим обсягом
високоякісної продукції, але виникає інша проблема – набір випадкових, навіть
високоякісних речей в гардеробі не забезпечує задоволення від експлуатації та не
підкреслює індивідуальність. Авторами ставиться за мету дослідження проблем створення
капсульного чоловічого гардеробу як з позицій раціонального формування
індивідуального образу, так і з позицій «свідомого споживання». Бути модним та
стильним – не завжди означає слідувати примхам «швидкої моди» та мати повні шафи
речей. Зменшення кількості речей в гардеробі за рахунок продуманої концепції їх підбору
дозволить створити достатню кількість модних образів з меншими фінансовими
витратами та більшою відповідністю щодо смаків та стилю життя людини.
На першому етапі проаналізовано відмінності між базовим та капсульним гардеробом,
оскільки ці поняття досить часто сприймаються як тотожні. Так, встановлено, що базовий
гардероб складається з мінімального набору універсальних, нейтральних речей, які є
базою капсульного гардеробу [1, 2]. Ці речі можуть доповнюватись модними речами акцентами та утворювати велику кількість капсул (набір 6-8 речей одягу, які відповідають
життєвій ситуації конкретного споживача та враховують його індивідуальність). Виявлено
[1, 2], що вперше термін «капсульний гардероб» використовувала в 70-х роках Susie Faux,
яка стверджувала, що він повинен складатися з предметів одягу, які не втрачають своєї
актуальності, і, відповідно, завдяки доповненням сезонними модними речами, дозволять
власникам бути модними довший період часу. Її ідею втілила в життя Донна Каран
(капсульна колекція «Сім простих речей», 1985 р). На сьогодні колекції відомих брендів
ґрунтуються на принципах капсульного гардероба.
Авторами розглядаються проблема створення саме чоловічого капсульного гардеробу,
адже, на відміну від жінок, чоловіки не завжди мають час та бажання досліджувати модні
тенденції та здійснювати велику кількість примірок одягу, розбиратись в тонкощах
формування стильного образу. В той же час, для досягнення успіху нема дрібниць – кожна
життєва ситуація може мати свій дресс-код, і доцільно мати рекомендації щодо
формування капсульного гардеробу як елементу успіху, джерела економії часу та грошей,
що є важливим та доцільним для сучасних чоловіків.
Для досягнення мети було здійснено кількісний та якісний аналіз сучасних капсульних
чоловічих гардеробів, в результаті чого встановлено комплектність базового гардеробу. За
результатом проведеного анкетного опитування заданого типу споживачів було
встановлено споживчі вимоги до одягу та переважаючі варіанти життєвих ситуацій. Це
дозволить розробити та запропонувати варіанти доповнень для формування капсул
відповідно до різних життєвих ситуацій конкретного типу споживачів.
Список посилань
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ФЕНОМЕН АКТУАЛЬНОСТІ МОДЕЛЕЙ ЖІНОЧОГО ОДЯГУ ПРОСТОГО КРОЮ
Авторами ставиться за мету дослідження розвитку базових сучасних форм жіночого
одягу простого крою на основі аналізу конструкцій простого крою в історичному аспекті
та аналізу феномену актуальності моделей одягу простого крою.
З розвитком людства та поширенням на прохолодніші кліматичні зони здійснювався
розвиток технологій виготовлення одягу: від некроєного незшитого одягу до кроєного
(зшитого одягу простого чи складного крою) [1].
Некроєний одяг різних народів (одяг першого виду) напряму залежав від природних
ресурсів та клімату і розвинувся від пов‟язок зі шкури або листя до драпірованого одягу
(після розробки технологій в‟язання та ткацтва матеріалу). Кожна нова технологія створення
матеріалу (ткацтво, в‟язання, нетканні матеріали, комплексні матеріали) змінювала вимоги до
проектування та вдосконалювала його. Зшитий одяг розвивався від простого одягу прямого
крою - (одяг другого виду) до одягу складного крою (третього виду).
Авторами на першому етапі роботи було систематизовано у вигляді класифікацій
характеристики базових викройок історичного костюму різних народів та епох [2]. На
другому етапі було розглянуто формування та розвиток форми конструкцій одягу, її
залежність від виду сировини (шкура, тканина, трикотаж, вплив волокнистого складу).
На третьому етапі було проаналізовано роботи сучасних дизайнерів, які
використовують у своїх роботах простий крій. Увагу було зосереджено насамперед на
японських дизайнерах. Дизайнери насамперед надають перевагу простому крою та
свободі в одязі, адже вони керуються думкою про те, що не одяг характеризує людину, а
людина – одяг [3]. На четвертому етапі було проведено порівняльний аналіз конструкцій
та крою жіночого одягу минулого часу і сьогодення.
Так, підтверджена актуальність моделей жіночих суконь простого крою, що може
презентуватись як мінімалізм – один з головних трендів сучасності (в цьому випадку на
перший план виступає фактура матеріалу, малюнок), зручність (швидкий сучасний ритм
життя), іноді фемінізм (природні принади тіла не повинні підкреслюватись одягом, адже
цінність жінки повинна бути в її духовному, а не тілесному самовираженні). Цікавою з
точки зору подальшого вивчення є певна подібність форм одягу віддалених географічно
