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ДО УВАГИ АВТОРІВ 
 

Всеукраїнську конференцію молодих вчених «Молодь і наука. Практика 
інноваційного пошуку» вперше було проведено у 2019 році. Сподівання оргкомітету про 
те, що вона неодмінно матиме своє продовження і в майбутньому, повністю 
виправдалися. Не зважаючи на діючі карантинні обмеження та дистанційний формат 
проведення, до оргкомітету надійшло 123 доповіді від учасників з 30 вищих навчальних 
закладів різних форм власності та рівнів акредитації.  

Звертаємо увагу учасників, що оргкомітетом на 2021 рік заплановано і подано до 
Міністерства освіти і науки України відомості про чотири конференції (таблиця), дві з яких 
мають статус міжнародних і традиційно проводяться за межами України в «очному» 
форматі. Висловлюємо щиру надію, що у 2021 році карантинні обмеження будуть 
послаблені або й взагалі скасовані, що дозволить безперешкодно втілити заплановане.  

Найменування конференції  
та рік започаткування 

Місце 
проведення 

Терміни 
проведення Особливості 

Всеукраїнська конференція 
«Молоді вчені – від теорії до 
практики» (з 2010 р.) 

м. Дніпро, 
Україна 

Лютий 
(щорічно) 

Один з найпопулярніших 
майданчиків для молодих 
науковців та студентів 

Міжнародна конференція 
«Стратегія якості в 
промисловості і освіті»  
(з 2005 р.) 

м. Варна 
(Болгарія) 

Технічний ун-т 

Початок 
червня 

(щорічно) 

З 2017 р. учасники (очно) мають 
можливість паралельно пройти 
стажування за міжнародною 
програмою професійного розвитку 
(120 годин, 4 модулі) 

Міжнародна конференція 
«Інноваційні технології в науці 
та освіті. Європейський 
досвід» (з 2017 р.) 

Університети 
країн-членів ЄС 
2017 – Відень 

2018 – Гельсінкі 
2019 - Амстердам 

Листопад 
(щорічно) 

З 2017 р. учасники (очно) мають 
можливість скласти іспит з 
англійської мови (рівень В2) з 
можливістю отримання сертифікату 
відповідно до європейської 
рекомендації з мовної освіти  

Всеукраїнська конференція 
«Молодь і наука. Практика 
інноваційного пошуку» 
(започатковано у 2019 р.) 

м. Дніпро, 
м. Нікополь, 

Україна 

Грудень 
(щорічно) 

Можливість для магістрантів та 
аспірантів виступити з доповідями 
за результатами досліджень, 
прийняти участь в обговоренні 
власних та інших доповідей 

 

Як завжди підкреслюємо, що незалежно від рівня та місця проведення конференції, 
оргкомітетом постійно приділяється належна увага контролю якості публікацій – як їх 
оформленню, так і дотриманню інших обов’язкових вимог, зокрема – академічній 
доброчесності та коректності запозичень з робіт інших авторів. Для цього з 2018 року 
використовуються спеціалізовані програмні засоби, що дозволяють оперативно виявляти 
роботи з порушеннями правил цитування. На жаль, такі випадки інколи трапляються, на що 
оргкомітет вказує авторам та керівникам робіт…  

Нам також приємно повідомити, що в поточному році оргкомітетом вирішене питання 
щодо систематичного розміщення (оприлюднення) ВСІХ матеріалів (доповіді, статті), які увійшли 
до збірника, в мережі Інтернет. З 2020 року інформація про всі конференції, а також матеріали 
конференцій (збірники доповідей) розміщуються у вільному доступі на сайті Національної 
металургійної академії України за адресою: http://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i3002/p3746. 
Запрошуємо всіх авторів до участі в наших наступних конференціях! 

Оргкомітет  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕАКЦИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЗАКИСИ МАРГАНЦА ИЗ ШЛАКА ШМП-78 СИЛИКОМАРГАНЦЕМ 

МнСП25 
Студенты Н.В. Андриевская, А.А. Кинев 

Руководитель – доц., канд. техн. наук И.И. Водин 
Институт интегрированных форм обучения 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр 

 В ретроспективе одна из первых теоретических работ, посвященных 
термодинамическому анализу реакции восстановления марганца кремнием, 
выполнена В.П.Елютиным с сотрудниками [ 1 ]: 

2MnO + Si = 2Mn + SiO2 (1.1) 
ΔG°298 = -103120 + 35,44T, Дж/моль. 

Термодинамический анализ выполнен применительно к чистым 
компонентам, активность каждого из которых равна ai= 1. В последующие 
годы исследованиями термодинамики силикотермического восстановления 
марганца применительно к реальным условиям процесса выплавки 
металлического марганца выполнялись под научным руководством проф. 
С.И. Хитрика. С середины 70-х годов эти исследования проводились под 
научным руководством проф. М.И.Гасика [2]. Зарубежом проблемным 
вопросом термодинамики силикотермического восстановления марганца и 
технологии выплавки марганцевых ферросплавов посвящены 
диссертационные работы, выполненные в Грузинском политехническом 
институте С.М. Мазмишвили [3] и другими авторами. 

В обобщенном виде результаты многолетних исследований по 
программе совершенствования силикотермического производства марганца, 
изложены в монографиях М.И.Гасика «Марганец» [2], «Силикотермия 
марганца» [4] (в соавторстве с В.А.Гавриловым ). 

С использованием уточненных термодинамических данных 
участвующих в реакциях чистых фаз получена зависимость ΔG°298 (Т) [5] 

ΔG°298 = -80452 + 32,481T, Дж/моль. 
С учетом теплоты растворения кремния с марганцем с образованием 1%-

ного раствора (1% р-р) процесс описывается реакцией 
                                        2MnO + [Si]1%p.p = 2[Мп]ж + SiO2ж;                    (1.2) 

ΔGT = - 46816 + 01,124 T, Дж/моль. 
В передельном шлаке закись марганца связана в силикаты марганца, что 

учитывается при анализе приведенных ниже реакций:  
                (2MnO·SiO2) + [Si]1%p.p = 2[Мп]ж + 2SiO2ж;                           (1.3) 

ΔGT = -25080 + 137,04 T, Дж/моль Si. 
2(MnO·SiO2) + [Si]1%p.p = 2[Mn] + 3SiO2;                    (1.4) 

ΔGT = -32018 + 141,78 T, Дж/моль Si . 
Расчетами установлено, что при использовании оксида кальция в 

реакциях восстановления марганца кремнием (1%-ным раствором кремния в 
марганце) из чистой закиси марганца и силикатов марганца повышается 
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экзотермичность реакций, что следует из приведенных ниже данных: 
 2Мп0ж + [Si]1%p-p + 2CaO = 2[Mn] + 2CaO·SiO2,                   (1.5) 

ΔG°298 = 184800 + 86,47 Т , Дж/моль 
                    2MnO·SiO2 + [Si]1%p-p + 4CaO = 2[Мп]ж + 2(2CaO·SiO2),   (1.6) 

ΔG°
298 = 250000 + 123,7 T Дж/моль. 

Ассимиляция шлаковым расплавом извести сопровождается динамично 
изменяющимся химическим составом шлака в направлении повышения 
основности %CаO/%SiO2 и, следовательно, увеличения активности MnO 
(aMnO), и развитием реакции восстановления марганца с переходом его в 
металлическую фазу, а кремнезема, как второго продукта реакции, - в 
формирующийся печной шлак. 

  В общем виде, химизм процесса можно описать реакцией  
 2,5(2MnO·SiO2) + 6CaO + 1,5[Si]1%р-р = 3[Mn] + 4[2(Ca0,75·Mn0,25·O)·SіO2]       (1.7)
 Близкий к равновесному состоянию системы «металлический марганец 
- основной шлаковый расплав» шлак перед выпуском продуктов плавки из 
печи имеет химсостав, % (масс.): 
MnO    CaO     MgO    SiO2        FeO             P          S %         CaO/%SiO2  
15-18  43-45  2,5-3,5  27-29  0,012-0,020  0,003   0,08-0,12 1,45-1,55 

Выводы 
Повышение основности шлака улучшает термодинамические условия 

более полного восстановления марганца, увеличивает тепловой эффект 
реакции.  

 Вместе с тем удельная теплота процесса восстановления марганца 
относительно небольшая, что не позволяет получать металлический марганец 
вне печи без подвода электрической энергии. В связи с этими особенностями 
процесса технологии производства низкоуглеродистого ферромарганца и 
марганца металлического реализуется в дуговых электропечах с магнезитовой 
(периклазовой) футеровкой. 

Ссылки 
1. Производство ферросплавов (электрометаллургия) / В. П. Елютин, Ю. А. 

Павлов, Б. Е. Левин, Е. М. Алексеев. - М.: Металлургиздат, 1957. - 435 с. 
2. Гасик М. И. Марганец / М. И. Гасик. - М.: Металлургия, 1992. - 608 с. 
3. Мазмишвили С. М. Термодинамические особенности процесса выплавки 

силикомарганца / С. М. Мазмишвили, Д. Ш. Цагареишвили, С. Р. 
Мазмишвили // Сучасні проблеми металургії: сб. наук. праць Національної 
металургійної академії України - Днепропетровск: Системні технології, 
2003. Т. 6. - С. 210-212 

4. Гаврилов В. А. Силикотермия марганца / В. А. Гаврилов, М. И. Гасик. - 
Днепропетровск: ГНПП “Системные технологии”, 2001. - 512 с. 

5. Кубашевский О. Металлургическая термохимия / О. Кубашевский, С. Б. 
Олкок; пер. с англ. - М.: Металлургия, 1982 - 392 с 
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ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЮ ЯК ЗАМІННИКА 
ПАЛИВА ТА ВІДНОВЛЮВАЧІВ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ 

 

Студент (гр. МЕ-04-17н) Є.О. Андрух*, 
Керівник - канд. техн. наук, доц. Ю.О. Ступак 

Національна металургійна академія України (НМетАУ) 
Інститут інтегрованих форм навчання 

*Нікопольський факультет НМетАУ 
м. Дніпро, м. Нікополь, Україна 

 

Європейський зелений курс (The European Green Deal), що був 
презентований Європейською комісією у грудні 2019 р., визначив нову 
стратегію розвитку ЄС на період до 2050 року [1]. Ця стратегія передбачає 
підвищення ефективності використання природних ресурсів, перехід до 
економіки замкнутого циклу, яка не шкодить довкіллю і охоплює всі сектори 
економіки, перш за все – транспорт, енергетику, металургію та ін. Поставлена 
мета - Європа до 2050 року повинна стати першим на планеті кліматично 
нейтральним континентом, де відсутні викиди парникових газів (перш за все 
– СО2), що сприятиме скороченню забруднення, збереженню біорізномаїття 
через стримування глобального потепління. Для вирішення поставлених 
завдань у березні 2020 р. Європарламентом був ухвалений європейський 
«Закон про клімат» (European Climate Law), яким на законодавчому рівні було 
закріплено мету досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року [2]. Слід 
зазначити, що вказані законодавчі акти лише законодавчо закріпили шлях, 
яким економіка країн ЄС поступово рухається протягом останніх десятиліть. 
Так, за період з 1990 до 2018 року обсяг викидів парникових газів у ЄС було 
скорочено на 23%, а економіка при цьому зросла на 61%.  

В липні 2020 р. були прийняті ще два важливих документи - Стратегія 
ЄС з інтеграції енергетичної системи (EU Strategy for Energy System 
Integration) [3] і Воднева стратегія ЄС (EU Hydrogen Strategy) [4]. Першим 
передбачається створення системи енергозабезпечення, що поєднує 
різноманітні джерела енергії, інфраструктуру та споживачів на принципах 
ощадливого використання енергії незалежно від способу її отримання. 
Воднева стратегія ЄС ставить за мету доведення до нуля викидів 
вуглекислого газу промисловими об'єктами, транспортом, енергетикою, 
металургією та ін. за рахунок використання водню, що дозволить повністю 
або частково відмовитися від використання викопних вуглеводнів (вугілля, 
нафта, газ та синтетичні продукти, що з них виробляються).  

Мається на увазі, перш за все, виробництво та використання водню, 
який продукується шляхом електролізу за рахунок відновлюваних джерел 
енергії (що перетворюють енергію вітру, сонця). До 2024 року виробництво 
водню в ЄС заплановано збільшити до 1 млн. т на рік за рахунок введення в 
експлуатацію електролізерів сумарною потужністю не менше 6 ГВт. До 2030 
року в країнах ЄС потужність станцій з вироблення водню на території країн 
ЄС зросте до 10 млн. т або 40 ГВт.  
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Не залишається осторонь цього процесу і Україна. Повідомляється, 
наприклад, що Єврокомісія передбачає введення додатково ще 40 ГВт 
потужностей з вироблення водню за межами нинішніх кордонів ЄС. З цього 
обсягу 10 ГВт запропоновано виробляти Україні. Це вигідна пропозиція для 
держави, але є один нюанс. Полягає він в тому, що з цієї «квоти» 2,5 ГВт 
(тобто 25%) повинні «споживатися» на внутрішньому ринку України. В 
якості споживачів розглядаються: міський транспорт, металургійна та хімічна 
галузі [5, 6].  

Не торкаючись проблеми транспортування водню до Європи (а така 
проблема існує і поки що є далекою від розв’язання), заслуговують уваги 
можливі способи використання водню в металургії.  

По-перше, слід зазначити, що водень, як такий, що має приблизно у 2,5 
рази вищу теплоту згорання порівняно з природним газом, може бути 
використаний як ефективна добавка до останнього, покращуючи його 
енергетичну цінність і зменшуючи шкідливі викиди при згоранні. Але 
результати перших експериментів з транспортування сумішей природного 
газу з воднем (частка водню в суміші від 2 до 98-99%), що були проведені 
нещодавно в Україні, показали наступне. Через надзвичайно високу проникну 
здатність молекул водню, існуючі в Україні газотранспортні системи поки що 
не можуть використовуватися для транспортування чистого водню, але ж 
додавання до природного газу навіть невеликих кількостей водню може 
сприяти помітному зменшенню обсягів шкідливих викидів у атмосферу. В 
світовій практиці є досвід використання суміші природного газу з воднем в 
концентрації від 2 до 20% і цей досвід може бути використаний в Україні вже 
зараз [7].  

По-друге, з теорії металургійних процесів відомо, що водень є хорошим 
відновником заліза та інших металів з їхніх оксидів і за певних умов має 
переваги порівняно з традиційним вуглецем та його монооксидом. Через цю 
властивість водень може бути рекомендований для використання у процесах 
т.з. прямого отримання заліза, наприклад, Corex і Finex, які з кінця минулого 
століття впроваджені у промислових масштабах на окремих підприємствах в 
Індії, Китаї, Південній Кореї та Південній Африці. Збагачення воднем 
відновлювального газу, що утворюється в цих процесах, могло б помітно 
підвищити його потенціал, а також позитивно вплинути на калорійність газів, 
що відходять, збільшуючи загальний к.к.д. В Україні названі та їм подібні 
процеси поки що не впроваджувалися, тому слід звертати увагу на інші, 
більш здійснені в існуючих реаліях рішення. 

Одним з таких рішень може бути вдування водню в доменну піч, 
наприклад, - шляхом додавання його до пиловугільного палива (ПВП) на тих 
підприємствах, де використовується ця технологія. Так, декілька джерел в 
мережі Інтернет повідомляли, що металургійна компанія ThyssenKrupp Steel 
Europe на своєму заводі в Дуйсбурзі розпочала серію випробувань, в яких 
частину обсягу пиловугільного палива замінюють воднем. Компанія планує 
поступово розширити використання водню для всіх 28 фурм однієї з 
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доменних печей, а з 2022 року для трьох інших доменних печей. 
Повідомляється також, що ThyssenKrupp планує стати вуглецево-
нейтральним до 2050 року. Після переобладнання доменних печей компанія 
планує з середини 2020-х років створити великі установки прямого 
відновлення, які потім будуть працювати на газах, що містять водень. 
Вироблене в цих установках губчасте залізо буде спочатку розплавлятися в 
існуючих доменних печах, але в довгостроковій перспективі буде 
перероблятися в сиру сталь в електродугових печах за допомогою 
поновлюваних джерел енергії [8, 9]. 

Аналогічні плани були анонсовані й деякими іншими відомими 
гравцями, такими як концерн ArcelorMittal [10], шведський концерн SSAB 
[10, 11], металургійні компанії з Норвегії [12], Південної Кореї, Японії та 
Австралії [13]. Так, ArcelorMittal планує співробітництво з компанією Midrex 
Technologies, з якою досягнуто домовленостей щодо проектування і 
будівництва установки для випуску 100 тис. т. окотишів DRI*1 в рік на заводі 
ArcelorMittal в Гамбурзі. Це дуже скромні обсяги: у всьому світі за 
підсумками 2018 року за технологіями DRI було отримано 84,102 млн т. 
Шведський SSAB розпочав у червні 2018 року (дослідний завод в Лулео, 
Північна Швеція) проект під назвою Hydrogen Breakthrough Ironmaking 
Technology (Воднева технологія виробництва заліза, HYBRIT) націлений на 
заміну коксу воднем, який отримують за допомогою відновлюваної 
електроенергії. При цьому зазначається, що виробничі витрати HYBRIT 
будуть приблизно на 20-30 відсотків вищими, ніж у традиційних процесах 
виплавки сталі. Але очікується, що цей розрив з часом скоротиться. 

Про намір перейти на водневу металургію заявили і у Великобританії. 
Тамтешній уряд навіть виділив на названі цілі 390 млн. фунтів стерлінгів, 
яких однак, як зазначається у [10], вистачить лише на науково-
експериментальні розробки - і ще не факт, що вони увінчаються успіхом… А 
для промислового впровадження безвуглецевого виробництва сталі потрібні 
кошти у десяток разів вищі… Ще більший скептицизм щодо початку ери 
«водневої металургії» висловлюють автори статті [14], які спираючись на дані 
BP щодо структури витрат палива для отримання первинної енергії (табл. 1) 
роблять висновок про відносно незначну частку викидів промисловості в 
загальній емісії вуглекислого газу (2,4-3,6%), що на порядок нижче вкладу 
світового транспорту і тим більше - світової енергетики. 

Ті ж автори [14] зазначають, що процеси відновлення руди до сталевого 
розплаву воднем абсолютно не відпрацьовані і вкрай далекі від потрібної 
продуктивності, заміна природного газу на водень у виробництві DRI (HBI*2) 
збільшує їх вартість на порядок, а ніякі електролізери (на сонячних елементах 
або вітряки) потрібної для цього потужності не дають.  В результаті робиться 

 
 
 
 

                                                             

*1 - DRI з англ. Direct Reduced Iron – залізо прямого відновлення;  
*2 - HBI з англ. Hot Briquetted Iron – гаряче брикетоване залізо. 
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Таблиця 1. Структура витрат палива для отримання первинної енергії [15] 
Споживання Джерела енергії (1018 Дж) % 

Змінення за рік  
(1018 Дж) 

Нафта 193,0 33,1 1,6 
Газ 141,5 24,2 2,8 
Вугілля 157,9 27,0 0,9 
Поновлювальні* 29,0 5,0 3,2 
Гідроенергетика 37,6 6,4 0,3 
Ядерна енергетика 24,9 4,3 0,8 

* - Поновлювані джерела енергії (крім гідроенергії) плюс біопаливо 
 
висновок про те, що вкрай дорогий перехід металургії на водень нічого 
помітного в тенденції потепління клімату не покаже, хіба що збільшить у 
кілька разів ціни на сталь. 

Чи праві автори зазначеної вище статті, покаже час. Але ж сучасні 
тенденції на європейському континенті та євроатлантичні прагнення України 
потребують більш ретельного та зваженого розгляду питань, пов’язаних з 
перспективами використання водню як замінника палива та відновлювачів в 
чорній металургії, тим більше, що ресурси природних видів палива, які 
використовуються в металургії не є безмежними. 
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Незважаючи на всі переваги мартенситно-старіючих сталей (МСС), 

використання їх у техніці на сьогоднішній день лімітовано. Обумовлено це 
тим, що дотепер недостатньо вивчені питання, пов’язані з встановленням 
оптимальної технології промислової виплавки, кування, прокатки та 
термічної обробки цього класу високоміцних конструкційних сталей. 

Недостатньою вивченістю старіння сплавів з ОЦК гратками, а також 
своєрідністю вихідного матеріалу – безвуглецевого мартенситу – обумовлена 
й низка проблем металографічного характеру, що виникли з появою МСС. В 
цих напрямах необхідне накопичення експериментальних даних. Крім того, 
виходячи з аналізу літературних джерел, у дослідженнях МСС надано 
перевагу в основному електронно-мікроскопічному підходу у вивченні 
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структури матриці, в той час як існують й інші сучасні методи дослідження. 
Зокрема, рентгеноструктурний аналіз дозволяє визначити фазовий склад 
термічно оброблених сплавів; проконтролювати структурно-фазовий стан 
сплаву після різних операцій термічної обробки; визначити оптимальну 
атомно-кристалічну структуру сплаву. Методи структурного рентгеноаналізу 
дозволяють вивчати зміни в гратках твердого розчину, обумовлені його 
розпадом, а іноді й нову фазу, що виникла в результаті розпаду. 

Одним з перспективних напрямів підвищення міцності МСС при 
збереженні високої пластичності та в’язкості є комбінований вплив в одному 
технологічному циклі пластичної деформації та термічної обробки. Цей 
технологічний метод отримав назву термомеханічної обробки (ТМО). 

При пластичній деформації в сталі виникають різні дефекти 
кристалічної структури, які роблять вплив на розпад пересиченого твердого 
розчину як у процесі деформування, так і при подальшому старінні. При 
цьому характер і ступінь впливу деформації на процес старіння в значній мірі 
залежать від ступеня деформації, структури матриці та фази, що виділяється, 
характеру взаємодії розчинених атомів з дефектами. У зв’язку з цим вплив 
деформації на розпад твердого розчину може виявитися вельми складним. В 
одних випадках установлена прискорювальна дія деформації на розпад 
твердого розчину, в інших відзначається різний вплив деформації на окремі 
стадії розпаду (одні стадії проходять швидше, інші – повільніше). 

Ефективність ТМО стосовно до МСС оцінюється в різних роботах не 
завжди однаково, що, мабуть, обумовлено відмінностями в складі сталей та 
режимах обробки на всіх її етапах. 

В літературі відносно мало відомостей щодо впливу холодної 
пластичної деформації після гартування на властивості МСС. Одною з 
перших була робота Г.А. Береснєва, Г.Ф.Ведернікової та інших [1]. Перелік 
літератури, в якій найбільш повно відображено більшість вузлових моментів 
поведінки металів при пластичній течії, наведений в роботі [2]. 

Незважаючи на існуючі розбіжності з деяких питань, автори всіх робіт 
стверджують, що стосовно до МСС пластична деформація (при належному 
виборі режиму обробки) є ефективним засобом поліпшення властивостей, що 
характеризують ресурс роботи матеріалів. Позитивний вплив деформації на 
комплекс властивостей МСС пов’язують з дією низки взаємопов’язаних 
факторів, що спричиняють особливі перетворення в їх мікро- та субструктурі. 
Однак при всьому цьому на теперішній час коло робіт, в яких розглядаються 
причини зміцнення МСС при пластичній деформації, ще обмежений. 

Через це певний інтерес представляють рентгенографічні дослідження 
процесів, що відбуваються в МСС, оброблених за схемами “гартування + 
старіння” та “гартування + деформація + старіння”, проведені в ході 
виконання цієї роботи. 

Матеріал та методика дослідження. За об’єкт дослідження була 
обрана експериментальна марка складно легованої мартенситно-старіючої 
сталі Н8К15М15ТСБ, зразки якої були оброблені за двома схемами: партія 1 
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– гартування (1200 ºС, масло) + старіння (400...700 оС, дві години); партія 2 – 
гартування (1200 ºС, масло) + холодна деформація (ε = 50 %) + старіння 
(400…700 ºС, тривалість витримки – дві години). 

Для вивчення процесів, що відбуваються в сталі під час її обробки, 
використовували методи рентгеноструктурного аналізу. Зйомку зразків 
проводили на дифрактометрі ДРОН–2,0 у випромінюванні залізного анода. 
Визначали параметр кристалічної гратки основного твердого розчину, 
елементи тонкої структури, щільність дислокацій. Паралельно з цим на 
приладі ТК-2М вимірювали твердість зразків сталі Н8К15М15ТСБ. 

Результати дослідження. Порівняльний аналіз зміни тонкої 
структури, параметра кристалічної гратки та твердості досліджуваних зразків 
показує: що холодна деформація (ХД), що передує старінню сталі 
Н8К15М15ТСБ, не справляє істотного впливу на ці характеристики. У 
початковий період старіння властивості сталі, обробленої за двома різними 
схемами, фактично не змінюються. Зразки обох партій розрізнюються тільки 
розмірами блоків у вихідному стані – для зразків партії 2, підданих ХД, він на 
порядок менший (3,53∙10–6 см), ніж для партії 1 (3,52∙10–5 см). Аналогічне 
співвідношення зберігається й після старіння в досліджуваному інтервалі 
температур (рис. 1). 

Сталь Н8К15М15ТСБ, оброблена за схемою 2, характеризується більш 
високою щільністю дислокацій   в інтервалі температур старіння 
500…600 оС (рис. 2). Чисельні значення   перевищують показники 
недеформованих зразків майже в два рази. У вихідному стані, при старінні в 
інтервалах температур 400–450 оС, а також при більш високих температурах 
(650–700 оС) щільність дислокацій недеформованих і деформованих зразків 
практично однакова. 

 

  
Рисунок 1 – Зміна розміру блоків 

при старіння  
сталі Н8К15М15ВТСБ  

Рисунок 2 – Зміна щільності 
дислокацій при старіння  

сталі Н8К15М15ТСБ 
 

У повній відповідності до зміни щільності дислокацій при старінні сталі 
Н8К15М15ТСБ знаходиться залежність мікродеформацій (рис. 3). Їх 
максимальні значення для зразків обох партій (1,52∙10–3 – для партії 1 та 
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2,66∙10–3 – для партії 2) відповідають температурі старіння 550 оС, при якій 
були зафіксовані максимальні значення щільності дислокацій. При цьому 
величина мікроспотворень кристалічної гратки в деформованих зразках як у 
вихідному (загартованому) стані, так і в усьому досліджуваному інтервалі 
температур старіння (400…700 оС) перевищує значення мікродеформацій 
недеформованих зразків в 1,10 – 1,74 рази. 

Максимальні значення твердості для обох партій зразків сталі 
Н8К15М15ТСБ зафіксовані в інтервалі температур старіння 500…600 оС 
(рис. 4).  

 

  
Рисунок 3 – Залежність величини 
мікродеформацій від температури 

старіння сталі Н8К15М15ТСБ 

Рисунок 4 – Залежність твердості 
сталі Н8К15М15ТСБ  

від температури старіння 
 

З отриманих результатів видно, що збільшення кількості дефектів 
кристалічної будови в  –фазі після холодної пластичної деформації істотним 
чином не зробило впливу на чисельні значення твердості деформованих і 
недеформованих зразків. В інтервалі температур старіння 400 – 500 оС вони 
практично співпадають у зразках обох партій. При температурі старіння 
550 оС значення твердості деформованих зразків на три одиниці перевищують 
твердість недеформованих зразків (69 і 66 HRC, відповідно). При подальшому 
підвищенні температур старіння значення твердості зразків обох партій 
знижуються (див. рис. 4). 

Нажаль, методами рентгеноструктурного аналізу не завжди вдається 
виявити наявність другої фази, тому що інтерметаліди, що виділяються при 
старінні, дуже дисперсні. Вловити більш ранні стадії розпаду пересиченого 
твердого розчину дозволяє спостереження за зміною параметра кристалічної 
гратки (a) мартенситу. Ця характеристика, на думку авторів [3], є більш 
інформативною, ніж звичайні методі рентгенівського фазового аналізу, 
оскільки безпосередньо пов’язана з вмістом у твердому розчині того або 
іншого елемента. 

Зменшення a при старінні в інтервалі температур 400 – 500 оС для обох 
партій зразків сталі Н8К15М15ТСБ відбувається майже паралельно (рис. 5). 
Різниці в чисельних значеннях стають більш помітними ближче до кінця 
вказаного інтервалу. Подальший характер зміни a свідчить про те, що розпад 
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пересиченого твердого розчину матриці сталі Н8К15М15ТСБ у зразках партії 
2 йде менш інтенсивно. Різке зниження a до значення 2,8655∙10–10 м 
відбувається після старіння при 600 оС. 

 
Рисунок 5 – Зміна параметра кристалічної гратки  

сталі Н8К15М15ТСБ під час старіння 
 

Зниження значень a для зразків партії 1 починається при більш низькій 
(у порівнянні з деформованими зразками) температурі – 500 оС. При 
підвищенні температур старіння від 600 до 700 оС криві зміни a обох партій 
зразків проходять приблизно на одному рівні, майже паралельно одна до 
одної (див. рис. 5). 

До недавнього часу вплив дефектів кристалічної будови, що виникають 
при пластичній деформації, на процес старіння часто зводився до 
прискорення процесів виділення. В дійсності цей вплив на швидкість розпаду 
не може бути однозначним, тому що процес старіння зазвичай складається з 
декількох стадій та вплив структурних дефектів на перебіг цих стадій різний. 

Висока щільність деформаційних дефектів може привести до затримки 
процесу виділення інтерметалідних зміцнювальних фаз і відповідно 
уповільнення процесу розпаду пересиченого твердого розчину. Характер 
зміни параметра кристалічної гратки пересиченого твердого розчину в 
деформованих зразках сталі Н8К15М15ТСБ (див. рис. 5) наочно свідчить про 
перебіг саме таких процесів. 

 
Висновки. Результати проведених рентгеноструктурних досліджень 

показали, що оптимальною температурою старіння для сталі Н8К15М15ТСБ є 
550 оС – їй відповідають максимальні значення основних показників міцності 
(щільності дислокацій, мікродеформацій та твердості). 

Пластична деформація позитивно впливає на показники конструктивної 
міцності сталі Н8К15М15ТСБ за рахунок підвищення щільності дислокацій, 
утворення розвинутої субструктури, збільшення ступеня дисперсності та 
рівномірності розподілу зміцнювальних інтерметалідних фаз, що 
утворюються при старінні. 
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Рівень показників міцності сталі Н8К15М15ТСБ, досягнутий після 
обробки за схемою “гартування + деформація + старіння” є більш високим. 

Холодна деформація, що передує старінню сталі Н8К15М15ТСБ, 
затримує процес розпаду пересиченого твердого розчину та сприяє 
збереженню високоміцного стану до більш високих температур (у даному 
випадку – до 550 оС). 

Зміцнення, досягнуте в результаті такої обробки, має високу стійкість 
проти відпуску, завдяки чому розширюється інтервал температур нагріву при 
подальшій обробці та при експлуатації виробів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВИЛИВКІВ  
ЗІ СТАЛІ 110Г13Л 
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Керівники – канд. техн. наук, доц. Г.І. Перчун, ст. викл. Т.П. Карпова 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

Високомарганцеві аустенітні сталі широко застосовуються у 
машинобудуванні для виготовлення деталей, що працюють в умовах 
інтенсивного абразивного зношування. Це обумовлено унікальними 
властивостями сталей типу 110Г13Л, зокрема, високим опором поверхонь в 
деформованому стані абразивному зносу в поєднанні з високими пластичністю і 
міцністю. Збільшення терміну служби швидкозношуваних деталей машин – 
найважливіша проблема сучасного машинобудування. Особливо важливо 
забезпечити достатньо тривалий терміни служби таких деталей в гірничорудній, 
вугільній, цементній та інших галузях промисловості, пов'язаних з переробкою 
високоабразивної мінеральної сировини (руди, вугілля, піску та ін.) [1-3].  

Метою роботи є аналіз способів удосконалення технології виробництва 
виливок зі сталі Гадфідьда, а саме, дослідження впливу параметрів технології 
їх виготовлення (умов охолодження і кристалізації) на структуру і 
властивості металу виливок і обрання раціональних параметрів термічної 
обробки на прикладі броні конусних дробарок (рис.1). 
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 а     б 
Рисунок 1 – Броня нерухома (а) і рухома (б) до конусної дробарки[2] 

Якість сталі110Г13Л в значній мірі визначається величиною зерна 
аустеніту. Більш високі показники мають дрібнозернисті сталі. У виливках з 
аустенітної сталі, що не мають фазових перетворень, отримання 
дрібнозернистої структури може бути досягнуто тільки шляхом регулювання 
процесів кристалізації рідкої сталі [4,5]. 

На формування кристалічної структури сплавів впливає безліч 
факторів, у тому числі умови зародження і зростання кристалів. 

Зміна швидкості охолодження в інтервалі кристалізації істотно впливає на 
мікроструктуру сталі, що досліджується за рахунок зміни значення ступеня 
переохолодження. Низька швидкість охолодження при кристалізації сплаву 
сприяє утворенню малої кількості центрів кристалізації, а сам процес переходу в 
упорядкований стан відбувається за рахунок високої швидкості росту цих 
нечисленних зародків твердої фази   [4-6]. Для реалізації широкого інтервалу 
швидкостей охолодження використовували різні форми (суху і сиру піщано-
глинисту форму, кокіль) і масу виливків від 0,05 кг до 0,5 кг. Зі збільшенням 
ступеня переохолодження збільшується різниця в вільних енергіях між твердим 
і рідким станами і зменшується рухливість атомів, це призводить до утворення 
більшої кількості зародків критичного розміру і формування дрібнозернистої 
структури. Різниця в швидкостях охолодження при кристалізації більш ніж в 20 
разів змінює середній номер зерна аустеніту на три одиниці: з другого (при 
швидкості 1,1 °С/с) до п'ятого (при швидкості 25 °С /с) (рис. 2) [5]. Найбільш 
інтенсивне зменшення розміру зерна (більше ніж на один бал) відбувається при 
збільшенні швидкості з 1 °С/с до 5 °С/с (рис.2). При подальшому збільшення 
швидкості охолодження інтенсивність зменшення розміру зерна знижується: 
збільшення швидкості охолодження з 5 °С/с до 25 °С/с призводить до зниження 
середнього розміру зерна на один бал. 

Було визначено вплив швидкості охолодження в досліджуваному 
температурному інтервалі на кількісне співвідношення зерен аустеніту різних 
номерів в мікроструктурі сталі. Залежно від швидкості охолодження 
різнозернистість структури має екстремальний характер: найбільш рівномірна 
структура формується при швидкостях охолодження близько 4,5 °С/с. 
Зменшення і збільшення швидкості щодо цього значення призводить до 
зменшення однорідності зерна. 
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а - 1,1 °С/с; б - 1,9 °С/с; в - 3,7 °С/с; г - 4,5 °С/с; д - 8,9 °С/с; е - 25 °С/с  

Рисунок 2 – Мікроструктура сталі в литому стані, отримана при 
різних швидкостях охолодження в температурному інтервалі 

кристалізації, х100 [5] 
Для підвищення технологічності сплаву необхідно при литті 

забезпечити рівномірний розподіл легуючих елементів по перетину злитка, а 
також отримати сприятливе з точки зору пластичної обробки структуру литих 
заготовок. Одним із способів вирішення перерахованих вище завдань є 
застосування вібраційної обробки розплаву в кристалізаторі [6-9]. 

Для вивчення впливу малопотужного вібраційного впливу на сталь 
110Г13Л в процесі її кристалізації розплав сталі 110Г13Л заливали в 
циліндричні поглиблення, які були зроблені в обох половинках розрізаної 
навпіл магнезитової цегли [10]. 

Вібрація з частотами 20, 50, 100, 300 і 800 Гц підводилась до 
магнезитового блоку з боку, протилежного тому, на якому розташовувалось 
поглиблення для заливки рідкого металу. Висока щільність магнезиту 
забезпечувала підведення вібраційної енергії до рідкого металу без істотних 
втрат при проходженні через магнезит. 

На рис. 3 показано відмінність у макроструктурі, яке викликане впливом 
вібрації з різною частотою. Макроструктура злитка, який закристалізувався без 
вібрації (рис. 3, а), має широко відомий з літератури вигляд: з зоною стовпчастих 
дендритів, які орієнтовані перпендикулярно поверхні кристалізації, і великих 
рівновісних дендритів по центру виливки. Вплив же вібрації з частотою 50 Гц 
(рис. 3, в) повністю руйнує цю макроструктуру, дендрити подрібнюються і 
стають більш рівновісні з однорідним розподілом їх по перерізу злитка. 
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а - без вібраційної обробки; б - з частотою вібрації 20 Гц; в - з частотою вібрації 50 Гц; г - з 

частотою вібрації 100 Гц; д - з частотою вібрації 300 Гц;  
е - з частотою вібрації 800 Гц 

Рисунок 3 – Макроструктура сталі 110Г13Л [10] 
 
Таким чином, можна зробити висновки про те, що механічна вібрація, 

прикладена до сталі 110Г13Л в процесі кристалізації, сприяє рівномірному 
розподілу легуючих елементів по перерізу злитка і сприятливо впливає на 
макроструктуру сталі. 

Для забезпечення необхідного комплексу властивостей виливки  зі сталі 
110Г13Л піддають термічній обробці, яка полягає в гартуванні від 1050-
1100°С у воді (рис.4). 

 

 

Рисунок 4 – Графік режиму термічної обробки виливків  
зі сталі 110Г13Л [2] 

 
В литому стані структура сталі 110Г13Л представляє собою аустенітну 

основу з включенням великих карбідів. Після термічної обробки – гартування 
з температур 1050-1100 °С в сталі спостерігається аустенітна структура.  

Після термічної обробки сталь має такі властивості: σв = 800...1000 
МПа, σт = 250...400 МПа, δ = 35...45%, ψ = 40...50%, НВ = 170...230, KCU = 
2000...3000 кДж/м2 [2]. 
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Висновки 
1. Швидкість охолодження в інтервалі кристалізації сталі Гадфільда 

суттєво впливає на формування її структури, а саме, на розмір аустенітного 
зерна. Найбільш рівномірна структура формується при швидкості 
охолодження 4,5 °С/с. 

2. Механічна вібрація, прикладена до сталі 110Г13Л в процесі 
кристалізації, сприяє рівномірному розподілу легуючих елементів по перерізу 
злитка і сприятливо впливає на макроструктуру сталі. 

3. Термічна обробка (гартування у воді від температури 1050-1100°С) 
сприяє формуванню однорідної структури аустеніту. 
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ВПЛИВ ШВИДКОСТІ ОХОЛОДЖЕННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ 
СІРКОВОДНЕВОСТІЙКИХ ОБСАДНИХ ТРУБ 

 
Магістрант Р.О. Бойко 

Керівники – доц., канд. техн. наук В.С. Чмельова, 
доц., канд. техн. наук Г.І. Перчун 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
 

В умовах базового підприємства для виготовлення сірководневостійких 
обсадних труб використовується сталь  20ХФА. Ми рекомендуємо замінити 
дану сталь на леговану конструкційну сталь 25ХМАФБЧ, яка забезпечить 
після термічної обробки: 

- високий опір крихкому руйнуванню, щоб зародкова під дією водню 
тріщина не розвивалася; 

- запобігання місць можливої локалізації водню, зниження рівня 
залишкових напружень для запобігання зародження тріщин;  

- зниження кількості водню, що проникає в сталь за рахунок утворення 
поверхневого захисного шару. 

Сталь 25ХМАФБЧ використовується для труб вищої категорії міцності 
Л (σ0,2 ≥ 657 МПа), модифікована ніобієм, азотом та РЗМ. За рахунок 
карбонітридних часток досягається додаткове подрібнення аустенітного зерна 
до № 12-14; обробка РЗМ (або кальцієм) дозволяє глобулізувати сульфідні 
включення. В результаті при підвищеному рівні міцності сталь зберігає 
високий опір крихкому руйнуванню (Т50≤-100°С) і достатню стійкість проти 
сірководневого розтріскування – 720 г при напрузі 459-524 МПа, що 
становить 0,7-0,8σ0,2. 

Охолодження водою здійснюють в струменевому спреєрі. Довжина 
спреєру і тиск води забезпечує охолодження труб до кімнатної температури 
за час проходження їх через спреєр. 

Для підвищення рівномірності охолодження і підвищення 
конструкційної міцності пропонується замінити струменевий спреєр для 
зовнішнього охолодження труб на форсунковий спреєр, який забезпечує 
охолодження диспергованими потоками охолоджувача. Форсунковий спреєр 
розроблений кафедрою термічної обробки металів, захищений авторським 
свідоцтвом (А.С. 1312977), виготовлений і випробуваний в промислових 
умовах при випуску дослідної партії високоміцних труб, забезпечує 
швидкість охолодження більше 400С/с. 

Вдосконалений режим термічної обробки сталі 25ХМАФБЧ наведений 
на рисунку 1. 

Твердість сталі 25ХМАФБЧ для сірководневостійких обсадних труб 
істотно підвищується при підвищенні швидкості охолодження більше 40°С/с. 
На рисунку 2 представлена залежність твердості, яка визначена по методу 
Вікерса, від швидкості охолодження. 
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Рисунок 1 – Вдосконалений режим термічної обробки сталі 25ХМАФБЧ 
 

 
 

Рисунок 2 – Залежність твердості сталі 25ХМАФБЧ від швидкості 
охолодження 

 

Твердість після термічної обробки по удосконаленому режиму 
термічної обробки зростає за рахунок підвищення швидкості охолодження 
при гартуванні форсунковим спреєром.  

Після гартування та високого відпуску структура сталі представляє 
собою сорбіт – феритно-карбідну суміш з зернистою формою дисперсних 
часток карбідної фази. 

Високі механічні властивості сорбіту обумовлені дією легуючих 
елементів на міцність фериту, а також дисперсність та кількість карбідної 
фази. 

Ферит – основна структурна складова (не менше 90 %) для 
конструкційних сталей, яка в більшій кількості визначає їх властивості. 
Легуючі елементи, розчиняючись у фериті, зміцнюють його.  

Результати механічних досліджень використали для аналізу 
співвідношення між межею міцності та межею плинності (рисунок 3, а), з 
одного боку, та відносним подовженням – з іншого (рисунок 3, б) 
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а       б 
Рисунок 3 – Аналіз співвідношення механічних характеристик металу 

обсадних труб, зміцнених на групу міцності Л по вдосконаленій 
технології:  

а – співвідношення між межею міцності та відносним подовженням; б – співвідношення 
між межею плинності та відносним подовженням; 1 – струменевий спреєр при Р = 0,6-0,7 

МПа, 2 – форсунковий спреєр при Р = 0,3-0,4 МПа 
 
Дані зазначених рисунків дозволяють зробити висновок, що 

використання для гартування вдосконаленої системи охолодження приводить 
до збільшення однорідності механічних властивостей по таким показникам, 
як величина розкиду механічних властивостей міцності при однакових 
значеннях подовження та величини розкиду значень подовження при 
однаковому рівні характеристик міцності. Наприклад, при довженні в 20 % 
межа міцності обсадних труб, зміцнених за допомогою струменевих приладів, 
змінюється від 790 до 910 МПа, в той час як зміна межі міцності обсадних 
труб, зміцнених за допомогою форсункових спреєрів, лежить в інтервалі 808-
875 МПа.   
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ТЕРМОДИНАМІЧНІ Й КІНЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТЕРМІЧНОЇ 
ДИСОЦІАЦІЇ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ 

 

Студент О.О. Бондар, студент С.А. Скакодуб 
Керівник - проф., канд. техн. наук А.П. Горобець 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

Застосування сучасних технологій у чорній і кольоровій металургії та 
інших галузях промисловості в значній мірі визначає досить високі вимоги до 
якісних показників вапна, багато в чому залежать від випалу вапняку, що 
забезпечується, головним чином, правильним вибором агрегату випалу і 
режиму випалу. 

Мінерал кальцит за даними Н.Л. Гольдштейна [3] має тригональну 
(ромбоедричну) іонну решітку. Оксиди металів-домішок у вапняку (СаО, 
MgO, FeО і ін.) мають також іонну решітку, але кубічної сингонії (типу 
кухонної солі NaCl). Відстань між сусідніми іонами кальцію в кристалах 
кальциту СаСО3 складає 6,38  А (0,638 нм), а в кристалічній решітці вапна 
4,8 А (0,48 нм). Перебудова решітки одного типу в інший пов'язана зі 
значними переміщеннями іонів і вимагає великого перенасичення системи. У 
зв'язку з цим нижче наводяться уточнені дані [1], що характеризують 
кристалохімічні структури кристалів кальциту і оксиду кальцію. 

Карбонат кальцію СаСО3 має хімічний склад (а = 0,499 нм, с = 
0,1706 нм, z = 6), кристали гексагональної сингонії, щільність 2,72 г/см3. 
Відома також ромбічна модифікація арагоніт (а = 0,4959 нм, в = 0,7968 нм, с = 
0,5747 нм, z = 4), щільність 2,94 г/см3. Для кальциту температура 
конгруентного плавлення дорівнює 1330оС (під тисом СО2 = 100 МПа), 
конгруентного плавлення в потрійній точці 1187-1242 оС (тиск СО2 = 4 МПа). 
Для теплотехнічного аналізу процесу дисоціації карбонату кальцію і 
продукту реакції СаОтв важливо застосовувати достовірні термодинамічні 
характеристики компонентів, що беруть участь в реакції розкладання СаСО3 
 СаО + СО2. Найбільш часто застосовуються тепломасообмінні розрахунки 
наведені нижче: 
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- теплоємність карбонату кальцію,    = 83,47 Дж/(моль.К); 
- теплота утворення,  =  -1206,6 кДж/моль; 
- ентропія,  = 91,7 Дж/(моль.К). 
При нагріванні СаСО3 розкладається без плавлення з утворенням СаОтв 

та . парціальний тиск СО2 розкладання СаСО2 при нагріванні 
підвищується наступним чином: 8 (650 оС); 32 (700 оС); 267 % (800 оС); 
1013 (885 оС). 

Розкладання СаОтв: кристали кубічної сингонії (а = 0,4812, z = 4), 
щільність 3,37 г/см3, теплоємність  = 42,05 Дж/(моль.К), ентальпія 
утворення - 635,09 кДж/моль, ентропія   = 38,10 Дж/(моль.К). Оксид СаО 
плавиться при 2627оС, кипить при 2850оС. 

Іншою причиною, що утрудняє розвиток процесу дисоціації карбонату 
кальцію, є потік двооксиду вуглецю з реакційної зони в ядро газової фази і 
потік тепла в протилежному напрямку. Тому швидкість перетворення карбіду 
кальцію в оксид кальцію повинна залежати від кінетичних характеристик 
наступних процесів: 

- кристалохімічного перетворення кристалічної решітки СаСО2 в 
решітку СаО; 

- внутрішньої і зовнішньої дифузії; 
- теплообміну в системі. 
Механізм сумарною реакції розкладання карбонату кальцію[2] 
Процес термічної дисоціації СаСО3 складається з наступних стадій: 
1  розпад аніона  з утворенням адсорбованих на твердій поверхні 

молекул СО2 
  О2- . СО2(адс); 

2  десорбція цих молекул 
                                        О2- . СО2(адс)  О2- + СО2; 
3  виникнення кристалів нової фази вапна (СаО) з перенасиченого 

розчину і їх зростання; 
4  дифузія СО2. 
В результаті стадій 1 та 2 механізму в карбонаті залишається пара іонів 

О2- і Са2+, які спочатку розташовуються в кристалічній решітці СаСО3, 
утворюючи розчин СаО в карбонаті. Однак слід особливо відзначити, що СаО 
має досить малу розчинність в карбонаті СаСО3. 