народів. Метою подальших досліджень є розробка сучасних моделей жіночих суконь
простого крою, що були би близькі до витоків народного костюму більшості народів світу
(аналоги, що базуються на викрійці шкур великих тварин, аналоги, що базуються на
викрійці «східного» типу, варіанти моделей, що походять від тунік).
Список посилань
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Рівень сучасної легкої промисловості забезпечує населення великим обсягом
Виготовлення одягу в масовому виробництві передбачає сформованої та контрольованої
системи забезпечення якості. Ефективність систем якості як інструмента забезпечення
якості швейних виробів та економічної стабільності підприємства зростає у зв‟язку з
прийняттям у міжнародному товаристві законодавчої бази, що встановлює жорсткі вимоги
до безпеки продукції для здоров‟я та життя людини [1, 2].
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що досягнення високого рівня якості
швейної продукції у встановлені строки неможливе без створення відповідних безпечних
для життя та здоров‟я працівників умов праці.
В ході роботи сформовано та вдосконалено існуючий алгоритм впровадження системи
охорони праці на підприємстві, розглянуто питання місця і ролі умов праці в системі
виробництва. Здійснено застосування статистичних методів управління якістю при
дослідженні впливу умов праці на якість швейної продукції за допомогою причинно –
наслідкової діаграми Ісікави Каору. Встановлено недостатньо розкриту інформацію щодо
впливу умов праці на якість. Вперше, запропоновано систематизовану інформацію щодо
факторів умов праці на забезпечення якості швейної продукції.
Розглянуто існуючі методи прогнозування та попередження виробничого травматизму
на виробництві та на основі детального вивчення умов праці на різних виробничих
ділянках швейних підприємств, розроблено схему взаємозалежності небезпек
виробничого середовища швейних підприємствах та ризиків травматизму та погіршення
стану здоров‟я працівників. Здійснена оцінка ризиків виробничого середовища швейного
підприємства та встановлено що вірогідність виникнення шкоди здоров‟я - низька, за
ступеню тяжкості шкоди – дещо шкідлива. За характеризацією якісної оцінки ризику
діяльність швейної галузі за встановленими факторами негативного впливу є шкідливою.
Відповідно до метризації ризиків діяльність швейної галузі встановлена як терпима з
позицій ризику.
Отже, розв‟язуючи проблему забезпечення безпечних умов праці працівників швейного
підприємства, головна проблема – забезпечення якості готових виробів частково також
вирішується, що акумулює позитивні зміни до рівня якості швейних виробів.
Систематизована інформація щодо специфіки впливу виробничого середовища різних
виробничих ділянок швейного підприємства на здоров‟я людини дозволить створити
максимально можливі безпечні умови для працівників, що, в свою чергу, забезпечить
рівномірну та відлагоджену роботу на виробництві, підніме рівень соціальної
відповідальності роботодавця перед працівниками та споживачами.
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ОПТИМІЗАЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ МЕМБРАННОГО ОБЛАДНАННЯ
Визначальними тенденціями розвитку харчової промисловості у сучасних умовах
ринкової економіки є прагнення до максимальної ефективності з урахуванням зменшення
виробничих витрат та економії природних ресурсів, а також екологічність виробництва та
вторинних сировинних ресурсів. Мембранні технології відповідають цим запитам завдяки
своїй високій екологічності, можливості безреагентного оброблення сировини та
відсутності фазових перетворень.
Основним завданням при реалізації мембранних технологій оброблення сировини є
раціоналізація та проектування фільтраційного обладнання, підбір мембранних
фільтрувальних елементів з певною пористістю та товщиною селективного шару, а також
прогнозування основних технологічних параметрів процесу фільтрування розчинів, тиску та
температури у мембранному модулі, часу зниження продуктивності, що загалом забезпечує
досягнення мети (очищення розчину, його концентрування, тощо) з мінімальними
експлуатаційними витратами. Для ефективного проведення процесу ультра- чи
мікрофільтрації в харчових виробництвах необхідно проводити оптимізаційні розрахунки
основних параметрів фільтраційного обладнання. При їх реалізації слід враховувати такі
фактори: селективність, питому витрату фільтрату, перепад тиску на мембрані, її
проникність та гідравлічний ККД.
На основі співставлення результатів фізичного та математичного моделювання, були
проведені проектні розрахунки робочих параметрів мембранної установки, що була
виготовлена для реалізації фізичного моделювання процесу ультрафільтрації. Розрахунки
аналогічні промисловим та можуть бути застосовані при виробництві відповідного
обладнання харчової промисловості.
Корисна потужність насосу Nu та питома продуктивність модуля мембранної
ультрафільтраційної установки Qp по пермеату для ламінарного режиму процесу
визначається виразами:
2
b
(1)
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n q0 (1 e