Для безперервного процесу термічної дисоціації карбонату кальцію 
необхідно постійно відводити газовий продукт реакції розкладання карбонату 
з реакційної зони інакше відбудеться накопичення СО2 до рівноважної 
концентрації і реакція припиниться. 

У зоні випалу печі при  900 оС відбувається термічна дисоціація 
карбонату кальцію по реакції 
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Залежність зміни енергії Гіббса реакції утворення карбонату кальцію від 
температури описується рівнянням 

                         , кДж/моль. 

Розрахунки показують, що теоретична температура термічної дисоціації 
за умови  = 101,3 кПс дорівнює 1170 К (897,06оС). 

Залежність пружності термічної дисоціації карбонату кальцію від 
температури описується рівнянням С.Т. Ростовцева [2] 

    (  в атм.) 

В аспекті термодинамічних зв'язків параметрів наведеної реакції СаСО2 
= СаО + СО для підвищення продуктивності печей випалу вапняку 
раціонально вести процес при максимально високих температурах газу біля 
поверхні шматків вапна. 

Однак одним з факторів, що лімітують підвищення температури процесу 
понад максимально можливої для даного виду вапняку (t   1250-1300oC), є 
наявність теплофізичних процесів взаємодії домішок в вапняках, паливі, 
футеровці SiO2, Al2O3, Fe3O4, MgO, S та ін. з'єднань. Утворені при «перепалі» 
вапна алюмінати, алюмоферити, алюмосилікати та ін. з температурою 
плавлення 1300-1380оС охоплюють зерна оксиду кальцію (СаО), знижуючи 
кінетику асиміляції вапна шлаковим розплавом у ваннах 
електросталеплавильних печей. 

Висновки 
В зоні випалу кінетика і якість одержуваного продукту термічної 

дисоціації вапняку повністю визначається характером протікання спільних 
тепло- і масообмінних процесів, що залежать від ряду фізико-хімічних і 
гранулометричних параметрів: сировини, виду палива, його розподілу і 
розподілу кількості газів і концентрації в них кисню по секторам печі. 

Посилання 
1. Химическая знциклопедия. М.: Советская знциклопедия, 1999. -С. 223-246. 
2. Ростовцев С.Т. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургиздат, 

1956. -515 с. 
3. Гольдштейн Н.Л. Краткий курс теории металлургических процессов. – 

Свердловск: Государственное научно-техническое издательство 
литературы по черной и цветной металлургии, 1961. — 334 с. 
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НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, м. Київ 
 

Використання кольорових металів є найголовнішими у багатьох галузях 
промисловості, тому технологічні процеси їх отримання повинні бути 
ретельно відпрацьовані [1]. Дані процеси ресурсо- та енерговитратних, 
Мають складні фізико-хімічних механізми [2]. Останніми роками 
спостерігається використання цинку як антикорозійний матеріал, вироби зі 
сталі чи заліза покривають цинком, а також як конструкційний матеріал для 
цинкографії анодів, а також в електролізерах і в гальванічних елементах [3].  

Метою роботи є вивчення перспектив електролітичного рафінування 
цинку для подальшого використання. Порівняння хімічних та економічних 
показників, співставлення властивостей з метою виявлення якісних і 
кількісних відмінностей.  

Домішки які присутні в цинквмісних мінералах впливають 
безпосередньо на його властивості. Їх походження залежить від природних 
мінералів та способів очистки. Найважливішими мінералами цинку в природі 
є ZnS (цинкова обманка), ZnO (цинкіт), ZnSO4·7H2O (госларіт), ZnCO3 
(смітсоніт), H2Zn2SiO5 (каламін). Значна кількість цинкових мінералів 
знаходиться в природі із свинцевими, мідними та залізовмісними мінералами. 
Дослідами було встановлено, що цинк, добутий електролізом, містить лужні і 
лужноземельні метали, а також Al, Mn, Cu, Cd, Ag, Tl, In, Fe, Ni, Co i Pb. 
Присутність в цинку Al i Mn пояснюється наявністю вкраплень електроліту в 
пустоти або в міжкристалічні пори цинкового осаду. Більшість наведених 
домішок визначається ступенем забрудненості ними електроліту. Процес 
електролізу є перспективним, та за його допомогою можна очищати сплави 
від домішок. 

У загальному вигляді електроліз цинку з чистого сульфатного розчину 
може бути представлений таким рівнянням: 

ZnSO4 + H2O = Zn(на катоді) + H2SO4 + 1/2O2 (на аноді)  
Для більш детального аналізу процесу, розглянемо катодний процес, 

який складається з двох рівнянь: 
Zn2+ + 2e = Zn,      (1)     

та      2H+ + 2e = H2       (2) 
Електродний потенціал цинку дорівнює - 0,763 в, а водню +0,000 в, 

значить EH2 > EZn. Згідно за рядом напруг, на катоді має відбуватися процес 
(2). Але так як на катоді осідає переважно цинк, тому витрати електроенергії 
на виділення водню не перевищує 10% загальних витрат (рис. 1).  
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Рис. 1. Залежність напруження водню в матеріалу електроліту(при 

катодній густині струму 500 А / м2) 
Електроліз цинку здійснюється при наступних параметрах 

електрохімічного процесу: 1000 - 2000 А/ м2 , концентрація цинку 30 – 70 
г/дм3 , температура електроліт 60 – 80 ° С, залишкова концентрація цинку не 
менш ніж 15 г/дм3. В таких умовах вихід за струмом складає 80- 85 %.  

 
Висновки. При виборі оптимального способу обробки цинквмісних 

компонентів процес електролізу є доцільним. Порівняння хімічних та 
економічних показників, співставлення властивостей показало, що 
електролітичне рафінування цинку є одним з найперспективніших методів 
очистки.  

Посилання 
1. Риган М.Ю. Синтез високочистих тіо- і селеноалюмінатів цинку // Наук. 

вісник Ужгородського ун-ту. Серія “Хімія”. – 2000. – Вип. 5. – С. 21-23. 
2. Козин В. Ф. Электролитический метод рафинирования цинка в солевых 

расплавах/ В. Ф. Козин, А. А. Омельчук // Экотехнологии и 
ресурсосбережение. - 1999. - № 4. - С. 21-26.  

3. Яворський В. Т. Електрохімічне одержання металів у водних розчинах: 
Навч. посіб. для студ. / В. Т. Яворський, О. І. Кунтий, С. І. Козак, В. М. 
Срібний; Держ. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 1999. - 117 c.  
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Наукова новизна роботи: створити удосконалений спосіб сухого 
охолодження ріжучого інструменту при обробці деталей за рахунок подачі в 
зону різання озонового повітря з пришвидшенням часток озону магнітним 
полем. 

Об'єкт дослідження: активація охолоджувальних властивостей озону 
постійними магнітними полями. 

Для поліпшення умов різання при обробці деталей на металорізальних 
верстатах проаналізовані існуючі методи сухої обробки таких провідних 
вчених: В.Д. Кузнєцов, C. Salomon, М.М. Кусаков, Р. Хілш, А.П. Меркулов і 
Ш.А. Піралішвілі. 

Пластичні деформації і тертя на контактних майданчиках ріжучих 
інструментів супроводжуються настільки рясним виділенням теплоти, що 
інструмент і заготовка нагріваються до дуже високих температур. При цьому 
нагрів інструменту визначає його знос, рівень допустимих режимів різання і 
продуктивність обробки, а нагрів заготовки впливає на точність обробки і 
рівень технологічних залишкових напруг в оброблених поверхнях. 
Температура різання впливає також і на закономірності фізичних явищ, що 
відбуваються при різанні матеріалів, і на їх взаємозв'язок.  

Перехід до обробки без охолодження (сухе різання) забезпечує 
позитивний екологічний ефект і деяку економію за рахунок виключення 
необхідності в закупівлі та утилізації значних обсягів водно-дисперсних і 
масляних технологічних рідин. Але при цьому знижується продуктивність і 
підвищуються витрати на інструмент. У зв'язку з цим активно розробляються 
нові альтернативні технології охолодження при різанні, що дозволяють вести 
обробку більш ефективно, ніж в суху, але при цьому не роблять значного 
впливу на навколишнє середовище. До них відносяться охолодження з 
мінімальною кількістю рідини, розпиленої в повітряному потоці, 
використання твердих мастил, кріогенне охолодження та ін. 

«Суха обробка» – це обробка матеріалів без застосування МОР (МОР – 
мастильно-охолоджена рідина) або з застосуванням альтернативних МОР 
(аерозоль, повітря і т.д.). Останні застосовують в тих випадках, коли повна 
відмова від МОР неможлива (наприклад, при свердлінні, розточуванні, 
різьбонарізанні та ін.) 

Дослідження охолодження ріжучого інструменту озоном 
Розглянуте охолодження ріжучого інструменту при обробці різання за 

рахунок подачі в зону різання охолодженого озонового повітря. Його 
використання забезпечує зменшення значення шорсткості і мікротвердості на 
обробленій поверхні, підвищується стійкість різального інструмента. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 30 

Принцип роботи установки для охолодження озоновим потоком з 
використанням магнітного поля полягає в пришвидшенні часток озону на 
виході з озонатора. Так як озон заряджений трьома зарядами (два мінуси і 
один плюс), він реагує на магнітне поле, тобто магнітне поле може 
пришвидшити озон. В озонаторі частки озону отримуються при електричному 
розряді повітря в вакуумі. Після появи озону він хаотичним потоком 
рухається по трубці до сопла. Сопло пристрою складається з металевої 
трубки, яка потрібна для пришвидшення заряджених часток озону, та  
неодимових магнітів, що розміщуються по периметру цієї трубки. 

Магнітне поле спочатку вирівнює частки озону, які рухаються по трубці 
хаотично. За рахунок рівномірного розподілу магнітних потоків частки озону 
починають вирівнювати свій потік. Після вирівнювання заряджені частки 
озону починають набирати швидкість від магнітного поля, на виході з сопла 
на робочу зону охолодження частки вирівнюють свій потік в одну точку, що 
підвищує концентрацію в робочій зоні. 

Без магнітів на трубці частки озону рухаються з невеликою швидкістю і 
хаотично, тому на виході в робочу зону більшість часток озону розходяться в 
різні боки і не мають однорідної струї, сконцентрованої в одній точці (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схематичне зображення руху озонових часток при 
охолодженні без магнітів (а) і з магнітами (б) 

 
Методика проведення дослідження 

І етап: Підготовчий. 
Для проведення наукового дослідження, спрямованого на вивчення 

охолодження ріжучого інструменту озоном,  необхідний експериментальний 
стенд – УСП (універсально-складальне приладдя), на базі якого проводиться 
емуляція точки нагріву з постійною температурою в 290 С°. 
Охолоджувальний інструмент складається з озонатора, металевої трубки 
(сопла) для подачі струї озонового повітря, неодимових магнітів для 
пришвидшення часток озону.  

а 

б 
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Рисунок 2 – Складена установка з двома неодимовими магнітами 

 
Щоб контролювати в експерименті температуру в точці нагріву 

(емуляції контакту ріжучого інструменту з деталлю) в експерименті 
використовується пірометр. Пірометр закріпляється на спеціальну державку. 
Його фіксація потрібна для постійного контролю температури. 

II етап: Проведення дослідження температури. 
Дослідний стенд (УСП) встановлюється таким чином, щоб відстань 

сопла до зони нагріву під час проведення досліду була оптимальною. 
Експеримент дозволяє дізнатися, на скільки установка охолодить зону нагріву 
без магнітного та з магнітним пришвидшенням. Під час проведення дослідів 
міняємо кількість магнітів, їх полярність та розміщення. По отриманим даним 
будуємо графік залежності охолодження зони нагріву від розміщення і 
кількості магнітів, їх полярності.  

 
Рисунок 3 – Інтенсивність охолодження 
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Результати дослідження 
На рис. 3 відображені лінії тренду, які дають інформацію по 

інтенсивності охолодження озоновим потоком без магнітів і з розміщенням 
магнітів різної полярності. Лінія тренду – охолодження без магніту (синя 
лінія тренду на графіку 1) підтверджує охолоджувальні властивості озону. 
Більш інформативно це видно на рівнянні регресії, коли R²˃0,75. 
 Дослідження та вивчення лінійних складових рівняння регресії 
дозволяють експериментально довести, що найбільш інформативне рівняння 
регресії є друга складова, тому що коефіцієнт при другій складовій є самим 
змінним. По другій складовій рівняння регресі видно, що інтенсивність 
охолодження найбільша в рівнянні регресії з одним магнітом та полярністю 
N-S. 
 Найменшим значенням другої складової на графіку є рівняння регресії 
без магніту. Наступним по інтенсивності охолодження є рівняння регресії з 
одним магнітом S-N. 

Рівняння регресії Умови проведення охолодження 
озону 

Y=0.0003x2-0.1032x+289.08 
R2=0.9496 

без магніту 

Y=0.0003x2-0.1244x+288.88 
R2=0.9619 

два магніта N-S 

Y=0.0004x2-0.1528x+288.67 
R2=0.9603 

один магніт N-S 

Y=0.0004x2-0.147x+288.54 
R2=0.9483 

один магніт S-N 

Ефективність охолодження може бути оцінена по зміні коефіцієнта            
при Х від 0.1032  до  0.147 , що відповідає до підвищення охолоджуючої 
здатності намагніченого озону орієнтовано на 40% 
 
 З рівнянь регресії видно, що пришвидшення магнітним полем впливає 
на охолоджувальні властивості озону. Пришвидшення озону в повітрі і 
концентрації озону в зоні нагріву найефективніше отримується одним 
магнітом з полярністю N-S, а найменше пришвидшення відбувається з двома 
магнітами N-S. Це обумовлено тим, що озон заряджений трьома зарядами 
(два мінуси і один плюс). При схемі «два магніта» перший магніт 
пришвидшує зарядженні частки озону в повітрі, але при переході озону від 
одного магнітного поля до іншого вони спочатку сповільнюються. Коли далі 
частки озону потрапляють під вплив магнітного поля другого магніту після 
пригальмовування вони знову починають пришвидшуватися. Але після 
другого пришвидшення частки не встигають розігнатися перед виходом з 
сопла (трубки) до зони нагріву. 
 Рівняння регресії показує, що магнітне поле значно впливає на 
збільшення охолоджувальних здібностей озону (приблизно в 1,4 рази). 
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 Висновок  
Проведене дослідження доводить, що охолоджувальні властивості 

озону покращуються з використанням магнітного поля одного постійного 
неодимового магніту полярністю N-S. При цьому здібності озону орієнтовно 
підвищуються приблизно в 1,4 рази відносно охолодження без магнітного 
поля. 
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Наукова новизна роботи: розроблена методика проведення обробки 
свердлінням отворів з використанням магнітів для видалення задирів під час 
обробки. 

Мета роботи: створити спосіб обробки отворів без утворення 
задирків,доведення ефективності нового способу обробки отворів без 
утворення задирків. 

Об'єкт дослідження: процес утворення задирків при наскрізному 
свердлінні отворів. 

Методи дослідження: теоретичне і експериментальне дослідження. 
При механічній обробці виникають важливі макро і мікро дефекти, що 

впливають на якість поверхонь і кромок деталі (задирки, великі подряпини, 
підвищена шорсткість поверхні), дослідженню яких не приділено належної 
уваги.  

Аналіз літературних джерел провідних вчених  Барон Ю.М., Романенко 
А.М, Кирсанов С.В., Гречишников В.А., та інш., виявив що задирки 
представляють досить серйозну проблему з кількох причин. З точки зору 
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охорони праці задирки є потенційними джерелами травм. При контакті з 
задирок може порізати руки той, кому доведеться тримати деталь в руках. Це 
не тільки оператори верстатів, а й контролери, майстри, транспортні 
робітники, і навіть технологи, які спроектували технологічний процес, який 
передбачивши вирішення проблеми видалення задирок. Задирки можуть 
порушити правильність установки заготовки на наступній операції, якщо 
задирки потрапили в простір між заготівлею і опорними поверхнями 
пристосування. 

Сучасні методи усунення задирок пропонують проводити їх усунення 
вже після свердління у вигляді окремих операцій, спеціалізованих установок 
які потребують багато енергії для обробки або комбінованого дорого 
інструменту.  

Аналіз  виявив, що запропонований метод обробки магнітним 
інструментом є наразі актуальним. Поєднання обробки і зняття задирків в 
одній операції скорочує загальний час на виготовлення деталей, не потребує 
витратної енергії для обробки. 

Найчастіше видалення задирок поєднують з притуплюванням гострих 
кромок шляхом зняття невеликих фасок. Якщо за роботою потрібно 
збереження кромки гострої, то про це є вказівка в кресленні деталі. У всіх 
інших випадках необхідно притуплення. Воно убезпечить деталь від 
створення забоїн, які є справжнім лихом машинобудівного виробництва. 
Забоїни найчастіше виникають на гострих крайках при контактах з іншими 
деталями в ході транспортування, складування, установки в пристосування. 

 Способи зняття задирок: 
–  слюсарні ручні; 
–  слюсарні механізовані; 
–  в окремих пристроях; 
–  автоматизовані в складі операції на верстаті з ЧПК. 

 Недоліком всіх проаналізованих методів видалення задирів є те 
що більшість виносяться на окремі операції, що призводить до збільшення 
виробничого часу на обробку деталей. Інші методи це використання 
спеціалізованого інструменту який на порядок вище звичайних свердл. 
 Видалення задирок тепловою енергією (вибухом) почало 
використовуватися в промисловості кілька десятиліть тому, і з тих пір 
можливості установок (рис. 1) для реалізації цього методу безперервно 
вдосконалюються. 

Віброабразивна обробки, в ході якої відбувається не тільки зняття 
задирок, округлення кромок, але і фінішна обробка поверхонь з поліпшенням 
їх шорсткості. Деталі завантажують в ємність, розміщену на пружних опорах 
(рис. 2).  

При цьому залишається актуальним видалення задирок при 
свердлінніотворів. Для свердління тонких пластин використовують спеціальні 
корончасті фрези (рис. 3). Принцип отримання отворів без задирів таким 
інструментом, це те що свердління проходить в 2 етапи. При І етапі 
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отримується не великий допоміжний  отвір, потім інструмент опускається 
нижче і на деталь починають діяти сили стиснення пружини,  на ІІ етапі  вже 
починається свердління основного отвору,  витискаючи місце свердління і 
одночасно обролюючі деталь, при виході інструменту не повинні 
утворюватися задирки, або мінімізується їх утворення. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема видалення 
задирків вибухом 

Рисунок 2 – Вібраційна обробка 

 

 
Рисунок 3 – Корончасті фрези 

 
На рисунку 4 показана схема появи задирів, при свердленні  коли 

свердло проходить скрізь метал утворюється задирок. 

 
Рисунок 4 – Схема утворення задиру 
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Експериментальні дослідження ґрунтуються на припущенні що при 
виході свердла з отвору, утворенні задирки будуть омагнічуватися і 
притягуватися к кромкам свердла.  

Для підтвердження даного припущення було розроблено методику 
проведення дослідження. Дослідження було проведено в 2 етапи.  

В 1 етапі дослідження проводилося при свердлінні феромагнітної і 
парамагнітної пластини. В 2 етапі дослідження проводилося на радіально-
свердлильному верстаті, з 3 подачами зі швидкістю 0,1, 0,15 і 0,2 мм/об, при 
постійній швидкості обертання шпинделю 560 об/хв. Свердління отворів 
проводилося свердлами Ø5 і Ø7 мм зі швидкорізальної сталі. Свердління 
проводилося за методом «Рандомізації» по таблиці по черзі змінювалися такі 
умови: 

1. Швидкість подачі; 
2. Діаметр свердла; 
3. Свердління з магнітом; 
4. Свердління без магніту. 

 
Рисунок 5 – Обробка феромагнітної (стальної) пластини з магнітом 

 
Рисунок 6 – Феромагнітна пластина після обробки 

 

Хід роботи. 
 1. Установити металеву пластину на стіл радіально-свердлильного 
верстату, закріпити струбциною. Підготувати свердла Ø5, 7 мм, підготувати 2 
неодимових магніти. 
 2. Підготувати таблицю для отриманих даних дослідження по принципу 
рандомізації для підвищення точності експерименту. 
 3. Налаштування. Був обраний необхідний режим різання для 
свердління. Верстат налаштований на 560 об/хв. На радіально-свердлильному 
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верстаті було використано 3 подачі: 0,1, 0,15 і 0,2 мм/хв. Було підготовлено 2 
неодимові магніти які встановленні на металевим кріпленням з двома 
отворам. Свердло встановлювалося між двох магнітів, магніти скріплялися 
під власною магнітною силою, також для забезпечення надійного закріплення 
і не уможливлення злетіти зі свердла в процесі оброки отворів, магніти по 
отворам закріплялися гвинтами.  
  4. Проведення дослідження. По підготовленій таблиці проводиться 
дослідження. Обробка отворів феромагнітної пластини проходила з 
намагніченим і не намагнічених, по 3 отвори свердлом діаметром 5мм і 
свердлом діаметром 7 мм. Так само і для алюмінієвої пластини. 
 

Таблиця 1. Дані дослідження феромагнітної пластини 

 
Середні значення були обчисленні в таблицях Excel. На рисунку 7 

видно що обробленні отвори з магнітами нижчі ніж при звичайній обробці 
отворів.  

 
Рисунок 7 – Обробка феромагнітної пластини (свердло Ø5мм) 
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По середнім значенням найбільший ефект, має значення при обробці 
свердлом Ø7мм з магнітом. 

 

 
Рисунок 8 – Обробка феромагнітної  пластини (свердло Ø7мм) 

 

 
 

  
Рисунок 9 – Обробка парамагнітної 

пластини 
Рисунок 10 – Парамагнітна 

пластина після обробки 
 
 
 
 

Таблиця 2. Дані дослідження парамагнітної пластини 
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Рисунок 11 – Обробка парамагнітної пластини (свердло Ø5мм) 

 

 
Рисунок 12 – Обробка парамагнітної пластини (свердло Ø7мм) 

  
З рисунку 12 видно що найбільший ефект при обробці парамагнітної 

пластини при свердлінні з магнітом є свердління свердлом Ø5. 
Алюміній відноситься до парамагнетиків і володіє дуже малими 

магнітними властивостями трохи більше ɥ˃1. Але, при свердлінні з магнітом, 
в алюмінію виникають навідні токи ( токи Фуко). Електричний струм 
підсилює магнітне поле парамагнетиків, таким чином при свердлінні отвору 
матеріал підвищує свої магнітні властивості і починає притягуватися до 
намагніченого свердла, що сприяє зменшенню залишкових задирів на 
поверхні. 

Висновки: 
  1 Проведене дослідження підтвердило припущення, що магнітне поле 
створене потужними неодимовими магнітами на інструмент (свердло), 
змушує залишкові частки металів намагнічуватися на свердло, тим самим 
зменшує їх або повністю убирає задири при виході свердла з отвору. Також 
дослідження виявили, що при обробці парамагнітних металів (алюміній) цей 
метод теж діє, завдяки навідним токам які виникають при обробці 
намагніченим свердлом.  
 2 Також дослідження виявило що при обробці металу більший ефект 
має свердління з більшим діаметром свердла, а для алюмінію навпаки 
більший ефект показало свердління з меншим діаметром свердла. 
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На основі аналізу технічної літератури та експериментальних даних [1-
3] встановлено, що при проектуванні маршрутів волочіння прецизійних труб з 
заданим внутрішнім діаметром менше 12,0 мм з використанням 
самоустановлювальної оправки слід дотримуватися наступних рекомендацій: 

 максимальний коефіцієнт витяжки при однопроходному волочінні на 
самоустановлювальній оправці обмежений значнням mmax≤1,6. Для маршрутів 
з n-проходним волочінням mmax≤1,5; 

 максимальне обтиснення по зовнішньому діаметру 0,25% від 
початкового, але не більш 5,0 мм, мінімальне обтиснення  - 2,5 мм. 

В роботі, враховуючи технічні публікації, експериментальні дані 
співробітників НМетАУ, розроблена програма технологічних розрахунків 
процесів оправочного волочіння для різних типів оправок. В програмі 
вирішені питання: 
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 розробка математичних моделей параметрів деформації при 
волочінні на самоустановлювальній та короткій оправках; 

 розрахунок маршруту волочіння; 
 розрахунок енергосилових параметрів волочіння; 
 розрахунок продуктивності ВС.  
При волочінні через одноконусну плаваючу волоку оптимальність 

процесу досягається, якщо робочий кут волоки знаходиться в межах 
 1511вол , а конусність оправки  139опр . Але при цьому обов'язково 

слід дотримуватись умов опрвол    [1]. 
В роботі удосконалені деякі математичні моделі для волочіння труб на 

самоустановлювальній і короткій оправках [2, 3]. 
В залежності від пластичних властивостей сталей допустимі значення 

параметрів деформації змінюються, тому зроблена спроба визначити, в 
залежності від пластичності сталі, коефіцієнти визначення деяких основних 
параметрів деформації (рисунки 1-2). Розрахунки зроблені на прикладі сталей 
10, 15Х-20Х та 30ХГСА. 

Розроблені статистичні моделі (таблиця 1) параметрів деформації, які 
впроваджені в програму для розрахунку маршрутів волочіння на 
самоустановлювальній і короткій оправках. 

На базі отриманих моделей була складена програма для проектування 
маршрутів волочіння труб на оправці (рисунки 3-4), технологічних карт 
(рисунок 5) та визначення основних силових параметрів процесу. Вхідними 
даними для розрахунку є діаметр Dt та товщина стінки St готової труби, марка 
сталі труби (група марок сталей) та параметри волочіння. 

 

  
Рисунок 1 – Визначення коефіцієнта 

(k1) зміни D від 0,2 – межі 
текучості сталі 

Рисунок 2 – Визначення 
коефіцієнта (k2) зміни Do/D від 

0,2 – межі текучості сталі 
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Таблиця 1 - Математичні моделі параметрів деформації при волочінні 
труб на самоустановлювальній оправці  

Параметр Статистична модель 
D (-1,097ln(0,2)+7,1856)(0,4714D + 0,2143) 
D0/D (-0,347ln(0,2)+2,9588)(-0,01D + 1,85) 
t (-0,711ln(0,2) + 5,013)(0,3t2 - 0,01t + 0,25) 
t0/t (-0,613ln(0,2) + 4,4566)(0,0239t2- 0,306t + 2,1837) 
 

  
Рисункок 3 - Фрагмент програми 

проектування маршрутів волочіння 
на самоустанавлювальній оправці 

Рисункок 4 - Фрагмент програми 
проектування маршрутів 

волочіння на короткій оправці 
 

 
 

Рисунок 5 – Технологічна карта маршруту волочіння 
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Висновок 
Результати досліджень впроваджені в розрахунки маршрутів та 

технологічних карт виробництва, в експертну систему оцінки маршрутів та 
запроваджені в навчальному процесі. 

Посилання 
1. Яковлева, К.Ю. Исследование моделей напряженно-деформированного 

состояния металла при волочении труб и разработка методики определения 
силовых параметров волочения на самоустанавливающейся оправке/ дис. 
на соиск. ст. к. т. н. / К.Ю .Яковлева. – Челябинск, 2017. – 192 с. 

2. Соловйова, І.А. Проектування комбінованих маршрутів виробництва 
холоднодеформованих труб / І.А. Соловйова, В.Ф. Балакін,  
Ю.М. Николаєнко, К.С. Білан // Системні технології. – 2017. – С. 56-62. 

3. Кучеренко В.Р. Анализ существующих режимов деформации при 
волочении и разработке рекомендаций по их оптимизации: Отчет о НИР /  
В.Р. Кучеренко, Е.В. Кондратьев, И.А. Соловьева. – Днепропетровск: 
ДМетИ, 1976. – 91 с.  

 
 
 

АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 
ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 

 

Магістранти (студенти) В.Р. Гродецький, Є.П. Кривицький 
Керівник – доц., канд. техн. наук В.В. Стьопкін 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

Основними стандартами у сфері енергоефективності двигунів є 
європейські стандарти IEC60034-30:2008 та IEC/TS60034-31:2010. Вказані 
стандарти були розроблені для універсальної гармонізації класів енергетичної 
ефективності електродвигунів. На теперішній час залишається відкритим 
питання порівняння класів енергетичної ефективності між країнами з метою 
віднесення того чи іншого виду енергоспоживаючого обладнання 
загальнопромислового використання до високоенергоефективного 
обладнання у відповідності зі стандартами мінімального енергоспоживання. 
Це пов’язано в першу чергу з наявністю ряда діючих стандартів з 
енергоефективності – EPACT, CSA, CEMEP, COPANT, AS/NZS, JIS, GB.  

До недавнього часу більшість країн мали різні національні стандарти 
енергоефективності. Так, країни ЕС орієнтувалися на норми CEMEP (1999 рік), 
Росія та Україна – на ГОСТ Р 51677 2000, США – на Energy Policy Act (EPACT) 
від 1997 року [1-2]. З метою усунення невідповідності стандартів з 
енергоефективності у 2008 році був прийнятий міжнародний стандарт IEC60034-
30 «Класи енергоефективності одношвидкісних трифазних асинхронних 
двигунів. Передбачено чотири класи енергоефективності: IE1; ІЕ2; ІЕ3; ІЕ4. На 
рис.1 наведені співвідношення норм CEMEP, EPAct та IEC60034-30. 
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Рис.1. Співвідношення норм CEMEP, EPAct та IEC60034-30 
 
Стандарт ІЕС60034-30 розповсюджується на потужності 0,75-375 кВт та 

на полюсності 2р = 2, 4, 6. Норми ККД за СЕМЕР охоплюють потужності 1,1-
90 кВт та полюсності 2р = 2, 4. Норми EPAct розповсюджуються на 
потужності 0,75-150 кВт та полюсності 2р = 2, 4, 6. 

Важливою відмінністю стандарту ІЕС60034-30 від норми СЕМЕР є вимога 
зміни додаткових втрат, які залежать від навантаження у відповідності з 
ІЕС60034-2-1 (ККД за СЕМЕР та ГОСТ Р 51677 2000 вказувався для випадку 
коли вказані втрати приймалися рівними 0,5% від активної потужності). 
Практично у всіх двигунів, виміряні за ІЕС60034-2-1 додаткові втрати 
виявляються вищими за 0,5% потужності мережі. Наслідком цього є різні 
значення ККД у однієї і тієї ж машини, отримані у відповідності з ІЕС6003430 та 
СЕМЕР. Отже, за нормами СЕМЕР величина ККД буде вищою.  

У деяких країнах двигуни малої потужності регламентуються 
стандартами енергоефективності. Як правило вони не є трифазними 
двигунами з короткозамкненим ротором, не працюють у тривалому режимі та 
володіють обмеженим потенціалом енергозбереження. 

В ряді країн в область регламентації включені 8-полюсні двигуни. Однак 
їх доля світового ринку мала (менш 1%). У зв’язку з широким 
розповсюдженням регульованого електропривода, а також з більш доступною 
ціною 4- та 6- полюсних двигунів, прогнозують поступове зникнення 8- 
полюсних двигунів зі світового ринку і тому стандартом вони не охоплені. 

При заданих вихідній потужності та габаритних розмірах двигуна висока 
енергоефективність досягається при проектуванні двигуна і роботі на частоті 60 
Гц. Втрати в обмотках є присутніми переважно в асинхронних малої та середньої 
потужності. Вони практично не змінюються на частотах 50 та 60 Гц при 
постійному моменті. Незважаючи на те, що втрати на тертя, вентиляційні та у 
сталі зростають з частотою, це не надає вирішального впливу на сумарні втрати у 
двигунах. В результаті сумарні втрати при частоті 60 Гц зростають менш ніж на 
20%, що призводить до зростання ККД у порівнянні з частотою 50 Гц. 

На практиці як для частоти 60 Гц, так і для частоти 50 Гц маркування 
потужності повинно відповідати рівням, регламентованим ІЕС60072-1:1991 
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(МЭК 60072-1:1991), тому зростання потужності на 20% не завжди є 
можливим. Однак загальна перевага частоти 60 Гц залишається, якщо 
конструкція двигуна оптимізована для відповідної частоти живлення. 

Різниця в ККД при частотах 50 та 60 Гц залежить від числа пар полюсів 
та габариту двигуна. Можна вважати, що ККД трифазного асинхронного 
двигуна з короткозамкненим ротором потужністю від 0,75 до 355 кВт при 60 
Гц є вищим у порівнянні з 50 Гц на величину від 2,5% до 0,5%. Виняток 
складають потужні 2-полюсні двигуни, у яких ККД при 60 Гц може бути 
нижчим за рахунок високих втрат на тертя, вентиляційних та у сталі. 

Вимоги стандарту для двигунів з живленням від мережі змінного струму 
частотою 50 Гц для класів енергоефективності нормального (ІЕ1) та 
підвищеного (ІЕ2) засновані на вимогах СЕМЕР-EU для класів EFF2 та 
EFF1відповідно. Вони були скореговані при випробуваннях (відповідно 
СЕМЕР додаткові втрати під навантаженням складають 0,5% потужності 
споживання при номінальному навантаженні, а діючий стандарт приписує 
визначати їх у ході випробовувань). 

Вимоги до двигунів на 50 Гц класу преміям (ІЕ3) встановлюють з 
розрахунку зменшених на 15-20% втрат у порівнянні з підвищеним класом 
енергоефективності. 

Вимоги до двигунів на 60 Гц нормального класу (ІЕ1) ідентичні вимогам 
нормативних документів, підвищеного класу (ІЕ2) та класу преміям (ІЕ3) – 
нормативним документам ЕРАСТ (США). 

Доцільно обирати клас енергоефективності у відповідності з областю 
застосування електродвигунів та в залежності від часу їх роботи. Наприклад, для 
двигунів, які працюють у короткочасному режимі, може виявитися 
нераціональним використання електродвигунів класу підвищеного та преміум. 

Двигуни спеціальної конструкції, які призначені для роботи з 
механізмами зі специфічними вимогами (тяжкий пуск, механічні 
характеристики спеціальної форми, часті пуски та гальмування, низький 
момент інерції ротора), в мережах зі специфічними характеристиками 
(обмежений пусковий струм, коливання напруги та частоти), в специфічних 
умовах оточуючого середовища (наприклад високі або низькі температури, 
задимленість) можуть не відповідати високим класам енергоефективності. 

На рис. 2. наведена залежність ККД від потужності електродвигунів для 
різних класів енергоефективності. 

Розраховані на значні відхилення напруги живлення електродвигуни, 
наприклад 400 В +10%, повинні мати тільки один клас енергоефективності. 
Електродвигуни, розраховані на декілька номінальних значень напруг 
живлення, частоти та потужності на виході, можуть мати декілька класів 
енергоефективності – по одному на кожне поєднання номінальних 
параметрів. У такому випадку на заводській табличці з технічними даними 
вказують мінімальний ККД з відповідним класом енергоефективності (клас 
ІЕ). Усі ККД та відповідні класи енергоефективності (коди ІЕ) вказують в 
технічних документах на двигун. 
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Рис. 2. Залежність ККД від потужності електродвигунів для різних 
класів енергоефективності 

 

Наприклад, в Японії використовують наступні комбінації: 220В/50Гц – 
200В/60Гц – 220В/60Гц. У Європі: 380В/50Гц – 400В/50Гц – 415В/50Гц – 
460В/60Гц. В таких випадках вказуються три або чотири номінальних 
значення ККД та класи енергоефективності відповідно. 

Європейським союзом розроблений стандарт ІЕС60034-30 за яким 
виділяють такі класи енергоефективності: 

- ІЕ1 – стандартна енергоефективність (Standart); 
- ІЕ2 – висока енергоефективність (High); 
- ІЕ3 – енергоефективність рівня преміум (Premium); 
- ІЕ4 – енергоефективність рівня супер-преміум (Super Premium). 
Основними способами підвищення енергоефективності двигунів є: 

застосування електротехнічних сталей з покращеними магнітними 
властивостями та зменшеними магнітними втратами; використання 
додаткових технологічних операцій (випалювання для відновлення магнітних 
властивостей сталей при погіршенні після механічної обробки); використання 
ізоляції з підвищеною теплопровідністю та електричною міцністю; 
покращення аеродинамічних властивостей для зниження вентиляційних 
втрат; використання висококласних підшипників (NSK, SKF); підвищення 
точності обробки та виготовлення вузлів та деталей двигуна; використання 
двигуна в комплекті із перетворювачем. 

Висновки: використання енергоефективних двигунів дозволяє: 
підвищувати ККД двигуна на 1-10% та надійність роботи; зменшувати час 
простоїв та витрат на технічне обслуговування; підвищувати стійкість 
електродвигунів до теплових навантажень; покращувати перевантажувальну 
здатність; підвищувати стійкість двигуна до зниження/підвищення напруги, 
гармонік, незбалансованості фаз; підвищувати коефіцієнт потужності та 
знижувати рівень шуму. 
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У конструкціях більшості теплових і атомних електростанцій 

використовують від 50 до 80% труб, отриманих способами холодної та 
гарячої деформації. При цьому гаряча деформація в сучасній трубній 
промисловості є основною операцією, тому що використовується як для 
отримання трубних заготовок для подальшої холодної прокатки, так і для 
отримання готових труб. 

При цьому сучасні способи виробництва гарячедеформованих 
безшовних труб, з вуглецевих і низьколегованих сталей, дуже різноманітні і 
відрізняються за наявністю основного розкатного агрегату: автоматичний, 
пілігримовий, безперервний, тривалковий розкатний, рейковий, 
трубопрофільний прес [1]. 

Перші п'ять способів розроблялися стосовно до сталей, що володіє 
досить високою пластичністю і порівняно низькою ударною в'язкістю. 

З появою високолегованих корозійностійких і жароміцних сталей і 
сплавів, що володіють великою в'язкістю і, відповідно, великим опором 
деформації, багато з відомих методів гарячої деформації виявилися 
непридатними для отримання високоякісних труб. Так, наприклад, 
застосовувані протягом тривалого часу у багатьох технічно розвинених 
країнах для виробництва гарячекатаних труб агрегати з автоматичним станом, 
забезпечують отримання необхідних геометричних розмірів і якості поверхні, 
однак, структура і механічні властивості таких труб не відповідає вимогам 
споживачів [2]. 

Таке становище зумовлено наступними обставинами. 
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Трубопрокатні установки з автоматстанами (ТПА) включають кілька 
агрегатів, в кожному з яких разова деформація не перевищує 25%. Крім того, 
розподіл напружень різного знаку (розтяг, стиск, вигин) при деформації на 
ТПА дуже неоднорідний. В той же час відомо, що для отримання необхідної 
умовами експлуатації однорідної, дрібнозернистої, повністю 
рекрісталізованної структури, наприклад, в аустенітній сталі типу Х18Н10Т 
необхідна разова деформація не менше 50-60% і схема всебічного стиснення. 

Така деформація досягається або прокаткою на пілігрімових станах, або 
при пресуванні. Останній спосіб застосовується для будь-яких 
високолегованих сталей і сплавів. Пілігрімова прокатка і пресування 
дозволяють отримувати труби прямо із злитка без попереднього укова, що 
вигідно відрізняє їх від прокатки на ТПА. Схема деформації на пресах і на 
установках з пілігрімовими станами забезпечує всебічне нерівномірне 
стиснення, що сприятливо впливає на формування необхідної структури. 

Труби, виготовлені пресуванням на сучасних агрегатах з гідравлічними 
пресами, мають високу точність геометричних розмірів і зазвичай 
укладаються в допуск по товщині стінки ±10%, а при необхідності ці межі 
можуть бути зменшені до ±5-8%. 

До недоліків процесу пресування слід віднести підвищену 
різностінність пресованих тонкостінних труб, порівняно низьку стійкість 
технологічного інструменту і, як наслідок, наявність на трубі поздовжніх 
рисок. Ці недоліки в значній мірі обумовлені відсутністю хорошого мастила 
для пресування. 

Пресовані труби характеризуються мінімальним, у порівнянні з іншими 
способами гарячої деформації, кількістю зовнішніх і внутрішніх дефектів, 
завдяки найбільш сприятливій схемі напруженого стану металу в осередку 
деформації (всебічне нерівномірне стиснення), що перешкоджає виникненню 
дефектів, а також виникають при деформації високим питомим тиском, що 
сприяє ліквідації невеликих дефектів трубної заготовки. Рівномірність 
структури і, як наслідок, механічних властивостей труб по довжині 
забезпечується високою швидкістю процесу, завдяки чому температурний 
режим деформації знаходиться у вузькому інтервалі. 

Досить перспективним є виробництво труб з високолегованих сталей і 
сплавів з використанням центробіжнолитих порожнистих заготовок 
оптимальних розмірів [2]. 

Всебічне нерівномірне стиснення при високих гідростатичних тисках 
дозволяє виробляти деформацію за один цикл без руйнування навіть 
малопластичних матеріалів. 

Висновки 
1. Пресування найдоцільніше для виробництва труб: з високолегованих 

малопластичних сталей і сплавів, виготовлення яких прокаткою складно, а 
іноді практично неможливо або менш економічно; біметалевих з 
одностороннім і двостороннім плакіровочним шаром; з вуглецевої сталі, коли 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 49 

потрібні труби в широкому діапазоні розмірів при невеликому обсязі 
виробництва. 

2. Порівняння двох способів отримання труб (пресування і прокатка на 
різних станах) показує, що: капітальні витрати при пресуванні менші, ніж при 
прокатці; час на переналагодження обладнання при пресуванні значно менше; 
на поверхні пресованих труб немає таких характерних як для катаних труб 
дефектів, як внутрішні плени, разом з тим поверхня пресованих труб має 
риски; пресуванням можна виготовляти вироби з матеріалів, що не 
піддаються поперечно-гвинтовій прокатці; при пресуванні можна досягти 
більш високих ступенів деформації; щодо автоматизації можливості у обох 
процесів рівні. 

3. Можливість досягнення високих ступенів деформації дозволяє 
отримувати пресовані труби з повністю рекристаллізованною структурою, що 
особливо важливо для аустенітних сталей типу Х18Н10Т, що не зазнають 
фазової перекристалізації. 
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Зменшення втрат чавуну при ковшовій десульфурації перед 

сталеплавильним переділом залишається актуальним завданням. Не зважаючи 
на відмінність підходів до визначення механізму та закономірностей втрат 
заліза з краплями, що виносяться за межі ковшу у всіх технологічних 
варіантах десульфурації з використанням заглибних фурм для вдування 
десульфураторів вглиб ванни частина заліза безповоротньо втрачається.   

По ходу вдування десульфураторів вглиб ванни на її поверхні 
формується шлаковий покров різної товщини та фізико-хімічних 
властивостей [1]. На поверхні ковшової ванни при продуванні утворюється 
відкрита, вільна від покривного шлаку колоподібна зона (так зване «око»). В 
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межах цієї зони спливаючі газові пузирі, вкриті плівкою металевого розплаву, 
при виході на поверхню ванни розриваються з викиданням плівки чавуну у 
оточуючий простір. Рідкий метал внаслідок дії сил поверхневого натягу 
стягується у краплі, що рухаються за різними траєкторіями. Частина крапель 
попадає на поверхню шлаку та має можливість повернутися у ванну як по 
ходу обробки, так і під час транспортування ковшу до установки скачування 
шлаку, інша складає втрати заліза як при вильоті за межі ковшу, так і за 
рахунок формування корольків у шлаку [2, 3].  

В умовах лабораторії кафедри МЧМ Дніпровського ДТУ виконали 
серію досліджень, з застосуванням техніки високотемпературного 
моделювання, процесу продувки розплаву переробного чавуну нейтральним 
газом (аргоном) крізь заглибну фурму з одним боковим соплом. Завданням 
було визначення висоти та відстані польоту металевих крапель, що 
утворилися при розриві спливаючих пузирів газу-носію.  

Для вдування аргону вглиб ванни використали заглибну фурму з 
наконечником з соплом діаметром 0,006 м. Витрата аргону на продувку ванни 
складала 0,08-0,04 м3/хв. Маса розплаву переробного чавуну, що продували 
нейтральним газом – 100 кг при глибині ванни – 0,40 м, розміщеному у тиглі 
індукційної печі глибиною 0,67 м. Діаметр поверхні ванни металевого 
розплаву складав 0,245 м. Процес продувки розплаву фіксували 
високошвидкісною зйомкою.  

З метою визначення впливу кута нахилу поверхні пузирів, що 
розриваються при виході на поверхню ванни, на довжину шляху польоту 
крапель порівняли картину вильоту крапель за межі 230-т промислового 
заливального ковша ПАТ «Дніпровський меткомбінат» при проведенні 
десульфурації чавуну.  

За результатами обробки отриманих даних визначені характерні кут 
вильоту (  характерний діапазон висоти вильоту крапель над ванною (h), 
траєкторія, відстань l та тривалість їх польоту (τ) до контакту з поверхнею 
ванни або робочого майданчика за межами печі. Останню величину 
визначали за результатами аналізу кадрів відеозйомки, у тому числі з 
врахуванням їх вибуху під час польоту за загальновизнаним механізмом.  

Виліт крапель чавуну здійснюється на різні висоти, відстань та під 
різними кутами нахилу до поверхні ванни (рис. 1). 

Встановлено, що у досліджених умовах при продуванні ванни у 230-т 
заливальному ковші ПАТ «ДМК» h та l складають відповідно 0,55-0,83 м та 
1,2-1,9 м; для високотемпературної моделі ковшу відповідні значення – 0,22-
0,35 м та 0,5-0,76 м.  

За результатами аналізу отриманих даних запропоновані вирази для 
розрахунків величини h та l в залежності від α відповідно: 

                                                 (1) 
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                                  а                                                                                б 
Рисунок 1 - Траєкторія польоту 3 (а) краплі 2 та вибух «великої» краплі 4 

чавуну (б), що вилітає з відкритої поверхні ванни під кутом  з 
утворенням групи дрібних крапель при вдуванні газу крізь заглибну 

фурму 1 
 

                                                  (2) 
Швидкість вильоту металевих крапель при розриві газового пузиря при 

перетинанні границі газ-метал, можливо визначити за виразом, м/с: 

   ,                                 (3) 

Тут напівкут центрального кута газового пузиря на момент розриву над 

поверхнею ванни, град;  густина залізовуглецевого розплаву, кг/м3; 

динамічна в’язкість металевого розплаву, Па.с;  радіус газового 
пузиря на момент виходу на поверхню ванни, м. 

Результати моделювання умов вильоту крапель чавуну при продуванні 
у 230-т ковші наведені на рис. 2. З врахуванням відомих даних стосовно 
розподілу металевих корольків за розмірами [3, 4] найбільш вірогідним є 
виліт крапель металу під кутами у діапазоні 35-45 град за межі ковша. При 
меншому куті вильоту можливим є накопичення корольків у покривному 
шлаку. 

Висновки: Проведена серія високотемпературних експериментів (з 
використанням установки на базі індукційної печі) для дослідження 
особливостей винесення капель переробного чавуну при продуванні ківшової 
ванни крізь заглибну фурму. Визначені характерні значення кутів та висоти 
вильоту крапель металу, траєкторія, відстань  та тривалість їх польоту до 
контакту з поверхнею ванни або робочого майданчика за межами печі. 

1 

4 

 

3 
1 2 
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Рисунок 2 - Залежність відстані та висоти вильоту крапель чавуну при 

розриві газового пузиря, оточеного металевою оболонкою, при виході на 
поверхню ванни у 230-т ковші 

 
Запропоновані вирази для розрахунків висоти та довжини шляху 

польоту крапель в залежності від характеристик газового пузиря, що 
розривається при виході на поверхню ванни. Встановлено, що при продуванні 
ванни у 230-т заливальному ковші висота та шлях польоту можуть складати 
відповідно 0,55-0,83 м та 1,2-1,9 м. Підтверджено визначальну роль 
характеристик шлакового покрову на ковшовій ванні та доцільність 
подальшого удосконалення шлакового режиму ківшової десульфурації 
переробного чавуну з метою зменшення втрат заліза зі шлаком, що скачують 
після обробки та за рахунок вильоту крапель за межі ковша. 
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЗДОВЖНЬОЇ ПРОКАТКИ 
ТРУБ З ЗАСТОСУВАННЯМ СПОСОБУ ДЕФОРМАЦІЇ ЗА ЛІНІЄЮ 

ЦЕНТРІВ РОБОЧИХ ВАЛКІВ 
 

Магістранти О.І. Дубодєлов, В.О. Рибчинский, О.В. Олійник 
Керівники – доц., канд. техн. наук І.А. Соловйова, ст. викл. Ю.М. Николаєнко 

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 
 
Технологічні ідеї поздовжньої прокатки труб в круглому калібрі на 

нерухомій конусній оправці, яка встановлена за лінією центрів робочих 
валків, можуть бути використані в першу чергу при модернізації технології та 
обладнання діючих трубопрокатних агрегатів з автоматстанами [1-3]. 

Найбільш простим і найменш витратним методом є розробка 
калібровки технологічного інструменту і режимів деформації на стані 
поздовжньої прокатки з відповідним коригуванням технології на інших 
станах технологічної лінії трубопрокатного агрегату. 

Головним недоліком такого методу є перш за все багатопрохідність 
формозмінення і, отже, несприятливий температурний режим прокатки труб 
на автоматстані, а також установка оправки на стрижні, що працює на стані. 
Проте за допомогою цього методу можна підвищити деформацію стінки в 
круглому калібрі і отримати за рахунок цього певні переваги. 

Для тонкостінних труб сортаменту ТПА-350 виконаний проект нової 
технології прокатки труб в автоматстані  з обтисненням стінки в першому 
проході на 30-32% за рахунок установки конусної оправки за лінією центрів і 
застосування тісних калібрів з кутом випуску 20° і з обтисненням стінки на 
17- 20% у другому проході також з установкою оправки за лінією центрів 
робочих валків при прокатці труб розмірами 159х6 та 325х7.  

Головною перевагою такого методу реалізації є розширення 
сортаменту. 

Реконструкція ТПА-140 "тандем" є найбільш простим і найменш 
затратним методом реалізації нової технології. Подібним чином можуть бути 
модернізовані всі трубопрокатні установки цього типорозміру - ТПА-140 з 
каскадним розташуванням станів поздовжньої прокатки і ТПА-140 зі станами 
лінійного типу. В останньому випадку необхідна повна заміна стана 
поздовжньої прокатки на базовий двоклітьовий модуль прокатки труб за 
лінією центрів з можливим використанням в робочій лінії модуля механізмів 
приводу горизонтально розташованих валків [3]. 

На рисунку 1 представлена тривимірна модель (розроблена в програмі 
Autodesk Inventor) основного процесу прокатки на стані поздовжньої 
прокатки за новим методом виробництва. 

Найбільш ефективним є застосування нової технології при модернізації 
виробництва гарячекатаних безшовних труб великого діаметру, наприклад на  
ТПА-350 з багатопрохідним станом поздовжньої прокатки лінійного типу. 
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Безперервний двоклітьовий стан поздовжньої прокатки з потужною 
обтискною кліттю і нерухомим блоком конусної і циліндричної оправок, які 
утримуються стрижнем, що працюють на розтяг, встановлюється у 
технологічній послідовності трубопрокатної установки замість 
багатопрохідного автоматстана і виконує розкочування і калібрування стінки 
труби за один прохід. 

 

   
 а б 

 
Рисунок 1 - Процес прокатки на стані поздовжньої прокатки: 

а - повна модель; б - переріз моделі 
 
На базі двоклітьових модулів з підвищеною деформаційною здатністю, 

що забезпечують раціональний розподіл деформацій між агрегатами гарячого 
переділу, можливе створення принципово нових технологічних схем 
виробництва безшовних гарячекатаних труб. 

Важливим фактором перерозподілу деформацій між агрегатами є 
зниження браку за структурою і механічними властивостями 
корозійностійких сталей аустенітного класу. Вплив ступеня деформації на 
величину зерна і механічні властивості різний в станах поперечно-гвинтової і 
поздовжньої прокатки. У першому випадку велика сумарна деформація 
досягається багатоциклічним знакозмінним навантаженням оброблюваного 
матеріалу за допомогою малих разових деформацій, а в другому - 
одноразовим навантаженням елемента в умовах сприятливої схеми 
напруження. При низькій якості початкової заготовки (неопрацьована після 
кування структура) брак за величиною зерна і механічними властивостями в 
гарячекатаних трубах досягає 10-15%. Перерозподіл деформацій між 
агрегатами із збільшенням обтиснення стінки в автоматстані до 40-50% 
знижує величину браку у 2 рази. 

Нові ідеї і методу модернізації технології виробництва труб на 
установках з пільгерстанамі полягають в тому, що для прокатки тонкостінних 
труб конкурентоспроможного сортаменту пропонується створити другий 
гарячий переділ на ділянці гарячої обробки після підігріву труб. Деформацію 
стінки передільної труби після пільгерстана в межах 30-50% слід проводити 
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за новою технологією - в тісних круглих калібрах розкатної кліті на 
нерухомій конусній оправці, що встановлена за лінією центрів робочих валків 
з подальшою калібровкою потовщень стінки в позаконтактних зонах на 
циліндричній оправці, яка встановлена по лінії центрів калібрувальних валків 
і жорстко пов'язаною з конусною оправкою розкатної кліті [3, 4]. 

Пілігрімовий стан першого гарячого переділу в такому випадку 
виготовляє відносно товстостінні передільні труби зменшеною на величину 
витяжки другого переділу довжини після різання розкату. При можливому 
збільшенні розважування зливків на першому гарячому переділі за один цикл 
прокату на пільгерстані виготовляється додаткова труба, а також 
забезпечуються умови розкочування пільгер-головки при прокатці встик 
товстостінних передільних труб. 

Основним технологічним агрегатом другого гарячого передала є 
двоклітьовий стан поздовжньої прокатки в круглих калібрах на нерухомій 
оправці за типом базисного модуля 140 або 8-20 "відповідного сортаменту 
трубопрокатної установки з пільгерстанами. Можливе застосування 
розкатних станів іншої конструкції [4]. 

Так, наприклад, можна використовувати дві перші кліті п’ятиклітьового 
калібрувального стана пілігрімової установки 5-12" (рисунок 2), осі яких 
розташовані під кутом 90° один до одного і накопичений під кутом 45° до 
горизонту. Технічна характеристика цих клітей дозволяє виробляти 
деформацію стінки за лінією центрів на 35-40. Виконуючи реконструкцію 
вхідної сторони стана з установкою замка, який фіксує положення оправки в 
осередку деформації і механізмів передачі труби, установки і утримування 
стержня в різних фазах технологічного процесу, отримують найбільш 
простий варіант модернізації технології без значних капітальних витрат. 

 

 
 

Рисунок 2 – Тривимірна модель перших двох клітей калібрувального стана 
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Висновки 
Стратегія реалізації нової технології для виробництва труб на 

трубопрокатних агрегатах з автоматстанами можлива в трьох напрямках: 
1. Шляхом модернізації технології діючих трубопрокатних установок за 

рахунок розробки нової калібровки технологічного інструменту і режимів 
формозміни, без витрат на реконструкцію. 

2. Шляхом реконструкції обладнання станів поздовжньої прокатки труб 
і деякої модернізації за рахунок цієї технології в традиційних схемах 
розташування агрегатів гарячого переділу. 

3. Шляхом створення принципово нових технологічних схем і 
устаткування для виробництва безшовних гарячекатаних товстостінних труб 
переважно великого діаметра. 

Створення другого гарячого переділу із застосуванням нової технології 
прокатки труб за лінією центрів, перерозподіляє деформації між основними 
агрегатами технологічної послідовності і забезпечує виробництво 
тонкостінних труб на установках з пільгерстанами. 
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Вимоги до якості коксу постійно ростуть у зв'язку з необхідністю 

зменшення його витрати і поліпшення техніко-економічних показників 
роботи доменних печей. Якість коксу у вирішальній мірі визначається 
складом і якістю вугільної шихти, у меншій мірі – режимом коксування і 
конструктивними особливостями коксових батарей. Так, за оцінками 
зарубіжних і вітчизняних фахівців, частка впливу складу і якості вугільної 
шихти на міцність коксу складає 70% [1].  

В останні роки видобуток найбільш цінних марок коксівного вугілля Ж 
і К скоротився.  Це пов'язано з обмеженими ресурсами даного вугілля та 
великою глибиною залягання (більш 1000 м) у складних горно-екологічних 
умовах [2]. Крім того, за останні 50 років зольність вугілля, що поступає на 
вуглезбагачувальні фабрики України,  зросла, в середньому, на 19,2 % (з 20,4 
до 39,6 %) [3]. Вимоги до якості коксу та погіршення якості рядового вугілля 
зумовлюють, в  свою чергу, необхідність поліпшення властивостей вугіля та 
вугільної шихти для коксування. 

У зв’язку із вище викладеним в теперішній час зростає значення ролі 
підготовки рядового вугілля до коксування. Одним з технологічних факторів 
підготовки вугілля до коксування є його збагачення. Збагачення вугілля – це 
сукупність процесів, що обумовлюють зниження вмісту у вугіллі мінеральних 
домішок і більш рівномірний їх розподіл.  

Розглядаючи вугілля в процесі коксоутворення як суміш спікливих 
компонентів і компонентів, не здатних утворювати пластичну масу, можна 
обгрунтувати роль збагачення вугілля в поліпшенні спікливості і коксівності 
збагаченої шихти. Будь-яке мінеральне включення, незалежно від його розміру, є 
інертним компонентом вугільної суміші, не здатним утворювати пластичну масу. 
Тому видалення мінеральних домішок підвищує концентрацію компонентів, 
здатних утворювати пластичну масу. Кожне зерно породи, що характеризується 
іншими в порівнянні з вугіллям фізичними константами (термічний коефіцієнт 
розширення, теплопровідність та ін.), є чужорідним тілом, що порушує в процесі 
утворення коксу однорідність його структури, і стає джерелом розвитку тріщин. 
До золи шихти потрібно відноситись не тільки як до компоненту, що опіснює 
вугільну шихту, але і як до мінерального включення, що обумовлює зниження 
міцності коксу.  

Збагачення вугілля для коксування, дозволяє отримувати шихту із 
заданою зольністю і сірчистістю, а також поліпшити петрографічний склад і 
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спікливість вугілля. У вугіллі всіх стадій метаморфізму, що застосовується  
для коксування, густина і зольність вітриніту значно менші, ніж фюзиніту. 
Тому при гравітаційному збагаченні неминуче відбувається накопичення у 
вугільному концентраті  мікрокомпонентів, здатних утворювати пластичну 
масу, що приводить до підвищення його спікливості. Оптимальною з погляду 
спікливості та коксівності для концентрату, що отримується на 
відсаджувальних машинах  крупного і дрібного зерна, є густина розділення 
1500 кг/м3, що забезпечує максимальний вміст вітриніту і ліптиніту. Кращі 
фізико-механічні властивості має кокс з концентратів, отриманих при 
означеній густині розділення. Як правило, вугілля марок Ж і К відрізняються 
важкою та частково дуже важкою збагачуваністю, вугілля марок Г і ПС – 
легкою та середньою збагачуваністю. Для отримання максимального виходу 
концентрату доцільне роздільне збагачення цього вугілля. При роздільному 
збагаченні можна встановити  оптимальну густину розділення для кожної 
марки. Так, при збагаченні добреспікливого важкозбагачуваного вугілля 
густина розділення може бути вище, при цьому може бути досягнуте 
збільшення виходу концентрату для коксування. При збагаченні 
слабоспікливого вугілля марок Г і ПС густина розділення повинна бути 
нижче. Це благотворно відбивається на спікливості та коксівності шихти, 
зважаючи на максимальне видалення з концентратів цього вугілля 
високозольних неспікливих фракцій [4]. 

Подальші дослідження можливості покращення властивостей 
спікливого вугілля проведені зокрема методом глибокого збагачення у 
важких середовищах при густині розділення 1300 кг/м3 [5]. Змінення 
петрографічного складу при глибокому збагаченні вугілля показало, що 
вплив його неоднаковий для різних марок вугілля. Для порівняння в табл.1 
наведено петрографічний склад вугілля різних марок до збагачення (в 
чисельнику) та після збагачення (в знаменнику). 

Таблиця 1 – Результати петрографічного дослідження вихідного та 
збагаченого вугілля 

Петрографічний склад, % Марка вугілля вітриніт (Vt) ліптиніт (L) інертиніт (I) 
ДГ 52,6/61,1 16,2/15,6 31,2/23,3 
Г 78,1/79,9 3,9/5,0 18,0/15,1 
Ж 87,1/89,3 1,8/2,9 11,1/7,8 
К 87,4/89,1 0,7/1,8 11,9/9,1 

ПС 76,7/80,8 0,5/0,8 22,8/18,4 
 

Як видно з даних таблиці, глибоке збагачення суттєво впливає на вміст 
вітриніту малометаморфізованого вугілля (марка ДГ). Відбувається 
збільшення цього параметра на 8,5 %, спостерігається зменшення вмісту 
інертеніту на 7,9 %. Тенденція змінення вмісту мікрокомпонентів вугілля 
інших марок при глибокому збагаченні аналогічна. Причому найбільш суттєві 
змінення характерні для малометаморфізованого вугілля. Так, до найбільшого 
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змінення суми спікливих компонентів (Vt+L) глибоке збагачення приводить 
саме у малометаморфизованого поганоспікливого вугілля. 

Результати досліджень гравітаційного збагачення поганоспікливого 
вугілля марки КС (підгрупа 1КСФ)  показали можливість отримання при 
густині розділення 1360 кг/м3 концентрата марки КО (підгрупа 1КОВ) з 
виходом 73 % [6]. Вміст опіснюючих компонентів (ΣОК) при збагаченні 
знизився  з 55 до 25 %. Вугілля такої марки регламентується за основними 
напрямами використання в якості коксової основи шихти для шарового 
коксування. Крім того, що отримане вугілля марки більш високого рівня, в 
процесі  збагачення знизився вміст оксиду кальція в золі, досягнуті необхідні 
значення параметрів основності золи, реакційності здатності коксу та 
міцності коксу після реакції з СО2. Так, індекс основності золи Ио зменшився з 
2,22 до 1, 28, реакційна здатність коксу CRI зменшилась з 31,9 до 24,6 %, 
міцність коксу після реакції зросла з 51,5 до 60,9 % [6].  

При флотаційному збагачені підвищення спікливості вугільних шламів 
зумовлено зниженням їх зольності та розділенням їх на окремі петрографічні 
складові. Відомо, що крайові кути змочування і, відповідно, флотованість 
блискучих і матових інградієнтів вугілля різні. Кращою флотованістю 
володіють вітриніт і ліптиніт через більший крайовий кут змочування, 
гіршими – фюзиніт з тонкими мінеральними включеннями. 

Одним із методів селективного збагачення вугільних шламів може бути 
використання відмінності в швидкості флотації різних  компонентів вугілля. 
Проведеними раніше дослідженнями показано, що якість концентрату 
флотації окремих камер різна (рис.1) [4].  
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Рисунок 1-  Зміна вмісту петрографічних мікрокомпонентів  в 

концентраті  флотації по камерах машин 
 

Вміст вітриніту і сума спікливих компонентів зменшуються від перших 
камер до останніх і досягає найменшого значення у флотаційному 
концентраті 7-ї та 8-ї камер. Вміст фюзиніту збільшується від перших до 
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останніх камер та досягає найбільшого значення в концентраті 7-ї та 8-ї 
камер. Видалення з шихти для коксування високозольного флотоконцентрату 
останніх камер, що характеризується низькою спікливістю, дозволяє 
поліпшити спікливість всієї шихти та якість коксу. 

Ефективність флотації підвищується при використанні реагентів, до 
складу яких входять гетерополярні сполуки - продукти озонування аполярних 
вуглеводнів або відходи бутилового спирту. Із застосуванням таких реагентів 
в результаті флотаційного збагачення дрібних (< 0,2 мм) фракцій  
поганоспікливого вугілля марки КС (підгрупа 1КСФ)  отримано концентрат 
марки КО (підгрупа 1КОВ) з виходом 81 % [6]. Флотоконцентрат вміщує на 
25 % більше спікливих компонентів, ніж вихідна проба, індекс основності 
золи концентрата – 1,35; реакційна здатність коксу CRIи- 25,2, міцність коксу 
після реакції – 60,1 %. За технологічними показниками отриманий концентрат 
відповідає міжнародним стандартам, що пред’являються до вугілля для 
отримання якісного металургійного коксу  

Використовуючи різні методи підвищення ефективності флотації [7], 
можна значно підвищити якість отриманих концентратів і відповідно 
доменного коксу.  

Висновки 
1. В теперішній час зростає актуальність збагачення рядового вугілля як 

одного з основних технологічних факторів підготовки вугілля до коксування. 
Це зумовлено скороченням видобудку цінних марок коксівного вугілля,  
зростанням зольності  рядового вугілля та вимогами до якості коксу. 

2. Збагачення вугілля  для коксування дозволяє не тільки видалити 
мінеральні домішки з рядового вугілля, а й поліпшити петрографічний склад 
вугілля, що забезпечує отримання доменного коксу однорідної структури з 
високими механічними властивостями. 

3.Глибоке гравітаційне збагачення поганоспікливого вугілля, а також 
ефективне флотаційне збагачення вугільних шламів дозволяє значно 
збільшити (на 9-25 %) вміст спікливих компонентів, що забезпечує, в 
середньому,  зменшення реакційної здатності коксу на 7  та підвищення 
міцності коксу після реації на 9 %. 
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ДОСТОИНСТВА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

Все более высокие требования к оборудованию в промышленности 
предъявляет повышенные требования ко многим узлам и деталям. К таким 
узлам относятся подшипники скольжения.  

Преимущества подшипников скольжения: 
• малые радиальные габариты; 
• стойкость к ударам, вибрациям; 
• повышенная работоспособность на больших скоростях; 
• возможность выдерживать значительные нагрузки; 
• точность установки; 
• невысокая стоимость, особенно, в случае больших диаметров 

валов; 
• простота изготовления; 
• точность установки вала; 
Практически все требования к этим подшипникам достаточно точно 

соблюдаются и регулируются, но вопрос о его качественной смазке для 
снижения коэффициента трения практически всегда остается открытым. 
Поэтому интенсивный отвод тепла от локальных зон, которых происходит 
граничное или полусухое трение с выделением тепла, является одним из 
основных требований для работы подшипников скольжения. 

Одним из вариантов снизить вероятность их возникновения, а в 
некоторых случаях и полностью исключить является использование новых 
пористых материалов – газаров [1, 2]. Газары образуются в результате 
прохождения особой газоэвтектической реакции. Пересыщенный газом 
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расплав металла при кристаллизации распадается на металл и газ, который 
образует упорядоченную структуру. Как правило образующиеся поры 
направлены вдоль направления теплоотвода. Поскольку газ легко изменяет свой 
объем под действием давления, то этим можно пользоваться для изменения 
размеров пор. Размер пор можно изменять от нескольких микрон до сантиметров. 
Ранее широко проведенные исследования показали возможность получения этих 
материалов практически из всех чистых промышленных металлов и ряда их 
сплавов [3, 4]. Если рассматривать структуру газара, которая представляет собой 
практически сито из металла, то ясно, что зон, лишенных смазки в подшипниках, 
существовать не должно (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Вид структуры газара с порами диаметром 50 мкм. 
В настоящее время для изготовления основы подшипника скольжения 

необходимы специальные износостойкие сплавы – бронзы определенных 
марок. Зачастую это сплавы, в которых, возможно, не будет формироваться 
необходимая пористая структура - прямые каналы достаточной длины и 
диаметра. В настоящее время, как правило, для подшипников используются 
алюминиевые бронзы типа БрА7, БрАЖ 9-4 и подобные им. Поэтому прежде 
всего необходимо выяснить возможность получения необходимой структуры 
газаров из этих сплавов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗАРА  
ИЗ БРОНЗЫ БРА9 

Для первоначальных исследований был выбран сплав бронзы БрА9, 
который согласно диаграммы Cu-Al имеет практически фиксированную 
температуру плавления (рис. 2). 

Состав жидкой фазы в эвтектической точке соответствует 8,5 вес.% А1 
и его кристаллизация происходит аналогично чистому металлу и возможно 
формирование пористой структуры газара. Кроме получения линейных, 
цилиндрических пор необходимо получить их необходимое направление – 
радиальное для подвода смазки к внутренней поверхности.  
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Рисунок 2 - Диаграмма состояния Cu-Al 

 

Сейчас в промышленности наиболее часто используются другие марки 
бронз БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАМц10-2 и другие, которые обладают 
более высокой износостойкостью и прочностью.  

Но добавление дополнительных компонентов сплава (железо, марганец 
и т.д.) усложняют диаграмму состояния и прогнозировать поведение сплава в 
процессе формирования его литой пористой структуры достаточно сложно. 
Поэтому основной задачей исследования стоит выяснение закономерностей 
формирование заданной структуры в одном из износостойких сплавов бронзы 
БрАЖ 9-4 как наиболее близкого по химическому составу к бронзе БрА9. 

Эксперименты показали, что в сплаве БрА9 формируется хорошая 
пористая структура газара с возможностью регулирования параметров пор 
(рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Макроструктура отливок из БрА9 с радиальной 

ориентацией пор 
Вероятнее всего близкая к ней структура сформируется в 

промышленной бронзе БрАЖ9-4. Проведенные предварительные 
эксперименты показали возможность изготовления подшипников из 
алюминиевых бронз. Были изготовлены заготовки подшипников разной 
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толщины с пористостью 40-45% и 30–35% из бронзы БрА9, которые при 
испытаниях показали хорошие результаты по антифрикционным свойствам и 
проницаемости для масла (рис. 4).  

 
Рисунок 4 - Вид заготовок подшипника скольжения из бронзы БрА9 

со стенкой разной толщины 
 

В нашем случае скорее всего реализуется полужидкостное трение, при 
котором большая, но не вся поверхность контакта покрыта масляной пленкой. 
В этих условиях коэффициент трения составит 0,008…0,08. Сухое либо 
граничное трение создается при недостатке или отсутствии смазочного масла. 
Для пары металл-металл коэффициент трения в этом случае равен 0,1…0,5. 

Установление более точно величины коэффициента трения было 
сложно в связи с отсутствием необходимого оборудования. 

Однако эти исследования носили предварительный характер, и 
самосмазывающиеся подшипники были изготовлены исключительно для их 
испытания. Их изготовили с различной толщиной стенки и диаметром пор 
порядка 0,5 – 1,0мм. Такой диаметр пор в подшипнике с малой  толщиной  
стенки  (3мм)  обеспечил  практически полную ее проницаемость по всей 
поверхности трения. 

В случае подшипника с более толстой стенкой (25мм) поры диаметром до 
1,0 мм большей частью оказались непроницаемы. Проницаемыми оказались поры 
диаметром 1,3 – 1,8 мм, которые имели незначительную конусность и на 
поверхность скольжения выходили диаметром 0,5-0,7 мм. Это показывает 
необходимость формирование конусных пор для обеспечения качественной 
смазки трущихся поверхностей в подшипниках скольжения из газаров. 

Выводы 
1. Рассмотрены конструкции и преимущества наиболее перспективных 

современных подшипников скольжения. 
2. Выяснена принципиальная возможность получения газаров из 

износоустойчивой бронзы БрА9 с близкими к заданным параметрам структурой. 
3. Выяснена необходимость формирования конической формы пор для 

обеспечения качественной смазки в зоне трения, поскольку цилиндрические 
часто не обладают необходимой длиной и проницаемостью. 

4. Получение газаров из бронз другого состава требуют 
дополнительных исследований для определения этой возможности. 
Необходимо определение параметров управления структурой пор и их 
ориентацией в образцах. 
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Трубопрокатні установки з тривалковим розкатним станом, на відміну 
від всіх інших установок для виробництва гарячекатаних труб, забезпечують 
прокатку труб з підвищеною точністю. Точність по товщині стінки труб, 
прокатаних на агрегаті з тривалковим станом, в 2,0-2,5 разу перевершує 
точність труб, що отримують на автоматичних установках [1]. Найбільш 
ефективним є використання цих установок для прокату товстостінних труб з 
відношенням зовнішнього діаметру до товщини стінки не більше 11,5÷12,0. 

Останні роки спостерігається тенденція підвищення об'ємів 
виробництва тонкостінних підшипникових труб з відношенням  діаметру 
труби  до товщини стінки (D/S) більше 12,5. 

Слід зазначити, що припуск під обточування залежить від точності 
прокатаних труб і в першу чергу від кривизни і абсолютної овальності. У 
практиці виробництва встановлено, що залежно від розміру труб величина 
припуску знаходиться в межах 1,5-5,0мм [2]. 

Експериментально встановлено, що при нерівномірному охолоджуванні 
і термообробці підшипникові труби набувають додаткової наведеної 
кривизни. В процесі правки кривизна трансформується в овальність 
зовнішнього діаметру і, крім того, збільшується залишкова напруга в 
матеріалі труби. Причому рівень наведеної овальності труб при 
охолоджуванні, термообробці і правці досягає 0,6мм. 
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Відмічені деякі негативні чинники існуючої технології сприяють 
підвищеній витраті металу при механічному обточуванні. 

В зв'язку з цим можливі декілька напрямів вдосконалення існуючій 
технології: 

1. Підвищення точності труб з гарячого переділу, розробка способів 
рівномірного охолоджування і термообробки, що виключають наведену кривизну. 

2. Введення додаткової операції обробки зовнішнього діаметру труб 
перед обточуванням зовнішньої поверхні. 

Реалізація першого напряму вимагає корінної модернізації 
охолоджувальних столів, удосконалення режимів термообробки і конструкції 
термічних печей. Реалізація цього напряму зажадає значних капітальних 
витрат, які збільшать собівартість готової продукції [3]. 

Досліджена вдосконалена технологія виробництва гарячекатаних 
підшипникових труб, в якій передбачена додаткова операція обкатки труб в 
холодному або теплому стані перед обточуванням зовнішньої поверхні.  

Сьогодні технологія виробництва гарячедеформованих підшипникових 
труб змінилася. Нагрів заготовок здійснюється тільки в одній кільцевій печі 
(друга піч вимкнута). Відсутні операції: центровка заготовок, нагрів в піч з 
крокуючими балками. 

Внаслідок відсутності нагріву в ПКБ труби потрапляють на гаряче 
калібрування з нерівномірною температурою по довжині, що обумовлює 
погіршення точності труб по діаметру після калібрування. 

Аналіз технічної літератури встановив, що після операції 
сфероідизуючого відпалу збільшується кривізна труб. В процесі холодної 
правки кривізна виправляється, а овальність зовнішнього діаметру 
збільшується на 0,5-0,6 мм. 

Висновки 
1. Проведено аналіз якості гарячекатаних підшипникових труб, що 

виробляються за традиційною технологією, який виявив, що реальні втрати 
металу при обточці через овальність труб складають 3,7-15,1 кг на кожній 
трубі. 

2. Запропонована вдосконалена технологія виробництва підшипникових 
труб, в якій додатково здійснюється операція обкатки на двовалковому стані з 
лінійкою. 

3. Розглянуті особливості процесу деформації при обкатці і можливості 
ведення реверсивної обкатки. 

4. Розроблена методика розрахунку таблиць прокатки за вдосконаленою 
технологією. 

5. Проведено порівняний аналіз результатів виробництва 
підшипникових труб за стандартом компанії SNR по традиційній та 
вдосконаленій технології. При виробництві труб розміром 74,4×8,2 по новій 
технології, додаткова економія складає 1,89 кг металу на 1 м труби. 
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Вдосконалення змішувачів, як основного обладнання для підготовки 

компонентів шихти, є основоположним шляхом в вирішенні питання 
підвищення ефективності агломераційного та коксохімічного виробництва. 
Операція змішування являється основною, адже за нею тягнеться подальший 
технологічний цикл, для якого є характерним використання складного 
обладнання. Таке обладнання схильне до постійного зносу внаслідок 
безперервного тертя при транспортуванні шихтової суміші. 

Аналіз найбільш розповсюджених сучасних наукових праць [1-4] показав, 
що теоретичною основою створення та розвитку змішувальної техніки для 
компонентів вугільної шихти є використання обладнання з одночасною функцією 
розпушення та змішування компонентів гомогенної суміші. 

Для даного дослідження серед різноманіття конструкцій змішувальної 
техніки було обрано роторний змішувач. Це обумовлено рядом переваг: 
змішувач встановлюються безпосередньо над стрічкою конвеєра; відсутність 
значних динамічних навантажень; можливе впровадження в умовах діючих 
конвеєрних ліній без істотних капітальних витрат; змішування концентратів, 
вугілля та іншої сировини, яка має здатність змерзається при вантажних 
перевезеннях, з присадками, які запобігають змерзання; зниження вологості 
на конвеєрі (при послідовному завантаженні сухих та вологих компонентів); 
підсушування на конвеєрі (при послідовному завантаженні холодних та 
гарячих компонентів) [5]. 

Розглянемо детальніше конструкцію секції роторного змішувача, яка є 
першою по ходу постачання матеріалу і впливає на енергосилові параметри 
змішувача. 
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Секція змішувача (рис.1) складається з трьох паралельно закріплених 
валів 1, на крайніх валах розміщено два типи роторів, а саме тросовий (з 
гнучким елементом) 2 та лопатевий 3. Середній вал розміщений на нижньому 
ярусі рами секції та призначається для приводу вібруючого ролика 4. 
Тросовий ротор 2 є ведучим, обертання якому передається від електричного 
двигуна 5 через клинопасову передачу 6 і шків 7. З іншої сторони секції, на 
кінцях роторів розмішені три шківи 8, які пов’язані між собою клинопасовою 
передачею 9, передаючи обертання лопатевому ротору 3 та вібруючому 
ролику 4,  при цьому ротори обертаються один відносно одного в одному 
напрямі. На роторах 2 та 3 перпендикулярно валам розміщені троси та лопаті 
відповідно. Конструктивна схема робочих вузлів секції роторного змішувача 
показана на рис.2. 

 
 

Рис. 1 – Конструктивна схема секції роторного змішувача [5] 
 

 
 

Рис. 2 – Конструктивна схема робочих елементів змішувача 
 

З конструктивних особливостей роторного змішувача, приведених на рис. 
2, видно, що перший ротор з тросовими елементами виконує функцію 
розпушувача шару приводячи матеріал у суспендований стан, а другий лопатевий 
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здійснює його переміщення та екскавацію. При цьому вібруючий ролик 4 
утворює додаткові коливання конвеєрної стрічки, що позитивно впливає на якість 
готової суміші. Робота в тандемі таких роторів та ролику дозволяє отримати 
гомогенну шихтову суміш з меншими енергетичними витратами. 

Сумарна потужність приводу складається з потужності однієї секції 
змішувача (рис.1) та вібруючого ролику 4, який наведено на конструктивній 
схемі рис.2 

III NNN  ,                  (1) 
де  NI  – сумарна потужність тросового та лопатевого роторів, кВт;  NII –
загальна потужність витрачена на подолання сил тертя в опорах валу Nтр, з 
супутнім підкиданням матеріалу Nм 

 
заг

рІІІnI MMk
N










55,9
,                (2) 

де kn – коефіцієнт запасу встановленої потужності механізму привода с 
урахуванням додаткових опорів, (kn = 1,2…1,5); ηзаг – загальний коефіцієнт 
корисної дії привода механізму; ωр – кутова швидкість обертання ротора,  с-1; 
MІ – крутний момент на валу з тросовими елементами, Н·м; MІІ – крутний 
момент на валу лопатевого ротора, Н·м. 

Крутний момент МІ на валу I-го ротора (з тросовими елементами), який 
виконує функцію розпушувача, можна визначити за формулою 

,
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де і – кількість розпушувачів (тросових елементів) в прошарку матеріалу, шт; 
Gроз – розподілене навантаження на один розпушувач, Н/м2; мат

рV  – об’єм 
розпущенного матеріалу, м3; fсд – коефіцієнт внутрішнього зсуву матеріалу, 
який для сипких матеріалів прирівнюється до коефіцієнта внутрішнього тертя 
матеріалу fвн; І

ротm  – власна маса ротору з тросовими елементами, кг; g –
 прискорення вільного падіння, м/с2; Dр – діаметр ротора, мм; μ – коефіцієнт 
тертя в підшипниках опори ротора. 

Розрахункова епюра по визначенню навантаження Gроз(x), яке діє на 
один розпушувач, представлена на рис.3, з якого видно, що навантаження Gроз 
(x) розподіляться по закону трапеції [8]  від точки B до точки C та відповідно 
дорівнює 

   ,axKGxG Bроз         (4) 
де K – тангенс кута нахилу кута β дотичної до епюри навантаження 

.
b
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В нашому випадку навантаження в точці В буде характеризуватись 
максимальною висотою шару матеріалу H на конвеєрній стрічці, котрий не 
перевищує величину в 0,2 м, а кут β – визначається кутом природнього 
відкосу змішувального матеріалу, який не перевищує для більшості 
металургійних шихтових матеріалів 30-35°. В такому випадку величина К 
складе від 0,09÷0,18, тобто зневажливо замала в порівнянні з одиницею. 
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Крутний момент МI в своєму кінцевому вигляді буде дорівнювати 
  .
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Крутний момент МII валу ротора 3 (рис.2), який виконує функцію 
розпушення і екскавацію матеріалу можна визначити за формулою 

,
2

  лопІІ
ротрмII

D
gmLVmM       (7) 

де mмV – імпульс сили від руху матеріалу по конвеєрній стрічці, яка його 
транспортує; mм – маса кускової частини матеріалу, кг; V – швидкість 
конвеєрної стрічки, м/с; ωр – кутова швидкість обертання лопатевого ротора; 
Lм – шлях транспортування матеріалу, який можна прийняти рівним довжині 
дуги ротора 

Потужність, витрачена на підкидання матеріалу 
,вкм EN          (8) 

де Eк – кінетична енергія зворотно-поступальних рухомих мас матеріалу за 
один оберт валу, та визначається як 

,22
вмк АmE          (9) 

тоді        ,32
вмм АmN        (10) 

де mм – маса матеріалу, кг; А – амплітуда коливань; ωв – частота вимушених 
коливань. 

Таким чином отримані залежності дозволяють розрахувати потужність 
роторного змішувача безперервної дії з вібруючими роликами встановленого 
над стрічкою конвеєра та окрім цього проаналізовані параметри які істотно 
впливають на енергозатрати при змішуванні металургійної сировини. 

Висновки 
Результати отриманих досліджень можуть бути використанні при 

розробці технічної системи роторний змішувач безперервної горизонтально-
направленої дії – стрічковий конвеєр  з метою підвищення якості підготовки 
металургійних шихтових матеріалів. Результати отриманих досліджень 
можуть бути використані для подальших досліджень у сфері підвищення 
ефективності металургійного виробництва. 
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Наукова новизна роботи:розроблена математична модель відстеження 
нагріву і охолодження сегментів шліфувального кола при обробці.  

Мета роботи:дослідити процес нагріву шліфувального кола при 
переривчастому шліфуванні сегментним колом зі змінною шириною секторів. 

Об'єкт дослідження: процес нагріву і охолодження шліфувального кола 
при обробці. 

Методи дослідження: теоретичне  дослідження. 
 Аналіз літературних джерел виявив, що при шліфуванні звичайними 

цільними кругами в зоні контакту інструменту з деталлю виникає нагрівання. 
Сильний нагрів шліфувального кола погано впливає на інструмент. Від 
нагрівання коло може тріснути, на ньому з’являються мікротріщини, а це 
впливає на чистоту обробки деталі. Для аналізу нагріву сегментного 
шліфувального кола при обробці, розглянуті роботи провідних вчених в 
цьому напрямку Якимов А.В., Алексеев Н.С., Алиев Т.А, Гуськов В.И., 
Иванова Т. Н., Узунян М.Д.. Сегментне  шліфування значно зменшує нагрів 
інструменту і деталі, через свої сегменти виникає коротко плине нагрівання і 
остигання елементів кола і самої деталі. 

З точки зору теплофізики всі плоскі деталі поділяються на: масивні, 
тонкі і клиновидні. Масивні - це пластини, при шліфуванні яких тепловий 
потік від оброблюваної поверхні без перешкод відводиться вглиб деталі з 
незначною зміною температури під поверхневих шарів. При шліфуванні 
тонких пластин тепловий потік на своєму шляху зустрічає перешкоду у 
вигляді настановної поверхні. Якщо тепловідвід з цієї поверхні недостатній, 
то теплота накопичується в деталі і призводить до небажаного фізико-
механічного й структурного стану поверхневого шару. Аналогічні теплові 
процеси відбуваються і при шліфування клиновидних пластин, до яких 
відносять всі деталі, що мають сполучення двох плоских поверхонь з кутом 
розчину не більше 90°. Побудована математична модель для визначення 
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температури переривчастого шліфування дозволяє виконати оптимізацію 
геометричних параметрів переривчастих шліфувальних кругів за критерієм 
найменшої температури переривчастого шліфування при одній і тій же 
роботі, необхідної для видалення однакового припуску різними колами. 

 
Рисунок 1 – Форма і положення в системі координат температурних 

імпульсів переривчастого шліфування 

 
Рисунок 2 – Залежність температури шліфування від часу нагріву в 

початку макроциклу нагріву 
 

З аналізу даних видно, що в міру виходу температури переривчастого 
шліфування на стале значення імпульс температури його періодичної компоненти 
зменшується по амплітуді з 72,7 до 51,1 ° С і приймає більш пологу форму: у 
порівнянні з імпульсом 1 імпульс 2 прагне вийти на своє стале значення. Крім 
того, імпульс 2 містить верхню позитивну частину з максимальним значенням 
+23,479 ° С,розташовану вище нульового рівня температури, і нижню негативну 
частину зі значенням -27,603 ° С, розташовану нижче цього рівня (див. рис. 1). 
Аналогічні розрахунки при s = 0,5 показали, що висота верхньої позитивної 
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частини усталеного імпульсу стає рівною висоті його нижньої негативній частині, 
а при s <0,5 верхня позитивна частина імпульсу стає більше по модулю його 
нижньої негативній частині. 

 
Рисунок 3 – Пульсуючий тепловий потік з інтервалом часу нагрівання і 

охолодження при сегментному шліфуванні  
 

Для підвищення ефективності і надійності шліфування, пропонується 
проводити переривисте шліфування сегментними колами. Була побудована 
математична імітаційна модель процесу сегментного шліфування.  

 
 

Рисунок 4 – Реалізація імітаційної моделі в обчислювальному середовищі 
MS Excel 

 

На графіку гарно видно ефективну інтенсивність нагрівання і 
охолодження сегментів шліфувального кола. По даній імітаційній моделі 
можливо підбирати необхідну кількість сегментів для забезпечення різних 
умов сегментного шліфування. Наприклад для різного металу, діаметру 
шліфувального кола, охолодження при обробці (з СОЖ, сухе), різні режими 
різання залежно від обладнання яке використовується на підприємстві. 
Використовуючи номограму можливо вирішити такі питання, як  підвищення 
продуктивності без змінення температури та зниження температури без зміни 
продуктивності. 
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Рисунок 5 – Номограма для контролю ширини сегмента і температури 

нагріву 

  

 
Рисунок 6 – Номограми для вибору шліфувального сегментного круга з 

перемінним кроком:  
а - перший варіант; б – другий варіант 

 
Імітаційна модель процесу нагріву для переривистого шліфування 

сегментним колом показала, що нагрів сектору проходить швидко але в 
короткому часовому інтервалі, а охолодження цих секторів проходить 
швидше завдяки пустотам в шліфувальному колі. Таким чином утворюється 
стабільне короткочасне нагрівання і швидке охолодження секторів 
шліфувального кола, яке не перевищує його робочої температури. Такий 
спосіб шліфування значно підвищить ефективність і надійність для 
оброблювання жаростійких металів. 
 

а 

б 
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Рисунок 7 – Схема переривистого шліфування 

 

Висновки  
Побудовані номограми дають можливість обирати не просто сегментні 

шліфувальні круги, а і круги з перемінним кроком, що дає можливість 
змінювати простір для зміни і контролю стану шорсткості, зносу круга і шару 
знятого матеріалу. Так, в результаті використання сегментного круга знос 
менший, а продуктивність вища ніж при звичайному шліфуванні.  

В залежності від розміщення секторів можливо отримати різні результати. 
В одному випадку можливо зробити меншу шорсткість; в другому випадку 
зробити менший знос інструменту, щоб підвищити точність; а в третьому, 
можливо збільшити продуктивність при обмеженому зносі і шорсткості. 
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДЕФОСФОРАЦІЇ СТАЛЕВОЇ ВАННИ 
В УМОВАХ ВИСОКОГО ОКИСНЕННЯ ШЛАКУ 

 

Студент М.О. Ізюмцев 
Керівник – проф., канд. техн. наук А.П. Горобець 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

Підвищення інтенсивності теплообмінних процесів в ході плавлення 
металозавалки в електродугових печах при використанні альтернативних 
джерел енергії досягається шляхом вибору раціонального дуттьового режиму 
кисню і введення вуглецьмістких матеріалів. Співвідношення кількості кисню 
і вуглецю, що вводяться в розплав, вносить зміну в механізм окисно-
відновних процесів. 

Аналіз виробничих даних показує, що при роботі дуттьових пристроїв 
спостерігається значне переокислення металу [O]: 

                                     [O] = [O]факт. – [O]рівн., 
де [O]факт. – фактична концентрація кисню, визначена методом Е.Д.С. і 
досягає значень 900-1200 ppm; [O]рівн. – рівноважна концентрація кисню, 
визначена при 1600°С з умов рівноваги реакції [C] + {O} = COr і рівна 250 
ppm.   

Певний внесок в переокиснення металу вносить підвищений вміст FeO 
в шлаковій фазі як результат окиснення заліза, при якому вміст FeO в шлаку 
становить 25-30% мас. [2]. 

Для оцінки впливу газоподібного кисню і розчиненого в металі виконано 
аналіз реакцій окиснення заліза. Підвищення вмісту закису заліза позитивно 
впливає на асиміляцію шлаком вапна, як це випливає з рівняння (1): 
   ICaO = K1(CaO + 1,35MgO – 1,09SiO2 + 2,75FeO + 1,9MnO – 39,1),           (1) 
де ICaO  питомий масопотік СаО в шлаку, кг/м2.с; МеО – вміст у шлаку 
відповідних оксидів, % масс.; К1 – коефіцієнт пропорційності. 

При виплавці металу під вапняно-залізистими шлаками створюються 
передумови для ефективної дефосфорації металу, механізм якої в рамках 
молекулярної моделі будови шлаків описується реакцією (2): 

                                  [P] + 5/2[O] = ½(P2O5)                                           (2) 
                                 , кДж/моль. 

Кінцевим продуктом реакції (2) є фосфат Р2О5. Для оцінки можливості 
асиміляції його шлаком використовується показник фосфатної ємності шлаку 
СР: 

 
          Наведений вираз сульфатної ємності шлаків відображає певний 
формалізм процесу дефосфорації по реакції (2), оскільки не враховує 
створення 2-х і 3-х кальцієвих фосфатів, які визначаються в системі CaO.P2O5. 
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Очевидно, з урахуванням молекулярної моделі будови шлаків дефосфорацію 
металу необхідно представляти рівнянням (4): 

                             2[P] + 5[O] + 3(CaO) = 3(CaO.P2O5)                               (4)  
                            Gт = -670,4 + 0,188T, кДж/моль. 

Аналіз термодинамічних умов протікання процесу дефосфорації за 
схемою (4), на відміну від схеми (2), підтверджує результати численних 
досліджень і практичних даних про негативний вплив підвищення 
температури на дефосфорацію металу. 

Наслідком підвищення температури шлаку є ефект електропровідності 
шлакових систем, що в свою чергу дає підставу вивчати взаємодію 
компонентів шлаку і протікання масообмінних процесів з позицій теорії 
іонної будови шлаків. Стосовно до дефосфорації металу за участю шлакової 
фази реакція дефосфорації може бути представлена на основі іонної моделі 
будови шлаку, що базується на взаємодії фосфору з киснем: 

 
Для іонної моделі будови шлаку з наявністю аніонів фосфату   

фосфатна ємність шлаку визначається з виразу (6): 

 

 
Обчислення сульфатної ємності  C'' за рівнянням (6) укладено через 

неможливість експериментального визначення  і неможливості 
застосування теорії ідеального розчину для визначення термодинамічних 
характеристик і параметрів. 

З огляду на зазначені обмеження при використанні іонної моделі 
будови шлаку автори більшості досліджень застосовують феноменологічний 
підхід до визначення активностей і коефіцієнтів активності компонентів 
шлаку, заснований на обробці масиву експериментальних даних для 
отримання напівемпіричних формул. 

Питання і теорія процесу дефосфорації з позицій іонної будови шлаків 
дуже докладно узагальнені у відомої монографії авторів О.А. Єсіна і П.В. 
Гельда [1]. Автори виконали детальний аналіз спільного впливу окису 
кальцію і закису заліза на протікання процесу дефосфорації із залученням 
вираження (8): 

 
де L – коефіцієнт розподілу фосфору; Ni – молярна кількість іонів;  - 
відношення коефіцієнтів активностей аніонів О2- та . 
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Значення  обчислюється за рівнянням (9): 

 
Підвищення концентрації СаО призводить до зниження іонної частки 
 з одночасним збільшенням . Ці протилежні впливи проявляються в 

максимальному значенні L. У той же час при підвищеній концентрації закису 
FeO в шлаку отримують розвиток реакції утворення одно- і двухкальцієвих 
феритів (10) і (11): 

                          2(CaO) + (Fe2O3) = (2CaO.Fe2O3)                      (10)  
                           G = -53086 + 2,5T, Дж/моль 
                           (CaO) + (FeO) = (CaO.Fe2O3)                            (11)  
                            G = -29680 + 4,8T, Дж/моль 
Підсумком протікання зазначених реакцій є зниження концентрацій 

СаО, що беруть участь в дефосфорації металу, що проявляється в зниженні 
показника L. 