b

).

де b – структурний параметр, що залежить від коефіцієнту проникності ( b

(2)

2k
r u

);

n – число паралельно розташованих елементів в модулі (n = 1…4);
k – коефіцієнт проникності мембрани, м3/(м2∙с∙Па);
r – радіус внутрішнього каналу мембрани,
λ – коефіцієнт гідравлічного тертя,
U – швидкість розчину у системі, м/с;
q0 – об'ємні витрати розчину;
ΔРт – втрати тиску в трубах і арматурі (контурі установки), Па;
Р0 – робочий тиск у системі, Па.
Отримано числові значення (табл. 1) розрахованої продуктивності мембранного модуля
при ламінарному режимі течії розчину у залежності від зміни структурного параметру b,
що в свою чергу є величиною пов‟язаною з коефіцієнтом проникності модуля (рис. 1).
267

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

Продуктивність
л/(м2∙год)

Таблиця 1 – Числові значення розрахованої продуктивності модуля у залежності від
коефіцієнту проникності
Показник
Імітаційне моделювання
Фізичний експеримент
Коефіцієнт проникності,
2,39
1,65
0,59
0,29
1,94
1,32
0,49 0,24
м3/(м2∙с∙Па)
Продуктивність,
31,742 24,538 10,340 5,283 27,590 20,669 8,691 4,438
л/(м2∙год)
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Коефіцієнт проникності, м3/(м2∙с∙Па)
Рис. 1 – Залежність розрахованої продуктивності мембранного модуля від коефіцієнту
проникності
На основі рис. 1 можна зробити висновок, що з підвищенням коефіцієнта проникності
збільшується продуктивність обладнання. Отримані криві на графіку задовільно
збігаються, що свідчить про адекватність імітаційного моделювання та успішність його
апробації в умовах фізичного експерименту.
Однією з важливих характеристик ультрафільтраційного обладнання є гідравлічний
ККД. Він характеризує ступінь використання пермеату у процесі фільтрації розчину при
роботі в режимі тангенційної фільтрації з подальшою регенерацією зворотнім
промиванням фільтрату. Цей коефіцієнт визначається як відношення витрати фільтрату до
витрати води (мійного розчину), що подається на установку при регенерації. Чим частіше
для установки проводиться процедура зворотного промивання, тим нижчій гідравлічний
ККД установки:

ККД

(Vф' tф Vзв' ор.пром t зв ор.пром)
'
(Vф' tф Vпрям
.пром tпрям.пром)

100 % ,

(3)