Висновки 
Узагальнюючи результати досліджень і виробничі дані, рекомендується 

для проведення дефосфорації формувати шлак з основністю 2,5-2,8 і вмістом 
FeO в межах 12-16%. 
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Исследования проводили на образцах из стали 03Х11Н8М2Ф-ВД.  
Коррозионностойкая мартенситностареющая сталь (МСС) подвержена 

обычной коррозии и коррозии под напряжением. Сопротивление коррозии 
сталей и сплавов возрастает при легировании их хромом. При содержании 10-
12% Cr и 8-10% Ni стали имеют достаточную коррозионную стойкость не 
только в атмосферных условиях, но и в некоторых агрессивных средах. 
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 Хром, как легирующий элемент, не вызывает старение мартенсита         
Fe-Ni-сталей. Однако его присутствие (более 6-8%) в МСС на основе Fe-Ni-Cr 
приводит к дополнительному упрочнению при нагреве, что связано с 
образованием дисперсных зон, обогащённых хромом. 
 У мартенситностареющих коррозионностойких сталей сопротивление 
коррозии под напряжением выше, чем у коррозионностойких мартенситных 
сталей при одинаковом уровне прочности. 

Для определения влияния температуры закалки на механические 
свойства стали 03Х11Н8М2Ф-ВД заготовки образцов диаметром 20 мм, 
изготовленные из проката, проходили термическую обработку по режимам: 
нагрев под закалку от температур 8000С, 8500С, 9000С, 9500С, 10000С, 10500С, 
11000С, выдержка 40 мин., охлаждение на воздухе, затем старение 3500С в 
течение 3 ч. 

Наибольшие значения прочности имеют плавки с повышенным 
содержанием кремния (до 0,41%), с наибольшим экстремумом при закалке от 
950 0С: ƠВ=1100МПа, Ơ0,2=980МПа. 

Плавка с меньшим содержанием кремния (до 0,17%), но содержащая 
титан (до 0,13%), имеет незначительное занижение по характеристикам 
прочности, по сравнению с плавкой с повышенным содержанием кремния, 
при закалке от 9500С ƠВ=1040МПа, Ơ0,2=950МПа. 

Исследование микроструктуры металла после закалки от различных 
температур показало, что при закалке от 8000С, 9000С, 9500С характер структуры 
изменяется незначительно и представляет собой пакетный мартенсит. 

На основании экспериментальных данных о влиянии температуры 
закалки на комплекс механических свойств стали с различным содержанием 
(в пределах марочного состава) кремния, титана, бора, меди, вольфрама, 
можно заключить, что оптимальной температурой закалки можно считать 
температуру 9500С. 

Увеличение содержания кремния (до 0,41%) способствует повышению 
прочности и снижению вязкости стали. Содержание титана до 0,13% благоприятно 
влияет на комплекс прочностных, пластичных и вязких свойств стали. 

Для определения влияния температуры старения на свойства стали 
03Х11Н8М2Ф-ВД образцы после закалки с температуры 9500С на воздухе 
проводили старение при температурах 2500С, 3500С, 4800С, 5200С, 5800С, 
6600С с временем выдержки 3 часа. 

Механические свойства стали после различных температур старения 
приведены на рис.1, из которого очевидно, что с повышением температуры 
старения от 2500С до 5200С прочностные характеристики растут, так 
временное сопротивление увеличивается от 1100 МПа до 1150 МПа. 

На рис.1 видно, что повышение температуры старения от 5200С до 
6600С приводит к уменьшению прочностных характеристик, так временное 
сопротивление уменьшается до 820 МПа, предел текучести до 700 МПа. При 
этом пластические свойства имеют максимальные значения при 5800С, 
относительное удлинение возрастает до 18%, относительное сужение – до 
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68%. При старении при 6600С эти характеристики снижаются до значений, 
полученных в интервале старения 250-5200С. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние температуры старения на механические свойства 

стали 03Х11Н8М2Ф-ВД 
 

Видно, что значение ударной вязкости с увеличением температуры 
старения от 5200С до 6600С имеет максимальное значение при температуре 
старения 5800С и равно 270 Дж/см2, увеличение температуры старения до 
6600С приводит к снижению ударной вязкости до значения 180 Дж/ см2. 

Упрочнение стали при температурах старения 4800С до 5200С связано с 
выделением интерметаллоидной фазы МоFe2, а в плавках, содержащих до 
0,15% Ti, с выделением фазы Ni3Ti. Кроме того, определённую роль в 
упрочнении играет процесс перераспределения дислокаций, возникающий в 
процессе фазового наклёпа. 

На рис.1 видно, что ударная вязкость стали незначительно возрастает в 
интервале температур старения от 3500С до 5200С и имеет резкое увеличение 
до 240 Дж/см2 после старения от 5800С, такое увеличение вязкости связано со 
стабилизацией аустенита обратного превращения таким элементом, как 
никель. Разупрочнение при старении 6600С связано с эффектом коагуляции 
упрочняющих фаз. 
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Оптимальный режим термической обработки стали 03Х11Н8М2Ф-ВД 
приведён на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – График режима термической обработки 

высокопрочных крепёжных элементов, работающих в морских условиях 
при низких климатических температурах из стали 03Х11Н8М2Ф-ВД 

 

На основании выполненных исследований оптимальный режим 
термической обработки стали 03Х11Н8М2Ф-ВД следующий: закалка от 
температуры 9500С с охлаждением на воздухе и последующее старение 5000С 
в течении 3-х часов с охлаждением на воздухе. При этом уровень 
механических свойств стали: временное сопротивление – 1150 МПа, 
условный предел текучести – 1050 МПа, относительное удлинение – 15%, 
относительное сужение – 60%, ударная вязкость KCU – 150 Дж/ см2. 
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УСТАНОВКАХ З ПІЛІГРІМОВИМІ СТАНАМИ 
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Інститут інтегрованих форм навчання 
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Одним з основних способів виробництва безшовних гарячекатаних труб 
великого і середнього діаметрів з товщиною стінок від 7 до 100 мм і більш, 
являється прокатка на установках з пілігрімовими станами. 

Даний процес дозволяє отримувати широкий сортамент безшовних 
гарячекатаних труб практично будь-якого призначення: труби нафтового 
сортаменту, обсадні, балонні, котельні, труби із спеціальних сталей і сплавів. 

Нині для процесу пілігрімової прокатки труб із злитка характерний 
високий коефіцієнт витрати металу (до 1,3), відносна невисока якість 
початкового мартенівського злитка. 

Перспективним є перехід при виробництві труб на безперервнолиту 
заготовку. Використання безперервнолитих заготовок круглого перерізу 
забезпечило значні переваги пілігрімового способу виробництва труб. Це 
пов’язано у першу чергу з підвищенням вимог до якості труб, що 
виробляються за зарубіжними стандартами, а також зросла кількість мірних 
труб, що виробляються. 

У зв’язку з переходом на безперевнолиту заготовку актуальність 
проблеми зниження витрати металу при прокатки труб на пилигримовых 
установках значно зросла. Це обумовлено великими втратами високоякісного 
металу, що стало не доцільним. 

Виконано аналіз технічних рішень спрямованих на зниження втрат 
металу, а також запропоновані варіанти вирішення даної проблеми. 

Встановили основні напрями зниження витрат металу на пілігрімових 
установках. 

1. Поліпшення якості початкової заготовки. 
Основним резервом поліпшення якості початкової заготовки для 

виробництва труб на пілігрімових установках, окрім приведеного вище, 
являється використання безперервно литої заготовки, що дозволить 
економити 16-20 % металу. 

2. Зниження технологічної обрізі.  
Високий витратний коефіцієнт металу при прокатці труб нафтового 

сортаменту обумовлений наявністю технологічних відходів - затравки і 
пільгерголовки, які складають 8-10 % маси початкового злитка, при цьому в 
затравку йде зазвичай 3-4 %, а в пільгерголовку - 5-6 % [1]. 

Кардинальним рішенням проблеми зниження обрізі в пильгерголовку та 
затравку э підготовка я переднього так і заднього кінців гільзи перед 
прокаткою на пілігримовому стані, прокат заготовок встик. 

3. Підвищення точності труб.  
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Труби після пілігримової прокатки мають значний розкид по товщині 
стінки, який обумовлений калібруванням і зносом інструменту, коливаннями 
початкової температури гільз, зміною температури в процесі прокатки 
внаслідок його тривалості (до 200°С), відхиленнями кута кантівки гільзи від 
90° і іншими чинниками. 

Основними шляхами підвищення точності труб по товщині стінки є: 
використання поля звужених або мінусових допусків при пільгеруванні і 
застосування систем автоматичного регулювання товщини стінки труби в 
процесі прокатки [2]. 

4. Застосування іншого гарячого переділу труб.  
Використання як другий гарячий переділ косовалкового прокатного 

стану з лінійками на короткій оправці дозволити кардинально розв'язати 
проблему зменшення маси приманки і пільгеровки, про що було сказано в 
роботі [2]. 

5. Калібрування кінців труб.  
У НМетАУ розроблена технологія [3] калібрування кінців обсадних 

труб під нарізку за допомогою машин обкату, що реалізовують разособисті 
схеми деформації: з посадкою зовнішнього діаметру труби на конус і з 
роздачею кінця труби по внутрішньому діаметру з подальшою посадкою на 
конус по зовнішньому діаметру. 

Висновки 
1. Проаналізовані основні шляхи зниження витрати металу на 

пілігрімових трубопрокатних установках, а саме поліпшення якості 
початкової заготовки, зниження технологічної обрізі в затравку і 
пільгерголовку, зниження обрізі при розкрої мірних труб, підвищення 
точності труб, застосування другого гарячого переділу труб за пильгерстаном, 
калібрування кінців обсадних труб під нарізку.  

2. Проаналізовані можливі способи зниження металовикористання при 
виробництві труб усього сортаменту установки 5-12, де стало ясно, що пошук 
шляхів зниження маси пільгерголовки і відповідно витрат металу є однією з 
основних проблем вдосконалення процесу гарячої пілігримової прокатки труб; 

3.Вперше встановлено що при реалізації процесу прокатки встик 
товстостінних труб з 5,12/ SD  можливе зменшення витратного коефіцієнту 
приблизно до 1,07, що відповідає таким установкам як автоматична і 
безперервна. Реалізація нового способу прокатки тонкостінних труб з 

5,12/ SD  дозволить здійснювати їх знімання з дорна без пошкодження 
кінця труби. Таким чином на сьогодні встановлено що процес пілігримової 
прокатки встик є одним з найекономніших в умовах сучасного ринку. 

Посилання 
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Істотним способом підвищення економічної ефективності доменного 
процесу за рахунок зменшення витрат коксу стало вдування більш дешевих 
додаткових відновлювальних реагентів (наприклад, пиловугільного палива 
(ПВП), мазуту або природнього газу) в зону циркуляції коксу в доменній печі. 

Для оптимальної роботи доменної печі з вдуванням (ПВП) необхідно, 
щоб вугілля, що вдувається, газифікувалося якомога швидше і якомога 
ефективніше в зоні фурм і зоні циркуляції коксу. Для цього слід залучати 
результати досліджень кінетики горіння ПВП, макрофізичні явища, розміри і 
структуру фурменої зони. Важливим є також вивчення особливостей 
теплообміну у фурменій зоні. 

Для аналізу особливостей теплообміну у фурменій зоні використали 
дані роботи [1], в якій приведені результати розрахунків для умов ДП № 5 
об’ємом 1513 м3 ПАТ «Єнакієвський металургійний завод». 

Теплова робота доменної печі при вдуванні ПВП змінюється із-за появи 
у фурменій зоні (ФЗ) яскравого вогнища, яке є результатом горіння частинок 
вугілля та утворення частинок золи, що плавляться. Внаслідок цього, вогнище 
стає джерелом інтенсивного теплового випромінювання. 

В технології доменної плавки без вдування ПВП у фурменому вогнищі 
утворюються відновлювальні горнові гази СО і Н2, а також міститься азот 
дуття. Ці двоатомні гази практично не здатні випромінювати та поглинати 
тепло. В теплообміні випромінюванням приймають участь відносно крупні (˃ 
20 мм) куски коксу. 

В технології з вдуванням ПВП у фурменому вогнищі згорають частинки 
пилу розміром 50-100 мкм з утворенням відновлювальних газів (СО і Н2) і 
щільних частинок золи. В результаті випромінювальна здатність газової 
порожнини фурменого вогнища стає на багато більше, ніж без вдування ПВП. 

За даними розрахунків роботи [1] була побудована серія графіків (рис. 1 
- 4), що пояснює зміни теплообміну при впровадженні технології вдування 
ПВП. 
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Ступінь чорноти вогнища без ПВП наближена до нуля (рис. 1, а), а далі 
зі збільшенням витрати ПВП до 5,132 кг/с зростає до 0,669. Приведена 
ступінь чорноти системи «поверхня ФЗ - фурма» навпаки знижується із 
зростанням витрати ПВП (рис. 1, б) з 0,53 (без вугільного пилу: 0,095 при 
витраті 5,132 кг/с. Внаслідок виникнення хмаринки із вугільної золи, що 
плавиться приведена ступінь чорноти системи «газова порожнина - поверхня 
ФЗ» зростає (рис. 1, в). З цієї ж причини зростає ступінь чорноти «газова 
порожнина-фурма» (рис. 2, а). 

 

 
  а       б 

 
в 

Рисунок 1 – Зміна ступеня чорноти фурменої зони (а), приведених ступеня 
чорноти системи «поверхня ФЗ - фурма» (б), і системи «газова порожнина - 

поверхня ФЗ» (в) 
 

Відповідно до зміни ступеня чорноти вогнища зростає потужність 
теплових втрат у фурменому поясі до 4,158 МВт при базовому рівні без ПВП 
2,824 МВт (рис. 2, б). Також росте потужність випромінювання на внутрішню 
поверхню ФЗ (рис. 2, в), котра, як вважають автори [1], використовується на 
нагрів продуктів плавки. Ця потужність зростає з 2,87 МВт без вдування ПВП 
до 12,96 МВт при витраті ПВП 5,132 кг/с, тобто у 4,5 рази. 

Сумарні теплові витрати зменшилися на меншу величину - у три рази 
(рис. 3, а). Хоча  теплова потужність фурменої зони в порівнянні з вдуванням 
природного газу дещо зросла (рис. 3, б), але не настільки, щоби компенсувати 
витрати від зменшення виносу тепла в шахту з горновим газом. 
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Рисунок 2 - Зміна приведеного ступеня чорноти системи «газова порожнина - 
фурма» (а) і потужності теплових втрат на фурми у фурменому поясі (б) і 

теплового потоку на внутрішню поверхню ФЗ (в) 
 

 
  а       б 

Рисунок 3 - Сумарні теплові витрати (а) і теплова потужність 
фурменої зони (б) 

 

Із зростанням витрати ПВП росте теоретична температура горіння у ФЗ 
(від 2098 0С без вдування ПВП до 2333 0С при подачі пилу з витратою ˃ 5 кг/с 
(рис. 4, а). В той же час різко зменшується так звана балансова температура 
горнових газів (рис. 4, б). Поряд з цим зменшується вихід горнового газу як 
на тону чавуну з 1893 до 1503 м3/т так і в часі з 56,87 до 51,43 м3/с [1]. Тому 
не зовсім ясно за який рахунок може підвищуватися температура продуктів 
плавки (на 312 0С при витраті ПВП 120 кг/т чавуну, як стверджують автори). 
Зниження виходу і температури горнових газів скорочує винос тепла в шахту, 
зменшує теплову і відновлювальну обробку шихти, що сходить вниз. Тому 
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«зайве» тепло у ФЗ виконує функції компенсатора погіршення підготовки 
шихти в надфурменому просторі. 

 

 

 
Рисунок 4 - Теоретична температура у ФЗ (а) і балансова 

температура горнових газів (б) 
Висновки 
1. Із зростанням витрати ПВП росте теоретична температура горіння у 

ФЗ (від 2098 0С без вдування ПВП до 2333 0С при подачі пилу з витратою ˃ 5 
кг/с та різко зменшується балансова температура горнових газів. Поряд з цим 
зменшується вихід горнового газу, як на тону чавуну з 1893 до 1503 м3/т, так і 
в часі з 56,87 до 51,43 м3/с.  

2. Зменшення виходу і температури горнових газів приводить до 
погіршення теплового і відновлювального впливу на шихту в шахті доменної 
печі. Тому підвищення температури горіння у ФЗ компенсує погіршення 
підготовки шихти в надфурменому просторі. 

Посилання 
1. Исследование особенностей теплообмена в фурменной зоне доменной печи 

при вдувании ПУТ / [С. Л. Ярошевский, А. М. Кузнецов, Ю. Л. Курбатов та 
ін.]. // Бюллетень "Черная металлургия". – 2017. – № 4. – С. 14–22.  

 
 
 

а 
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ЗМІЦНЕННЯ ТРУБОПРЕСОВОҐО ІНСТРУМЕНТА 
КАРБОНІТРАЦІЄЮ.  

ПЕРЕВАГИ ПРОЦЕСУ В ПОРІВНЯННІ З ГАЗОВИМ АЗОТУВАННЯМ 
 

Аспірант1, викладач2 Л.С. Кривчик, 
проф.1, канд. техн. наук Т.С. Хохлова, викладач-методист2 В.Л. Пінчук 

1Національна металургійна академія України (НМетАУ), кафедра 
термічної обробки металів, м. Дніпро 

2Нікопольський фаховий коледж НМетАУ, м. Нікополь 
 

Методом пресування виробляється велика кількість напівфабрикатів, 
виготовлених з чорних і кольорових металів. 

Продуктивність прес-установок, якість і вартість готової продукції 
залежить значною мірою від якості пресового інструменту, вартість якого 
становить до 25% від вартості переробки всього пресового цеху [1, c.44]. 
Робочий інструмент працює в умовах високих температур, інтенсивних 
швидкостей ковзання і значного питомого тиску, що зумовлює необхідність 
використати як матеріал високолеговані теплостійкі інструментальні сталі, 
які мають підвищену в’язкість і міцність [3, c.87]. 

Умови роботи пресового інструменту характеризуються значними 
тепловими та силовими навантаженнями на інструмент. При гарячому 
пресуванні температура нагріву заготовок з різних матеріалів становить від 
400 до 1600°С, а робочі шари інструменту можуть нагріватися до 800°С і 
вище. Тиск на гравюру матриць досягає 1000 МПа. 

З урахуванням умов експлуатації до матеріалу ставляться такі вимоги: 
висока теплостійкість; в'язкість; висока розгаростійкість; зносостійкість; 
жаростійкість; висока теплопровідність [2, c.124].  

 Матриця є найбільш важливим інструментом, в якому змінюється 
форма заготовки, тому вона – найбільш зношена частина пресового 
інструменту. Основні причини руйнування матриць: втрата форми і розмірів 
каналу, крихке руйнування і розгарні тріщини (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Картина зносу матриці трубопрофільного пресу 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 89 

Пресові голки, або трубні оправки,– це інструмент, який утворює 
внутрішню порожнину труби (рисунок 2). Під час пресування голки 
працюють в найбільш важких умовах, тому що піддаються розтягуючим та 
здавлюючим напругам при підвищеній температурі поверхневого шару 
внаслідок тертя металу і теплового ефекту деформації. Під час роботи 
відбувається подовження голки за рахунок її пластичної деформації, 
зношення її робочої поверхні, можливі обриви голок в різьбовій або робочій 
частині, згин або руйнування, утворення повздовжних або поперечних 
тріщин, що є головними причинами порушення процесу пресування труб 
[1,с.116]. Картина зносу голки-оправки трубопрофільного пресу показана на 
рисунку 3.  

  
Рисунок 2 – Голка – оправка Рисунок 3 – Картина зносу голки-

оправки трубопрофільного пресу 
 

Особливістю виробництва труб пресуванням з нержавіючих і 
високолегованих сталей є низька стійкість пресового інструмента. 

Таблиця 1. Стійкість пресового інструмента 
Стійкість для труб із 

 
Інструмент вуглецевих 

сталей 
нержавіючих 

сталей 

сплавів і 
високолегованих 

сталей 
Матричні кільця і 

вставки 300 – 500 до 5 –7 до 5 

Трубні оправки 
(голки) 300 – 500 50 – 80 20 – 50 

Внутрішні втулки 
контейнери 2000 – 3000 400 – 600 до 300 

Штемпельні головки 5000 – 10000 2500 – 5000 1000 – 2000 

 
Для виготовлення голок-оправок для пресування труб та матричних 

кілець найчастіше використовують вториннотвердіючі штампові сталі 
4Х5МФ1С та 5Х3В3МФС, які піддають термічній обробці [4, с.157]. 
Традиційна технологія термозміцнення інструменту з штампових сталей 
уявляє собою загартування з наступним відпуском. Загартування проводиться 
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для розчинення значної частини карбідів і одержання високолегованого 
мартенситу. Тому температури загартування – підвищені й обмежуються 
лише необхідністю зберегти дрібне зерно й достатню в'язкість. 

Наступний відпуск викликає додаткове зміцнення внаслідок 
дисперсійного твердіння. Для підвищення в'язкості його виконують 
найчастіше при більш високих температурах на більш низьку твердість: 45 – 
52 HRC і трооститну структуру (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Мікроструктура сталі 4Х5МФ1С після загартування від 
1070С і відпущеної при 550 – 570С (1 відпуск),  

530 –550С (2 відпуск) (троостит відпуску), * 500 [4, c.366] 
 
Нагрівання до 1080–1100С створює досить повне насичення аустеніту 

(мартенситу) і високі міцностні властивості. Більше нагрівання не потрібне; воно 
уже мало поліпшує теплостійкість, але викликає значний ріст зерна в сталях до 
бала 8 (при 1150С) і сильно погіршує в'язкість, пластичність і розгаростійкість. 
При загартуванні важливим завданням є захист від обезвуглецювання; оскільки 
температури загартування – високі. Обов'язкове застосування заходів захисту; 
найбільш доцільне нагрівання в соляних ваннах. 

Після загартування дані сталі рекомендується підстужувати на повітрі 
до 950 – 900С, а потім прохолоджувати в маслі. 

Операцію відпуску виконують негайно після загартування з метою 
попередження тріщин. Як правило, відпуск роблять на твердість 45 – 52 HRC. 
Оскільки при нагріванні для відпуску в структурі зберігається багато 
аустеніту, доцільне проведення дворазового відпуску. Температура другого 
відпуску може бути на 10 – 20С нижче, а його тривалість на 20 – 25% менше, 
чим першого відпуску. Охолодження після відпуску проводиться на повітрі.  

Ефективним способом зміни складу поверхневого шару штампового 
інструмента, що забезпечують необхідний комплекс властивостей його 
робочої поверхні, є хіміко-термічна обробка. У результаті змінюються 
структура й властивості поверхневого шару, підвищуються міцність, зносо- і 
теплостійкість сталі шляхом утворення стійких у процесі нагрівання карбідів, 
нітридів, боридів і т.п. [ 4, c.341]. 
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Внаслідок низької експлуатаційної стійкості матричних кілець і голок-
оправок в даній роботі запропоновано після загартування з відпуском 
провести хіміко-термічну обробку – карбонітрацію в розплаві солів ціанатів і 
карбонатів лужних металів. Процес уявляє собою діфузійне насичення 
поверхні азотом і вуглецем одночасно. Процес відомий в усьому світі завдяки 
брендам: ARCOR, TENIFER, TUFFTRIDE, MELONITE, QPQ, DYNA-BLUE, 
BLACKNITRIDE та інші. Дана технологія є альтернативою газовому 
азотуванню, але в протилежність азотуванню в поверхневому шарі 
утворюються карбонітридні фази, більш пластичні і менш крихкі, ніж при 
азотуванні. Процес має незаперечні переваги в порівнянні із іншими 
процесами зміцнення поверхні – поверхневим загартуванням струмами 
високої частоти, іонним азотуванням, цементацією, ціануванням, 
нітроцементацією, гальванохромуванням, фосфатуванням та ін. Перевагою 
даної технології є висока швидкість насичення, рівномірність нагріву і 
насичення в розплаві, збільшення зносостійкості і корозійної стійкості 
поверхні, зниження коефіцієнту тертя в 1,5 – 5 раз, екологічність і 
нетоксичність ціанатних солей. Процес ведуть при температурі 540 – 600°С, 
час витримки 4 – 6 годин, товщина шару 0,12 – 0,3 мм [12, c.171]. 

Властивості деталей після карбонітрації багато в чому залежать від 
ступеня легування сталей. Чим більше легована сталь нітрідоутворюючими 
елементами (Cr, V, Mo, Al, Ti, W, Mn), тим менше товщина шару, але вище 
його твердість. Карбонітрирований шар за своїми параметрами найбільш 
близький до азотованого (тому карбонітрацію іноді називають «рідинним» 
або «м'яким» азотуванням) і ціанованого шару, при цьому він має ряд переваг 
і позбавлений недоліків зазначених технологій [13, c.245]. 

Основні переваги процесу карбонації. Зміцнення деталей з будь-яких 
марок сталі і чавуну, можливість значно підвищувати твердість і 
зносостійкість вуглецевих сталей типу сталі 20, 09Г2С, а також аустенітних 
нержавіючих сталей типу 12Х18Н10Т, які традиційному газовому азотуванню 
піддаються погано; висока швидкість насичення. За 14 години на поверхні 
формується зміцнений шар, по глибині і твердості аналогічний або більший , 
ніж одержаний за 10 – 60 годин традиційного азотування; рівномірність 
нагріву і насичення. Відсутнє викривлення, забезпечується висока точність; 
зміцненню піддаються остаточно механічно оброблені деталі; не потрібна 
наявність додаткового припуску; підвищення втомної міцності на 50 – 80%. 
Підвищується працездатність деталей, що працюють з циклічними 
навантаженнями, за рахунок створення стискаючих напружень на поверхні; 
збільшення зносостійкості деталей орієнтовно в 2– 11 разів, в порівнянні з 
цементацією, нітроцементацією, газовим азотуванням; відсутня крихкість 
карбонітрованого шару; підвищення корозійної стійкості сталей; вуглецеві і 
низьколеговані сталі після карбонітрації набувають властивостей 
високолегованих нержавіючих сталей; зниження коефіцієнта тертя в 1,5 – 5 
разів. Карбонітрований шар виконує роль додаткового змащення в парах 
тертя. 
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Послідовність операцій при карбонітрації. Попередня підготовка - 
очищення, промивання, знежирення; підігрів деталей до температури 350 –
400 ° С; карбонітрація; охолодження деталей (на повітрі, у воді або маслі в 
залежності від марки сталі); оксидування деталей (при необхідності); 
полірування (дрібнозернистий абразив, пасти, полірувальні кола, склоструйне 
полірування); повторне оксидування деталей; промивання, сушка деталей [14, 
c.138; 15, c.53] 

Основні хімічні реакції, що відбуваються в розплаві при 
карбонітрації: 

8CNO" = 2СО3= + 4 CN" + СО2 + 4N + С      (1) 
      4N + 12 Fe = 4 Fe3N        (2) 
          С + 3Fe = Fe3C        (3) 
Дослідження активності ціанатних ванн показало, що для досягнення 

високої ефективності зміцнення штампового, трубного інструменту з 
високолегованих сталей найбільш доцільно використовувати ванну складу 
75-85% ціанату калію і 15-25% карбонату калію. Ванна даного складу має 
високу хімічну активність і хорошу технологічність. 

У поверхневому шарі інструменту утворюється карбонітридна зона, яка 
характеризується високою твердістю, красностійкістю і зносостійкістю. В 
процесі карбонітрації на поверхні сталей формується зміцнений шар, що 
складається з декількох зон.  

Верхній шар являє собою ℇ-карбонітрид типу Fe3 (N, C), під яким 
знаходиться діфузійна зона (гетерофазний шар), що складається з твердого 
розчину вуглецю і азоту в залізі з включеннями карбонітридних фаз, 
твердість якої значно вище твердості серцевини (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Мікроструктура матричного кільця сталі 5Х3В3МФС після 
карбонітрації *600 

 
Теорія та аналіз отриманих результатів. Результати заміру твердості 

інструменту (кілець і голок-оправок) та зразків сталей, що досліджуються, 
наведені в таблиці 2 і 3, а структури зразків наведені на рисунку 6. 
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Таблиця 2. Режими термічної обробки інструменту 
Марка сталі Обробка HV5 
4Х5МФ1С Загартування + відпуск+ карбонітрація 986; 966; 946 
4Х5МФ1С Відпал + карбонітрація 494; 487; 532 

ДИ-23 (5Х3В3МФС) Відпал + карбонітрація (1) 891; 857;874 

ДИ-23 (5Х3В3МФС) Відпал + карбонітрація (2) 795; 841; 781 

ДИ-23 (5Х3В3МФС) Загартування + відпуск + карбонітрація 1095; 1027; 1120 

  

Таблиця 3. Результати заміру твердості дослідних зразків інструменту 
після різних режимів термозміцнення 

Температура,С 
відпуску Марка 

сталі загартування I II карбонітрації 
Твердість 

HV 

4Х5МФ1С 1070 550 570 530 -550 - 600-650 
4Х5МФ1С 1070 550-570 530 -550 560-580 986-1027 
4Х5МФ1С 1070 550-570 530 -550 560-580 960-1030 

5Х3В3МФС 1080 550-570 530 -550 560-580 1145-1171 
5Х3В3МФС 1080 550-570 530 -550 560-580 1120-1197 

 
У даній роботі проведене дослідження штампових сталей 4Х5МФ1С та 

5Х3В3МФС для виготовлення матричних кілець складних матриць і голок-
оправок для пресування нержавіючих труб на трубопрофільних пресах після 
різних режимів термічної обробки. Характерною рисою сталей є комплексне 
легування й схильність до дисперсійного твердіння. Дисперсійне твердіння 
забезпечує гарні деформуючі властивості інструмента [14, с.156]. 

Структури зразків досліджуваних сталей після загартування, після 
загартування і двократного відпуску, після карбонітрації показані на рисунках 
6…11. 

  
Рисунок 6– Мікроструктура сталі 
4Х5МФ1С після загартування від 

1070С (мартенсит голчастий, 
аустеніт залишковий і карбіди), *500 

Рисунок 7– Мікроструктура сталі 
5Х3В3МФС після загартування від 

1080С (мартенсит голчастий, 
аустеніт залишковий і карбіди), *500 
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Рисунок 8 – Мікроструктура сталі 
4Х5МФ1С після загартування та 
двократного відпуску, (троостит 

відпуску) *500 

Рисунок 9 – Мікроструктура сталі 
5Х3В3МФС після загартування та 

двократного відпуску, троостит 
відпуску) *500 

  
Рисунок 10 - Мікроструктура голки-

оправки з сталі 4Х5МФ1С після 
карбонітрації, 600 

 Рисунок 11 - Мікроструктура 
матричного кільця з сталі 

5Х3В3МФС після карбонітрації, 
600 

  
Після проведення азотування інструменту азотований шар на поверхні 

складається з нітридної зони Fe23N (ε-фаза) і Fe4N (`-фаза) і підшару 
азотистого фериту (α-фаза), в якому при охолодженні виділяються нітриди 
хрому, молібдену, алюмінію (рисунок 10). В процесі карбонітрації на 
поверхні сталей формується зміцнений шар, що складається з декількох зон. 
Верхній шар являє собою ℇ-карбонітрид типу Fe3 (N, C), під яким знаходиться 
дифузійна зона (гетерофазний шар), що складається з твердого розчину 
вуглецю і азоту в залізі з включеннями карбонітридних фаз, твердість якої 
значно вище твердості серцевини (рисунок 10,11) 

Зносостійкість інструментальної сталі, тобто здатність її протистояти 
різним видам зношування поверхні, є характеристикою довговічності 
інструмента. Зношування супроводжується не тільки фізичним руйнуванням 
робочого шару й втратою маси металу, але і його пластичним 
деформуванням. У результаті обох процесів змінюються форма й розміри 
робочих крайок [6, с.44]. 
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Таким чином, зносостійкість дуже складна властивість. Вона 
визначається не тільки хімічним складом, структурою й механічними 
властивостями, але й властивостями матеріалу, що обробляється, умовами 
експлуатації інструмента, його конструкції. Останні визначають характер 
зношування: абразивний, адгезійний, ерозійний, дифузійний і ін. [6, с.36]. 

В заводських умовах традиційна технологія термозміцнення голок 
представляє собою загартування з наступним трикратним відпуском для 
отримання твердості 54–55 НRC. Запропонована технологія термозміцнення 
виключає третій відпуск і додатково використовує карбонітрацію інструменту 
з метою зміни структури й властивостей поверхневого шару, підвищення 
міцності, зносо- і теплостійкості сталі шляхом утворення стійких у процесі 
нагрівання карбонітридів. 

В результаті сталь здобуває високу твердість на поверхні HV1100 – 
1120, що не змінюється при нагріванні до 600 – 650°С, високий опір 
зношуванню, високу межу витривалості, корозійну стійкість. Графіки 
термічної обробки інструменту з використанням карбонітрації показані на 
рисунках 12,13. 

 

 
Рисунок 12 – Графік термічної обробки голки з сталі 4Х5МФ1С з 

використанням карбонітрації 
 

 
 

Рисунок 13 – Графік термічної обробки кільця з сталі 5Х3В3МФС з 
використанням карбонітрації 
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Висновки 
1. Удосконалення технології термічної обробки пресового інструменту 

(загартування з відпуском і послідуючою хіміко-термічною обробкою замість 
звичайної технології – загартування з відпуском) дозволить збільшити 
стійкість пресового інструменту на 30% та знизити витрати по переробці 
виготовлення труб, а також покращити якість внутрішньої поверхні труб 
(відсутність плівок, порізів та інших дефектів неіржавіючих труб). 

2. Використання карбонітрації є альтернативою газовому азотуванню, 
але в протилежність азотуванню в поверхневому шарі утворюються 
карбонітридні фази, більш пластичні і менш крихкі, ніж при азотуванні. 

3. Перевагою даної технології є висока швидкість насичення, 
рівномірність нагріву і насичення в розплаві, збільшення зносостійкості і 
корозійної стійкості поверхні, зниження коефіцієнту тертя в 1,5 – 5 раз, 
екологічність і нетоксичність ціанатних солей. 
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За постановлення теплових завдань під час нагрівання металу в 

термічних печах слід заздалегідь розв’язати задачу теплопровідності в металі, 
що нагрівають. У печах камерного типу нагрівання металу під термічну 
обробку здійснюють, як правило, за багатоступеневими температурно-
часовими режимами, що передбачають виконання періодів нагрівання, 
ізотермічної витримки й охолодження, які регламентовані за швидкістю 
змінювання температури металу та за часом. Реалізація таких режимів є 
можливою лише за наявності інформації про динаміку розподілу теплоти в 
металі, що нагрівають. 

Відомою є інженерна модель поширення теплоти в тілах, запропонована 
Й.Д. Семікіним [1], згідно якої масивне тіло подають у вигляді n шарів і за 
підводом теплоти до тіла відбувається послідовне нагрівання цих шарів. 
Розподіл теплових потоків і температури у тілі на будь-який момент часу 
залежить від характеру розподілу поверхневого потоку на момент часу, що 
передує тому, який розглядають. За значної кількості шарів у масивному тілі 
така модель наближається до системи, що безперервно розподілена у 
просторі. Нагрівання кожного окремого шару математично може бути 
описано одновимірним диференціальним рівнянням теплопровідності. 

Теплові потоки від нагрівальних газів до кладки та між окремими 
шарами пластини подають у формі рівняння Ньютона-Рихмана. 

Рівняння миттєвого теплового балансу для першого шару пластини 
можна записати як: 

1
1 1 2 1 2( ) ( )m m n ,

dTm c F T T F T T
d      


 ,                               (1) 

де  mm – маса металу в пластині, кг; сm - середня теплоємність металу 
пластини, кДж/(кгK);  – сумарний коефіцієнт тепловіддачі від 
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нагрівальних газів конвекцією та випромінюванням, Вт/(м2K); 1,2 – 
коефіцієнт тепловіддачі від першого шару до другого, Вт/(м2K); F – площа 
поверхні пластини, що нагрівають, м2; Тн.г, Т1, Т2 – відповідно температура 
нагрівальних газів, першого та другого шару пластини;  – час, с. 

Виконуючи перетворення рівняння (1) та здійснюючи ділення його обох 
частин на вираз ( +1,2) F, отримують: 

2
1 2 1 21
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.                         (2) 

Тоді рівняння миттєвого теплового балансу для i-го шару пластини має 
вигляд: 
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Для спрощення запису рівняння (3) уводять наступні позначення: 
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Отже, для пластини нескінченної довжини, що складається з n шарів, 
можна записати систему рівнянь виду: 

21211
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де  1 2i , ...n ; 1, i … n – постійні часу, які визначають динаміку змінювання 
температури в n шарах пластини; í ã,1k  … nnk ,1  – коефіцієнти теплопередачі 
між окремими шарами пластини; начT1 , нач

iT , нач
nT  – початкова температура 

першого, i-го і n-го шарів пластини відповідно. 
У роботі [2] наведено рівняння, яке отримано шляхом переходу від 

класичного одновимірного диференціального рівняння теплопровідності в 
частинних похідних до його диференціально-різницевого виду: 

)( iii
i

i ku
d
du




  .                                           (5) 

де  i – постійна часу печі; ki – коефіцієнт передачі; і – величина 
запізнювання за i -им каналом управління; ui,  – взаємопов’язані функції. 

Зіставлення рівнянь системи (4) з рівнянням (5) вказує на їх ідентичний 
характер, що є підтвердженням адекватності запропонованої математичної 
моделі загальноприйнятим представленням. 

Комп’ютерне подавання системи (4) є імітаційною моделлю нагрівання 
пластини нескінченної довжини, яка може бути реалізованою за допомогою 
пакету прикладних програм «MatLab 6.5 SP1\7+Simulink 5/6», спеціально 
розроблених для аналогічних завдань [3]. 
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Для оцінки адекватності запропонованої моделі виконано чисельне 
розв’язання одновимірного диференціального рівняння теплопровідності 
кінцево-різницевим методом у неявному вигляді для постійних значень 
теплофізичних властивостей металу. Результати моделювання підтверджують 
можливість вибрання оптимальних алгоритмів управління тепловим 
навантаженням термічної печі. 
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Підвищення стійкості футерівки кисневих конвертерів у сучасних 

сировинних умовах роботи українських металургійних підприємств залишається 
актуальним завданням. Нестабільний склад металошихти конвертерної плавки, 
заміна металевого брухту залізовміщуючою сировиною та матеріалами з 
підвищеним вмістом SiO2, впровадження практики попереднього підігріву 
металодобавок шляхом продувки з використанням кисневої фурми перед 
заливанням рідкого чавуну та т. ін. суттєво ускладнює задачу утримання 
захисного гарнісажного шару на периклазовуглецевій футерівці агрегату. 
Особливо це актуально у перший період конвертерної плавки.  

На сьогодні найбільш ресуроефективним способом нанесення гарнісажу 
залишається прийом роздування модифікованого магнезіальними присадками 
кінцевого конвертерного шлаку азотними струменями з використанням 
різноманітних конструкцій наконечників фурм та технологічних прийомів [1-3].  

Внаслідок проникнення шлакометалевого розплаву крізь пори у 
вогнетриві протікають зміни, що закінчуються утворенням робочої зони на 
границі «шлак-вогнетрив». Проникнення окисленого (FeO>20%) шлаку, з 
крайовим кутом змочування <10 град у вогнетрив при температурах вище 
14000С протікає у в’язкісному режимі, який лімітується не капілярним 
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тиском, а в’язкою течією розплаву у порах [4]. В той же час, поверхня 
графітових включень вогнетриву не змочується шлаковим розплавом 
(крайовий кут змочування більше 900), що термодинамічно унеможливлює 
капілярне проникнення шлаку у вуглецьвміщуючий матеріал. Проникнення 
шлаку у вогнетрив полегшується зі зменшенням поверхневого натягу та 
крайового кута змочування, збільшенням діаметру пор та каналів. Для 
зменшення хімічного впливу на футерівку шлак повинен знаходитись у 
області насичення MgO. У цьому разі відбувається гальмування масопереносу 
MgO з периклазовуглецевої футерівки до шлаку, шлак буде насичуватись 
MgO з розчиненням присадженого флюсу, тим самим запобігаючи хімічному 
зносу футерівки. 

Відповідно до рекомендацій [5] для формування шлаків з зменшеною 
агресивною дією на футерівку та збереженням високих рафінуючих 
властивостей на початку продувки у діапазоні температур (Т) 1350-1400 0С та 
основності шлаку (В) 2,0-3,0 од. концентрацію магнію у шлаку достатньо 
підтримувати на рівні 6,0-7,8 %, у середині продувки (Т=1500-1550 0С; В=3,0-
4,0 од.) – на рівні 6,5-8,0 % та наприкінці продувки (Т=1650-1700 0С; В=3,0-
4,0 од.) – на рівні 8,0-9,5 % відповідно. Підвищена концентрація насичення 
MgO (20-25%) для шлаків початкового періоду плавки визначається за 
діаграмою стану системи CaO-MgO-FeOX-SiO2. У цей період такі оксидні 
системи здатні розчинити додатково ще 8-14 %MgO. У середині продувки 
забезпечується формування шлаків з концентрацією MgO, наближеною до 
області насичення, а наприкінці – до області перенасичення 
магнезіовюститом (до 9 %MgO). 

Так як в’язкість шлаку підвищується при насиченні його твердими 
частками, що вимиваються з футерівки, критичне значення температури 
плавлення постійно зростає та можно очікувати, що проникнення шлаку у 
пори вогнетриву припиниться, коли температура футерівки стане нижчою ніж 
температура плавлення шлаку, збагаченого компонентами вогнетриву. 
Легкоплавкі фази шлаку з підвищеним вмістом (FeO) сприяють адгезії до 
вогнетриву, а тугоплавкі фази – забезпечують опір ерозії та тепловий.  

Таким чином, важливим завданням є коригування швидкості 
масопереносу у шлаку (з підвищеним (FeO)) у перший період плавки, що 
можливо забезпечити шляхом підвищення в’язкості шлаку (розосередженим 
внесенням тугоплавких часток у об’єм шлакової ванни [6]), зменшенням зони 
контакту шлаку з футерівкою, збільшенням величини крайового кута 
змочування тощо. 

Автори даного дослідження вивчення особливостей поверхневих явищ 
при розтіканні по поверхні периклазовуглецевого вогнетриву модифікованого 
первинного конвертерного шлаку проводили з використанням методики 
повного факторного експерименту і установки на базі печі Таммана та 
пірометра, з фіксацією процесів високошвидкісною зйомкою. У якості 
параметру оптимізації прийняли величину крайового кута змочування θ, а у 
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якості факторів впливу: Х1 – величину добавки до шлаку СаО, %;  Х2 – 
величину добавки MgO, %; Х3 – діаметр тугоплавких часток, мм. 

У серії дослідів зразки шлаків різної основності (В=0,8-1,9) 
розташовували на підготовлених поверхнях периклазовуглецевого 
вогнетриву, вилучених з різних зон кисневого конвертера та з різним 
ступенем зневуглецювання. Зразок модифікованого шлаку розплавляли, 
забезпечували його розтікання по поверхні вогнетриву та вивчали 
закономірності змочування. Порівнювали змочування вогнетриву висхідним 
та шлаком, модифікованим тугоплавкими частками різних діаметрів (від 0,6 
до 3,6 мм), визначали зміну роботи адгезії шлаку (рис. 1).  Встановлено, що 
для модифікованих шлаків на границі контакту вогнетриву та шлаку не 
виявлено газового зазору, в той же час внутрішній об’єм шлаку 
характеризується розвиненою газовою пористістю. За результатами 
експериментів запропоновані математичні моделі, придатні для моделювання 
умов змочування шлаками, що формуються у перший період конвертерної 
плавки та модифікованими добавками, поверхні периклазовуглецевих 
вогнетривів, і визначення напрямків удосконалення коригуючих впливів.  

 

 
Рисунок 1 - Вплив нерозчинних добавок розміром до 1,0 мм на зміну 

роботи адгезії конвертерного шлаку першого періоду плавки до 
вогнетрива 

 

За результатами моделювання з використанням запропонованих 
моделей та з врахуванням результатів оцінки характеру і інтенсивності зносу 
футерівки [7, 8] у різних зонах конвертера, встановлено наступне.  
Найбільший вплив на зміну крайового кута змочування для первинного 
конвертерного шлаку, модифікованого присадками тугоплавких часток, 
мають: розміри тугоплавких часток (діаметр більше ніж 3,0 мм негативно 
впливає на величину кута змочування шлаком вогнетриву); перевищення 
вмісту (MgO) понад 7,5-8,0 % призводить до зростання величини крайового 
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кута змочування вогнетриву; позитивний вплив на зменшення величини 
крайового кута змочування має підвищення вмісту (СаО) при раціональному, 
для даної основності, вмісту (MgO). 

Математичне моделювання теплообміну у системі «шлаковий гарнісаж 
– вогнетрив» конвертера, з врахуванням зміни її товщини по ходу кампанії 
конвертера по футерівці, динаміки формування гарнісажного шлакового шару 
при роздуванні модифікованої присадками тугоплавких часток шлакової 
ванни проводили з використанням моделі [9].  

Розрахунки проводили для умов роздування шлаку у 250-т конвертері. 
На рисунку 2 представлені результати чисельного моделювання 
гідрогазодинаміки у робочому просторі конвертера, а також поля температур 
в робочому просторі, у гарнісажному шлаковому шарі та у вогнетривкому 
шарі футерівки конвертера.  

 

                   
                     а                                                          

 
                      б                                                                в 

 
Рисунок 2 - Результати моделювання нанесення шару гарнісажу (а), 
ізолінії температури (б), зміна температури середовища у робочому 

просторі конвертера та футерівки при різній товщині останньої:  
в - 800 та 200 мм 

 

Визначено, що при товщині футерівки у 1000…600 мм (перший та 
другий періоди кампанії конвертера по футерівці) температура навколо 
кожуху конвертера залишається практично незмінною. У такому випадку 
найбільший вплив мають теплоізолюючі властивості периклазовуглецевої 
футерівки з відносно малою теплопровідністю.  
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При зменшенні товщини футерівки до 400…200 мм інтенсивність 
тепловідведення від кожуху до оточуючого середовища збільшується (рис. 2), 
температура футерівки, що контактує з кожухом конвертера, суттєво 
підвищується. Температура нанесеного шлакового шару у зоні контакту з 
футерівкою при цьому зменшується. Таким чином, забезпечуються умови для 
підвищення в’язкості та прискорення кристалізації шлаку з формуванням 
гарнісажного шару підвищеної товщини. 

Висновки: Показано, що з підвищенням вмісту у шлаку першого 
періоду плавки (MgO) більш ніж 14% характер змочування шлаком 
вогнетриву (вплив зростання основності та окисленості) змінюється на 
протилежний. При вмісті у шлаку до 14% (MgO), до 13% (FeO) та 30% (СаО) 
відповідно, величина крайового кута змочування шлаком не перевищує 33,7 
град, що обумовлює розвинену поверхню контакту шлаку з вогнетривом. З 
підвищенням (MgO) до 16-18%, при 13% (FeO) та 30% (СаО) кут складає вже 
68,9…71,5 град, що свідчить про погіршення умов розтікання шлаку. 
Найбільш сприятливі умови для формування гарнісажного шару підвищеної 
товщини та міцності, у досліджених умовах, забезпечуються при зменшенні 
товщини футерівки до 400 мм і менше та застосуванні примусового 
тепловідведення від кожуху агрегату.  
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Влияние остаточного аустенита (Аост) в структуре цементованных 

сталей на их износостойкость остается дискуссионной. По общепринятым 
представлениям в поверхностном слое многих цементованных сталей 
необходимо обеспечить структуру высокоуглеродистого мартенсита и 
карбидов, а количество Аост не должно превышать 10-15 % [1].  

В данной статье обобщены результаты некоторых исследований, 
показывающие положительное влияние Аост, полученного в поверхностном 
слое, и эффекта самоупрочнения при нагружении на износостойкость 
цементованных сталей. Этими исследованиями показано, что Аост в структуре 
цементованного слоя деформационно метастабилен и претерпевает 
деформационное мартенситное  γост→αʹ превращение при изнашивании 
(ДМПИ) в зоне контакта.  

В ряде работ было установлено положительное влияние большего 
количества Аост на износостойкость и другие свойства. Так в работе [2] 
показано, что при испытаниях цементированных сталей марок 20Х, 18ХГТ, 
12ХН3А и 12Х2Н4А на установке Х4Б абразивная износостойкость 
возрастает с увеличением содержания остаточного аустенита до количеств, 
снижающих твердость почти в 2 раза. Наблюдаемая закономерность 
объяснена тем, что в процессе воздействия абразивных частиц аустенит 
превращается в мартенсит деформации (как термодинамически более 
устойчивый). При этом превращении углерод остается в твердом растворе, 
определяя его повышенное сопротивление разрушению. 

 В работе [3] было установлено, что в цементованной стали марки 20Х, 
закаленной с повышенной температуры (1080 °С), когда примерно 
сохраняется 38% аустенита, который затем превращается в мартенсит при 
абразивном воздействии, износостойкость имеет высокий уровень. Он мало 
отличается от такового в высоколегированной стали марки Х12Ф1, имеющей 
после термообработки мартенситно-карбидную структуру. 

 Влияние Аост на абразивную износостойкость сталей марок 18ХГТ и 
12ХН3А было изучено в работе [4]. Показано, что наибольшая износостойкость 
достигается в случае, когда в структуре поверхностного слоя обеспечивается 
преимущественно аустенитная структура (Аост≥ 80%). Это достигается закалкой с 
цементационного нагрева без подстуживания, а также повторного нагрева от 1000 
°С (отпуск 180 °С, 1 ч). В этом случае прирост мартенсита деформации на 
изнашиваемой поверхности был наибольшим (≥ 40 %). 
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Предложен способ упрочнения цементованных (нитроцементованных) 
сталей [5] предусматривающий получение большого количества 
метастабильного аустенита (вплоть до 100%) и последующее его 
превращение в мартенсит в структуре поверхностного слоя под влиянием 
различных воздействий. Для этого легированные стали подвергают 
цементации или нитроцементации, с последующей высокотемпературной 
закалкой для получения в поверхностном слое преимущественно аустенитной 
структуры, после чего проводят наклеп или отпуск, вызывающий 
дисперсионное твердение. В результате требуемая высокая твердость HRC 
60-62 может быть получена без закалки, что исключает коробление деталей. 
При этом создаются в поверхностном слое благоприятные сжимающие 
напряжения.    

В работах [6, 7] образцы сталей 25 и 50Г подвергались цементации в 
твердом карбюризаторе при температуре 930 ºС с выдержкой 10 часов, после 
чего проводилась закалка в масло от различных температур в интервале 800–
1100 ºС и низкий отпуск при 200 ºС, а на другой партии образцов проводилась 
плазменная обработка с различной величиной тепловложения, что 
обеспечивало нагрев в широком интервале температур от 900 до 1500 ºС и 
регулировалось скоростью перемещения образцов относительно плазменной 
струи аргона в пределах от 0,08 м/час до 0,63 м/час. После скоростного 
плазменного нагрева со скоростью 103-104 ºС/с происходило естественное 
охлаждение упрочненной поверхности со скоростью выше критической за 
счет теплоотвода во внутренние области образцов. Величиной тепловложения 
регулировали различные фазово-структурные состояния упрочненного слоя с 
содержанием различного количества и степени метастабильности Аост наряду 
с мартенситом и цементитом.  

Аост, сохраняющийся в поверхностном слое цементованной стали при 
последующей закалке, является метастабильным, так как в процессе 
абразивного воздействия претерпевает ост′ ДМПИ. Это превращение 
вызывает дополнительное самоупрочнение поверхностного рабочего слоя в 
виду образования дисперсного и более твердого мартенсита деформации в 
сравнении с мартенситом закалки. Само превращение сопровождается 
релаксацией микронапряжений. К тому же на развитие этого ДМПИ 
затрачивается дополнительная энергия абразивного воздействия, т.к. оно 
служит механизмом перераспределения баланса энергетических затрат, 
увеличивая затраты на пластическую микродеформацию и разрушение [8].  

На рис. 1 представлено влияние температуры закалки на относительную 
износостойкость цементованных сталей 25 и 50Г. После цементации, закалки 
от 1000 °С и отпуска при 200 °С достигается максимальная износостойкость в 
условиях сухого трения скольжения металл по металлу сталей 25 (εт =3,1) и 
50Г (εт=4,2), когда содержание Аост составляло 30 и 50% соответственно. 
Большая его часть претерпевает γост→αʹ ДМПИ в поверхностном слое.  
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Рисунок 1 - Влияние температуры закалки на коэффициент 

относительной абразивной износостойкости сталей 25 (а) и 50Г (б) [7] 
После предварительной высокотемпературной закалки с 1100 °С, 

которая проводилась специально для получения повышенного количества 
Аост, в цементованном слое стали 18Х2Н4МА содержалось ≈ 60% Аост. 
Следующий отпуск цементуемой и закаленной стали 18Х2Н4МА 
неоднозначно влияет на фазово-структурный состав насыщенного углеродом 
слоя и степень метастабильности Аост [9]. После отпуска при температурах 
200-400 °С структура насыщенного углеродом слоя закаленной стали 
практически не меняется, однако степень стабильности Аост повышается 
вследствие уменьшения уровня напряжений [8]. 

Отпуск при температурах 500-600 °С дестабилизирует Аост, что вызывает 
частичное мартенситное превращение при охлаждении до комнатной 
температуры, сопровождающееся образованием мартенсита закалки. 
Причиной дестабилизации Аост является выделение карбидов (Fe3C, Mо2C) 
уменьшение содержания углерода в ост-твердом растворе и повышение точки 
Мн. Это приводит к повышению твердости до HRC 56-59. С увеличением 
температуры отпуска от 200 до 600 °С в результате дестабилизации аустенита 
активизируется ост ' ДМПИ. После отпуска при температурах 500 ºС и 600 
ºС микротвердость поверхности (на расстоянии 0,05-0,2 мм) – максимальна 
(7000-7500 МПа), а далее по глубине плавно снижается. Это объясняется 
образованием мартенсита закалки и вторичным твердением мартенсита и Аост. 
В результате более интенсивного развития ост' ДМПИ после отпуска 500-
600 °С достигаются наиболее высокие показатели относительной 
износостойкости при адгезионном и абразивном изнашивании стали 
18Х2Н4МА (рис. 2). Поэтому температуру отпуска 500 °С можно считать 
оптимальной для повышения износостойкости цементованных сталей после 
высокотемпературной закалки. 

Таким образом, закалка цементуемых сталей (12Х2Н4МА и 
18Х2Н4МА) от различных температур (740-1040°С), а также и отпуск после 
высокотемпературной закалки 1100 °С при различных температурах (200-600 
°С) позволяют получать в насыщенных углеродом слоях метастабильный Аост 
и регулировать количество и степень его метастабильности в широких 
пределах. После оптимальных режимов обработки существенно повышается 
относительная износостойкость сталей за счет реализации ост' ДМПИ. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 107 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты относительной износостойкости стали 

18Х2Н4МА после высокотемпературной закалки от 1100 ºС и отпуска 
при разных температурах 

Положительное влияние Аост на износостойкость может быть 
реализвано не только в классических цементуемых сталях, но и в 
специальных сталях, например, нержавеющих и коррозионностойких,  
цементацией и последующей термообработкой [10]. Цементация стали марки 
12Х13 проводилась при температуре  930 °С в твердом карбюризаторе, 
достигалась глубина науглероженного слоя – 0,7 мм. После закалки с 900 °С и 
низкого отпуска (200 °С) структура слоя - мартенсит отпуска, карбиды и 
небольшое количество Аост. С повышением температуры нагрева под закалку 
цементованной стали 12Х13 с 900 до 1100 °С, несмотря на снижение 
твердости, относительная абразивная износостойкость  возрастает в 1,5 раза 
по сравнению с уровнем, полученным закалкой с 900 °С (табл. 1) [10].  

 

Таблица  - Влияние температуры нагрева под закалку на твердость и 
количество Аост в структуре поверхностного слоя цементованной стали 

марки 12Х13 [10] 
Температура, оС Твердость, НRC γост, % εа 

900 59,3 12 1,0 
1000 49,0 17 1,5 
1100 45,0 25 1,35 

 
Это обусловлено превращением Аост в мартенсит деформации под 

воздействием абразивных частиц в результате γост→αʹ ДМПИ и развитием 
динамического деформационного старения. Износостойкость изменяется по 
кривой с максимумом при 1000 °С. Наиболее низкий ее уровень имеет сталь 
после закалки от 900 °С, когда структура поверхностного слоя 
преимущественно мартенситно-карбидная высокой твердости HRC 59.   
 Интересные результаты получены при исследовании процесса 
цементации высокохромистых коррозионностойких сталей типа 12Х17 
ферритного класса, Fe-Cr-Mn сталей типа 10Х14Г6 переходного класса и 
08Х(18-22)Г6СФ аустенитно-ферритного и феррито-аустенитного классов, 
которые обусловлены особенностями обратной диффузии хрома и 
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внутреннего насыщения [8]. Так в стали 12Х17 после цементации при 
температуре 1000 °С и закалки с 1100 °С достигается максимальная 
относительная адгезионная износостойкость в условиях сухого трения металл 
по металлу (εт=3,0) при относительно невысокой твердости HRC30. Это 
объясняется формированием аустенитно-мартенситно-карбидной 
микроструктуры поверхностного слоя и в наибольшей степени реализацией 
γост→αʹ ДМПИ. Для сталей 08Х18Г6СФ и 08Х22Г6СФ наиболее высокая 
ударно-абразивная износостойкость (соответственно εу.а.=4,3 и εу.а.=4,7) 
достигнута после цементации и закалки с температуры 1150 °С, отвечающая 
аустенитно-карбидной метастабильной структуре невысокой твердости и 
активной кинетике γ→αʹ ДМПИ. Для регулирования количества и 
метастабильности аустенита в этих сталях возможно использовать 
ступенчатую закалку [8]. 

Примечательно, что твердость сталей после такой обработки составляла 
всего HRC20-22, в то время как после закалки с 950 °С твердость составляла 
HRC40-45. Замечательно также и то, что цементацией высокохромистых 
сталей возможно формирование структуры естественного биметалла: в 
поверхностном слое - высокохромистого чугуна с 3,0-4,5% углерода со 
структурой аустенит – мартенсит - специальные карбиды хрома типов Cr7C3 
Cr23C6, а в сердцевине – сталей со структурой: аустенит – мартенсит, аустенит 
– феррит или феррит – аустенит (что зависит от содержания хрома в сталях, 
соответственно 13-14% Cr, 17-18% Cr, или 20-22% Cr) [8]. Это объясняется 
реализацией эффекта реактивной диффузии хрома и внутреннего 
науглероживания при цементации высокохромистых сталей. 

Выводы 
1. Показаны возможности термической обработки сталей после 

цементации для сохранения в структуре науглероженных слоев повышенного 
(по сравнению с общепринятым мнением) количеством остаточного 
метастабильного аустенита наряду с мартенситом закалки и карбидами при 
условии реализации γост→αʹ ДМПИ, что обеспечивает повышение их 
износостойкости. 

2. Многими исследованиями установлено, что остаточный аустенит в 
структуре науглероженных слоев конструкционных сталей, деформационно 
метастабилен и способен к деформационному превращению в мартенсит под 
воздействием изнашивающих условий (γост→αʹ ДМПИ), что способствует 
повышению износостойкости. 

3.  Для конкретных условий изнашивания (и, соответственно, условий 
эксплуатации) необходимо сохранять или получать в структуре 
науглероженных слоев определенные количества остаточного аустенита и 
определенной степени его метастабильности с целью использования 
реализации γост→αʹ ДМПИ для повышения износостойкости. 

4. Для сохранения в структуре науглероженных слоев остаточного 
аустенита и регулирования его метастабильности необходимо использовать 
закалку с повышенных температур, обработку с помощью источников 
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концентрированных энергий (плазменную, лазерную, электронно-лучевую 
обработки), отпуск, ступенчатую закалку и др. 

5. Химико-термическая обработка в сочетании с последующей 
термической обработкой открывает широкие возможности для 
дополнительного упрочнения и повышения износостойкости широкого круга 
сталей благодаря сохранению (или получению) в структуре науглероженного 
слоя определенного количества метастабильного аустенита, реализующего 
γост→αʹ ДМПИ. 
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В сучасних електроплавильних технологіях отримало розвиток 
використання альтернативних джерел енергії, що становлять від 300 до 60% 
енергії, що вводиться в піч електричними дугами [1]. Альтернативними 
джерелами теплової енергії є термохімічні реакції окислення елементів в 
складі металозавалки і енергія спалювання вуглеводнів (природний газ) і 
кисню в паливно-кисневих пальниках (ПКП) [2]. Інтенсивне використання 
кисню і вуглецю в якості альтернативних джерел енергії забезпечує 
підвищення теплової потужності дугової печі, зниження питомих витрат 
електроенергії і підвищення продуктивності плавильного агрегату [3]. Разом з 
тим залишаються проблемними питання зниження окислення сталі, 
підвищення виходу рідкої сталі і зниження пилегазовиділення. 

Екзотермічні реакції окислення киснем елементів, що вводяться в піч 
для нагрівання і оплавлення брухту, які відбуваються на заключних етапах 
плавки окисного рафінування є внутрішніми джерелами тепла [4]. При цьому 
кількість теплової енергії визначається хімічною спорідненістю елемента до 
кисню (Gт) і масовою часткою елемента в складі металозавалки. При 
високих температурах розплаву отримують переважно розвиток окислення 
вуглецю (реакція 1) з подальшим допалюванням окису вуглецю (реакція 2): 

[С] + 1/2О2 = СОг,          Q1 = 10,5 МДж/кг вуглецю  (1) 
СОг + 1/2О2 = ,       Q2 = 24 МДж/кг вуглецю  (2) 
У сталеплавильному виробництві введення вуглецю до складу 

металозавалки здійснюється за двома варіантами: 
- застосування коксику (С   85 %); 
- застосування чавуну (С  4,0 %, Si  0,8 %). 
Діюча практика обмежує використання чавуну в кількості до 30% від 

ваги металозавалки, що обумовлено збільшенням кількості окисленого 
кремнію і необхідністю відповідної кількості вапна для забезпечення 
основності шлаку В = 2,0-2,5. 

При невисокому вмісті вуглецю у ванні (0,1÷0,2%) отримують розвиток 
реакції окислення заліза: 

Feз + 1/2O2 = FeO,          Q1 = 4,85 МДж/кг Fe   (3) 
Feз + 3/2O2 = Fe2O3        Q2 = 10,5 МДж/кг    (4) 
При співвідношенні окислення заліза до FeO и Fe2O3,  рівному 4:1, 

тепловий ефект реакцій (3) та (4) складає 5,354 МДж/кг Fe. За умови 
окислення 5% заліза шихти парниковий ефект зазначених реакцій складе 
267,7 МДж/т, що еквівалентно введенню електроенергії 74,36 кВт.ч/т. Однак 
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при цьому вихід придатного складе 85-88% проти 93-95% на малопотужних 
печах ливарних цехів. 

Залежність між витратою альтернативних джерел енергії (природний 
газ, кисень) і споживаної електроенергії на процес плавлення визначається 
питомою потужністю пічного трансформатора (кВт/т), розташуванням і 
кількістю ПКП, питомою витратою газу і кисню. 

Економія електроенергії при використанні ПКП забезпечується за 
умови: 

КЭ .   WЕ   Кф . Vг + Кк . Vк, 
де WЕ  економія електроенергії, кВт.ч; Vг, Vк  обсяги витраченого газу і 
кисню; КЭ, Кг, Кк – коефіцієнти енергоємності електроенергії, газу та кисню, 
виражені в одиницях умовного палива (у.п.). 

Значення Кi складают: 
КЕ = 0,353 кг у.п./кВт (витрата електроенергії на 1 т кВт.ч); 
Кг = 1,33 кг у.п./м3 (енергоємність газу 35,6 МДж/м3); 
Кк = 0,212 кг у.п./м3 (витрата електроенергії 0,6 кВт.ч/м3). 
У зарубіжній практиці приймають, що на 1 м3 витраченого кисню 

економиться до 3,5 кВт.ч/т електроенергії. При цьому перевитрата енергії 
первинного палива (газ, кисень) становить 28-30 г у.п./кВт.ч. 

У зарубіжній практиці теплова потужність ПКП зазвичай становить 
20% від потужності пічного трансформатора при питомих витратах кисню і 
газу 30 м3/т та 4 м3/т відповідно [2]. 

На відміну від традиційного змішання кисню і газу в вихідному соплі 
пальника в сучасних ПКП використовується принцип коаксіального 
підведення газу до струменя кисню. При цій схемі подачі газу, за рахунок 
конверсії газу по реакції 

СН4   Ст + ,  Gт = 90953 – 110,5Т, Дж/моль, 
досягається охолодження струменя кисню (принцип теплового стиску) з 
одночасним ефектом жорсткості струменя кисню. 

Висновки 
Ефективність інтенсифікації плавки в ДСП при використанні ПКП 

залежить від співвідношення цін на електроенергію, лом, кисень, природний газ і 
визначається економічними розрахунками в кожному конкретному випадку. 
Використання альтернативних джерел енергії (природний газ, кисень) при роботі 
паливно-кисневих пальників (ПКП) реалізується одночасно зі зміною параметрів 
плавки: вибір оптимального струмового навантаження і положення електродів 
для роботи на довгих дугах, формування шлаку певного складу для його 
спінювання в ході окисного рафінування для видалення фосфору і нагрівання 
металу до температури випуску. 
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Якість внутрішньої поверхні труб залежить від якості внутрішньої 

поверхні гільз. Виходячи з досліджень описаних в [1] однією з головних умов 
бездефектної прошивки є відсутність руйнування осьової зони заготовки в 
осередку деформації прошивного стана перед носком оправки.  

Суттєво впливає на процес - знос валків прошивного стана під час 
роботи. Інтенсивний знос обумовлений порівняльною сталістю абсолютного 
обтиснення заготовки по діаметру через застосування обмеженого діапазону 
заготовок. Для зменшення зносу валків розраховуються параметри 
налаштування, що задовольняють одночасно умовам забезпечення 
вторинного захоплення і допустимого обтиснення перед носком оправки при 
отриманні необхідної товщини стінки гільзи на оправці заданого діаметра. 
Допустиме відносне обтиснення для вуглецевих сталей рекомендується 5-8%. 

Слід зазначити, що відомі методики розрахунку і залежності призначені 
для настройки прошивних станів з новими, ще не зношеними валками, в той 
час як для зношених валків налаштування вимагають коректування. На 
виробництві коригування вносять виходячи з практичного досвіду. При 
цьому часто мають місце помилки настройки. Грубі помилки призводять до 
порушення основних положень забезпечення бездефектної прошивки і, як 
наслідок, утворення внутрішніх дефектів. 

Двовалковий прошивний стан ТПА-140 ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» має 
грибоподібні валки з кутом розкочування 17º. Застосовувана калібровка 
відрізняється наявністю гребня на початку вхідного конуса валків, 
призначеного для компенсації наявного інтенсивного зносу. Інтенсивний знос 
обумовлений порівняльною сталістю абсолютного обтиснення заготовки по 
діаметру через застосування обмеженого діапазону заготовок, що 
прошиваються у гільзу. 
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Значне відсортування по внутрішнім пленам свідчить про існування 
проблем, пов'язаних з випадками неоптимальною налаштування прошивного 
стана, на даному калібровці, протягом кампанії валків через некоректне 
врахування зносу. Це підтверджується також статистично виявленням 
переважних кінцевих плен - в 20 разів більше на кінцях, порівняно з 
випадковим розподілом по основному тілу труб. 

Проблемі вивчення зносу, вирішення завдань його зниження і 
зменшення впливу присвячено багато робіт [1-3], в яких показано, що знос 
валків погіршує умови захоплення і звільнення осередку деформації. 
Збільшення ковзання металу відносно валків і збільшення кількості циклів 
знакозмінної деформації призводить до порушення суцільності металу і 
утворення дефектів. Розроблено ряд калібровок, що компенсують знос, а 
також багато технологічних прийомів по створенню накаток, наплавлень, для 
вирішення цих завдань. 

Аналіз характеристики зносу на прошивному стані ТПА-140 показав, 
що основний знос пов'язаний з ділянкою зустрічі заготовки з валками. Він 
викликаний підвищеним тангенціальним ковзанням заготовки відносно валків 
в період її розкручування від нульової швидкості обертання до окружної 
швидкості прошивки. Проблема створення покращених умов для 
бездефектної прошивки набуває особливого значення у зв'язку з 
використанням безперервнолитої недеформованої заготовки, яка вимагає 
більш низьких відносних обтиснень при прошивці через зниження 
пластичності. Коректні параметри обтиснення з урахуванням валків, що 
використовуються та заготовки суттєво покращують процес прошивки. 

Для ведення робіт з удосконаленням калібровок прошивних станів та 
розробки методичних і практичних рекомендацій відносно оптимального 
налаштування прошивного стана [3] була розглянута програма розрахунку та 
графічного представлення поздовжнього профілю осередку деформації 
прошивного стана. Застосування якої дозволило отримати ступінчастий 
профіль на ділянці динамічного зносу. Це стабілізувало стійкість процесу, 
знизило потребу в установці підвищених обтиснень і дозволило більш 
врівноважено вести прошивку. В результаті досягнуто скорочення 
відсортовування труб по внутрішнім пленам в 2,5 рази. 

Вирішення даної проблеми також розглядається в патенті [4]. 
Зменшення дефектоутворення в осьовій зоні заготовки, підвищення 
деформованості металу, в тому числі зі зниженою пластичністю, поліпшення 
обробки структури за рахунок регулювання відстані між валками і режимом 
обтиску. Патент передбачає деформацію нагрітої заготовки розгорнутими на 
кут подачі приводними валками, що мають пережим, вхідний і вихідний 
конуси, і оправкою, що має конічну розкатну ділянку. 

Відомі спроби розробки і реалізації технології прошивки з збільшенням 
загального обтиснення в перетиску валків [3]. Дана технологія прошивки 
здійснювалася при використанні чашовидних валків на підвищеному куті 
конусності осередку деформації (4-8°) і відносно високому куті подачі (більше 12°). 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 114 

Але при підвищеному значенні кута вхідного конуса осередку 
деформації збільшується лобовий опір власне валків, що погіршує умови 
обертання і осьового втягування заготовки, і ускладнює переміщення її в 
осьовому напрямку. При цьому, на контактній поверхні валків з металом, що 
прошивається виникає підвищене ковзання, що приводить до зменшення 
кроку подачі в період заповнення осередку деформації і, відповідно, 
збільшення циклічності процесу, а, головне, до дестабілізації первинного і 
вторинного захоплень. Особливість ця характерна для прошивних станів з 
грибоподібними валками, у яких умови первинного захоплення є найбільш 
несприятливими з усіх типів станів. Найкращі умови первинного захоплення 
забезпечуються на прошивних станах з валками, що мають чашоподібну 
форму. Тому процес прошивки зі зменшенням діаметра гільзи був 
реалізований на прошивному стані з чашоподібними валками на ТПА 50-200 
ВАТ «ВТЗ». Але навіть при прошивці з використанням чашовидних валків 
умови первинного захоплення після прокату 200-220 тонн були порушені 
(внаслідок зносу «насічки» на передній частині вхідного конуса валків), 
тянуча здатність валків була вичерпана, і потрібна була передчасна їх заміна, 
тоді як кампанія роботи валків розрахована на прокат 4500-5000 тон. 

Крім того, високий кут конусності осередку деформації в конусі 
прошивки вимагає також зменшення робочої довжини оправки, що 
призводить до більш інтенсивного звуження калібру, утвореного валками, 
оправкою і лінійками, і підвищеної деформації заготовки на оправці. А це в 
свою чергу сприяє розвитку поперечної деформації заготовки-гільзи, 
інтенсифікації обтиску за рахунок наростання позаконтактної деформації і 
зрештою, збільшення опору осьовому переміщенню заготовки, як з боку 
напрямних лінійок, так і з боку оправки. Згідно з результатами прокату 
середня стійкість лінійок склала 132 проходу, тобто скоротилася в 5-7 разів. 
Крім того, мали місце зупинки стана, які пов'язані з необхідністю зачистки та 
шліфування поверхні лінійок від налиплого металу. 

Висновок 
Таким чином, при спробі реалізувати технологію прошивки 

безпервнолитої заготовки з підвищеним обтисненням в перетиску (до 30%) 
зіткнулися з необхідністю вирішення проблем, пов'язаних з дестабілізацією 
первинного захоплення через відносно високий кут вхідної ділянки валка, а 
також низькою стійкістю лінійок. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ОГНЕУПОРОВ ДОННЫХ ФУРМ 

КОНВЕРТЕРОВ С КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОДУВКОЙ 
 

Доцент С.П. Пантейков, соискатель Л.П. Семерунина,  
магистранты М.В. Линник, О.К. Семенец 

Руководитель – доц., канд. техн. наук С.П. Пантейков 
Днепровский государственный технический университет, г. Каменское 

 
В современных условиях повышение эффективности кислородно-

конвертерного производства стали неразрывно связано с проблемами 
разработки ресурсо- и энергосберегающих технологий комбинированной 
продувки конвертерной плавки. В настоящее время комбинированные 
процессы производства стали развиваются в 2-х основных направлениях: 

1. Разработка технологий комбинированной продувки кислородом 
сверху и нейтральными газами через днище, сохранивших преимущества как 
верхней продувки (возможность регулирования процесса шлакообразования 
путём изменения режима продувки, быстрое формирование известково-
железистого шлака; дожигание некоторой части выделяющегося из ванны СО 
до СО2, что несколько увеличивает приход тепла), так и продувки снизу 
(интенсивное перемешивание ванны и ускорение процесса; уменьшение 
окисленности шлака; уменьшение количества выбросов и угара; возможность 
глубокого обезуглероживания металла без чрезмерного его окисления; 
возможность продувки ванны инертным газом). 

2. Разработка технологий комбинированной продувки кислородом 
сверху, снизу и/или сбоку с элементами жидкофазного восстановления – 
использование одновременно с ломом в качестве охладителей процесса Fe- и 
Mn-содержащих концентратов или агломератов, а также всевозможных 
металлургических отходов с применением в качестве дополнительного 
теплоносителя и восстановителя энергетических марок угля при возможности 
замещения кислорода инертным и/или нейтральным газом в 
восстановительный период плавки.  

При этом к числу важнейших проблем указанных конвертерных 
технологий конвертерной плавки относится разработка рациональных 
конструкций донных дутьевых устройств и оптимальных условий их работы, 
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обеспечивающих, в первую очередь, высокую стойкость донных фурм и 
огнеупорной футеровки днищ кислородных конвертеров в целом. 

С целью исследования тепловых условий работы донных дутьевых 
устройств (как одноканальных (с цилиндрическим и кольцевым каналом) для 
подачи нейтральных газов, так и топливно-кислородных типа «труба в 
трубе») и термонапряжённого состояния их огнеупорных блоков были 
разработаны соответствующие математические модели [1-6], с их 
применением проведены численные исследования тепловой работы донных 
фурм [7-9] и расчёты термических напряжений [10-12], возникающих в теле 
огнеупорных блоков донных дутьевых устройств с целью их максимального 
снижения, что позволяет дать рекомендации по повышению стойкости 
огнеупорного материала днищ конвертеров.  

Оценка термонапряжённого состояния околофурменных зон днища 
кислородного конвертера по полученным данным в ходе численных 
исследований показала следующие результаты. 

Более термостойкими оказались периклазо-углеродистые огнеупоры, 
содержащие 15-25 % графита, что снижает термические напряжения, 
возникающие в околофурменной зоне рабочего слоя огнеупорного материала, 
предотвращая его скалывание. 

Снижение расходов технологических газов, подаваемых через 
одноканальные блоки и по кольцевой щели донной фурмы типа «труба в 
трубе», и повышение их температуры (за счёт предварительного подогрева 
газов) также благоприятно сказывается на стойкости огнеупорных блоков 
донных дутьевых устройств. 

Особенности конструкции донного дутьевого устройства также имеет 
значение с точки зрения их стойкости. Так дутьевые устройства для подачи 
нейтральных газов с запрессованной металлической трубой в качестве канала 
и дутьевые устройства типа «труба в трубе», имеющие периферийную 
металлическую трубу, обладают большей термостойкостью в результате 
снижения возникающих в околофурменной зоне огнеупорных блоков 
термических напряжений. 

Предварительными расчётами также установлено, что наличие слоя 
шлакового гарнисажа на рабочей поверхности донных дутьевых устройств 
также увеличивает их стойкость за счёт снижения термических напряжений, 
возникающих в околофурменных зонах днища конвертеров 
комбинированного дутья. 

На основании проведённых численных исследований были разработаны 
новые конструкции донных дутьевых устройств для подачи в расплав 
нейтральных газов [13, 14]. 

Численные исследования тепловой работы донных фурм типа «труба в 
трубе» показали целесообразность применения предварительного подогрева 
газа в периферийном канале выше 500-600°С, однако в реальных условиях 
это обусловлено сложностями из-за применяемого углеводородного (обычно 
природного) газа, при подогреве которого до указанных температур 
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происходит крекинг углеводородов ещё до подачи его в донную фурму, и 
охлаждающий (защитный) эффект углеводородного газа (а фактически – 
продуктов его разложения) при выходе его из сопла донной топливно-
кислородной фурмы будет отсутствовать. Поэтому для кислородных 
конвертеров, работающих по технологиям с элементами жидкофазного 
восстановления, необходима разработка новых конструкций донных фурм 
типа «труба в трубе», позволяющих применять в периферийном канале 
дутьевого устройства газ с температурой его предварительного подогрева до 
1000°С и выше при сохранении охлаждающего эффекта подаваемого 
углеводородного газа. 

Выводы 
1. Разработаны математические модели тепловой работы донных 

дутьевых устройств (топливно-кислородных типа «труба в трубе» и с 
цилиндрическим и кольцевым каналами для подачи нейтральных газов) и 
термонапряжённого состояния их огнеупорных блоков. 

2. Проведены численные исследования тепловой работы указанных 
конструкций донных фурм и расчёты термических напряжений, возникающих 
в теле их огнеупорных блоков, с целью максимального снижения этих 
термонапряжений, что приведёт к повышению стойкости огнеупоров днищ 
кислородных конвертеров.  

3. Установлено, что снижение расходов донного дутья, его подогрев и 
ошлакование футеровки днища будет способствовать снижению 
термонапряжений в огнеупорах донных фурм, что значительно повысит их 
стойкость, при этом максимальную стойкость будут иметь периклазо-
углеродистые фурменные блоки с запрессованной в них металлической 
трубой, представляющей собой или канал в одноканальных фурменных 
блоках, или периферийный канал в блоках фурм типа «труба в трубе». 

4. Установлена необходимость разработки новых конструкций донных 
топливно-кислородных фурм типа «труба в трубе», позволяющих применять 
в периферийном канале дутьевого устройства газ с температурой его 
предварительного подогрева до 1000°С и выше при сохранении 
охлаждающего эффекта подаваемого углеводородного газа. 
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СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ШЛАКІВ 
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Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 
За визначенням академіка Ферсмана А.Б. [1] пегматит є продуктом, 

утвореним на завершальних етапах охолодження магматичного гранітоідного 
розплаву, головна стадія кристалізації якого знаходиться в температурному 
інтервалі 600-700°С. З геохімічної класифікації пегматити відносяться до 
магматичних гірських порід з високим вмістом ультраосновних окислів. 

Певний практичний інтерес застосування оксидів лужних металів 
(Na2O, K2O) в складі рафінуючих шлаків позапічної обробки представляє 
використання лужних алюмосилікатів, особливо пегматиту з вмістом 
сумарної кількості Na2O і K2O 10-15% мас. 

З 18 тетраедрів системи Na2O-CaO-Al2O3-SiO2, що характеризують 
топологію фаз і знаходяться у субсолідусній рівновазі, в 8 присутній оксид 
Na2O. Переважна взаємодія Na2O з оксидами SiO2 і Al2O3, присутніми в 
розплаві у вигляді аніонів [SiO4]4-, [AlO4]4- може бути представлена реакцією: 

n Na2O + m SiO2 = Na2nSimOn+4 

В результаті цієї реакції n атомів кисню, що належать оксиду Na2O, 
передаються кремнію. Відбувається при цьому процес деполімеризації 
кремнезему представлений схемою: 

 
Руйнування структур з головним мотивом [SiO4]4-, [AlO4]4- призводить 

до зниження в'язкості розплаву і, як наслідок, до зниження температури 
ліквидус розплаву, що кристалізується. 

Для визначення реологічних характеристик шлакових розплавів 
виконані вимірювання температур плавлення пегматиту, суміші вапна і 
пегматиту (при співвідношенні вапна до пегматиту 3 : 1), а також суміші 
вапна з плавиковим шпатом (при співвідношенні вапна до плавикового шпату 
3 : 1) [2]. Пегматит, що поставляється по ТУ У 14.5-22141296-001-2002 має 
наступний хімічний склад, мас. % (): SiO2 – 75,9; вільний кварц – 34,71; Al2O3 
– 13,7; CaO – 0,73; MgO – 0,8; Fe2O3 – 0,7; K2O – 3,5; Na2O – 4,4; ППП – 0,34. 
Вимірювання проводились на високотемпературному мікроскопі МНО-2 Сarl 
Zeiss. Контроль температури в зоні нагріву зразка проводили за показаннями 
термопари ТПП (тип S). Перед використанням вапно, пегматит і плавиковий 
шпат подрібнювали до фракції 0,2-0,3 мм. Приготування досліджуваних 
сумішей здійснювали перемішуванням відповідних компонентів протягом 30 
хв. В подальшому матеріали спресовуються в форму циліндра діаметром 3 мм 
і висотою 4 мм.  
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Спостереження за зміною форми та агрегатного стану досліджуваних 
зразків представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Експериментальне визначення температур початку 
плавлення шлакостворюючих сумішей 

Матеріал Температура, С Спостереження 
1158 Закругляються краї циліндра 
1190 Зміна геометрії стінок циліндра (бочка) 
1220 Матеріал має вигляд краплі 
1240 Крапля розтікається по підкладці 

Пегматит 
 
 1270 Повне розтікання по підкладці 

1260 Спостерігається спучування матеріалу 
1310 Усадка і закруглення країв циліндра 
1335 Зміна геометрії стінок циліндра (бочка) 
1341 Крапля розтікається по підкладці 

Вапно + 
     Пегматит 

(3:1) 
 1342 Повне розтікання по підкладці 

1110 Усадка циліндра 
1258 Зміна геометрії стінок циліндра (бочка) 
1343 Зразок має форму трапеції 
1352 Крапля розтікається по підкладці 

     Вапно + 
плавиковий            

шпат 
(3:1) 

 1363 Повне розтікання по підкладці 

Виходячи з результатів виконаного експерименту встановлені 
температури плавлення досліджуваних зразків оксидних систем. Для 
пегматиту температура плавлення відповідає значенню 1270С, для суміші 
вапна і пегматиту (при співвідношенні 3 : 1) - 1342С і для суміші вапна з 
плавиковим шпатом (при співвідношенні 3 : 1) – 1363 С. 

Як випливає з результатів експериментального визначення температур 
початку плавлення компонентів шлакоутворюючої суміші, пегматит як 
самостійний компонент суміші має порівняно низьку температуру плавлення 
(1270°), що забезпечує більш раннє шлакостворення ТШМ. 

Термохімічні характеристики пегматиту з урахуванням його хімічного 
складу (SiO2 общ. – 75,9%, в тому числі вільний кварц 34,71%) свідчать, що 
переважна кількість кремнезему в пегматиті пов'язано з ультраосновними 
оксидами у вигляді MeO*SiO2, MeO*2SiO2 (Me = Na, K).  

Нижче наведені термодинамічні дані про взаємодію оксидів лужних 
металів Na, K з кремнеземом: 

Na2O*SiO2 тв. = Na2O*SiO2 р.,  tпл. = 1089°C          (1) 
ΔGT = 51748 – 38,0T, Дж/моль 
Na2O*2SiO2 тв. = Na2O*2SiO2 р.,  tпл. = 874°C        (2) 
ΔGT = 35530 – 31,0T, Дж/моль 
K2O*SiO2 тв. = K2O*SiO2 р.,  tпл. = 976°C                (3) 
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ΔGT = 50160 – 40,1T, Дж/моль 
У табл. 2. наведені значення енергії Гіббса силікатів лужних металів в 

структурі пегматиту при температурах шлакового розплаву. 
Таблиця 2 – Енергія Гіббса силікатів лужних металів в діапазоні 

температур шлакового розплаву 
Енергія Гіббса – ΔGT, Дж/моль  

Силікат лужного металу 
1500 °C         1550°C         1600°C         1650°C         

Na2O*SiO2 15626 17526 19426 21326 
Na2O*2SiO2 19433 20983 22533 24083 
К2O*SiO2 20937 22942 24947 26952 

Наведені розрахункові значення енергії Гіббса дають підстави вважати 
рівноймовірно наявність силікатів Na2O*SiO2, Na2O*2SiO2, К2O*SiO2 в 
розплаві пегматиту при температурах сталеплавильних процесів. При 
формуванні шлаку з компонентів СаО і пегматиту базовий склад спочатку 
сформованого шлаку представлений фазами системи CaO-SiO2-Na2O (K2O). 

Як свідчать дані розрахункових значень активності Na2O і SiO2 не 
залежить від фазових складових системи CaO-SiO2-Na2O. 

Сульфідна ємність розплавів системи CaO-SiO2-Na2O визначається як 
абсолютним вмістом Na2O, так і основністю СаО/ SiO2 шлаку. 

Висновки 
Для вибору оптимального складу рафінувальні шлаку на УПК вміст 

Na2O в шлаку обмежена  5% при використанні пегматиту, оскільки 
збільшення кількостей пегматиту однозначно призводить до зниження 
основності шлаку при одночасному зниженні сульфідної ємності. 

Посилання 
1. Ферсман А.Е. Пегматиты. 3-е изд. Т.1. Гранитные пегматиты. – М. – Л.: 
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2. Гасик М.И. ИК-спектрографическое исследование кристаллохимической 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ДЛЯ 
ВЫПЛАВКИ ФЕРРОСИЛИЦИЯ УГЛЕРОДИСТЫХ 
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Руководитель – доц., канд. техн. наук И.И. Водин 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр 
 

В нынешних условиях, когда ферросплавная промышленность 
испытывает дефицит в коксе-орешке, а его цена становится соизмеримой с 
высокой стоимостью доменного кокса (который как отмечено выше не 
является лучшим восстановителем в сравнении с коксом-орешком, а его 
фракционирование сопровождается образованием некондиционной мелочи < 
8 мм), весьма актуальной задачей является научное обоснование 
использования нетрадиционных для выплавки ферросилиция углеродистых 
восстановителей, какими являются антрацит и длиннопламенный уголь [4]. 
       Антрациты представляют собой наиболее высокометаморфизированные 
каменные угли, содержащие 92-97% углерода. При содержании углерода 
более 97% они относятся к метаантрацитам [1].  

Мировые ресурсы антрацитов значительны и в этом аспекте 
представляют повышенный интерес как восстановители для возможной 
частичной замены кокса при выплавке ферросплавов. В странах СНГ 
балансовые запасы антрацитов по категориям А+В+С1 составляют 1,0 млрд. т, 
С2 – 2,9 млрд. т. Основная часть запасов антрацитов (по категориям А+В+С1 и 
С2 соответственно 97,4% и 94%) сосредоточена в Донецком бассейне и только 
2,4% и 4,8% соответственно в Горловском бассейне (Россия). Характеристики 
антрацитов Донбасса имеют ряд отличий от антрацитов месторождений 
России (табл. 1). 

Таблица 1. Физико-химические и технологические свойства антрацитов 
Донбасса и Кузбасса 

Показатели Условное 
обозначение Донбасс Кузбасс 

1 2 3 4 
Зольность сухого топлива, % Ad 10,0-20,0 7,6-25,0 
Содержание общей серы в сухом топливе, % S d

t  2,0 0,26-1,02 
Выход летучих веществ (по массе) сухого 
беззольного топлива, % Vdaf 2,1-4,6 5,7-8,0 

Выход летучих веществ (по объему) сухого 
беззольного топлива, см3/г V daf

v  40-108 248-320 

Содержание органического углерода в сухом 
беззольном топливе, % С daf

0  93,6-97,0 90,7-94,0 

Содержание органического водорода в сухом 
беззольном топливе, % H daf

0  1,2-1,8 2,06-4,1 

Удельная высшая теплота сгорания сухого 
беззольного топлива, % Q daf

s  33,0-34,2 31,4-36,6 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
Плотность сухого беззольного топлива, г/см3 d d

r  1,63-1,69 1,54-1,61 

Механическая прочность, % - 53-65 83-86 
Термическая стойкость, %  60-74 60-64 
Удельное электросопротивление, n10-6, Омм  810-990 1109 

 

Антрациты Донбасса имеют высокую плотность органической массы 
(1,63-1,69 г/см3) и низкое удельное электрического сопротивление. По 
показателям механических свойств, определенных по ГОСТ 1549-70 в малом 
барабане, донецкие антрациты относятся к прочным. Термическая стойкость 
антрацитов составляет 60-74%.  

Электрические свойства антрацитов. Ископаемые антрациты обладают 
сравнительно небольшим электрическим сопротивлением, но значительно 
большим, чем металлургический кокс. Органическое вещество антрацита во 
многом определяет его удельное электрическое сопротивление. С 
увеличением выхода летучих веществ (по объему) сухого беззольного 
антрацита V daf

v  (в порошке) от 65 см3/г до 255 см3/г УЭС (lg) изменяется от 
0,55 до 8,0. По другим данным, УЭС колеблется от 5 до 800 Омсм. 

Плотность, пористость. При содержании углерода в органическом 
веществе 93-94% плотность антрацитов Донецкого бассейна составляет 1,45-
1,52 г/см3 и резко возрастает до 1,59-1,70 г/см3 при содержании (массовая 
доля) органических углерода и водорода в сухом беззольном антраците С daf

о = 
95-96%. Удельная поверхность пор (мера всей внутренней пористой 
поверхности единицы массы) донецких антрацитов, определенная по сорбции 
метана, составляет 90-93 м2/г, а рассчитанная на основе сорбции СО2 имеет 
более высокие значения 240-280 м3/г. 

Термостойкость антрацитов. На термостойкость донецких антрацитов при 
взаимодействии высоких температур, кроме структурных особенностей и 
петрографического состава оказывает влияние ряд факторов, в том числе 
количество и распределение минеральных примесей. Показатели качества 
антрацита различных сортов по данным обогатительных фабрик ГХК 
«Свердловскантрацит» и ГХК «Ровенькиантрацит» приведены в табл. 2 и табл. 3. 

Таким образом, анализ физико-химических и технологических свойств 
кокса-орешка и донецкого антрацита свидетельствует, что антрацит имеет ряд 
показателей, которые характеризуют его как восстановитель, который может 
в определенном соотношении с коксом-орехом использоваться в составе 
шихты для выплавки ферросилиция и других кремнистых ферросплавов, в 
т.ч. и ферросиликомарганца и ферромарганца [3]. К числу этих показателей 
следует отнести более высокое удельное электросопротивление, меньшее 
количество золы и более благоприятный ее химический состав (меньшее 
содержание Al2O3) и что не менее важно, большие запасы его в недрах при 
меньшей стоимости в сравнении с коксом-орехом.  
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Таблица 2. Нормы показателей качества Донецкого антрацита по 
данным обогатительных фабрик ГХК «Свердловскантрацит» 

Массовая доля, % 
влага мелочь минерал. сера Сорт антрацита, 

крупность, мм Зола, % 
предел. предел. примесей средняя предел 

ЦОФ «Свердловская» 
5,0 4,8 5,0 0,5 0,8 1,3 АК 70-120 
6,5 4,8 5,0 0,5 0,8 1,3 
5,0 4,8 5,0 0,5 0,8 1,3 АО 25-070 
6,5 4,8 5,0 0,5 0,8 1,3 

АКО 25-120 7,2 4,8 12,0 0,5 0,8 1,3 
АМ 13-25 6,3 5,5 17,1  0,8 1,3 
АС 6-13 11,0 6,5 22,0  0,8 1,3 

Примечание: АК – кулак; АО – орех; АМ – мелкий орех; АС – семечко. 