де ККД – гідравлічний ККД, %;
'
Vф – витрата фільтрату, м3/год;
Vзв' ор.пром – витрата води на зворотне промивання, м3/год;
'
3
Vпрям
.пром – витрата води на пряме промивання, м /год;
tф , tзв ор.пром , tпрям.пром – час (тривалість) фільтрування зворотного та прямого промивання

відповідно, год.
Основними задачами оптимізаційних розрахунків мембранного обладнання є вибір
основних технологічних параметрів процесу гідродинамічного режиму течії розчину,
тиску і температури всередині мембранного модуля, теоретичного розрахунку
продуктивності та гідравлічного ККД. Це повинно забезпечити високі експлуатаційні
показники його роботи і, як наслідок, покращення якості оброблення. Їх доцільно
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використовувати в реальних умовах роботи харчових підприємств, особливо у системах
водопідготовки та очищення виробничо-побутових стоків підприємств. Такий підхід
дозволяє підвищити ефективність виробництва для різних типів харчових підприємств.
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МОНІТОРИНГ ОКРЕМИХ СТАДІЙ ХАРЧОВОГО ЛАНЦЮГА БЛОКОМ «СПАЙ»
Безпека продуктів харчування стала предметом серйозних обговорень українського
уряду в останні роки. Стрімке зростання виробництва і розширення асортименту
продукції призвели до того, що споживачеві необхідна гарантія безпеки і високої якості на
всіх етапах виробництва харчових продуктів та їх реалізації.
Харчові продукти, що реалізуються населенню, мають бути: безпечними для здоров‟я
споживачів; мати високу харчову цінність відповідно до свого призначення; мати
привабливий товарний вигляд і естетичне оформлення із зазначенням спеціальних
відомостей про якість продуктів. Дана проблема настільки важлива, що передбачає
встановлення правової основи гарантії якості та безпеки продовольчої сировини і
харчових продуктів, тобто забезпечення якості харчових продуктів на державному рівні.
Для цього Законом України висунуті вимоги для впровадження на підприємствах сучасної
системи контролю якості та безпеки продовольчої сировини і готових видів харчової
продукції.
Невід‟ємним етапом життєвого циклу молочної продукції" є процес транспортування
готової продукції зі складу виробництва до кінцевого споживача.
Молочні підприємства досить часто мають, свої власні автомобільні засоби для
транспортування виробів. У деяких випадках таким гаражем володіють торгівельні
мережі. Однак подекуди такі теапи передаються на транспортні компанії. Контролювати
такі організації значно важче ніж власні транспортні засоби. При цьому відповідальність
за якість та безпечність продукції несе підприємство – виробник.
Метою роботи було розробити блоку-моніторингу «Спай», який буде портативним
пристроєм для фіксування координат переміщення транспортного засобу (не залежно від
характеристик такого засобу), параметрів повітряного середовища у вантажному відсіку
такого транспортного засобу.
Головним завданням апаратно-програмного комплексу є моніторинг показників
температури та вологості, також датчик може бути модифікованим на наявність
вимірювача тиску навколишнього середовища з прив‟язкою до місця знаходження і
збереження отриманих даних на портативну пам'ять, виконання поставленої задачі
досягається за допомогою спеціального апаратно-програмного комплекса для якого було
написано програмне забезпечення. Базисом апаратно-програмного комплексу є пристрій
на базі мікроконтроллеру ESP8266, що являє собою мікроконтроллер виробника Espressif з
інтерфейсом Wi-Fi.
До мікроконтролеру під'єднується датчики BME280, який дозволяє виміряти ряд
параметрів повітряного середовища. На практиці відомі ситуації коли після
транспортування в товщині вершкового масла знаходили токсини, які проникали з повітря
нагнітальної охолоджуваної системи із зовнішнього середовища.
Також до мікроконтролеру приєднується модуль NEO-7m (серії GPS пристроїв від
uBlox). Даний модуль підтримує кілька навігаційних систем (GPS, GLONASS) та
забезпечує низький рівень споживання енергії із високою якістю позиціонування
координат розміщення транспортного засобу, що являється навігаційним приймачем.
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Для забезпечування можливості передачі даних до мікроконтролера додавали модуль
Micro SD Card Reader, що являється пристроєм для передачі даних на стандартну Micro
SD-карту та з неї. Такий варіант модулю сумісний з Arduino, а також може
використовуватися з іншими мікроконтролерами, що робить розроблюваний датчик ще
більш простим у використанні, оскільки основні мобільні пристрої також працюють на
аналогічній системі. Це дозволяє нам додавати масивне зберігання та реєстрацію даних у
проект блоку-моніторингу «Спай».
У дослідженнях блок-моніторингу «Спай» було протестовано на запис координат
переміщення транспортного запису. Під час досліджень запис проводився у коді
доступному для зчитування інтернет-картами.
Для перевірки можливості практичного застосування блоку-монтіорингу «Спай»,
встановлювались певні характеристики спрацювання датчиків визначення вологості та
температури: η0,9 – час спрацювання сигналу сенсору. Так, в холодильній та морозильній
камерах параметри кривих відгуку вологості відповідають значенням η0,9 = 350 с та –
η0,9 = 100 с відповідно.
Окрім власне швидкості спрацьовування датчика на зміни температури та вологості
середовища кузова транспортного засобу де транспортується молочна продукція не менш
цікавим є варіанти закладки датчика по відношенню до обсягу партії харчової продукції,
що може змінюватись від різноманітних параметрів.
Так, було сформовано три можливі варіанти закладки блоку-моніторингу у партію
продукції (рис. 1).

а
б
в
Рис. 1 – Варіанти закладки блоку-моніторнгу «Спай» в партію продукції: а – окремо від
партії в межах кузова, б – назовні транспортної одиниці партії; в – всередині транспортної
одиниці партії
Проведені дослідження зміни температури та вологості повітряного середовища при
різних варіантах закладки блоку-моніторингу показали, що чим глибше знаходиться блок
«Спай» тим повільніше іде процес досягнення абсолютного значення датчиком оскільки
складніше проходить процес перемішування повітряних мас в кузові транспортного
засобу.
Слід відмітити, що закладка блоку-моніторингу за б і в варіантом передбачала доступ
повітря середовища відповідно холодильної та морозильної камер. Однак оскільки варіант
б передбачає безпосередній контакт із повітряним середовищем кузова транспортного
засобу, то збільшення величини η0,9 становить на 1,0…1,5 хвилини у холодильній камері
та більше 2 хвилин у морозильній камері.
За третім варіантом розміщення блоку-моніторингу параметр відгуку температури та
вологості зріс іще на деяку величину, що обумовлено рухом тепло- та вологообміну
повітряних мас в кузові транспортного засобу.
Список посилань
1. Федулова, І. Ринок молочної продукції України: можливості та загрози [Текст]/ І. Федулова //
Товари і ринки, 2018. – № 1. – С. 15-18.
2. Farrell, J. Aided Navigation: GPS with High Rate Sensors / Jay Farrell // McGraw-Hill, Inc. – New
York, USA. – 2008. – 530 p.

270

«КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ - 2020»

3. Ковалевский, Ю. Технологии датчиков: что произошло за год / Ю. Ковалевский //
Электроника. – №1 (00161). – 2017. – С.82-85.