Таблица 3. Нормы показателей качества антрацита по данным 
обогатительных фабрик ГХК «Ровенькиантрацит» 

Массовая доля, % Марка, сорт Зольность, 
% влага сера мелочи 

Летучие, 
% 

ГОФ «Ровенькиантрацит» 
А, АКО (25-100 мм) 6,0-7,5 4,5-6,0 1,9-2,4 12,0 2,0 

А, АМ (13-25 мм) 8,0-10,5 4,7-7,0 1,9-2,4 17,0 2,2 
 

Эти преимущества явились предпосылкой для опытно-промышленного 
освоения, а затем и внедрение использования антрацита для частичной 
замены кокса-орешка. Причем антрацит может быть использован как в смеси 
с коксом-орехом, так и в смеси кокс-орех – антрацит – длиннопламенный 
уголь [2]. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗАГАРТОВАНОЇ СТАЛІ З 
ВИКОРИСТАННЯМ КЕРАМІЧНОГО РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ 

 
Магістрант (гр. ІМ-901) А.А. Підлісна  

Керівник – ст. викладач В.М. Ласкін 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
 Забезпечення якості поверхні з максимально можливою 
продуктивністю - найважливіше завдання, яке вирішується при проектуванні 
технологічних процесів виготовлення деталей. Деталі зубчастих передач, 
різноманітні вали та вісі - типові загартовані деталі, що обробляються 
точінням. Термооброблені деталі - тіла обертання, як правило, вимагають 
чистової і фінішної обробки, завдяки яким прибираються похибки форми і 
забезпечуються необхідні точність і якість поверхонь. 
 Питання фінішної обробки загартованої сталі вирішується в 
сучасному виробництві переважно абразивної обробкою. До останнього часу 
це пояснювалося різним рівнем обладнання для шліфування та лезової 
обробки. Токарні верстати не могли гарантувати таку ж точність, яка 
досягалась на шліфувальних верстатах. Але зараз сучасні верстати з ПК 
мають достатню точність переміщень і жорсткість, тому окрім традиційної 
обробки шліфуванням зростає роль обробки загартованих деталей тонким 
точінням. 
 Точіння сталей підвищеної твердості в порівнянні зі звичайним 
точінням висуває підвищені вимоги до обладнання, інструментів, а також 
інструментальних матеріалів. В зв’язку з тим, що така обробка проводиться 
при високих швидкостях , а твердість матеріалу, який обробляється, складає,  
переважно, 55-60 HRC, то необхідною умовою для проведення успішної 
обробки є наявність певних властивостей у інструментального матеріалу. 
 Для інструменту здатність обробляти тверді матеріали означає - 
високу термостійкість, високу хімічну інертність, стійкість до абразивного 
зносу. Такі вимоги до інструментального матеріалу визначаються самим 
процесом обробки. При різанні твердих матеріалів на ріжучу кромку 
чиниться високий тиск, що супроводжується виділенням великої кількості 
тепла. Великі температури допомагають процесу, тому що приводять до 
знеміцнення стружки і тим самим знижують сили різання, але негативно 
впливають на інструмент. Тому далеко не всі інструментальні матеріали 
підходять для обробки термооброблених деталей. 
 Для цього все більше застосування знаходять інструменти, що 
оснащені ріжучої керамікою. Це пояснюється унікальним поєднанням фізико-
механічних і теплофізичних властивостей керамічних матеріалів: підвищеною 
твердістю і зносостійкістю, низькою схильністю до адгезійної взаємодії з 
матеріалами, які оброблюються, високу термостійкість (1200 - 1450 ° С) в 
порівнянні з твердими сплавами, а також відносно недефіцитною вихідною 
сировиною. 
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 Недолік оксидної кераміки - її відносно висока чутливість до різких 
температурних коливань (теплових ударів). Це є головною причиною мікро- 
або макровикришувань ріжучої кераміки, що приводить до відмов через 
крихке руйнування інструменту. Тому охолодження при різанні керамікою не 
застосовують. Зазначений механізм зношування керамічного ріжучого 
інструменту є переважаючим. 
 В даний час промисловість випускає чотири групи ріжучої кераміки: 
оксидну (біла кераміка) на основі Al2O3, оксидно-карбідну (чорна кераміка) 
на основі композиції Al2O3-TiC, оксідно-нітридну (кортинит) на основі Al2O3-
TiN і нітридну кераміку на основі Si3N4. Ріжучу кераміку випускають у 
вигляді непереточуваних змінних пластин. 
 Допустимий знос керамічних пластин набагато менше зносу 
твердосплавних пластин. Максимальний знос по задній поверхні не повинен 
перевищувати 0,3-0,5 мм, а при чистових операціях 0,25-0,30 мм. 

Мета роботи - експериментальне дослідження впливу ряду факторів 
токарної обробки на формування шорсткості циліндричної поверхні зразка, 
виготовленого зі сталі 25ХГТ по ГОСТ 4543-71, цементованого на глибину h 
= 0,5-0,6 і загартованого до твердості 55-60 HRC. 
 Для ефективного управління процесом точіння і забезпечення 
необхідної точності необхідно мати інформацію про оптимальні режими 
різання. Будь-яка зміна подачі S, швидкості різання v і глибини різання t веде 
або до зниження ефективності інструмента, або до його швидкого 
зношування. 
 В якості обмежень, що накладаються на рішення задачі оптимізації, 
використовуються обмеження на параметри різання:  

- обмеження за якістю виробів (шорсткість обробленої поверхні, 
точність розмірів і форми, залишкові деформації і напруги в поверхневому 
шарі і ін.);  

- обмеження за якістю інструменту (міцності, теплостійкості, 
зносостійкості); 

- обмеження за якістю верстата (потужності, вібростійкості і ін.); 
 Методика проведення дослідження: 
 В експерименті використовувалися заготовки діаметром 40 мм і 
довжиною 130 мм, розділені на ділянки по 30 мм канавками, виконані зі сталі 
марки 25ХГТ, цементовані на глибину h = 0,5-0,6 з наступним загартуванням 
і відпусткою до твердості 55-60 HRC. Заготовку затискали в 
трьохкулачковому патроні і підтискали заднім центром. 
Обточування здійснювали на токарному верстаті з ПК Doosan Lynx300. 
 В якості робочого інструменту застосовували прохідні різці 
MDJNR2525M15 з механічним кріпленням змінних багатогранних пластин. 
 Змінна пластина за стандартом ISO 1832 DNGA150604T02020 
виробника ZCC-CT, матеріал ріжуча кераміка CM1000 (70% Al2O3 + 30% TiC) 
для чистової і напівчистової обробки деталей із загартованої сталі, 
інструментальної сталі, швидкорізальної сталі і чавуну з кулястим графітом. 
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Діапазон швидкостей і подач для обробки визначалися за допомогою 
діапазону, рекомендованого виробником. 
 Шорсткість поверхні вимірювали за допомогою профілометра моделі 
170622 з інформаційно-обчислювальним комплексом мод.170623,1 ВАТ 
«Калібр». Для вимірювання шорсткості було підготовлено три зразка, кожен з 
яких мав по чотири ділянки. На першому зразку обробка проводилася зі 
зміною подачі при незмінних швидкості і глибині різання, на другому 
змінювалася глибина різання, на третьому швидкість різання. Вимірювання 
проводилось на базовій довжині рівній 2 мм, в трьох точках для кожної з 
ділянок зразка. 
 На рисунку 1 представлені приклади отриманих профілограм. 

 

 

Рисунок 1. Профілограма зразків на профілометрі моделі 170622 з ІВК 
мод.170623,1 ВАТ «Калібр» 

Результати експериментів 
 Результати експериментів графічно представлені на рисунку 2. 
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Рисунок 2. Вплив подачі S (а), глибини різання t (б), швидкості різання v 
(в), на параметр шорсткості Ra при заданих режимах різання: 

а - v = 150 м/хв, t = 0,25 мм; б - v = 150 м/хв, S = 0,05 мм/об; в -S = 0,05 мм/об, t = 0,2 мм  
 - експеримент;  - лінійна апроксимація. 
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 Вплив подачі на параметр шорсткості обробленої поверхні Ra 
показано на рисунку 1, а, де видно, що зростання подачі з 0,05 до 0,25 мм/об 
викликає збільшення цього параметра. 
 Вплив глибини різання на параметр шорсткості обробленої поверхні 
Ra представлено на малюнку 1.б. Збільшення глибини різання не приводить 
до якої-небудь суттєвої зміни параметра шорсткості Ra: він залишається 
фактично стійким. 
 Вплив швидкості різання на параметр шорсткості обробленої поверхні 
Ra наведено на малюнку 1.в. В інтервалі швидкостей різання v = 80-150 м/хв 
параметр шорсткості Ra падає. 

 Висновки 
1. Подача надає істотний вплив на шорсткість обробленої поверхні, 

так як її зростання призводить до появи борозни від форми інструменту в 
результаті взаємного руху різця і заготовки. При збільшенні подачі борозни 
стають глибшими і ширшими, тому в процесі різання слід використовувати 
мінімальне значення S. 

2. Встановлено, що глибина різання незначно впливає на шорсткість 
поверхні, що пояснюється збільшенням довжини контакту між різальною 
кромкою інструмента і заготовкою, що супроводжується виділенням великої 
кількості тепла, яке переходить до стружки, і зниженням сил різання завдяки 
знеміцненню поверхневого шару оброблюваної заготовки в зоні обробки . 

3. Встановлено, що при підвищенні швидкостей v для загартованої 
сталі 25ХГТ (твердістю HRC 55-60) параметр шорсткості Ra зменшується. 

4. Отримані залежності дозволяють рекомендувати для підвищення 
продуктивності обробки збільшувати глибину різання і швидкість різання, а 
не подачу. 

5. Для досягнення шорсткості поверхні, що відповідає отриманій на 
операції шліфування, необхідно виконувати точіння сталі 25ХГТ пластиною з 
ріжучої кераміки при наступних режимах різання: 

v = 150 м/хв, t = 0,4 мм, S = 0,05 мм/об. 
Посилання 

1. В.П.Жедь, Г.В.Боровскій, Я.А.Музикант, Г.М.Іпполітов різальні 
інструменти, оснащені надтвердими і керамічними матеріалами і їх 
застосування. Довідник.М.: Машинобудування, 1987 р -320с 

2. Кальченко В.І., Кальченко В.В., Рудик А.В., Венжега В.І. Вступ до фаху 
«Металорізальні верстати та системи» Лабораторний практикум. 
Навчальний посібник.. – Чернігів: ЧДТУ, 2007. - 140с. 

3. Інтернет ресурс- каталог продуктів виробника zcc-ct http: //zccct-
europe.net/web/documents/Produkte/131_CMC_ENG_DE.pdf 

 
 
 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 130 

ПЕРЕВАГИ ГАЗОДИНАМІЧНОЇ ВІДСІЧКИ ШЛАКУ  
В КИСНЕВИХ КОНВЕРТЕРАХ 

 

Магістрант В.В. Поляков  
Керівник – доц., канд. техн. наук А.А. Похвалітий  

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське 
 

Часткове або повне обмеження потрапляння високоокисленого шлаку в 
ківш є одним з основних завдань на етапі випуску розплаву зі 
сталеплавильного агрегату. Неконтрольоване потрапляння шлаку в ківш може 
призвести до: - підвищення вигару феросплавів і нестабільне їхнє засвоєння; - 
зниження ефективності позаагрегатної обробки сталі внаслідок протікання 
реакції рефосфорації; - підвищене зношення вогнетривів сталерозливного 
ковша; - зміна хімічного складу сталі; - значне забруднення сталі 
неметалевими включеннями [1]. 

Слід зазначити, що повне обмеження потрапляння шлаку при 
використанні відомих способів відсічки [2] призводить до додаткових втрат 
металу (частина металевого розплаву залишається в сталеплавильному 
агрегаті), а при повному випуску металевого розплаву неминуче потрапляння 
частини шлаку в ківш.  

За результатами аналізу роботи 250-т кисневих конвертерів 
представлених в таблиці 1, при неконтрольованому випуску плавки, тобто без 
відсічки шлаку, частка вигару розкислювачів на нейтралізацію шлаку може 
сягати 50-60% від загальної кількості розкислювачів. На витрату 
розкислювачів впливають також такі статті, як окисленість розплаву і ежекція 
повітря металевим потоком. 

Таблиця 1 - Статті надходження кисню в сталерозливний ківш в процесі 
випуску розплаву з конвертера 

Статті надходження кисню Кількість кисню, 
ppm 

Частка вигару 
розкислювачів, % 

Окисленість металу  800-1200 30-35 
Високоокислений шлак 1600-2000 55-60 
Ежекція повітря металевим 
потоком [3] 240-320 8-10  

 

За даними роботи [2] одними з найефективніших і перспективних 
способів відділення металу від шлаку при випуску з конвертера є 
газодинамічні. Газодинамічна відсічка відбувається шляхом вдування в 
сталевипускний канал газу (N2, Ar) з тиском, що перевищує феростатичний 
тиск стовпа шлаку, що дозволяє виконувати ефективну відсічку шлаку на 
початку і в кінці випуску плавки. Разом із цим існує можливість виконання 
операцій рафінування металу в потоці газу.  

За умов ефективної відсічки шлаку існує можливість зменшення 
витрати розкислювачів на 10-20% [4] при використанні в якості продувного 
газу аргону протягом усього періоду випуску металевого розплаву з конвертера.  
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Зменшення витрати розкислювачів стає можливим за рахунок реалізації 
вуглецевого розкислення [4], яке ґрунтується на утворенні розвиненої 
міжфазної поверхні ГМП з врахуванням наявності аргону навколо краплі, 
забезпеченні термодинамічних умов самовільного протікання реакції 
зневуглецювання і зниження парціального тиску оксиду вуглецю при 
вдуванні аргону в потік у робочому просторі сталевипускного каналу. 

На рис. 1 показано, що при концентрації вуглецю в розплаві перед 
випуском більше 0,040% зменшення окисленості розплаву після обробки 
аргоном складає 10-30%. При концентрації вуглецю перед випуском менше 
0,040% зменшення окисленості – 4-10%. Таким чином, для ефективного 
вуглецевого розкислення концентрація залишкового вуглецю у розплаві 
повинна бути не нижче 0,040%, тобто потрібно уникати передувів. 

 

 
Рис. 1 – Вплив вмісту вуглецю перед випуском на відносну зміну 

окисленості розплаву 
Застосування газодинамічних способів відсічки шлаку має й інші 

переваги. Шляхом регулювання витрати газу існує можливість керування 
тривалістю випуску плавки. Зменшення вихрових потоків дозволить більш 
ефективно розшаровуватися металевому і шлаковому розплаву і додаткового 
зменшити частку шлаку, що потрапляє в ківш наприкінці випуску з 
конвертера, а також зменшити частку металевого розплаву, який залишається 
в конвертері. 
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Серед різних процесів виробництва сталі перше місце у світовій 
практиці впевнено зайняв киснево-конвертерний процес. Переваги 
класичного  киснево-конвертерного процесу з верхньою продувкою висока 
продуктивність, екологічна чистота, простота керування, низькі питомі 
капіталовкладення, більша гнучкість, як у частині здійснення технологічних 
варіантів, так і у виборі сировинної бази, можливість виробництва 
високоякісної сталі широкого сортаменту із чавуну різного хімічного складу, 
переробка щодо великої кількості металобрухту – забезпечили його швидке 
поширення у світі [1-3]. 
 З'ясувалися [1, 4-7], разом з тим, і такі істотні недоліки конвертерів з 
верхньою продувкою, як слабке перемішування металевої ванни струменем 
кисню і пузирями СО, особливо в нижній її частині, що обумовлює неповноту 
і знижену швидкість реакцій між металом і шлаком; нерівномірність 
хімічного складу ванни і її температури; надмірна окисленість металу і шлаку 
при виплавці низьковуглецевих сталей; складності в керуванні процесом, 
особливо в частині подавлення вспінення шлаку і утворення викидів; 
обмежена частка брухту, що переробляється  
( до 20-28 %). 

Сучасний стан технологій і дуттєвих пристроїв для реалізації 
конвертерної плавки зі збільшеною переробкою металевого брухту при 
введенні вуглецевмісних теплоносіїв свідчить про те, що багато сторін теорії і 
практики підвищення ресурсо- і енергозберігаючої ефективності киснево-
конвертерного процесу виявляються недостатньо вивченими. Перш за все це 
відноситься до проблеми організації раціональних технологій попереднього 
підігріву брухту в порожнині конвертера при використанні кускових і 
порошкоподібних вуглецевмісних матеріалів із запобіганням підвищеного 
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зносу футерівки агрегату, утворення високоокисленного шлакометалевого 
розплаву, забезпеченням безпеки процесу заливання чавуну і т.п. 

Складнощі в застосуванні з додаванням в конвертер кускового 
вуглецьвмісного палива для попереднього нагріву брухту пов'язані з 
організацією нагріву вугілля до температури його займання. 

У даних умовах спроби подачі твердого палива на днище агрегату в 
постійній промислової експлуатації призводять до підвищеного зношення 
футерівки, а широко застосовувана технологія подачі частини вапна на днище 
конвертера з подальшою спільною завалкою вугілля і брухту, призводить до 
значного зниження ефективності процесу нагріву. Тому одним з найбільш 
ефективних способів використання твердого палива для попереднього нагріву 
брухту в конвертері є його завантаження зверху на скрап під кисневі 
струменя. Однак в цьому випадку надзвичайно актуальним завданням є 
необхідність організації раціональних газодинамічних умов в робочому 
просторі конвертера, що дають можливість нагріти паливо до температури 
займання, а також забезпечити за допомогою спеціальних конструкцій фурм 
[8] додаткове регульоване допалювання газоподібних продуктів піролізу та 
спалювання кускового вугілля (СО, Н2. СН4) з формуванням спрямованих на 
поверхню брухту високотемпературних факелів. Таким чином можна 
збільшити площу поверхні нагрівання брухту, інтенсифікувати 
тепломасообменні процеси, підвищити наскрізний термічний ККД палива, що 
містить вуглець. 

Широкому застосуванню порошкоподібного вугілля для попереднього 
підігріву брухту і подальшої продувки ванни з допалюванням газів, що 
відходять перешкоджає відсутність надійної інформації про структуру і 
параметри реакційних зон впливу кисневих і паливно-кисневих струменів на 
поверхню брухту і рідкого розплаву, про оптимальні режими продувки і 
конструктивних рішеннях щодо забезпечення вибухової безпеки дуттєвих 
пристроїв. 

При використанні верхньої фурми для подачі вуглецьвмісних 
порошкоподібних матеріалів поверхня завантаженого брухту піддається 
впливу потужного високотемпературного факелу, який формується за 
рахунок спалювання порошку вугілля на шляху руху в порожнині конвертера. 
В цьому випадку, локального проплавлення брухту з утворенням 
високоокисленного шлакометалевого розплаву, можливо, вдасться запобігти 
додатковою присадкою кускового вугілля, що забезпечуе підрозкислення 
розплаву і гарантоване переведення його в неактивний стан, в тому числі за 
рахунок додаткової присадки вапна. Такий технологічний прийом для 
попереднього підігріву брухту вимагає додаткового вивчення. 

Для збільшення частки брухту, що переробляється, у конвертерах 
комбінованого дуття у свій час були використані відомі енергозберігаючі 
прийоми [7]: 

– попередній підігрів лому за допомогою верхніх, бічних і донних 
паливно-кисневих фурм, у яких при стехіометричних співвідношеннях 
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спалюються вуглеводні в потоці кисню; 
– вдування у ванну порошкоподібних вуглецевмісних матеріалів, у 

першу чергу коксу або вугілля, зверху або через днище конвертера в 
комбінації з допаленням газів, що відходять, бічною або вертикальною 
фурмою; 

– спалювання конвертових газів, що відходять у порожнині агрегату за 
рахунок кисню, що подається через бічну або вертикальну фурми; 

– введення деякої кількості кускових вуглецевмісних матеріалів у 
завалку, на залитий чавун і в ході продувки конвертерної ванни. 

Технологічна схема киснево-конвертерного процесу зі збільшеною в 
межах 30-45 % часткою металобрухту в шихті може включати наступні 
елементи [9,10]: 
 – попередній підігрів металевого брухту в конвертері шляхом 
спалювання природного газу й твердого вуглецевмісного палива в 
порошкоподібному і кусковому стані; 
 – введення у рідку ванну твердого палива в процесі продувки; 
 – часткове допалення СО до СО2 у робочому просторі конвертера в ході 
продувки. 

Висновки: 
1. Розвиток теоретичних основ і практичних задач розробки і 

вдосконалення в нових напрямках технології конвертерної плавки зі 
збільшеною переробкою попередньо підігрітого металевого брухту є 
актуальним завданням. 

2. Розгляд технологій попереднього підігріву брухту і продувки 
конвертерної ванни, що забезпечують підвищення ефективності спалювання 
кускових і порошкоподібних вуглецевмісних теплоносіїв для зниження 
витрат чавуну на плавку потребують подальших досліджень. 
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Найважливішою задачею при виготовленні безшовних труб на 

трубопрокатних агрегатах з пілігрімовими станами є отримання прошивкою на 
пресі з вихідної суцільної заготовки високоякісної гільзи, що забезпечує надалі 
якість готової продукції по точності геометричних розмірів, в тому числі 
різностінність. 

В даний час розвиток технологій виробництва безшовних труб 
пов'язане із застосуванням вихідної безперервнолитої заготовки. Перевагою 
таких технологій є скорочення числа операцій обробки в порівнянні з 
виробництвом із злитків і пов'язаного з цим зменшення витрат. Однак 
наявність центральної дефектної зони безперервнолитої заготовки вимагає її 
видалення для забезпечення якості одержуваних труб.  

В процесі прошивки структура центральної зони заготовки відчуває 
значну пластичну деформацію і кілька ущільнюючись зміщується по ходу 
руху пуансона і набувають вигляду концентричних дуг, вигнутих за формою 
зони утрудненої деформації. При значно розвиненій по діаметру заготовки 
рихлості, осьової ліквації спостерігається вихід частинок металу у вигляді 
строчної ліквації і розшарувань на внутрішню поверхню гільзи на ділянках 
розташованих поблизу денця. Подібні розшарування можуть проявитися у 
вигляді полон при подальших технологічних операціях. 

Для зменшення впливу на якість кінцевих ділянок, кінцевої кривизни і 
підвищеної різностінності решт гільз після прокатки на стані-елонгаторі 
оптимальним є наскрізна прошивка заготовки. Враховуючи технологічні 
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особливості роботи преса, ця технологія отримала назву - прошивка з 
підпресуванням [1]. Схема даного процесу здійснюється наступним чином: в 
процесі руху і пуансона 7 і 6 заготовка 1 задається в контейнер 3 до упору 
(шабота) 4 (рисунок 1, а), після чого (див. рис. 1, б) здійснюється прошивка 
заготовки в стакан з довжиною денця lд, після чого починається відведення 
шабота на величину l (див. рис. 1, в), при цьому контейнер переміщається 
вперед, проти ходу пуансона, на величину l, в процесі чого здійснюється 
підпресовка (прошивка) денця гільзи. 

Дана технологія забезпечує розвантаження елонгатора шляхом 
перенесення частини деформації по товщині стінки і прошивці денця на 
прошивний гідравлічний прес. Слід зазначити, що для забезпечення 
наскрізної прошивки, підпресування, в силу різних експериментальних 
досліджень є кращою калібровка головки пуансона (рисунок 2) [2]. Дана 
калібровка головки відмінно зарекомендувала себе як при прошивці гільзи, 
так і при прошивці на пресі «чорнової» гільзи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Схема здійснення процесу 

прошивки з підпресуванням 
Рисунок 2 – Калібровка 

головки пуансона 
 

Висновок 
В результаті дослідження навантаження на двигун елонгатора 

встановили, що застосування нової технології прокатки труб з підпресуванням 
забезпечує стійку роботу елонгатора за рахунок зниження деформації по 
товщині стінки з 47 до 31%. В результаті вдосконалення технології 
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виробництва, наприклад котельних труб, втрати від браку знизилися з 15,9 до 
5%. Для додаткового зниження рівня поперечної різностінності шляхом 
забезпечення співвісності контейнера, заготовки та пуансона пропонується 
установка на опорний пуансон змінного кільця-прокладки. 
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ В ГРАФИТИРОВАННЫХ ПОЛЫХ 
ЭЛЕКТРОДАХ УСТАНОВКИ «КОШ-ПЕЧЬ» 

 

Аспирант В.А. Рубан, доц., канд. техн. наук А.Н. Стоянов, 
доц., канд. техн. наук Е.В. Синегин 

Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр 
 

Совершенствование технологий ковшевой обработки стали связано с 
проведением широкого круга теоретических исследований, что позволяет 
получить математическое и физическое описание процессов внепечной 
обработки металла и обеспечит их практическое осуществление на 
производстве. 

Ключевыми операциями внепечной обработки стали являются 
рафинирование, раскисление, легирование, модифицирование. Для 
успешного проведения этих операций необходима продувка инертным газом 
через донные продувочные блоки сталеразливочного ковша, которая и 
обеспечивает заданные показатели массообмена [1]. Все эти технологические 
операции связаны с потерями теплоты и для их компенсации необходим 
источник энергии. 

Основным источником тепловой энергии для стабилизации 
температуры стали, при обработке на установке «ковш-печь» (УКП), является 
электрическая дуга, формируемая при помощи трёх графитированных 
электродов. Стоимость электродов при выплавке стали составляет одну из 
существенных статей затрат готовой продукции. К примеру, в себестоимости 
электростали она составляет 8-12,5% [2,3]. Известно также [4], что 
основными факторами, определяющими расход электродов в процессе их 
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эксплуатации, являются: окисление боковой поверхности, износ торца 
электрода вследствие сублимации графита в дуге, растрескивания рабочих 
концов электродных свечей, поломки из-за высоких механических, тепловых 
и токовых нагрузок. 

В связи с тем, что преимущественное разрушение электродов 
происходит за счёт высокотемпературных нагрузок, актуальной является 
задача оценки температурного поля электрода, через который будет 
производиться подача газа для уменьшения физических и химических 
воздействий в разные периоды обработки стали на установке «ковш-печь». 

Расчёт температурных полей графитированного полого электрода 
(ГПЭ) с подачей через него смеси газов при обработке на установке «ковш-
печь» выполнен при помощи программного продукта «Ansys», а именно 
пакета «Workbench», с помощью которого представляется возможность 
исследовать значения градиента температур в объёме. Для описания 
тепловых процессов, происходящих при эксплуатации электрода, 
использовали модуль «transient thermal» позволяющий производить расчёты 
нестационарного теплообмена. В связи с тем, что УКП работает в разных 
тепловых режимах, таких как нагрев, простой, обработка и замена ковша, то 
моделирование нагрева электрода включало 4 периода: I, III – периоды 
интенсивного нагрева металла; II, IV – периоды без нагрева. 

На первом этапе работы были заданы начальные условия для расчёта 
[5]: плотность графита – 1700 кг/м3, теплопроводность и  удельная 
теплоёмкость графита задавалась функциями  и 

 соответственно. 
В пакете «SpaceClaim» создана 3D-модель электрода по следующим 

размерам [6]: длинна – 1,8 м, диаметр электрода – 0,45 м, диаметр 
продольного канала в электроде – 0,09 м. 

Следующим этапом работы являлось наложение расчётной сетки на 
ГПЭ при помощи пакета «Mechanical», которая состояла из 1296 элементов и 
6308 узлов, что позволяет получать необходимую информацию на любом 
участке тела электрода. 

Заданы граничные условия для расчёта нестационарной теплопередачи 
в каждом периоде внепечной обработки стали. Для внешней и внутренней 
стенок ГПЭ и нижнего торца во всех периодах задавались граничные условия 
III рода, а для верхнего торца – граничные условия II рода. Параметры 
теплообмена были рассчитаны по методике [7]. На каждом последующем 
периоде учитывалось температурное поле ГПЭ, полученное в конце 
предыдущего периода. 

По результатам проведённого моделирования в программном продукте 
«Ansys» на основе полученных данных были построены графики и получены 
температурные поля в продольном разрезе 3D модели ГПЭ. Общая картина 
изменения температур в периоды нагрева (I и III) и простоя (II и IV) 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения температуры ГПЭ в различные 

периоды обработки стали на УКП 
 

Далее было рассмотрено распределение температур по длине электрода 
на внешней и внутренней поверхности в конце каждого периода нагрева (рис. 
2). В конце первого периода (см. рис. 2а), отмечен существенный перепад 
температур, который наблюдается только на расстоянии 0,20 м от нижнего 
торца (перепад температур составил 3284 °С до 1205 °С соответственно), а 
далее температурные значения распределяется сравнительно равномерно по 
всей длине электрода. 

 

 
         а       б 

Рисунок 2 – Изменение температуры на внешней и внутренней 
стенке ГПЭ по его длине по периодам обработки: а - I; б - II 

 
В период простоя (см. рис. 2б) происходит перераспределение теплоты, 

накопленной в период нагрева, от торца электрода равномерно по его объёму. 
Это приводит к формированию локально перегретых зон на расстоянии 5-20 
см от нижнего торца ГПЭ, имеющих форму сплющенного вдоль оси тора, что 
отчётливо видно на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение температур в продольном разрезе 3D 
модели ГПЭ по периодам обработки стали на УКП: а - II; б - IV 
 
Картина распределения температур в III и IV периодах подобна той, 

которая наблюдается в I и II, но отличается минимальными и максимальными 
значениями температур, что вызвано различной длительностью периодов и 
начальной температурой эксплуатации электрода. 

Выводы 
Полученные данные температурных полей ГПЭ в режимах активного 

использования и при его остывании, свидетельствуют о возможности 
снижения градиента температур по объему электрода за счёт организации 
расчётных режимов подачи газов по внутреннему каналу электрода. 
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ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 
ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АГЛОМЕРАЦІЇ 

Магістрант Р.М. Руденко 
Керівники – доц., канд. техн. наук М.А. Кащеєв, 

доц., канд. техн. наук М.Р. Руденко 
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське 
 
Мета роботи є визначення рівня викиду від зони спікання 

агломераційної машини типу АКМ-75, та визначення факторів що впливають 
на вміст оксиду вуглецю у газах що відходять. 

Виконано аналіз роботи двох агломераційних машин. Проведено 
інструментальні виміри параметрів газопилових потоків, вмісту СО (від зони 
спікання агломашин) в газоходах між ексгаустером і пилогазоочисними 
пристроями. Ускладнення створювали швидка зміна технологічного режимів 
(якість усереднення шихти, шихтове навантаження та інше). Усереднені 
результати приведені нижче. 

Зона спікання агломашини АКМ-75 (№1 і №2): 
 кількість газу, що викидається в атмосферне повітря - 

133,4…141,21 м3/с; 
 кількість газу, що викидається в атмосферу (приведено до 

н.у.) становить - 86,68…93,28 н.м3/с; 
 швидкість газу що відходить від зони спікання агломашини 

- 22,707…24,035 м/с; 
 температура газу - 96,8…103,2 °С; 
 статичний тиск - 10,6…10,7 ГПа; 
 вміст кисню - 17.6…17,9%; 

При даних показниках концентрація оксиду вуглецю становить - 
4152,6…4478.02 мг/м3 (приведена до нормативного вмісту кисню 17% - 
5284,06…5273,80 мг/м3, а потужність викиду - 387,3543…388,1548 г/с. 

В загальному об’ємі викиду від металургійного підприємства, з повним 
циклом, аглофабрика виділяє найбільший вклад забруднення атмосферного 
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повітря по оксиду вуглецю. А по гірничо-збагачувальних комбінатах викид 
оксиду вуглецю  досягає 99% [1]. 

Розрахунками розсіювання оксиду вуглецю від зони спікання 
агломераційної машини визначена maxзона впливу (концентрація 0,3 ГДК) та 
minзона впливу (не перевищує 0,05 ГДК) [2]. 

Відповідно до розрахунків розсіювання та результатів математичного 
моделювання зон впливу приземні концентрації СО розповсюджуються по 
території переважно у формі кола. Площа розсіювання концентрацій СО з 
показником не більше 0,3ГДК становить 12,6 км2, а площа розсіювання 
концентрацій СО з показником не більше 0,05ГДК становить 114,5 км2. 

Відповідно до виконання вимог та впровадження автоматизованої системи 
моніторингу, а також у зв'язку з виходом «Стратегії низьковуглецевого розвитку 
України до 2050 року» та дотримання зобов'язань України щодо скорочення 
викидів у рамках Паризької кліматичної загоди, металургійні підприємства 
повинні займається дослідженнями ефективних способові зниження викидів 
шкідливих газів в атмосферне повітря [3]. 

Для зниження викидів та підвищення якості агломерату і 
продуктивності агломашин підприємства повинні вирішувати питання: 
удосконалення підготовки шихти до спікання, з використанням спеціального 
устаткування що дозволяє інтенсивно проводити операцію усереднення, 
транспортування сировини, інтенсивного змішування та роздільного 
огрудкування; вапнування шихти; роздільної подачі палива; спікання шихти у 
високому шарі; особливості спікання шихти у шарі; використання вторинних 
енергетичних ресурсів у вигляді тепла повітря, нагрітого при охолодженні 
агломерату; рециркуляцію агломераційних газів; зменшення кількості 
непередбачених (довго - і короткочасних) зупинок. 

Висновки 
1. Визначено технічні показники газового режиму агломераційної 

машини типу АКМ-75. Визначено показники концентрації оксиду вуглецю у 
газах що відходять. Розраховано розсіювання та результатів математичного 
моделювання зон впливу приземних концентрацій СО, які в умовах що 
визначались розповсюджуються по території переважно у формі кола. 

2. Представлено шляхи зниження концентрації оксиду вуглецю 
шляхом удосконалення технології агломерації.  
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Необхідність створення матеріалів, що має високу радіаційну стійкість і 
забезпечують необхідний ресурс експлуатації оболонок тепловиділяючих 
систем, є однією з основних задач реакторного матеріалознавства. Одним з 
перспективних методів покращення експлуатаційних характеристик виробів з 
Zr і сплаву Zr1Nb є формування нанокристалічних структур, які мають 
унікальні характеристики міцності. Однак, при цьому вони характеризуються 
низькою пластичністю і термомеханічної стабільністю, що обумовлено 
високим рівнем внутрішніх напружень[1].  

Відомо, що деградація первинних фізико-механічних властивостей 
виробів і конструкцій в процесі опромінення визначається змінами в складі і 
структурі матеріалів. З метою отримання експрес інформації про радіаційну 
стійкість конструкційних матеріалів широко застосовуються прискорювач 
електронів. У процесі опромінення пучком заряджених частинок можна 
відтворити і досліджувати в добре контрольованих умовах практично всі 
відомі радіаційні ефекти і вивчити їх вплив на структуру і властивості 
матеріалу.  

Метою цієї роботи є встановлення закономірностей повзучості і 
еволюції наноструктури Zr і сплаву Zr1Nb, отриманої із застосуванням 
прокатки і подальшого електронного опромінення, а також ультразвукового 
впливу.  

Наноструктура Zr і сплаву Zr1Nb була отримана методом комбінованої 
прокатки при 77-300 К, істинна величина деформації становила  = 3.9. 
Отримана наноструктура досить однорідна за об'ємом з характерним 
розміром нанозерен ~ 60 - 80 нм.  

Частина прокатаних зразків піддавалася ультразвуковому впливу (УЗВ) 
частотою f = 20 кГц при Т = 300 К за методикою, описаною в роботах [2,3]. 
Амплітуда УЗ напруг становила ~ 70 мПа, тривалість впливу - 10 хв. Обраний 
режим попередньої ультразвукової обробки, як було показано раніше[2,3], 
здійснює зниження внутрішніх напруг у деформований матеріалах. У роботах 
[4,5] нами було показано, що обробка наноструктурних матеріалів 
ультразвуком призводить до знеміцнення, але дозволяє отримати досить 
високу пластичність і однорідність матеріалу, при збільшенні структурної 
стійкості в процесі пластичної течії. 
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З метою вивчення впливу електронного опромінення на структуру і 
властивості Zr і сплаву Zr1Nb частина прокатаних зразків була піддана 
опроміненню електронами з енергією E = 10 мэВ і дозами D=5∙1017 см-2 і 
D=5∙1019 см-2 на прискорювачі ЛУЕ-10.  

Опромінення наноструктурного сплаву Zr1Nb призводить до 
знеміцнення (рис.1), зменшується границя текучості на ~ 15% і значно на ~ 
40% збільшується пластичність у порівнянні з прокатати станом. Причому, 
збільшення дози опромінення більш ніж на два порядки призводить до 
посилення процесів знеміцнення: границя текучості змінюється слабо, але 
зменшується границя міцності на ~ 15% і зростає швидкість повзучості (криві 
3,4 рис.1). 

 

 
 
Рис.1 Залежність швидкості повзучості 

при Т = 380 С від величини істинної 
напруги для зразків Zr і сплаву Zr1Nb 

після наступних обробок:  
1,2 – ІПД; 3 – ІПД + опромінення D=5∙1017 см-2; 

4,5 – ІПД + опромінення D=5∙1019 см-2 6–
ІПД+УЗВ+опромінення D=5∙1019 см-2 

Рис.2 Структура Zr1Nb після 
наступних обробок:  

а – ІПД; б –ІПД+ опромінення  
D=6∙1019  см-2; 

 в – ІПД+ опромінення D=5∙1017 см-2 + 
повзучість; г – ІПД+ опромінення 

D=5∙1019 см-2 + повзучість 
 

Структурні дослідження показали, що опромінення електронами не 
змінює характер наноструктури матеріалу (рис. 2, б), але ініціює зворотні 
процеси на границях зерен і біля границь. Релаксація внутрішніх напружень 
обумовлена утворенням великої кількості вакансій, міграція яких від місць 
утворення до стоків носить дифузний характер, що призводить до 
формування більш рівноважної структури границь, без помітного збільшення 
розміру зерен. 

Внаслідок зменшення рівня внутрішніх напружень змінюються 
механічні властивості металу при наступних випробуваннях в умовах 
повзучості при 380С. В процесі деформації розвиваються активні процеси 
динамічної рекристалізації Розмір нових зерен дуже неоднорідний і 
коливається в межах 0,1-1 мкм (рис. 2, в, г).  

Знеміцнення опроміненого електронами Zr і сплаву Zr1Nb в процесі 
повзучості обумовлено релаксацією внутрішніх напружень внаслідок 
активізації зворотних процесів біля границь, виходу дислокацій на границі, 
перебудові структури границь і розвитку процесів рекристалізації. При 
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підвищенні дози опромінення посилюється нестійкість наноструктури в 
процесі деформації при 380С. Тому представляється перспективним 
застосування перед опроміненням релаксаційного впливу не руйнуючого 
наноструктуру матеріалу [6], для отримання оптимального комплексу 
механічних властивостей та підвищення термомеханічної та радіаційної 
стійкості наноструктурного Zr і сплаву Zr1Nb. 

З метою дослідження стійкості релаксированной за допомогою УЗВ 
структури до опромінення в даній роботі була проведена обробка 
наноструктурних зразків цирконію ультразвуком, а потім ці зразки 
піддавалися опроміненню електронами. 

Виявилося, що опромінення електронами зразків наноструктурного Zr 
після УЗВ призводить до підвищення межі текучості і межі міцності 
наноструктурного цирконію в порівнянні з механічними властивостями після 
опромінення, при цьому пластичність залишається такою ж, як після УЗВ 
(рис.1 крива 6). 

Структурні дослідження показали, що внаслідок ультразвукової 
обробки в обраному режимі релаксації напружень не призводить до помітної 
зміни параметрів вихідної наноструктури Zr, однак спостерігаються ознаки, 
що свідчать про початок зворотних процесів. На електронно-мікроскопічних 
знімках спостерігаються більш чіткі границі фрагментів і низька щільність 
дислокацій усередині фрагментів (рис. 3, а). Ця структура руйнується в 
процесі повзучості при Т = 380С. На її місці формуються витягнуті щільні 
дислокаційні скупчення, слабо розорієнтовані  між собою (рис. 3, б). В 
результаті зберігається більш висока міцність матеріалу, при збільшенні 
пластичності, швидкості повзучості, однорідності матеріалу і більшої 
структурної стійкості в процесі пластичної течії [4,5]. 

Згідно з результатами структурних досліджень, параметри 
наноструктури Zr після УЗВ і електронного опромінення практично не 
змінились, але рівень напруги в границях і біля границь дещо знизився. 

 

 
 

Рис.3 Структура Zr після наступних обробок: 
a –ІПД+ УЗВ; б –ІПД+ УЗВ+ повзучість при 380 С(σ~0,9σВ ); 

в –ІПД+ УЗВ + опромінення електронами + повзучість при 380 С(σ~0,9σВ ) 
 

В процесі повзучості при 380С зразків наноструктурного Zr після УЗВ 
і електронного опромінення, йдуть зворотні процеси і динамічної 
рекристалізації аналогічні тим що спостерігаються при дослідженні 
повзучості зразків після електронного опромінення. Однак еволюція 
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деформованої структури що спостерігається після цих обробок має істотні 
відмінності (рис. 3, г). 

Після обробки УЗВ і електронного опромінення знизилася 
інтенсивність динамічної рекристалізації і розмір нових сформованих зерен 
внаслідок більш низького початкового рівня внутрішніх напружень. 
Фіксуються об'єми рекрісталлізованної структури з розміром зерен 0,1-0,4 мкм.  

Висновки 
Попередня релаксація внутрішніх напружень ультразвуком дозволяє 

зберегти досить високий рівень міцності і пластичності наноструктурного Zr 
після електронного опромінення за рахунок зниження інтенсивності 
динамічної рекристалізації і активізації додаткової системи ковзання в 
процесі повзучості при 380 С.  

Модифікація структури і властивостей наноструктурних матеріалів 
внаслідок застосування релаксаційної обробки перед опроміненням покращує 
експлуатаційні характеристики матеріалу і розширює можливості їх 
використання в якості конструкційних матеріалів атомної енергетики. 
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КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ  
З ВИРОБНИЦТВА ВУЗЛІВ ПРЕСІВ ДО 20 т 
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Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 
 

В сучасних умовах ринку, виробництво повинне підлаштовуватися під 
ринковий попит. На обладнанні яке використовується майже неможливо 
перелаштувати в малі строки виробництво, під інші типи виробів. На даному 
етапі верстати налаштовані на вузький розмірний ряд гідравлічних циліндрів, 
яке може здійснювати виробництво. 

Сучасні багатоцільові верстатні комплекси з ЧПК дозволяють 
розширити функціональні можливості, що відкриває нові можливості для 
виробництва. Вони сприяють збільшити номенклатури виробів [1, 2, 3]. 
Сучасні верстати мають додаткові функції фрезерування, свердління для 
токарних операцій, це дозволяє  випускати великий спектр виробів[4, 5, 7]. 
Розглянувши деталі представники ,пропонується замінити обладнання 
базового технологічного процесу, в результаті буде концентрація операцій, 
гнучкість виробництва [6, 8].  

Для забезпечення технологічної гнучкості доцільно в робочих місцях 
складання використання технологічного обладнання з МКПС (механізми з 
паралельною кінематикою структури) [8, 9]. В результаті підвищення 
гнучкості виробництва, зменшення циклу продукції що виготовляється, 
зменшення пролежування деталі ,таким чином буде знижена собівартість 
продукції [8-10, 12]. 

Для покращення якості, зменшення часу складання гідроциліндрів та 
контролю їх складання запропоновано декілька варіантів конструкцій МКПС 
з шістьма актуаторами. 

 
а)3х3;   б)3х6;  в)6х3;  г)6х6. 

Рисунок 1 – Компоновки МКПС 

 
Рисунок 2 –  Загальний вид МКПС 
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Запропоновано варіанти побудови МКПС. Для цього порівняємо 
показники конструкції такі як: жорсткість, розбіг жорсткості,показник 
рівномірності. 

Таблиця 1 – Показники жорсткості компонувань МКПС 
Вид компонування Показник Познач. 3х3 3х6 6х3 6х6 

Жорсткість, х106 Н/м Jx,y,z 75 69 69 66 
Розбіг жорсткості, х106 Н/м σx,y,z 29 35 35 38 
Показник рівномірності Jc 231 586 1210 - 

 
З огляду на дані табл. 1 для розрахунку похибки 6-ти актуаторів МКПС 

математичному процесорі excel запропоновано вид компоновки 3х6 для 
процесу складання та 3х3 для процесу контролю [7-12].  

Для розрахунку похибки 6-ти актуаторів МКПС здійснимо переклад 
декартових координат в полярні. Для цього скористались формулами: 

,          (1) 
 

 ,   ,  
(2) 

 

Рисунок 3 – Схема 6-ти актуаторів  
 

Для визначення точності прийнято схему з 6-ти актуаторів (рис.3). 
Точки A(x;y) , B(x;y), C(x;y) вершини платформи, де приєднуються МКПС. 
Кут φ° - кут нахилу МКПС по відношенню до площини основи. 

По розрахунку похибки 6ти актуаторів МКПС в excel отримали 
результати на рис.4. Спираючись на схему рис. 3 знайшли в excel проекцію 
6ти актуаторів, для чого було розраховано довжини актуаторів при заданих 
вихідних розмірах: 

висота 1000 мм; радіус платформи 200 мм; радіус основи 500 мм. 
Спираючись на розрахунки МКПС в excel визначили похибку 

переміщення вершини з’єднання актуаторів в декартовій системі координат 
для осі x та y. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 149 

 

Рисунок 4 – Розрахунок довжин 6ти актуаторів 
 

 
Рисунок 5 – Похибка дискретності переміщення 

 

   (3) 
 

  
 

Рисунок 6 – Графіки нормального розподілу похибки МКПС по осям x та y 
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   (4) 
 

   (5) 
 

 
    (6) 

 

   
Рисунок 7 – Графіки розподілу похибки МКПС 

 
Для операції складання було розраховано допустиму похибку 

виготовлення, а також для операції контролю складає 6σ < 0,01мм, так як на 
рис.6 при накладенні графіків нормального розподілу в більшості випадків не 
враховуючи брак виготовлення МКПС похибка складе 6σ . 

Проте керуюча система та кінематичні зв’язки компенсують неточність 
виготовлення. 

При детальному розгляді впливів при переміщенні в площинах xy, xz та 
yz кінематичних зв’язків у відповідних напрямках переміщень по x,y або z на 
ці переміщення вплив від кінематичних зв’язків в інших площинах механізму 
матимуть характер впливу за законом нормального розподілу при відтворенні 
руху криволінійного характеру по відношенню до початкового напрямку руху 
по одній з осей xyz. 

Висновок 
В статті запропоновано методи покращення точності, якості складання 

та контролю на основі використання інноваційних механізмів кінематики 
паралельної структури (МКПС) з шістьома актуаторами та різними 
компоновками актуаторів. В роботі доказано що сумарна дискрета меньше 
дискрети актуатора. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВАЛКОВО-РОЛИКОВОЇ ПРОКАТКИ 
 

Магістранти О.Є. Святашов, Ю.А. Лактіонова 
Керівники – ст. викл. Ю.М. Николаєнко, доц., канд. техн. наук І.А. Соловйова 

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Широкий і постійно зростаючий попит на холоднодеформовані труби 

обумовлюється їх застосуванням в енергетиці, авіабудуванні, 
ракетобудуванні, машинобудуванні, хімічній промисловості та інших галузях. 
В більшості своїй це тонкостінні труби з високолегованих марок сталей 
малих діаметрів з підвішеними вимогами до якості поверхні і точності 
геометричних розмірів.  

Такі труби виготовляються на валкових станах, мінімальний діаметр 
становить 12 мм (ХПТ32), причому має місце велика втрата продуктивності. 
Зазначене пов'язане зі складністю виготовлення на валках рівчаків змінного 
перерізу малого діаметра, що мають, як правило знижену точність розмірів.  

На станах ХПТР проста форма рівчака роликів - постійного діаметра і 
розвалка дозволяє виробляти тонкостінні труби з високою якістю і точністю 
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розмірів. Однак постійний профіль рівчака роликів обумовлює незначні 
деформації по діаметру, максимальна величина яких складає від 2 мм на стані 
ХПТР 6-15 до 6 мм на стані ХПТР 30-60. Це стосується тонкостінних труб 
діаметром менше 12 мм, що обумовлює підвищену циклічність виробництва 
на станах ХПТР і безоправочному волочінні [1]. 

Аналіз переваг і недоліків відомих способів деформації на станах ХПТ 
і ХПТР для виробництва труб діаметром менше 12 мм дозволили розробити 
нову схему прокатки. У цій схемі деформація проводиться валками, що мають 
в початковій частині довжину ~25% від всієї довжини робочої зони рівчака 
змінного перерізу (як на станах ХПТ), а на решті частини робочої зони - 
рівчаки постійного перетину (як на станах ХПТР). 

Для виробництва тонкостінних труб необхідно мати мінімально 
можливий діаметр валків, таку схему прокатки можливо здійснювати на 
станах типу ХПТПВ 10-25. На цьому стані робочі валки, діаметром 130 мм, 
ув'язнені в касету, контактують з опорними плитами, що встановлюються в 
рухому обойму, а в цілому кінематика кліті подібна кінематиці кліті стана 
ХПТ. На рисунку 1 показана схема валково-роликової прокатки. 

Після здійснення деформації на частині довжини обтискної зони, де 
рівчаки валків мають змінний профіль, і проводиться основна деформація по 
діаметру - в зоні редукування і незначна деформація по товщині стінки (на 
криволінійній оправці), рівчаки валків виконані постійного перетину. 
Обтиснення по товщині стінки здійснюється за рахунок зближення валків при 
їх контакті з калібруючою частиною опорних плит на оправці постійного 
перетину (як на станах ХПТР). Виконання рівчака валків постійного перетину 
на довжині 70-75% від загальної довжини рівчака дозволили підвищити 
точність розмірів рівчака і якість його поверхні, що відповідно, позначилося 
на якості і точності труб. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема пільгерної прокатки валково-роликовим способом: 
1 – опорна плита; 2 – рухома обойма; 3 – робочий валок; 4 – заготовка 
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Для підтвердження якості і точності труб отриманих валково-
роликовою прокаткою провели дослідження [2]. Метою якого є співставлення 
точності труб, прокатаних двома способами – валковим та валково-
роликовим по одному маршруту, а також оцінка можливості отримання труб 
валково-роликовим способом, ідентичним по точності розмірів труб, які 
отримуються на станах ХПТ. 

Статистичні характеристики (таблиця 1) показують, що точність труб 
при валково-роликому способі прокатки вища ніж точність труб 
виготовлених валковим способом.  

Таблиця 1 – Статистичні характеристики точності труб із сталі 
03Х16Н15М3Б проводили за маршрутом 25х1,516х0,7 

Статистична характеристика 
Середньо-

арифметичне Дисперсія Середньоквадра-
тичне відхилення 

Коефіцієнт 
варіації Параметр 

В* ВР** В* ВР** В* ВР** В* ВР** 

Товщина 
стінки 
заготовки 

1,508 1,508 0,0018 0,0018 0,0424 0,0424 2,809 2,809 

Товщина 
стінки труби 0,695 0,687 0,00024 0,00009 0,01534 0,00965 2,207 1,407 

Діаметр труби 15,933 15,973 0,00013 0,00007 0,01131 0,00819 0,071 0,053 
*   В - валкова прокатка; ** ВР - валково-роликова прокатка 

 
 

Висновок 
Обґрунтований вибір валково-роликового способу прокатки, який 

об’єднує переваги валкового і роликового, який дозволяє скоротити 
циклічність виробництва особотонкостінних труб підвищеної якості. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОКОВОК 
З ЛЕГОВАНИХ МАРОК СТАЛЕЙ 

 

Магістрант А.О. Сітейкіна 
Керівники – канд. техн. наук, доц. Г.І. Перчун,ст. викл. Т.В. Кімстач 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 
Великі ковані вироби знаходять широке застосування у різних галузях 

промисловості: у машинобудуванні, у важкій енергетичній, хімічній галузях 
промисловості, суднобудуванні, а також в оборонній галузі. Отримання 
високоякісних сталевих поковок представляє собою досить складну 
проблему, тому що якість поковок залежить як від технології виплавки, 
позапічної обробки і розливки металу, так і від подальшої термічної обробки 
кованого виробу [1,2]. 

У роботі пропонується заміна сталі 35ХМ на сталь мікролеговану ванадієм 
35ХМФ, що дозволить підвищити механічні властивості поковок в відпаленому, 
нормалізованому і покращеному станах, а також застосування режимів термічної 
обробки, що дозволяють при отриманні необхідного комплексу механічних 
властивостей, значно знизити витрати енергоресурсів [3]. 

Для вивчення впливу мікролегування на структуру і властивості 
використовували сталі промислової виплавки 35ХМ і її аналог – сталь 
35ХМФ, мікролеговану ванадієм (табл.1). 

Таблиця 1 - Хімічний склад сталей 35ХМ і 35ХМФ 
Масова частка елементів,% мас. 

Сталь С Мn Si Сг Мо Ni Сu V P S 
35ХМ 0,34 0,60 0,40 0,90 0,25 0,05 0,08 - <0,03 < 0,025 

35ХМФ 0,35 0,70 0,35 0,85 0,30 0.05 0,06 0,06 <0,03 < 0,025 

Металографічні дослідження проводили на мікроскопі Neophot-21. 
Випробування зразків на розтяг виконували по ГОСТ 1497-84, на ударний 
вигин - по ГОСТ 9457 - 78. Твердість визначали за ГОСТ 9013 - 59. Для 
термообробки використовували лабораторні муфельні печі. Середовищами, 
що охолоджують служили: масло, вода, повітря. Вивчався вплив на структуру 
і властивості режимів термообробки, що включають нагрів в міжкритичний 
інтервал температур (МКІТ) і короткочасну аустенітизацію. Ізотермічне 
гартування проводилося в соляній ванні в інтервалі температур 350-450 °С. 
Кількісне визначення залишкового аустеніту проводилося методом 
внутрішнього стандарту по лініях (110) α мартенситу і (111) γ аустеніту на 
рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3. 

У відпаленому стані (нагрівання на 870 °С, охолодження з піччю) 
структура обох сталей 35ХМ і 35ХМФ є феритної-перлітною з деякою 
перевагою фериту (рис.1) [11]. Бал феритного зерна в сталі 35ХМ відповідає 
№ 8, а в 35ХМФ – № 8, 9. Після нагрівання на 900 ºС розмір зерна в сталі 
35ХМ збільшується до №7. У сталі 35ХМФ після аналогічного нагріву 
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зберігається феритне зерно переважно 9 балу. Помітне зростання розміру 
зерна в обох сталях спостерігається при нагріванні на 950 °С, але в 35ХМФ 
воно відбувається в меншому ступені. Так, в сталі 35ХМЛ з'являються 
феритні ділянки, відповідні балам № 5, 6, а в сталі з ванадієм - № 6, 7. Це 
обумовлено присутністю в її структурі карбідів або карбонітридів ванадію, 
які гальмують зростання зерна. Нагрівати сталь 35ХМФ вище 900 °С 
недоцільно. Велика дрібнозернистість і присутність твердих фаз забезпечує 
більш високу твердість сталі 35ХМФ (НВ 202-239) в порівнянні з 35ХМ (НВ 
168-187) в відпаленому стані. Зазначені чинники обумовлюють більш високі 
характеристики міцності, пластичності і ударної в'язкості в сталі, легованої 
ванадієм після відпалу (рис. 2). 
 

 
Рисунок 1 – Мікроструктура сталей 35ХМ (а) і 35ХМФ (б) в відпаленому 

стані, х500 [3] 
 

 
Рисунок 2 – Механічні властивості сталей 35ХМ і 35ХМФ в відпаленому 

стані 
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Однією з поширених обробок сталі 35ХМ є нормалізація з високим 
відпуском (650 °С, 1 год). Мікролегування ванадієм помітно підвищує механічні 
властивості після зазначеної термообробки (табл. 2). В роботі вивчався вплив 
нормалізації сталі 35ХМ з нагріванням на 780 °С в МКІТ, витримка в якому 
становила 30 і 60 хв. Заключною операцією був відпуск при 650 °С 1 год. З табл. 2 
випливає, що при збільшенні витримки властивості міцності зростають, а 
пластичні дещо знижуються. Це можна пояснити тим, що в результаті збільшення 
часу перебування сталі в МКІТ відбувається підвищення вмісту вуглецю в 
аустеніті, відповідно, зростає кількість ферито-карбідної суміші, зменшується 
частка фериту в структурі. Найбільш добре поєднання механічних властивостей 
отримано після нормалізації з МКІТ з подальшою короткочасною 
аустенітизацією і остаточним високим відпуском. Отримані дані показують 
можливість нормалізації з МКІТ, що дозволяє знизити температуру нагрівання, 
відповідно скоротити витрату енергоносіїв та підвищити рівень властивостей 
міцності, зберігши необхідну пластичність [4,5]. 
Таблиця 2 - Вплив режимів нормалізації на механічні властивості сталей 

35ХМ и 35ХМФ 
№ 
п/п Сталь Режими термічної обробки σ0,2 

МПа 
σв, 

МПа 
δ, 
% 

Ψ, 
% 

КСU, 
МДж/м2 

1 35ХМ 
Нагрівання на 870 °С 20 хв, 
охолодження на повітрі, відпуск 
при 650 ºС 1 ч 

410 630 14 34 0,42 

2 35ХМФ Те ж, що і для 35ХМ 470 670 15 36 0,50 

3 35ХМФ 
Нагрівання в МКІТ на     780 °С 30 
хв, охолодження на повітрі, 
відпуск 650 °С,  1 год. 

500 670 14 37 0,45 

4 35ХМФ Те ж, що 3, але витримка в МКІТ 
60 хв. 540 690 12 35 0,40 

5 35ХМФ 
Те ж, що 4, наступне нагрівання 
на 870 °С, 4 хв, охолодження на 
повітрі, відпуск 650 °С, 1 год 

610 730 14 35 0,55 

Розглянемо вплив температури високого відпуску 600, 650, 680 °С після 
гартування від 870 °С на механічні властивості дослідних сталей (табл.3, 4, 
рис.3). Підвищення температури високого відпуску з 600 до 680 °С знижує 
твердість, але в сталі, мікролегованої ванадієм, вона зберігається на більш 
високому рівні, ніж в 35ХМ (табл. 3). 

По мірі підвищення температури відпуску попередньо загартованих 
сталей, які досліджуються, їх властивості міцності знижуються, але зростають 
характеристики пластичності і ударна в'язкість. Слід підкреслити, що після 
відпуску на 680 °С 1 год сталь 35ХМФ має вищі властивості міцності, ніж 
35ХМ, при близьких значеннях пластичності і ударної в'язкості. Аналогічна 
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залежність спостерігається при збільшенні тривалості відпуску при 680 °С 
(табл. 4) [3]. 

Таблиця 3 - Вплив температури високого відпуску от 870 ºС на 
твердість сталей 35ХМ и 35ХМФ 
Твердість, НRС 

Після відпуску Сталь Після 
гартування 600 °С 650 °С 680 °С 

35ХМЛ 48-51 29-32 28-31 24-26 
35ХМФЛ 52-55 32-34 30-32 28-29 

 
 
 

Таблиця 4 - Вплив тривалості відпуску при 680 ºС після гартування 
від 870°С на твердість сталей 35ХМ і 35ХМФ 

Твердість, НRС Сталь 1 год 2 год 3 год 
35ХМ 24-26 23-25 20-22 

35ХМФ 28-29 26-27 24-26 
 
 

 
Рисунок 3 – Механічні властивості сталей 35ХМ і 35ХМФ після 

поліпшення (гартування від 870 °С в масло, відпуск 680 °С, 1 год) [3] 
Дослідження мікроструктури загартованих сталей 35ХМ і 35ХМФ після 

відпуску при 680 °С 2 ч показують, що рейкова структура, характерна для 
загартованого стану, зберігається в сталі, легованої ванадієм, а в 35ХМ - вона 
зникає (рис. 4). Це обумовлено тим, що карбіди (карбонітріди) ванадію, що 
знаходяться в структурі, при відпуску ускладнюють міграцію субзеренних 
кордонів в α-твердому розчині. Дана обставина і помітний внесок самих 
карбідів в зміцнення пояснює більш високу твердість сталі 35ХМФ після 
відпуску при 680 °С у порівнянні з 35ХМ. 
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   а                б 

Рисунок 4 – Мікроструктура сталей 35ХМ (а) і 35ХМФ (б) після 
гартування від 870 °С і високого відпуску при 680 °С 2 год, х500. 
 
Висновки 
На підставі проведеного аналізу в роботі запропоновано мікролегування 

сталі 35ХМ ванадієм, що дозволить підвищити механічні властивості поковок 
в відпаленому, нормалізованому і покращеному станах.  
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Магістранти К.І. Собко, Т.В. Гирінович 
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Інститут інтегрованих форм навчання 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

В даний час тенденція розвитку виробництва прецизійних 
холоднокатаних труб є забезпечення стабільних геометричних розмірів по 
всій довжині труб. Таку точність забезпечує, наприклад, спосіб оправочного 
волочіння. Однак воно характеризується значною циклічністю технологічних 
операцій і малоефективно. Тому близько 80% сучасних виробників труб в 
світі використовують холодну пільгерну прокатку труб на станах ХПТ. 

При виробництві цих труб використовуються вихідні 
гарячедеформовані труби, отримані на станах гвинтової прокатки або на 
пресах. Відносна різностінніть вихідних труб досягає 20-30%, при вимогах 
стандартів на прецизійні труби по товщині стінки не більше ±5%. Це значно 
ускладнює технологію їх виробництва – збільшуючи циклічність і знижуючи 
продуктивність прокатних станів.  

Як показано в роботі [1], функцію зміни товщини стінки по периметру 
труби можна представити у вигляді гармонійного ряду з трьох складових.  

Перша складова характеризує ексцентричну різностінність, яка 
обумовлена зміщенням утворючих поверхні оправки і зовнішнього 
деформуючого інструменту.  

Друга складова характеризує специфіку технологічного процесу в 
цілому.  

Третя складова характеризує сукупний вплив усіх визначальних 
параметрів процесу. При цьому різностінність труб, що пройшли не більше 
двох прокаток на станах ХПТ, на 70-80% визначається першою 
ексцентричною складовою, яка часто виводить точність товщини за межі 
допустимих відхилень. 

Найбільш перспектив-
ною схемою періодичної 
прокатки на станах ХПТ є 
схема дворядної прокатки 
(рисунок 1). Така схема дає 
можливість прокатувати 
т р у б и  з  б і л ь ш о ю  
деформацією по діаметру, 
що дозволяє скоротити 
циклічність виробництва, 
підвищити точність труб і 
продуктивність стана [2]. 

 
Рисунок 1 - Схема дворядної прокатки труб 

на станах ХПТ 
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Аналіз відомих робіт [2, 3]в області виробництва труб дав можливість 
обґрунтувати механізм формування точності геометричних розмірів труб при 
холодній періодичній прокатці і розробити калібровку дворядної прокатки, 
яка дозволяє зменшити ексцентричну різностінність труб в 5-6 разів, сумарну 
різностінність в 7,9 раз. 

Для порівняння можливостей однорядної і дворядної схем по точності 
була проведена прокатка вихідних гарячедеформованих труб на станах ХПТ-
90 з однорядною і дворядною схемами деформації по маршруту 80х3,6-
8,038х3,0 мм. При дворядній прокатці поздовжня різностінність труб не 
перевищувала 6%, а при звичайній схемі деформації становила 10-12%, що в 
декілька разів вище, чим вимагається по прецизійним стандартам фірм SKF і 
FAG [3]. Важливо відзначити, що застосування станів дворядної прокатки 
дозволяє здійснювати без кінцевого розтріскування прокату труб з мало 
пластичних сталей. 

Висновки 
Отримання високої точності труб при дворядної прокатці 

обумовлюється: 
- збільшеною до 2 разів загальної довжини робочої зони стана, що 

сприяє усуненню поздовжньої різностінності; 
- більш інтенсивним зниженням ексцентричної різностінності в зоні 

редукування вхідного ряду валків за рахунок дії осьових зусиль, що 
стискаються з боку вихідного ряду валків; 

- підвищенням точності в поперечному і поздовжньому перетині труб 
по діаметру за рахунок подовженої в 1,5 рази калібруючої ділянки в 
вихідному ряду валків і зниженням розвалу рівчака калібрів в цьому ряду за 
рахунок застосування оправки з зменшеною конусністю в порівнянні з 
конусністю оправки у вхідному ряду валків. 
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Наукова новизна роботи полягає у підтвердженні гіпотези 

полічастотної вібростабілізаійної обробки, яка супроводжується складним 
характером короблення та складним перерозподілом напружень. 

Об'єкт дослідження зразок корпусної деталі зі складним навантаженим 
станом внутрішніх напружень. 

Аналіз літературних джерел виявив, що при виготовленні зварних 
корпусних деталей виникають внутрішні напруги, які викликані неоднаковим 
нагріванням основного і наплавленого металів, усадкою металу після 
зварювання, структурними змінами в металі через нагрівання і швидкого 
охолодження, зміною розчинності газів в звареному шві при його 
охолодженні. Внутрішні напруги сприяють деформації або руйнування 
зварного вироби. Було розглянуто роботи вчених, які проводили дослідження 
в області залишкових напружень, а саме: Грузд А. А.,Сутирин Г. В, Ощепков 
Ю. П., Кузнецов В. В., Ощепкова Н. В., Задорожний Н.А., Жидков А.Б. та 
інших. Для усунення залишкових напруги проводяться конструктивні і 
технологічні заходи спрямовані на зниження напружень, такі як 
вібростабілізація. Основними параметрами НВО євеличина вібраційного 
сили, частота обробки, схема розташування вібратора і час обробки. Однак 
аналіз процесів, що відбуваються при взаємодії поля залишкових напружень з 
полем вібраційних напружень, показав, що важливими є також характер 
розподілу вібраційних напружень, початковий розподіл залишкових 
напружень, властивості основного металу. 

Інноваційна технологія зменшення залишкових напружень зварних 
корпусних деталей 

Вібраційний метод стабілізуючого впливу на зону напруженого стану 
після зварювання використовується доцільно використовувати як 
альтернативний варіант порівняно з термообробкою, або дробе-струменевою 
обробкою. Вібраційна обробка може бути: шпиндельна віброобробка; 
віброобробка вільно завантажених в камеру деталей; ультразвукова 
віброобробка; ультразвукова ударна віброобробка;низькочастотна 
віброобробка; полічастотна віброобробка. Порівняно з т/о, вібраційні методи 
обробки більш економічно вигідні близько 5-7 раз, а також мають переваги: 

1) Локальний метод впливу на місце залишкових напружень 
(наприклад зварна частина стріли крана); 

2) Обладнання для проведення вібростабілізаційного впливу у 
більшості 

3) універсальне, транспортабельне, досить компактне; 
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4) Перевірка напруженої зони на однорідність (вібраційний вплив та 
зняття показників залишкових напружень методом лазерної 
інтерферометрії); 

5) Простота керування процесом вібростабілізації; 
6) Швидкість досягнення урівноваженого стану зони впливу; 
7) Вібростабілізація є методом неруйнівного контролю та впливу. 

Недоліки, пов’язані з процесом вібростабілізаційною обробкою є 
матеріал та складність зварної конструкції деталі. Для складних деталей іноді 
доцільно застосовувати декілька точок вібраційного впливу. Деякі 
промислові установки нездатні проводити вібростабілізаційну обробку у 
зв’язку з обмеженістю діапазону частотних впливів коли деталь, яка підлягає 
обробці має значно вищі показники резонансних частот у порівняні з тим, що 
може видати генератор установки. Результатом вібростабілізаційного методу 
впливу є функція величин змінних напружень, створюваних вібрацією, та 
характеристик пружнопластичних властивостей металу при циклічних 
навантаженнях при знаходженні та проведені впливу на резонансних частотах 
складно профільного навантаженого стану деталі. 

Результати експериментальних досліджень їх обговорення 
Для проведення експериментального дослідження було підготовано 

зразок зварного з’єднання корпусної деталі (рис. 1). Використовуючи зразок 
«білого шуму» для спричинення впливу завдяки використанню 
«віброзбудника» перевірено сприйняття зразком впливу АЧХ «білого шуму» 
для проведення подальшого дослідження зразка.  

 
Рисунок 1 – Схема розташування віброзбудника та датчиків 1,2,3 

 
Для отримання даних щодо оцінки зменшення залишкових напружень у 

зразку було проведено цикл замірів від початкового стану віброзбудника та 
датчиків. Всього за цикл вимірювання стану для кожного з трьох датчиків 
протягом близько 80 хвилин було зафіксовано показники стану зразка та 
побудовано графіки відповідно до кожного з датчиків. 

При послідовному моногармонічному навантаженні на кожній з 
власних частот збільшує час вібростабілізуючої обробки. Використання 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 163 

одного віброзбудника не дозволяє досягнути резонансу у складному 
корпусному виробі. Тому пропонується здійснити віброобробку кожної 
частини корпусу одночасно. Це можливо при полічастотному динамічному 
навантаженні, що дозволяє в широких діапазонах варіювати амплітудно-
частотні параметри реалізованого впливу. Полічастотне навантаження 
забезпечує одночасне резонування всіх структурних елементів виробу, 
дозволяючи не тільки датчиків 1,2, 3 на зразку скоротити час 
вібростабілізуючої обробки, але і підвищити її ефективність. 

 
 
Якщо провести аналіз отриманих даних на предмет взаємного 

об’ємного впливу трьох граней з яких проводили замірі «датчики» 
характерними будуть графіки показників резонансних частот (рис. 3, рис. 4). 
Графіки мінімумів, тобто графіки найменших амплітудних коливань, згідно з 
рис. 3 представляють собою досить урівноважену систему комплексних 
впливів на складний об’ємно навантажений стан зварювального зразка 
корпусу.  

 

 

Рисунок 3 – Графіки показників 
резонансних характеристик 

датчиків min 

Рисунок 4 – Графіки показників 
резонансних характеристик 

датчиків max 

а б 
Рисунок 2 – Графіки АЧХ коливань зварної конструкції 
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Протягом всього часу проведення експерименту прослідковується 
стабільність на конкретних частотах. Проте, на відміну від найменших 
амплітудних коливань, графік найвищих амплітудних коливань представляє з 
себе дисбалансну систему комплексного впливу знятого з «датчиків». Тобто, 
при максимально навантаженому вібраційному впливі система у першій 
половині показує прагнення до рівноваги, що супроводжується зниженням 
залишкових напружень. Однак при подальшому безперервному впливі 
система виходить зі стану рівноваги (рис. 4). 

Так як, результаті вимірювань показали нестабільність отримання 
позитивного впливу при найбільших коливаннях було проведено локальний 
вплив та заміри щодо третьої грані зварного зразка корпусу (рис. 5). На рис. 5, 
а) та б) спостерігається суттєве зменшення АЧХ віброобробки за перші 15 
хвилин проведення експерименту. Після цього на відрізку часу від 40 хв до 70 
хв проведення обробки відбувається дисбалансний стан, який збільшується до 
80 хвилини проведення експерименту. Далі ми бачимо «звуження» АЧХ, та 
зменшення резонансної частоти ближче до кінця експерименту, що свідчить 
про зменшення залишкових напружень третьої грані зварного зразка корпусу. 

 

 

а) графік мінімумів АЧХ б) графік максимумів АЧХ 
 

в) графік АЧХ протягом 
контролю 

г) графік усталеної АЧХ після 
контролю 

Рисунок 5 – Графіки показників резонансних характеристик 
датчиків на третій грані зварного зразка 
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Таблиця 1 – Дані амплітудних коливань заміряних на датчику №3 
хв Датчик 3 Датчик 3 хв Датчик 3 Датчик 3 
5 -103,31 -25,09 60 -101,96 -25,03 
10 -103,98 -25,08 65 -103,35 -27,78 
15 -101,55 -25,07 70 -103,41 -25,04 
20 -101,92 -25,07 75 -103,1 -25,02 
25 -99,83 -25,07 80 -102,59 -25,02 
30 -99,83 -25,06 81 -102,36 -25,01 
35 -99,86 -25,05 82 -102,2 -25,01 
40 -99,73 -25,04 83 -102,42 -25,01 
45 -99,96 -27,15 84 -103,43 -25,01 
50 -99,13 -25,03 85 -102,64 -26,1 
55 -102,28 -29,27    

 

Розглянувши заміряні експериментальні дані показників з трьох 
датчиків було побудовано графіки впливів віброзбуджувача на зразок (рис.6). 
На графіках можна спостерігати як на 30-35 хв. відбувається зниження 
напружень 1го роду. Протягом подальшого проведення експерименту на 70 - 
85хв. відбуваються зниження залишкових напружень 2го і 3го роду, що 
характеризується стабілізацією всередині тіла зразка, а саме рух всередині 
зернове та кристалічної решітки. 
 

 
Висновок 
У процесі зварювання конструкції при охолодженні металу в ньому 

виникають внутрішні напруги, які викликані неоднаковим нагріванням основного 

Рисунок 6 – Графіки показників резонансних 
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і наплавленого металів, усадкою металу після зварювання, структурними змінами 
в металі через нагрівання і швидкого охолодження, зміною розчинності газів в 
звареному шві при його охолодженні. Внутрішні напруги сприяють деформації 
або руйнування зварного вироби. Для усунення залишкових напруги проводяться 
конструктивні і технологічні заходи спрямовані на зниження напружень, такі як 
вібростабілізація. Експериментальні дані показників з трьох датчиків показали, 
що на 30-35 хв. Відбувається зниження напружень 1го роду, а на 70 - 85 хв. 
відбуваються зниження залишкових напружень 2го і 3го роду, що 
характеризується стабілізацією всередині тіла зразка, а саме рух всередині 
зернове та кристалічної решітки. 

Таким чином, підвищення ефективності технології вібростабілізуючої 
обробки зварних конструкцій відбувається при використанні полічастотних 
режимів динамічного навантаження, що дозволяє істотно поліпшити її 
технологічні та економічні показники. 
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В останні десятиріччя у різних галузях промисловості різних країн зріс 

попит до зносостійких сталей, які характеризуються високими рівнями 
міцності, твердості, стійкості до зносу (абразивному,ударному та інш.). 

Зносостійкість сталей досягається за рахунок використання різних 
механізмів впливу на структуру та властивості металу: 

- твердорозчинного (тобто за рахунок комплексного легування, але при 
виробництві великої кількості легованого металу такий механізм призводить 
до суттєвого підвищення собівартості продукції); 

- деформаційного зміцнення за рахунок накопичення в металі певної 
щільності дислокацій і дисклінацій в процесі гарячої або холодної пластичної 
деформації, а також формування певної дислокаційної субструктури 
(коміркової, фрагментованої);  

- отримання в металі певного структурного стану за рахунок термічної 
або комбінованої обробки (термомеханічної, хіміко-термічної), що забезпечує 
виробам потрібний рівень експлуатаційних властивостей; 

- дисперсійного зміцнення за рахунок використання економного 
легування карбідоутворюючими елементами та термічної обробки; 

- нанесенням на поверхню різними способами шару надтвердого 
матеріалу та інш. методами. 

Найбільш ефективними методами досягнення високоміцного стану 
металу є деформаційне зміцнення економно легованих сталей з 
використанням термічного зміцнення в лінії прокатного стану (гартування з 
прокатного нагрівання або реалізація процесу високотемпературної 
термомеханічної обробки (ВТМО). 

Відомо, що підвищення міцності сталі збільшує її зносостійкість, при 
цьому дослідженнями ЦНДІЧермету показали на прикладу зміни 
зносостійкості сталей стиранням,що при підвищенні рівня тимчасового опору 
(Ϭв) з 450-500 Н/мм2 до 700-800 Н/мм2 металу платформ кар,єрних самоскидів 
зносостійкость виробів незначно збільшується (до 30-50%). І тільки суттєве 
зростання міцності металу до 1050-1200 Н/мм2  підвищує зносостійкість до 3-
5 крат. З метою підвищення експлуатаційної стійкості деталей машин у світі 
за останні роки значно зріс випуск високоміцних, добре зварюваємих сталей 
(типу шведських сталей) марок Hardox 350,  400, 450; 500, 550, 600. Цифрові 
індекси таких сталей вказують на твердість металу (НБ), при цьому границя 
текучості (Ϭт) знаходиться на рівні від 1000 до 1500 Н/мм2. Промислові 
підприємства країн СНД  виготовлюють у товщинах 8…50 мм  зносостійкі 
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сталі типу 18ХГНМФР, 14ХГ2САФД, 16ХГН2ФБР, 13ХГ2НДФ, які є 
аналогами сталей типу Hardox 400,450. Слід відзначити, що високоміцні 
зносостійкі сталі відносяться до категорії матеріалів подвійного призначення 
і можуть використовуватися у якості легкої броні. На ринку країн СНД у 
якості зносостійких сталей сьогодні пропонуються також і традиційні 
бронесталі типу А3 (перевищує по властивостям аналоги 55Х4Н3С2ГМ та 
45ХН2МФА), 71,  96 (45Х2НМФБА),  С500 і інші[5].  

При виконанні досліджень з метою вибору хімічного складу сталі та 
режимів її обробки для отримання в металі перспективного рівня механічних 
властивостей ( ≥ σв ~ 1700 МПа, HRC ~49-50, δ5 ~ 14%, ψ~50%, КСU ~ 80 Дж / 
см²) у якості дослідного металу була обрана сталь Armox 500Т товщиною 5 
мм з високими показниками міцності, в'язкості, а також рядом власних 
унікальних якостей, які були отримані після деформаційно-термічної обробки 
в лінії прокатного стану (с гартуванням з прокатного нагріву). Хімічний склад 
та механічні властивості цієї сталі наведені в таблиці 1 та 2. 

Таблиця 1 – Хімічний склад сталі Armox 500T,% [1] 
Хімічний склад,% по масі  

Марка сталі C Si Mn P S Cr Ni Mo B 
Armox 500T 0,32 0,4 1,2 0,015 0,010 1,0 1,8 0.7 0,005 

Таблиця2 –Механічні властивості сталі Armox 500T у стані  поставки [1] 

Марка сталі НВ / HRC ,МПа ,МПа ,% 
KCU-20 , 
Дж\см2 

Armox 500T 475-520 / 50-53 1250 1450-1650 8 25-30 
 
Особливістю хімічного складу дослідної сталі є мікролегування бором. З 

результатів дослідження співробітниками кафедри термічної обробки металів 
НМетАУ сталей з бором відомо, що, наприклад, у сталі 30Г1Р  (C,% – 0,30; 
Si,% – 0,31; Mn,% – 1,02; S,% – 0,007; P,% – 0,024; Al,% - 0,020; Ti,% – 0,017; 
B,% – 0,0007; N,% - 0,016), близької по складу до сталі ARMOX 500T,  після 
гартування з отриманням мартенситної структури можливо отримати 
твердість на рівні 631 HV (56-57 HRC). Але для отримання якісної легкої 
броні, наприклад, для виготовлення пластин броньожилетів V-V1рівня 
захисту необхідно мати в металі тильної частини пластини рівень ударної 
в,язкості ˃50-60 Дж/см2, у той час як у сталі Armox 500T вона знаходиться на 
рівні 25-30 Дж/см2. Тому при виконанні досліджень були розглянуті можливі 
варіанти режимів обробки сталевих пластин, які забезпечать підвищення 
рівня ударної в,язкості при високих показниках міцності за рахунок 
зменшення розміру аустенітного зерна та ефективної фінішної термічної 
обробки[2,3,4]. 

Висновок 
З огляду літературних джерел встановлені перспективні рівні 

механічних властивостей зносостійких сталей, які можуть забезпечити рівень 
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механічних властивостей : ≥ σв ~ 1 700 МПа, HRC ~ 49...50, δ5 ~ 14 %, ψ ~ 50 
%, КСU ~ 80 Дж/см²) . Найбільш ефективними методами досягнення 
високоміцного стану металу є деформаційне зміцнення економно легованих 
сталей з використанням термічного зміцнення в лінії прокатного стану 
(гартування з прокатного нагрівання або реалізація процесу 
високотемпературної термомеханічної обробки (ВТМО). 
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Наявність неметалевих включень (НВ) в сталі призводить до 

погіршення механічних характеристик сталі, а в деяких випадках може 
посилювати вплив корозії на метал. На сьогодні відомо багато методів 
видалення НВ зі сталі, недолікам яких є використання складного обладнання, 
дорогих додаткових матеріалів для обробки сталі тощо. Тому розробка 
недорогих і водночас ефективних методів видалення НВ зі сталі є актуальною 
задачею. 

Серед методів видалення НВ та зменшення їх шкідливого впливу на 
сталь найбільшого поширення набули продувка сталі аргоном [1,2] та 
модифікування [3,4]. За даними чисельних досліджень рафінування сталі від 
НВ відбувається і за використання електромагнітного перемішування, 
зокрема у сталерозливному ковші [5], промковші [6] та кристалізаторі МБЛЗ 
[7]. Відцентрова сила, що створюється за обертального руху рідкого металу, 
викликає рух НВ у напрямку осі вихору, неначе відштовхуючи їх від стінок 
ротаційної камери, що дає більше часу для вільного спливання НВ. 
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Вочевидь відцентрова сила має змінювати траєкторію руху часточок НВ 
від порівняно прямолінійної за повної її відсутності, до кривої близької за 
формою до конічної гвинтової лінії (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Гіпотетична траєкторія вспливання НВ під дією 

відцентрових сил 
 
За результатами попереднього математичного моделювання авторами 

було встановлено, що рух НВ до осі вихору відбувається під кутом α до 
вертикалі (на рисунку це кут між твірною конуса та віссю Oz), який можна 
визначити за формулою (1), звідки витікає, що кут вспливання залежить лише 
від розміру вихору та швидкості його обертання, а також густини НВ та 
рідкої сталі і не залежить від розмірів НВ. 
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де r – радіус вихору, ω – кутова швидкість обертання вихору, g – прискорення 
вільного падіння, ρр і ρНВ – густина рідкої сталі і НВ відповідно. 

Як альтернативу електромагнітному перемішуванню авторами була 
запропонована раціональна організація потоків металу в ротаційній камері 
промковша, для створення в ній вертикально вихору [8]. Дослідження руху 
НВ у вихорі рідкого металу найраціональніше здійснювати методом 
«холодного» моделювання на водній моделі. 

Числа подоби визначали за модифікованою π-теоремою. Було 
встановлено, що для імітації досліджуваного процесу необхідно 
дотримуватися подоби на моделі і прототипі критеріїв Архімеда 
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Для проведення фізичного моделювання було зібрано 
експериментальну установку (рис. 2), яка складається зі скляної колби 1, яка 
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встановлена на платформі, що обертається 2. Обертання платформи 2 
здійснюється двигуном 3, швидкість обертання якого регулюється 
контролюючим пристроєм 4. Вимірювання швидкості обертання платформи 
здійснюється лазерним тахометром 5. Для перемішування рідини над колбою 
співвісно з нею встановлено мішалку 6, яка обертається у тому ж напрямку, 
що й колба, та з тією ж швидкістю та здатна рухатися вгору-вниз. Для 
фільмування експерименту використовується швидкісна цифрова відеокамера 
7 із швидкістю зйомки 240 кадрів на секунду. У якості речовин, що імітують 
рідку сталь і НВ використовували відповідно воду і стеарин. 

Обробку отриманих відео записів здійснювали у програмі Movavi Video 
Suite. Вона передбачала накладання на відзняте відео напівпрозорого фото 
попередньо відзнятої у колбі міліметрової сітки. Це дозволило фіксувати 
положення часточок стеарину відносно осі колби та поверхні рідини в ній та, 
зрештою, побудувати траєкторію руху часточок стеарину у рідині, що 
обертається. Результати обробки відео за швидкості обертання вихору 20 
об./хв. та рівня води в колбі 200 мм представлені на рисунку 3. 

 

 
Рисунок 2 – Схема експериментальної установки для фізичного 

моделювання:  
1 – скляна колба з водою; 2 – платформа, що обертається; 3 – двигун; 4 – контролюючий 

пристрій; 5 – лазерний тахометр; 6 – мішалка; 7 – швидкісна відеокамера 
 
На рисунку 3 помітна певна нерівномірність у руху часточок до осі 

вихору. Вона може бути викликана турбулентністю в об’ємі рідини та 
утворенням градієнту швидкості уздовж її радіуса. Суттєве зменшення 
горизонтальної складової швидкості руху часточок із наближенням до осі 
вихору може пояснюватись зменшенням відцентрової сили із зменшенням 
швидкості обертання часточки через наявність її градієнту уздовж радіуса. 
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Рисунок 3 – Зміна відстані часточок стеарину до осі колби впродовж 
вспливання:  

а - фракція 470 мкм; б - фракція 1300 мкм. 
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КОМБІНОВАНЕ ПОЛІПШЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕПІЛАМУВАННЯ 
КОНІЧНИХ ЗАЧЕПЛЕНЬ 

 

Магістрант В.В. Твердохлєб 
Керівник - докт. техн. наук, проф., зав. каф. С.В. Ковалевський 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 
 
Наукова новизна роботи: розроблений спосіб комбінований спосіб 

процесу епіламування з використанням постійного магнітного поля для 
поліпшення конічних зачеплень. 

Мета роботи: розробити комбінований спосіб процесу епіламування з 
використанням постійного магнітного поля для поліпшення конічних 
зачеплень. 

Об'єкт дослідження: процес епіламування конічних зачеплень. 
Методи дослідження: теоретичне і експереминьальне дослідження. 
Аналіз літературних джерел виявив, що Найбільш ефективним методом 

фізико-хімічного поліпшення якості поверхні металевих і неметалевих тіл є 
епіламування. Метод епіламування дозволяє зберегти високу пластичність, 
в'язкість і тріщиностійкість металу зі збільшенням надійності і довговічності.  

Технологія епіламування ґрунтується на використанні поверхнево-
активних речовин у фото вуглецевих розчинниках. Такі розчини (епілами) 
наносяться на поверхню і після випаровування утворюють тоншу плівку 
завтовшки 4 ÷ 100 нм. 

Нанесені на поверхню епілами утворюють нано-розмірний молекулярний 
шар, пов'язаний з поверхнею силою хемосорбції. Це означає, що полярна частина 
ПАР адсорбується з обробленою поверхнею, а молекули фтору вибудовується 
антіполярно. Таким чином відбувається заміщення поверхневої енергії тіла на 
поверхневу енергію гидрофобного радикала (фторПАР). 

Молекули ПАР утворюють структури Ленгмюра у вигляді спіралей з 
нормально спрямованими до поверхонь осями, що дозволяють надійно 
утримувати мастильні середовища. 

 
Рисунок 1 – Фрагмент частки Ленгмюра на епіламуванні поверхні 

твердого тіла: 
1 – молекули ПАР у вигляді спіралі; 2 – мастильне середовище; 3 – поверхня твердого тіла 

В процесі адсорбції, поверхневої дифузії і в результаті випаровування 
розчинника з розчину виникає Мономолекулярний шар (моношар) речовини 
товщиною від 10 до 100 Ангстрем в залежності від умов нанесення. 
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Рисунок 2 – Модифікація металевої і неметалічної поверхні (структура) 
 

Механіка взаємодії епіламів з поверхнею твердого тіла виглядає 
наступним чином: при епіламуванні формується шар орієнтованих молекул, 
радикально змінюють енергетичні впливу поверхні твердого тіла. Молекули, 
що закріплюються за рахунок сил хемосорбції, утворюють структури 
Ленгмюра у вигляді спіралей з нормально спрямованими до поверхні 
матеріалу осями. 

   

Рисунок 3 – Молекула ФТОР ПАР 
з якірною зоною 

Рисунок 4 – Прикріплення 
молекули ФТОР-ПАР до поверхні 

твердого тіла 
 

           
Рисунок 5 – Місця з підвищеною електронною щільністю 

 
При покритті металевих поверхонь (за винятком чистого титану) 

спіралеподібні молекули в стані захоплювати електрони в тих місцях 
поверхні, де особливо висока електронна щільність, і тим самим 
«висаджуватися» на поверхню. Місця з підвищеною електронною щільністю 
утворюються на тих ділянках металевої поверхні, де є порушення 
кристалічної решітки. Молекули епілама вступають у взаємодію з цими 
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електронами, утворюючи спільну електронну структуру, що обумовлює 
особливо високе зчеплення епілама з поверхнею субстрату. 

Обробка виробів проводиться по дуже простому алгоритму. Спочатку 
підготовлюють для обробки поверхні ретельно очищається і знежирюється. 
Далі в залежності від конфігурації і цільового призначення оброблюваних 
виробів епілами можуть наноситися за допомогою пензля, тампона або 
методом розпилення і занурення. 

Нанесення епілама можливо пензлем, тампоном, зануренням. Поверхня 
деталі необхідно попередньо знежирити. Для знежирення застосовують бензин, 
ацетон, спирт, органічні розчинники. Завдана на оброблену поверхню крапля 
масла, зберігає сферичну форму навіть при нахилі поверхні в 70 градусів. 

В процесі магніто-імпульсної обробки відмінна проникаюча здатність 
фторовмісних епіламов, посилена магнітоскріпціей, обумовлює глибоке 
проникнення фторПАВ в тіло мікротріщин і сприяє кардинальному 
підвищенню показників міцності і зносостійких характеристик інструменту. 
Створене з їх допомогою нанорозмірних покриття кардинальним чином 
змінює динаміку фізико-хімічних процесів в поверхневих шарах, позитивно 
позначається на поліпшення техніко-експлуатаційних і міцності інструменту і 
деталей. 

Ґрунтуючись на попередні дослідження епіламування і комбінованих 
методів епіломування з використанням електромагнітного впливу при 
обробці епіламуванням деталей типу вал, висунуто припущення, що можливо 
покращити процес епіламування використовуючи постійне магнітне поле. 

Для дослідження було запропоновано провести покращення конічних 
коліс. Пара конічних коліс була підібрана таким чином, приводне колесо сире 
(не закалене), а відоме колесо було попередньо закалене. Такий підхід дає 
можливість дослідити ефект при різних видах структури деталей (сирої деталі 
і закаленої). 

 

Рисунок 6 – Дослідницький стенд 
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Для епіломування деталей використовується калій-фтор KF. Для 
утворення постійного магнітного поля використовуються потужні неодимові 
магніти. Магніти розміщення біля кожного колеса, для замкнення магнітного 
поля використовується металевий замикач. 

 
Рисунок 7 – Принципова схема установки з постійним магнітним полем 

Для проведення дослідження була розроблена методика. 
І етап: Підготовчий. 

• Підготувати дослідницький стенд. Стенд скалатається з зачеплення 
конічних коліс, приводне колесо встановлюється в оправку і в 
підшипник, відоме колесо встановлюється на оправку (Рисунок8).  

• Встановлюються 2 неодимові магніти і замикаються металевим 
замикачем (для металевого замикача підходить люба металева 
пластина), таким чином магнітне поле 2 магнітів замикається і охоплює 
всю необхідну область обробки зубів конічних коліс (Рисунок 7).  

• Підготувати суміш для епіламування поверхонь зубів. 
 

  
Рисунок 8 – Підготовка KF перед 

нанесенням 
Рисунок 9 – Нанесення KF на 

деталі 
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Таблиця 1 – Результати дослідження при 100 обертах 

 
Отриманні данні по приводному колесу (сирому) показали що 

комбінований метод обробки епіламування в замкнутому магнітному полі 
підвищило твердість при 100 обертах на 46 НВ одиниць по Брюнелю, а для 
закаленого колеса такого ефекту не виявлено. 

При наступному етапі було зроблено ще 100 оборотів, отриманні 
результати занесенні до Таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Результати дослідження при 200 обертах 

 
Таким чином для сирого колеса твердість підвищилася на 53 НВ від 

початого значення, а для закаленого колеса проведене дослідження не дало, 
так як колесо вже було зміцнене така обробка не призведете до позитивного 
ефекту. При закалці структура колеса була вже структурована, також 
внутрішні напруження були зняті. 

Для підвищення твердості закалених виробів було запропоновано 
провести комбіновану обробку епіламування в магнітному полі з вібрацією. 
Вібрація на високих частотах збуджує внутрішню структуру колеса, в такому 
стані закалене колесо повинне піддатися обробці. 

Після обробки з вібрацією сира шестерня залишилася майже на тому 
рівні твердості, було 321 НВ стало 322НВ, це свідчить про те що сире колесо 
майже досягло своєї максимальної твердості яку можливо отримати. Закалене 
колесо піддалося обробці з вібрацією і підвищило свою твердість на 29 НВ. 
Твердість вже закаленого колеса підвищилася майже на 6-8%. 
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Таблиця 3 – Результати дослідження при додаванні вібраційної 
обробки при 100 обертах 

 
Висновок 
Підтверджено що епіламування в постійному магнітному полі сприяє 

підвищенню твердості деталей, такий метод має великі перспективи, так як 
він на відміну проаналізованих комбінованих методів покращення, не 
потребує постійної енергії як електромагнітні установки, має не великі 
габаритні розміри. Маючі велику ефективність без енерговитрат і 
компактності можливо отримати підвищення твердості майже на 18-20% для 
сирих деталей і 6-8% для вже закалених деталей. Також такий метод має 
перспективи розвитку, для підвищення міцності і якості деталей які вже 
працюють в різних механізмах. 
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Сучасний рівень розвитку трубного виробництва характеризується 

великою різноманітністю застосовуваних способів і технологій для виробництва 
безшовних труб, кожному з яких притаманні свої особливості, переваги і 
недоліки. Незалежно від способу виробництва гарячедеформованних труб 
технологічна схема включає наступні загальні елементи: нагрів металу, 
отримання порожнистої заготовки (гільзи), отримання чорнової труби 
(розкочування гільзи), остаточне формування стінки і діаметру труби 
(редукування або калібрування). При цьому перед кожною технологічною 
операцією при необхідності може здійснюватися, підігрів труби. 

Для отримання конкурентоспроможної трубної продукції в жорстких умовах 
безперервно зростаючих вимог до якісних параметрів труб потрібно безперервне 
вдосконалення технології отримання гільз як основної операції трубного переділу. 
Важливою задачею в практиці сучасного трубного виробництва є освоєння 
технології виробництва гільз з круглих безперервнолитих заготовок, що дозволяє 
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зменшити собівартість виготовлення труб внаслідок виключення «зайвого» 
переділу на великосортних прокатних станах (блюмінгах), знизити енергоємність 
процесу прошивки завдяки наявності осьової ліквації і центральної пористості в 
центральній зоні і на поверхні безперервнолитих заготовок.  

Незважаючи на зростання використання безперервнолитих заготовок 
при виробництві труб, литі заготовки мають наступні недоліки: знижена 
пластичність металу і можливе погіршення якості внутрішньої поверхні труб 
через наявність залишків опрацьованої литої структури [1]. 

Використання безперервнолитої круглої заготовки для виробництва 
безшовних труб дозволило, поряд з підвищенням якості металу, виключити 
частково або повністю з технологічного процесу більш витратну і часом 
менш якісну катану заготовку. Як показала практика роботи останніх років, 
безперервнолита заготовка, незважаючи на знижену пластичність, можна 
прошивати в косовалкових станах з високими обтисненнями без помітного 
погіршення якості внутрішньої поверхні гільзи, і значного підвищення 
енергосилових характеристик процесу [2]. Зазначені властивості 
безперервнолитої заготовки стосовно процесу гвинтової прошивки можна 
пояснити дією наступних факторів: 

- більшою, ніж у катаної заготовки чистотою осьової зони по 
неметалевим включенням; 

- структурною будовою поперечного перерізу безперервнолитої 
заготовки, що відрізняється від катаної заготовки, зменшуваною в напрямку 
до осі мікро- і макрощільністю, відсутністю «укова». 

По відношенню до катаної заготовки, що отримала в ході деформаційного 
опрацювання на блюмінгу і заготівельному стані певний «уков» і щільність, 
безперервнолита заготовка має неопрацьовану, пухку, виражену лікваційну 
структуру, з наявністю великої кількості макро- і мікропорожнеч, пористості, 
часто зливаючихся в моноотвір розміром 5 -10 мм в центральній зоні заготовки. 
Наявність такої структури, особливо, лікваційної неоднорідності, нерідко 
накладає небажані наслідки на службові якості труб, оскільки залишки 
неопрацьованої структури все-таки зберігаються і фіксуються після численних 
деформаційних операцій гарячого переділу. 