УДК 664.696.9
Чорней К.А., асистент
Тимчак Д.О., викладач
Миколенко С.Ю., канд. техн. наук, доцент
Шевченко К. В., студентка
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, summer90821@gmail.com
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНО ЦІННИХ ЗЕРНОВИХ
БАТОНЧИКІВ
Протягом останніх років в структурі харчування населення України та в світі
спостерігається стійка нестача продуктів функціонального призначення, а саме продуктів
з натуральними, низькокалорійними та екологічними інгредієнтами. За даними провідних
світових фахівців в галузі харчування та медицини, найближчими десятиріччями частка
продуктів спеціального призначення в розвинених країнах складатиме до 30% загального
продуктового ринку [1].
Особливе місце в сегменті функціональних харчових продуктів займають зернові
батончики, до складу яких зазвичай входять зернова основа (вівсяні, пшеничні та ячмінні
пластівці, поп-рис та поп-гречка) [2, 3], горіхоплідна (ядра грецьких горіхів, мигдаль,
фундук, арахіс), плодово-ягідна (чорнослив, курага, родзинки) та смакоароматична
сировина (імбир, кориця, коріандр), біологічні добавки (харчові волокна, вітаміни та
мінеральні елементи) та зв‟язуючий компонент (патока, мед, пектин) [4, 5].
На сьогодні доступність сировини та попит серед населення зумовлює тенденції росту
та розширення вітчизняного ринку злакових батончиків та мюслей. Так, продажі на ринку
снеків в Україні з квітня 2018 по березень 2019 року зросли на 6,8 % в порівнянні з
аналогічним періодом минулого року [6]. При наявному різноманітті асортименту
зернових батончиків на українському ринку частка безглютенової продукції незначна, що
дає можливості для розширення сегменту зернових функціональних продуктів.
Під час дослідження було проаналізовано асортимент зернових батончиків
вітчизняного та іноземного виробництва за основними складовими компонентами
рецептури.
Аналіз рецептурного складу сучасних зернових батончиків вказує на те, що основною
складовою батончиків вітчизняного виробництва є зернова сировина та сушені фрукти і
ягоди, які наявні у кожному проаналізованому зразку. При цьому близько 75 %
досліджуваних виробів містять у своєму складі суміш пластівців (вівсяні, пшеничні,
ячмінні та кукурудзяні). Популярність здорового харчування зумовлює різноманітність
асортименту, що забезпечується шляхом додавання сушених фруктів та ягід, які
вирощуються в Україні (сливи, вишні, журавлина, абрикоси, виноград). Широкого
використання в останній час набули повітряні кульки, які виробляються шляхом
екструдування зернової сировини (борошна та круп). Також спостерігається тенденція
зниження кількості цукру в рецептурах шляхом використання різноманітних
цукрозамінників, а саме фруктози, патоки, меду та стевіозид.
Новизною на українському ринку зернових батончиків є використання насіння різних
культур, таких як чіа, амарант, гарбуз, льон, тефа, кіноа, коноплі та ін. Наявність
нетрадиційних видів сировини в зернових батончиках несе в собі позитивний характер,
що зумовлює збагачення продукту вітамінами, мінералами, ненасиченими жирними
кислотами, клітковиною, які сприяють регулюванню маси тіла, покращенню роботи
травної системи. При цьому в зазначеній сировині відсутній глютен. Це свідчить про рух
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українських виробників до розвитку напряму виробництва функціональних продуктів
харчування. Так, одним з прикладів зернової продукції функціонального призначення є
зерновий батончик, який не містить глютену, а отже, може споживатися людьми, хворими
на целіакію. Основою рецептурного складу такого продукту є повітряне кіноа, повітряний
амарант, насіння чіа та соняшника [7].
В результаті проведеного аналізу рецептур зернових батончиків встановлено, що
асортимент батончиків іноземного виробництва є більш різноманітним, ніж українського
виробництва. Наприклад, в рецептурах батончиків іноземного виробництва сухофрукти та
горіхи використовуються лише в 78 та 11 % відповідно, в порівнянні з 82 і 12 % у
вітчизняних батончиках. Відсоток використання глазурі для українських та іноземних
виробників зернових продуктів рівний, і становить 33 %.Також закордонні виробники
широко просувають тенденцію щодо заміни пальмової олії на соняшникову або ріпакову
олію, що пов‟язано з кращим жирно-кислотним складом замінників і, відповідно, вищою
біологічною цінністю кінцевої продукції [8].
Також встановлено, що в складі кожного з досліджених зразків зернових батончиків
іноземного виробництва присутній цукор. Вигідною перевагою українських виробників при
цьому є повна відмова від використання цукру, адже у 100 % досліджених зернових
батончиків присутній замінних цукру (мед, фруктоза, стевіозид). Дані вироби вітчизняного
виробництва забезпечують солодощами споживачів, які хворіють на цукровий діабет, або
стежать за своєю фігурою, що сприяє розширенню аудиторії споживачів.
Отже, отримані результати аналізу рецептурного складу зернових батончиків
іноземного і вітчизняного виробництва свідчать про відчутні переваги українських
продуктів в розрізі користі для здоров‟я споживачів. Також виявлено недостатню
різноманітність українського ринку зернових батончиків, а особливо безглютенової
продукції. Але даний факт лише підтверджує актуальність і доцільність проведення
наукових досліджень в напрямку розробки нових рецептур та технологій виробництва
зернових батончиків в Україні.
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