Переконливим підтвердженням наявності зазначених особливостей 
безперервнолитої заготовки є непропорційно мале зростання навантаження в 
процесі її прошивки на привід прошивного стана. Згідно з даними роботи [2] 
в процесі прошивки безперервнолитої заготовки діаметром 156 мм з 
обтисненням 28% величина навантаження на привід перебувала на рівні 
навантажень при прошивці заготовок діаметрами 120-130 мм. 

Механізм утворення руйнування центральної зони заготовки показаний 
на прикладі осадки круглого поперечного перерізу щільної з «уковом», 
катаної заготовки (рисунок 1, а-б) і менш щільної з вираженою литою 
опрацьованою структурою, зі зростаючою макро- і мікропористістю до 
центру, безперервнолитої заготовки (рисунок 1, в-г). Відзначається суттєва 
різниця в механізмі взаємодії клинових зон з утрудненою деформацією «А» з 
нехитким обсягом «В». 
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Рисунок 1 – Схема деформації заготовок: 

 - зона максимальної знакозмінної пластичної деформації; а, в - початкова стадія 
деформування заготовки; б - стадія досягнення деформацією центру катаної заготовки, при 

якій вступає в дію механізм руйнування осьової зони; г - стадія деформації 
безперервнолитої заготовки, при якій у катаної заготовки відбувається руйнування осьової 

зони 
 

Порівняння схем деформування катаної і безперервнолитої заготовок 
свідчить, що досягнення клиновими зонами «А» центру поперечного 
перерізу, і, отже, початку формування осьового руйнування, має відбуватися 
при інших рівних умовах тим швидше, чим більш жорсткими є клинові зони 
«А». В даному випадку система граничного стану, що представляє взаємодію 
зон «А» і «В», досягає швидше у катаної заготовки, що має велику щільність і 
«уков», і, отже, більш жорсткі клини «А». У свою чергу для меншої щільності 
безперервнолитої заготовки, що має розпушену центральну зону, частина 
деформації витрачається на дроблення литої структури, усунення макро- і 
мікропорожнеч і досягнення необхідної жорсткості клинів «А», що приводить 
до граничного стану - початку формування центрального руйнування. 

Висновок 
Таким чином, показано, що одним з позитивних моментів 

безперервнолитої заготовки стосовно процесу гвинтової прошивки є здатність 
її до деформування з більш високими обтисненнями без утворення дефектів 
на поверхні гільз і труб, за умови наявності оправки в осередку деформації, 
що створює підпираючі зусилля і перешкоджає передчасному розкриттю 
осьової порожнини. 
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ПОВЕДІНКА РОЗЧИНЕНОГО У СТАЛІ КИСНЮ  
ПРИ ВАКУУМУВАННІ.  ВАКУУМНЕ ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ 

 

Студенти О.О. Усманов, Д.В. Ковган 
Керівник – доц., канд. техн. наук І.Й. Водін 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

          Розчинність кисню, який переходить в залізо з газової фази, може бути 
описана рівнянням     21/ 2 O O ; 

                                              

2

O
O

O

a
K

p
 .                                          (1.1) 

 
         Згідно з літературними даними [1] при вмісті кисню в сталі менше 0,1%, 
тобто в області реальних сталеплавильних процесах, активність кисню 
пропорційна його концентрації.  

В цьому випадку                            
2

O
O

O
K '

p
 ,                                                (1.2) 

або   
         

                                                 
2O OO K ' p ,                                       (1.3) 

 
причому OK '  до змісту кисню 0,1% може бути прийнята як константа. Якщо 
прийняти, що  Oa 1  при  O 1%  ,  то тоді O OK' K . 
          Незважаючи на те, що концентрація розчиненого в металі кисню 
залежить від тиску, лише прямим зниженням тиску не вдається видалити зі 
сталі кисень, як це має місце в разі водню і азоту. Тільки при дуже високих 
концентраціях розчиненого кисню в залізі парціальний тиск кисню може бути 
вище тисків, досягнутих в промислових вакуумних установках [2]. Це 
випливає з рівняння (1.3) якщо в співвідношенні 

   
2

2

O 2
O

O
p

K
 ат                                                 (1.4) 

 
або 
 

 
2

2

O 2
O

O
p 760

K
  мм. рт. ст.                                          (1.5) 

 
підставити відповідні чисельні значення [O] и 2

OK . Температурна залежність 
OK  описується наступним рівнянням: 
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                                      O
5832lg K 0,356

T
  .                                              (1.6) 

 
          При 1600 °С (1873° К) і змістах кисню в залізі від 0,01 до 0,23% 
розраховані значення парціальних тисків кисню дорівнюють: 
 

[%O] 2Op , мм. рт. ст. 

0,01 98,7 10  
0,05 72,2 10  
0,1 78,7 10  
0,23 64,6 10  

          Крім того, у присутності більшості елементів, здатних утворювати 
оксиди, парціальний тиск кисню ще нижче наведених значень. 
           Механізм видалення кисню при вакуумуванні обумовлений реакцією 
вуглець - кисень при Рсо < 1. При тисках нижче 1 ат можна використовувати 
наближене значення величини константи рівноваги реакції  [C] + [О] ={СО} 
 

                                            CO,O
1K 400

0,0025
                                                  

(1.7) 
 

                                 
  

CO
CO,O

1 P 1K
0,0025 C O 760

                                             (1.8) 

 
Або з рівняння (1.8) слідує             

                                   6
CO CO

0,0025C O P 3,3 10 P
760

                                         (1.9) 

 
де Рсо - парціальний тиск монооксиду вуглецю в мм.рт.ст. 
0,0025 - константа Вачєра - Гамільтона ( [С]·[О] = 0,0025) . 
          Таким чином, зниження тиску в системі призведе до зменшення 
помноження [С][О]; це є дієвим засобом зниження концентрації кисню в 
рідкій сталі [3].           
           Зниження концентрації кисню в металі на величину ∆[О] відповідає 
стехіометричному зниженню концентрації вуглецю 

                                                3C O 0,75 O
4

     .                                   (1.10) 

 
         З рівняння (1.10) випливає, що при видаленні кисню з металу, настає 
помітне зниження концентрації вуглецю. Однак концентрація вуглецю в 
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сталі, є як правило, досить високою, щоб навіть при взаємодії практично 
всього кисню з вуглецем з утворенням монооксиду вуглецю в розплаві 
залишалася незначна концентрація вуглецю. 
        Наприклад, якщо в процесі вакуумування сталі, що містить 0,3% [С] і 
0,011% [О], кисень буде повністю видалений у вигляді {СО}, то відповідно до 
рівняння (1.10), з металу одночасно видалиться 0,008% [С], тобто всього 3% 
початкового змісту.  
        При вмісті в сталі 0,08% [С] і 0,04% [О] зниження концентрації вуглецю 
при вакуумному вуглецевому розкисленні становить 0,03%, або 37% 
вихідного змісту [1]. 

Висновки 
Таким чином, зниження величини помноження    %C %O  в металі 

при зменшенні тиску дозволяє використовувати устаткування позапічного 
вакуумування для отримання сталі з мінімальним вмістом вуглецю, що 
вимірюється тисячними частками відсотка. 

Посилання 
1. Внепечные способы улучшения качества стали / Н.М. Чуйко, 

А.Т.Перевязко, Р.Е. Даничек и др.- Киев: «Техника», 1978. -128 с. 
2. Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали. Ч.I. - М.: 

Металлургия, 1973. - 312 с. 
3. Внепечное вакуумирование стали / А.Н.Морозов, М. М. Стрекаловский, 

Г.И. Чернов, Я. Е. Кацнельсон -М.: Металлургия, 1975. -288 с. 
 
 
 
ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ ПОРОШКОВОЇ СТРІЧКИ ДЛЯ НАПЛАВКИ 

КОНУСУ ЗАСИПНОГО АПАРАТУ ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 
 

Магістрант І.І. Хиря 
Керівники – канд. техн. наук, доц. Г.І. Перчун,  

канд. техн. наук, доц. В.С. Чмельова 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Засипні апарати призначені для розподілу та шлюзування шихтових 

матеріалів, а також для газоущільнення колошника доменної печі. Конус і 
чаша є складовими частинами засипного апарату доменної печі, які повинні 
мати достатню міцність та абразивну зносостійкість. Підвищений тиск 
колошникових газів доменних печей викликає швидкий знос контактної 
поверхні великого конуса і чаші засипного апарату [1].  Термін служби 
великого конуса на металургійних заводах не перевищує 10-12 місяців, а 
заміна апарату вимагає зупинки виробництва чавуну на 4-6 доби.  Тому 
проблема підвищення стійкості контактної поверхні чаші і конуса засипних 
апаратів залишається актуальною і в даний час [2].   
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Конус і чашу засипного апарату виготовляють зі сталевих виливків II 
групи зі сталі 25Л, 30Л або з листового прокату зі сталі 09Г2С. Для надання 
необхідних механічних властивостей відлиті конус та чаша проходять 
термічну обробку – нормалізацію при температурі 880-9000С з одержанням 
розміру зерна 5–6 балів. Після цього проводять відпал при температурі 610-
6300С з метою попередження напружень, які могли виникнути при 
нерівномірному охолодженні масивного виробу.   

З метою підвищення зносостійкості засипного апарату використовують 
технологічний процес автоматичного наплавлення контактної поверхні 
конусів і чаш засипних апаратів зносостійкими матеріалами [3,4,5]. Тому 
наступним етапом в технології виробництва є наплавлення захисного 
покриття на контактні поверхні конусів і чаш твердосплавною стрічкою 
марки ПЛАН–Т101 на установці У-75 (рис.1). Наплавлення проводиться без 
попереднього підігріву. Автоматична головка за допомогою ходового гвинта-
переміщується вздовж твірної (крок наплавлення дорівнює 6 мм), а валик, 
який  наплавляється, розташовується по гвинтовій лінії, причому кожний 
наступний виток частково перекриває попередній. Наплавляється великий 
конус по всій поверхні, торкаючись шихтових матеріалів, на довжину 1600 – 
1700 мм за твірною від основи конуса. Наплавлення ведеться в 4 – 5 шарів 
при загальній товщині наплавленого шару 10 – 12 мм. Товщина захисного 
шару повинна бути не менше 9 мм. Ширина захисного шару на чаші повинна 
бути не менше 200 мм, на конусі – встановлюється за погодженням із 
замовником, але не повинна бути менше  600 мм (рис. 2).  

 

  
Рисунок 1 – Автоматична 

установка У-75для наплавлення 
контактної поверхні конусів і чаш 
засипних апаратів доменної печі 

зносостійкими матеріалами 

Рисунок 2 - Загальний вид конусу 
після наплавлення контактної 

поверхні 

Після наплавлення кожного зносостійкого шару проводять термічну 
обробку – відпал для зняття наплавочних напружень в електричній шахтній 
печі при температурі 620-6500С протягом 9 годин. Охолодження виробу 
проводять з піччю зі швидкістю не більше 50 ºС/год. до температури 250 ºС, 
після чого охолодження завершують зі знятою кришкою. 
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Твердість захисного шару при температурі від 10 до 40 °С повинна бути 
не менше НRC 45. Використані режими термічної обробки дозволяють 
підвищити зносостійкість засипного апарату і подовжити строк експлуатації 
металургійного обладнання.  

На машинобудівному підприємстві «Дніпроважмаш» були проведені 
експериментальні випробування нової наплавочної стрічки марки ПЛАН-
Т180, розробленої спеціалістами Інституту зварювання ім. Є.О.Патона. 
Хімічний склад стрічки складається з вуглецю (4,85%), хрому (33,4%), 
молібдену (1%), алюмінію (0,33%) та ін. 

В результаті проведених випробувань було встановлено, що в зв'язку з 
підвищеною зносостійкістю стрічки марки ПЛАН-Т180 на конусі була 
зменшена товщина наплавлення захисної поверхні на ділянці захисту в місці 
зсипання шихти з 8 мм до 4 мм, на ділянці бою шихти - з 18 мм до 14  мм.  
Товщина самого наплавочного шару зменшилася з 10 мм до 9 мм.  У зв'язку зі 
зменшенням товщини наплавлення виключена одна проміжна термообробка 
конуса (відпал для зняття наплавочних напружень) після наплавлення 1-го 
шару. Встановлено також, що порошкова стрічка марки ПЛАН-Т180, в 
порівнянні з порошковим стрічкою марки ПЛАН-101, яка використовувалася 
раніше, забезпечує стабільне горіння дуги, зменшене розбризкування, якісне 
формування шва, добре відділення шлакової кірки без додаткового 
механічного впливу.  

Таким чином, удосконалення режиму наплавлення з використанням 
нової стрічки дозволить скоротити технологічний цикл та собівартість 
виробництва конусів засипних апаратів доменних печей за рахунок 
виключення однієї операції відпалу, підвищити зносостійкість засипного 
апарату і подовжити строк експлуатації металургійного обладнання.  

Посилання 
1. Тарасов В.П. Загрузочные устройства шахтных печей  М.: Металлургия, 

1974. 312 с. 
2. Термическая обработка в машиностроении. Справочник /Под. ред.. Ю.М.   

Лахтина, А.Г. Рахштадта. – М.: Машиностроение, 1980. -783с. 
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Наплавка. Опыт и эффективность применения. – Киев: ИЭС им. Е. О. 
Патона АН УССР, 1985. – С. 9–13. 
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ВПЛИВ СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ МІКРОЛЕГУЮЧИХ  
І МОДИФІКУЮЧИХ ДОБАВОК В СЕРЕДНЬОВУГЛЕЦЕВУ СТАЛЬ 

НА КІНЦЕВИЙ ВМІСТ КИСНЮ 
 

Аспірант В.І. Хотюн, проф., докт. техн. наук К.Г. Нізяєв, 
канд. техн. наук Є.В. Синегін 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

При виробництві якісної сталі велику роль відіграє вміст в металі 
неметалевих включень, особливо оксидних. Оксидні включення в литому металі, 
що мають гострі грані (Al2O3), відіграють роль центрів концентрації напружень, 
тому при виробництві якісних марок сталі прагнуть максимально зменшити 
кількість оксидних включень. Вона залежить здебільшого від вмісту кисню в 
металі перед розкисленням і від ступеня видалення продуктів розкислення. 

За технологією мікролегуючі добавки вводять в добре розкислену сталь, 
тобто після присадок алюмінію, продуктом розкислення якого є глинозем, 
який не повністю виводиться зі сталі [1]. Для зниження вмісту глинозему до 
більш низьких значень авторами запропоновано ввести в рідкий розплав за 
допомогою інжекції флюси наступного хімічного складу,%: 

 флюс А – 100% CaO (розмір часток 100 мкм); 
 флюс Б – 70% CaO і 30% CaF2 (розмір часток 100 мкм); 
Для оцінки впливу варіантів мікролегування і модифікування сталі 

марки Ст3сп на залишковий вміст кисню в металі провели серію 
випробувальних лабораторних плавок в високотемпературній печі Таммана. 

Мікролегування та модифікування сталі дослідних плавок проводили за 
наступними варіантами: 

1) кусковим фероніобієм (розмір шматків 3-5 мм); 
2) вдування порошкоподібного фероніобію у струмені аргону (розмір 

часток 200 мкм); 
3) вдування порошкоподібного фероніобію разом з флюсом А; 
4) вдування порошкоподібного фероніобію спільно з флюсом Б; 
Вплив способу введення мікролегуючих і модифікуючих добавок в 

середньовуглецеву сталь на зміну вмісту кисню ілюструє рисунок. 
Аналіз кінетичних кривих видалення кисню показує, що кількість кисню 

видаленого з металу при вдуванні порошкоподібних реагентів (варіанти II, III, IV) 
вище, ніж у випадку присадки кускового фероніобію на поверхню металу. 
Швидкість видалення кисню з розплаву також більш висока при вдуванні 
порошкоподібних матеріалів. Особливо це видно по зміні вмісту кисню на 
кривих, де в якості порошкоподібних сумішей використовували Nb-CaO і Nb-
CaO-CaF2. За цими варіантами вже на третій хвилині відзначається максимальний 
ступінь видалення кисню 83,07 % (варіант III зниження кисню з 0,013 % до 0,021 
%) і 80,83 % (варіант IV з 0,012 % до 0,023 %). При цьому слід зазначити, що 
зниження вмісту кисню за варіантом І становило з 0,012 до 0,022 % тільки на 
шостій хвилині, а зниження вмісту кисню за варіантом ІІ до таких меж – на 
четвертій хвилині. 
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Рисунок – Зміна вмісту кисню у середньовуглецевій сталі 

 

Таким чином, вдування часток вапна в метал покращує умови 
видалення продуктів розкислення сталі, оскільки частинки вапна можуть 
відігравати роль центрів зародження включень. До того ж, беручи участь в 
процесах коагуляції і взаємної адгезії, частинки вапна сприяють укрупненню 
неметалевих включень і внаслідок цього швидшому видаленню їх з розплаву. 
Наведені вище результати підтверджуються даними роботи [2], автори якої 
стверджують про можливість відігрівання частинками вапна функції центрів 
зародження включень та сприяння коагуляції утворених включень. 

Посилання 
1. Ицкович Г.М. Раскисление стали и модифицирование неметаллических 

включений / Г.М. Ицкович. – М.: Металлургия, 1981. – 296 с. 
2. Смирнов Н.А. Рафинирование стали продувкой порошками в печи и в 

ковше / Н.А. Смирнов, В.А. Кудрин. – М.: Металлургия, 1986. – 168 с. 
 
 
 

ВПЛИВ ВАРІАТИВНИХ РЕКВІЗИТІВ ПЕРЕХОДУ ПРИ 
РОЗТОЧУВАННІ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕХОДУ 

 

Магістрант В.О.Цибуленко  
Керівник – доц. канд. техн. наук В.І. Войтенко 

Консультант – ст. викладач С.М. Лапач 
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ 

 

Зменшення собівартості і трудомісткості при обробці циліндричних 
отворів є важливим завданням в машинобудуванні. Ці параметри є 
важливими виходячи з того, що при зменшенні даних факторів ми можемо 
збільшити ефективність всього виробництва. На кафедрі Технології 
машинобудування проведені дослідження можливостей програми SAPR_2020 
[1] для параметризації переходів оброблення циліндричних отворів. 
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Об'єкт дослідження: Розточування на токарному верстаті HAAS_ST-10   
отвору 100H12, Ra1,6  

Предмет дослідження: Залежності трудомісткості та собівартості при 
виконанні заданого переходу від значень варіативних параметрів 
інформаційної моделі переходу. 

Вихідні данні: 
Деталь: 
Назва – Корпус. 
Матеріал – Сталь45 (170...179 НВ). 
Точність обробки поверхні – H12. 
Параметри шорсткості обробленої поверхні: Ra=1.6 мкм. 
Верстат HAAS_ST-10; 
Глибина різання – t=5 мм; 
Результати дослідження можуть бути використані в виробничих умовах 

та навчальному процесі. 
На собівартість і трудомісткість впливає багато факторів, зокрема матеріал 

інструменту, типорозмір, стійкість інструменту. У даній роботі розглянуті лише 3 
фактора (матеріал інструменту, типорозмір, стійкість інструменту). Методики 
розрахунків собівартості і трудомісткості переходів є загально відомими і 
достатньо подані в технічній і учбовій літературі [3,6,7,8]. 

Для побудови моделей використовувався активно-пасивний 
експеримент: вказані в табл. 3.1. фактори утворюють матрицю повного 
факторного експерименту, до якого додані фактори,  отримані, як результати 
пасивного експерименту. Для побудови залежностей похибки використано 
регресійний аналіз [5]. 

Таблиця 1. Опис факторів 

Номер 
фактору 

Позначення і 
найменування Рівні варіювання 

15 
30 
45 

1 Стійкість 
інструменту, 

хв 
60 

TK30K4 
TT7K12 
Т5К10 

2 Матеріал 
инструменту 

P6M5 
Різець розточн. з мех.кріпл. ромбiч.пл.; Fi=93 грд., 

25x20 
Різець розточн. з мех.кріпл. 3-гр.пл.; Fi=93 грд., 24x22. 

Різець розточн. з мех.кріпл. 3-грн.пл.; Fi=93 
грд., 26x20 

3 Типорозмір 

Різець розточн. з ромб.пл.; Fi=93 грд для глух.отв., 
32x32 
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Для проведення експериментів використовувався програма “Sapr_2020” 
система автоматизованого проектування розробки доц. Войтенко В.І. [6,9] 

На рис 1-подано скріншот експерименту №1 

 
Рис. 1– Скріншот при моделюванні розточування в програмному засобі 

«Sapr_2020» 

 
Рис. 2 - Скріншот результатів визначення собівартості 

 
Позначення і скорочення 

 
Різець розточн. з мех.кріпл. ромбiч.пл.; Fi=93 грд., 25x20 - 1 
Різець розточн. з мех.кріпл. 3-гр.пл.; Fi=93 грд., 24x22. - 2 
Різець розточн. з мех.кріпл. 3-грн.пл.; Fi=93 грд., 26x20 - 3  
Різець розточн. з ромб.пл.; Fi=93 грд для глух.отв., 32x32 – 4 
 
 

Робоча матриця і результати імітаційного моделювання приведені в табл 2. 
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Таблиця 2-Результати експерименту і робоча матриця 
Робоча матриця  Результати  

№ 

Ст
ій

кі
ст

ь 
ін

ст
ру

м
ен

ту
,х

в 

М
ат

ер
иа

л 
ин

ст
ру

м
ен

та
 

Ти
по

ро
зм

ір
 

S,
м

м
/х

в 

V,
м

/х
в 

Со
бі

ва
рт

іс
ть

,гр
н 

Тр
уд

ом
іс

тк
іс

ть
,х

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 15 TK30K4 1 0,06 531 3,5 0,51 
2. 15 TK30K4 2 0,07 522 3,03 0,45 
3. 15 TK30K4 3 0,06 532 2,56 0,51 
4. 15 TK30K4 4 0,13 482 1,42 0,26 
5. 15 TT7K12 1 0,06 152 12,22 1,79 
6. 15 TT7K12 2 0,07 149 10,61 1,56 
7. 15 TT7K12 3 0,06 152 8,93 1,79 
8. 15 TT7K12 4 0,13 138 4,96 0,91 
9. 15 Т5К10 1 0,06 152 12,22 1,79 
10. 15 Т5К10 2 0,07 149 10,61 1,56 
11. 15 Т5К10 3 0,06 152 8,93 1,79 
12. 15 Т5К10 4 0,13 138 4,96 0,91 
13. 15 P6M5 1 0,06 114 16,31 2,38 
14. 15 P6M5 2 0,07 112 14,12 2,08 
15. 15 P6M5 3 0,06 114 11,92 2,38 
16. 15 P6M5 4 0,13 103 6,6 1,21 
17. 30 TK30K4 1 0,06 435 2,48 0,62 
18. 30 TK30K4 2 0,07 427 2,15 0,54 
19. 30 TK30K4 3 0,06 435 1,91 0,62 
20. 30 TK30K4 4 0,13 395 1,05 0,32 
21. 30 TT7K12 1 0,06 124 8,67 2,18 
22. 30 TT7K12 2 0,07 122 7,52 1,9 
23. 30 TT7K12 3 0,06 124 6,66 2,18 
24. 30 TT7K12 4 0,13 113 3,64 1,11 
25. 30 Т5К10 1 0,06 124 8,67 2,18 
26. 30 Т5К10 2 0,07 122 7,52 1,9 
27. 30 Т5К10 3 0,06 124 6,66 2,18 
28. 30  Т5К10 4 0,13 113 3,64 1,11 
29. 30 P6M5 1 0,06 93 11,53 2,9 
30. 30 P6M5 2 0,07 91 10,03 2,54 
31. 30 P6M5 3 0,06 93 8,85 2,9 
32. 30 P6M5 4 0,13 85 4,85 1,48 
33. 45 TK30K4 1 0,06 360 2,27 0,75 
34. 45 TK30K4 2 0,07 354 1,97 0,66 
35. 45 TK30K4 3 0,06 360 1,81 0,75 
36. 45 TK30K4 4 0,13 327 0,98 0,38 
37. 45 TT7K12 1 0,06 103 7,92 2,63 
38. 45 TT7K12 2 0,07 101 6,88 2,3 
39. 45 TT7K12 3 0,06 103 6,31 2,63 
40. 45 TT7K12 4 0,13 94 3,41 1,34 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
41. 45 Т5К10 1 0,06 103 7,92 2,63 
42. 45 Т5К10 2 0,07 101 6,88 2,3 
43. 45 Т5К10 3 0,06 103 6,31 2,63 
44. 45 Т5К10 4 0,13 94 3,41 1,34 
45. 45 P6M5 1 0,06 77 10,56 3,51 
46. 45 P6M5 2 0,07 76 9,15 3,05 
47. 45 P6M5 3 0,06 77 8,14 3,51 
48. 45 P6M5 4 0,13 71 4,55 1,78 
49. 60 TK30K4 1 0,06 309 2,23 0,88 
50. 60 TK30K4 2 0,07 303 1,94 0,77 
51. 60 TK30K4 3 0,06 309 1,82 0,88 
52. 60 TK30K4 4 0,13 281 0,98 0,45 
53. 60 TT7K12 1 0,06 88 7,78 3,07 
54. 60 TT7K12 2 0,07 87 6,67 2,68 
55. 60 TT7K12 3 0,06 88 6,36 3,07 
56. 60 TT7K12 4 0,13 80 3,42 1,56 
57. 60 Т5К10 1 0,06 88 7,78 3,07 
58. 60 Т5К10 2 0,07 87 6,67 2,68 
59. 60 Т5К10 3 0,06 88 6,36 3,07 
60. 60 Т5К10 4 0,13 80 3,42 1,56 
61. 60 P6M5 1 0,06 66 10,35 4,09 
62. 60 P6M5 2 0,07 65 9 3,57 
63. 60 P6M5 3 0,06 66 8,47 4,09 
64. 60 P6M5 4 0,13 60 4,56 2,08 

 

Побудова моделей виконувалась за допомогою програмного засобу 
ПРІАМ (планування, регресія і аналіз моделей) [2,4] Для забезпечення 
обчислювальної стійкості виконана ортогоналізація і нормування вихідної 
матриці (10 головних ефектів), а також побудовані подвійні взаємодії (40). 
Всього взаємодій і ефектів (50). 

В результаті побудовані наступні моделі: 
 

15132тьсобівартіс 0,0634127z+4,7701x-1,98683x-2,36824x-1,39191x+6,32828 =Y  

32 x1,11108x-                                    (1.1) 
 

+0,26004x+x1,00108x+0,992241z+1,69506x-1,86161 =Y 15454істьтрудомістк  

51z0,28887x+                                          (1.2) 
Де: 

 ;1,5-x×0,666667=x 11                                         (1.3) 
 ;0,555556-x(×2,25=z 2

11  

 ;1,5-x×0,666667=x 22  

 ;1,5-x×0,666667=x 33  

 ;0,08-x×20=x 44  

 ;177,515-x×0,00282705=x 55  
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  ;0,146682-x×0,530639-x×3,09905=z 5
2

55  
 

Статистичні характеристики моделей приводяться в табл. 3. Моделі 
адекватні, інформативні, структурно і обчислювальної стійкі. 

Таблиця 3- Статистичні характеристики моделей побудованих за всіма 
експериментами плану 

Харак-
теристики Назва Собівартість Стійкість 

Залишкова дисперсія 0,988683 0,0360969 
Дисперсія відтворюваності 0,316414 0,00136669 

Розрахункове значення F-критерію 12,9489 28,2995 
Рівень значущості F-критерію для 

адекватності 0,05 0,05 

для ступенів свободи (v1, v2) 6, 57 6, 57 
Табличне значення F-критерію для 

адекватності 2,26253 2,26253 

Табличне значення F-критерію 
(При відсутності повторних дослідів) 1,12024 1,12024 

Стандартна помилка оцінки 0,994325 0,190503 
(Скориг. З урахуванням ступенів 

свободи) 1,0363 0,198545 

Адекват-
ність 

Гіпотеза про адекватність приймається приймається 
Частка розсіювання пояснюється 

моделлю 0,930128 0,967857 

Введено регресорів (ефектів) 7 7 
Коефіцієнт множинної кореляції 0,964431 0,983797 

(Скоррект. З урахуванням ступенів 
свободи) 0,961304 0,982388 

F відношення для R 126,463 286,051 
Рівень значущості F-критерію для 

інформативності 0,05 0,05 

для ступенів свободи (v1, v2) 6, 57 6, 57 
Табличне значення F-критерію для 

інформативності 2,26253 2,26253 

Критерій Боксу і Веца для 
інформативності 6 10 

Інформа-
тивність 

Рівень інформативності ДУЖЕ ВИСОКА ДУЖЕ ВИСОКА 

Середня точність опису даних в 
процентах відхилення 

15,3884 
 9,88244 

Точність Середня абсолютна похибка 
апроксимації 0,739752 0,139778 

COND (число обумовленості) 1,05137 1,67735 
висновок висока висока 

Частка пояснення сумнівними 
регресорами (%) 0 0 Стійкість 

висновок ідеальна ідеальна 
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Обидві моделі мають дуже високу інформативність та для обох моделей 
приймається гіпотеза про адекватність. Моделі мають високі статистичні 
характеристики. 

На рисунку 3 подана кругові діаграми розподілу сили впливу 
регресорів. 

  
     а              б 

Рис. 3 - Розподіл сили впливу регресорів на відгук для моделі 
собівартість (а) та трудомісткість (б) 

 
Оскільки план має властивості, які забезпечують пошук оптимальних 

умов, то ми можемо провести багатокритеріальну оптимізацію за 
експериментальними даними.  

Використано метод введення метрики в простір цільових функцій. 
Обидва показники вважаються рівнозначними. Будемо мати найкращий 
результат у дослідження № 20 с коефіцієнтом ефективності (0,988461641). 

Таблиця 4-Результат дослідження № 20   
Характеристики інструменту (значення факторів) 

Стійкість, хв. Матеріал Типорозмір  
30 ТК30К4 Різець розточн. з ромб.пл.; Fi=93 грд для глух.отв., 32x32 

 

Висновки 
1. За проведеним експериментом побудовані регресійні моделі, які 

описують залежність собівартість та трудомісткість від стійкості 
інструменту(хв) від матеріалу інструменту, конструкції інструменту. Обидві 
моделі мають дуже високу інформативність та для обох моделей приймається 
гіпотеза про адекватність.  Моделі мають високі статистичні характеристики. 

2. Проведена багатокритеріальна оптимізація за експериментальними 
даними, яка дозволяє поліпшити економічні показники переходу для обробки 
циліндричних отворів. 

Посилання 
1. Войтенко В.І. Комп’ютерна програма „Система автоматизованого проектування 

технологічних процесів механічної обробки SAPR_2020” (“SAPR_2020”). 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88599 від  15.05.2019. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПІКАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ШИХТИ  
З УКРАЇНСЬКОГО ВУГІЛЛЯ 

 

Магістрант А.С. Чабан 
Керівник - канд. техн. наук О.Р. Бєлянська 

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам`янське 
 

Коксохімічне виробництво є провідною і невід’ємною ланкою, 
металургійної промисловості України. Від якості коксу залежить якість і 
вартість металургійної продукції, тому металургійні підприємства висувають 
певні вимоги до властивостей коксу 1, 2. Дослідження з розширення 
сировинної бази коксування за рахунок використання української вугільної 
шихти гранулометричним складом 0,1– 3 мм є актуальним завданням. Метою 
роботи є розробка рекомендацій щодо впливу рівня подрібнення виробничої 
шихти на її спікливість на заводах України. 

Об’єктом дослідження є процес спікання виробничої шихти із 
українського вугілля при використанні у різному відсотковому 
співвідношенні шихти крупністю 13, – 6,0 мм, 6,0 –3,0 мм, 3,0 – 1,0 мм, 1,0 – 
0,5 мм, 0,5 – 0,1 мм. Для вивчення речовинного складу і властивостей вугілля 
використовувалися методи технічного аналізу, петрографія, пластометрія. 
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Для вивчення якості використовувалися кокси, які отримували на 
лабораторній установці ПрАТ «ДКХЗ», а також проби промислових коксів. 

Вивчено якість робочої вихідної шихти ПАТ «ДКХЗ» (таблиці 1). 
Таблиця 1 – Якість робочої шихти ПАТ «ДКХЗ» за петрографічним 

аналізом  
Петрографічний аналіз, % 

Марочний склад № 
п/п Найменування проби R0 

ДГ Г Ж К ОС Т 
∑СК 

1 Вихідна шихта 1,06 1 24 53 10 11 1 81,9 
2 Клас (13,0–6,0) мм 0,94 3 44 46 5 2 0 72,5 
3 Клас (6,0–3,0) мм 0,96 2 36 53 4 3 2 76,6 
4 Клас (3,0–1,0) мм 1,05 3 21 58 10 8 0 81,9 
5 Клас (1,0–0,5) мм 1,05 2 26 51 6 15 0 80,8 
6 Клас (0,5–0) мм 1,10 3 20 51 10 14 2 82,6 

 
Визначено вплив гранулометричного складу і різних класів крупності 

вугільної шихти при додаванні у різному відсотковому співвідношенні шихти 
крупністю 13, – 6,0 мм, 6,0 –3,0 мм, 3,0 – 1,0 мм, 1,0 – 0,5 мм, 0,5 – 0,1 мм. 
Досліджено розподіл марочного складу по класам крупності вугільної шихти 
(рисунок 1), вклад різних класів шихти у її спікливість, результати зображено 
на рисунках 2 і 3. 

  
Рисунок 1 – Розподіл марочного 

складу по класам крупності 
вугільної шихти 

Рисунок 2 – Залежність товщини 
пластичного слою від класів 

вугільної шихти 
 

Переподрібнення м`яких марок жирного і коксового вугілля призводить 
до збагачення мілких класів шихти цими марками, що також негативно 
впливає на спікливість шихти. Допустимим розміром часток є 3,0–1,0 мм, 
додавання яких позитивно впливає на спікливість вугілля (товщина 
пластичного слою 13 мм). 
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Рисунок 3 – Результати дослідження вкладу класів шихти у загальну 

суму її спікливих компонентів 
 
Перехід спікливих компонентів шихти у її мілкі класи призводить до 

зниження ресурсу спікливості. Отже, режим підготовки та коксувань шихт з 
переважним вмістом українського вугілля марки К, в якому здрібнення до 
вмісту не менш 60% класу крупності 13,0 – 6,0; 3,0 –1,0 мм, є сприятливим 
складом мінеральної частини вугілля і дозволяє підвищити до 10 % зольність 
з одночасним збереженням якості коксу. Таке технологічне рішення дозволяє 
отримати кокс високої якості із 60% українського вугілля, а також із шихт на 
його підставі за участю зарубіжного вугілля. 

Висновки 
1. Вперше обґрунтовано перехід спікливих компонентів шихти у її мілкі 

класи та його вплив на спікливість вугілля. Практичне значення роботи 
полягає в тому, що отримані результати проведених теоретичних та 
експериментальних досліджень дозволили розробити технологічний режим 
виробництва доменного коксу з використанням як одного з компонентів 
фракції українського вугілля марки К.  

2. Результатами, які отримані у лабораторних, дослідно-промислових 
умовах, підтверджена можливість отримання коксу високої якості із 60% 
українського вугілля, а також із шихт на його підставі за участю зарубіжного 
вугілля. 

Посилання 
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АНАЛІЗ ЕНЕРГОВИТРАТ ПРИ БЕЗПЕРЕРВНІЙ ПРОКАТЦІ ТРУБ  
НА ДВОВАЛКОВИХ (МРМ) ТА ТРЬОХВАЛКОВИХ (PQF) СТАНАХ 

 

Магістрант К.В. Чаплигін  
Керівник - проф., докт. техн. наук В.Ф. Балакін  

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 

 
Традиційно трубне виробництво розглядається як окрема підгалузь 

чорної металургії, яка виробляє найбільш технологічно складну продукцію. В 
даний час багато що говорить про перехід трубної підгалузі на якісно новий 
етап розвитку, який характеризується тенденцією на підвищення «самостійної 
спеціалізації» у розвитку великих трубних компаній. Цьому сприяє кілька 
факторів, з яких визначальними є наступні: 

– підвищення вимог до якості труб, що випливає з ускладнення умов їх 
експлуатації та вимог безаварійності функціонування тривалий час, що в 
значній мірі визначається якістю початкового металу;  

– нестиковка техніко-економічних інтересів виробників сталі, які 
зацікавлені, перш за все, в збільшенні кількісних обсягів виробництва і 
поставок металу, і виробників труб, яким потрібна заготовка з особливими 
якісними характеристиками і в порівняно обмеженому обсязі окремих партій 
металу [1]. 

У числі завдань, що стоять перед виробниками труб у даний час, 
найбільш актуальними є наступні: 

– підвищення точності розмірів і якості труб шляхом встановлення 
нового обладнання, впровадження прогресивних технологічних процесів і 
автоматизованих систем управління ними, вдосконалення методів контролю 
якості продукції;  

– підвищення міцності і пластичних властивостей матеріалу труб за 
рахунок застосування низьколегованих і легованих марок сталей;  

–  впровадження прогресивних видів термічної обробки; 
– освоєння нових економічних видів продукції, що забезпечують 

економію металу за рахунок підвищення конструкційної міцності, 
експлуатаційної надійності та довговічності [2].  

У числі численних ідей щодо вдосконалення технологій і устаткування 
для виробництва гарячедеформованих безшовних труб слід відзначити як 
переважну ідею орієнтації перспектив планування масового виробництва 
переважно на технології з використанням в якості основного деформуючого 
агрегату безперервних станів MPM з двовалковими клітями і безперервних 
станів PQF з тривалкових клітями, в яких прокатка здійснюється на 
утримуваній оправці. Це підтверджується успішним досвідом роботи 
приблизно 20 станів MPM, побудованих в кінці ХХ століття, а також пуском 
агрегатів MPM, PQF в останні роки в Китаї, Білорусі, Японії, Росії, 
Казахстані. 
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Основними технічними достоїнствами станів PQF за твердженнями їх 
розробників є:  

– зменшення критичних напруг і навантажень на інструмент у осередку 
деформації; 

– підвищення стабільності становища оправки в осередку деформації 
по осі прокатки;  

– рівномірний розподіл температури по довжині гільзи;  
– зниження кінцевої обрізі;  
– зниження відхилення від поля допуску по товщині стінки;  
– підвищення виходу придатного при прокатці труб з тонкими 

стінками і труб з високолегованих марок сталі;  
–  зниження витрат прокатного інструменту (оправок). 
Широкомасштабні дослідження проведені цілим рядом фірм 

дозволяють зазначити що переваги станів FQM і PQF перед двовалковими 
станами не настільки очевидні. Основні аргументи на користь цього 
твердження наступні. По-перше, за інших рівних умов (перш за все, - 
однакової овальності калібрів), в двовалкових клітях можна здійснювати 
прокатку з більш високими окремими (і, звісно, - сумарними по стану) 
витяжками. По-друге, тривалкові кліті складніше за конструкцією, дорожче і 
вимагають більш кваліфікованого технічного обслуговування, ніж їх 
двовалкові аналоги. 

Не виключено, що в майбутньому безперервні стани поздовжньої 
прокатки труб на оправці будуть компонувати за наступною схемою: 
двовалкові кліті в обтискний (чорновий) групі; трьох-або чотирьохвалкові 
кліті на виході зі стану [3]. 

Традиційно процес безперервної безоправочної прокатки здійснюється в 
станах, конструкція яких передбачає поворот калібру кожної наступної кліті 
щодо калібру попередньої кліті на кут, рівний n/  (тут  n  - число валків у кліті). 
Не виключена можливість того, що в найближчому майбутньому ця концепція 
буде переглянута на базі теоретичних розробок, виконаних ще в 80-х роках ХХ 
століття у ВНІТІ і ДМетІ (Україна). Розрахунками було показано, що можна 
добитися істотного зниження рівня поперечної різностінності труб, якщо 
використовувати стан, в якому є дві групи клітей, в кожній з яких кліті повернені 
на традиційний кут n/ , але при цьому групи клітей повернені один щодо 
одного на кут, рівний n2/ . Вперше в промислових умовах ця ідея реалізована 
конструкторами ЕЗТМ (Росія) на стані, встановленому в 2008 році на 
Дніпропетровському трубному заводі (Україна) [4]. 

Висновок 
Встановлення на підприємстві стану МРМ або PQF доцільно. У стані МРМ 

менші капітальні затрати на установку та експлуатування, а в стані PQF 
менші енергосилові параметри, і можна припустити, що через це знос валків 
менше. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р9  
В ПРОЦЕССЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 

 

Доц., канд. техн. наук Е.А. Черноиваненко  
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр 

 
Для измельчения эвтектических карбидов и получения равномерного их 

распределения слитки быстрорежущей стали отжигают, проковывают на 
прессах, прокатывают на сортовых станах. Для получения листа из стали Р9 
нагретые до 1000-1050 °С слитки прокатываются за 5-11 проходов до 
минимальной толщины 1,4-1,7 мм. Прокатка ведется с одним или двумя 
промежуточными нагревами. После охлаждения листов в стопе они 
подвергаются обычному отжигу – нагрев 12 часов и 6 часов выдержка при 
880 °С или изотермическому отжигу – 2-х часовая выдержка при 880 °С и 
охлаждение с печью до 740-750 °С, выдержка 4 часа и охлаждение на воздухе 
или в воде.  

Для получения листов минимальной толщины 1,2-0,8 мм применяется 
холодная прокатка. Нужная толщина листа достигается холодной прокаткой 
за 5-8 пропусков. Затем производится отжиг листов по режиму: нагрев до 720 
°С, выдержка 6 часов и медленное охлаждение с печью. 

Из изложенного выше видно, что производство тонколистовой стали 
марки Р9 по существующей технологии является исключительно трудоемким 
и малопроизводительным. Поэтому неоднократно возникала необходимость 
раздробить карбидную сетку только отжигом, минуя многократную прокатку. 
Разрушить карбидную сетку можно путем высокотемпературного 
скоростного отжига. 

Структура литой стали Р9 состоит из первичных дендритов аустенита, 
неодинаковых по величине, частично превратившихся в мартенсит и 
распавшихся на троостит и тонкой карбидной или ледебуритной сетки в 
промежутках между ними (рис. 1 а) ,  твердость составила 500 НВ. 
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а                                         б                                     в 

Рисунок  1 – Структура литой стали Р9:  
а – х900;  б, в – х250  

 

Во всех образцах металлографически обнаружена характерная для 
литой структуры неоднородность по толщине листа. От поверхности вглубь 
листа распространяются зоны с транскристаллитным строением (рис. 1 а, б).  
Между зонами с транскристаллитным строением обнаруживается зона 
равноосных кристаллов (рис. 1 б). 

Располагающаяся между первичными дендритами аустенита сетка 
карбидов у поверхности листа наследует транскристаллитное строение (рис. 1 
а, б). В середине листа в зоне равноосных кристаллов направленная 
ориентация отсутствует (рис. 1 в). Полученная после формирования листов 
структура характеризуется более мелкозернистым строением и более 
равномерным распределением карбидов, чем в слитке. 

 Высокотемпературный отжиг образцов приводился при температуре 
950°, 1000°, 1100°, 1200° и 1250° с выдержками 25, 50, 75 и 100 минут. 

Микроструктуры образцов, отожженных при 950 °С, представленные на 
рисунке 2 а свидетельствуют о том, что металлическая матрица представляет 
собой дендриты аустенита, частично превратившегося в мартенсит; 
карбидная составляющая располагается в междендритных участках. 

Изотермическая выдержка при 950° С благоприятствует частичному 
растворению карбидов. Эвтектическая сетка несколько утоньшается и 
разрывается. Увеличение выдержки при высокотемпературном отжиге от 25 
до 100 минут не дает каких-либо заметных изменений структуры. Трехзонное 
строение с зоной столбчатых кристаллов сохраняется. В результате 
некоторого растворения карбидной составляющей степень легированноети 
твердого раствора повышается. 

Отжиг при 1000 °С выдержками от 25 до 100 минут также вызывает 
частичное растворение сетки эвтектических карбидов, которые несколько 
сфероидизируются, но характер их расположения в зоне равноосных 
кристаллов сохраняется (рис. 2 б). 

Отжиг при 1000 °С не уничтожает столбчатости. Карбидная 
составляющая занимает междендритные участки, наследуя их направленное 
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расположение в транскристаллитных зонах. Карбиды в транскристаллитных 
зонах имеют вид не сплошных столбиков, как в литой стали, а разорванных 
цепочек, состоящих из карбидов округлой формы, что указывает на 
происходящую сфероидизацию. 

В результате высокотемпературного отжига при 1100 °С количество 
эвтектических карбидов уменьшается, но они утолщаются (рис. 2 в). 

Увеличение температуры отжига до 1200 °С приводит к дальнейшему 
дроблению сетки эвтектических карбидов и их растворению, в результате 
чего концентрация легирующих элементов в твердом растворе повышается. 

Отжиг при 1200 °С способствует дальнейшей сфероидизации карбидов. 
Местами они располагаются в виде цепочек по границам бывших 
аустенитных зерен, местами эвтектических карбидов вообще уже нет (рис. 2 
г). Такая картина наблюдается при всех изотермических выдержках, начиная 
от 25 и заканчивая 100 минутами. 

       
а                                       б                                          в 

   
г                                     д 

Рисунок 2 – Микроструктуры образцов стали Р9:  
а – отжиг при 950 °С, 50 мин; б – отжиг при 1000 °С, 75 мин; в – отжиг при 1100 °С, 50 

мин; г – отжиг при 1200 °С, 50 мин; д – отжиг при 1250 °С, 25 мин; х900 
 
Наиболее интересные результаты получены после отжига при 

температуре 1250 °С. Тщательное микроисследование образцов, прошедших 
отжиг в течение 25-100 минут, свидетельствует о полном завершении 
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процесса сфероидизации. Ни на одном из образцов не было обнаружено 
остатков карбидной сетки. Эвтектические карбиды приобрели форму 
равноосных мелких кристаллов, равномерно располагающихся в объеме всего 
сплава (рис. 2 д). Одновременно со сфероидизацией очевидно происходит 
коалесценция карбидов и их растворение в твердом растворе, что приводит к 
повышению степени его легированности. 

Увеличение времени выдержки во время отжига при 1250 °С вызывает 
значительный рост аустенитных зерен (рис. 3). 

Для определения размера зерна аустенита проведено многократное 
травление с переполировкой. Размер зерна определялся по шкале баллов для 
определения величины зерна в стали (ГОСТ 5639-82) при увеличении х100. 
Измеренные размеры зерна представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Размер зерна стали Р9 после высокотемпературного 
отжига при 1250 °С 

Время выдержки в минутах 25 50 75 100 
Балл зерна 6 3 2 1 

 

    
а                                           б 

    
в                                          г 

Рисунок 3 – Микроструктра образцов стали Р9 в результате отжига при 
температуре 1250 °С в зависимости от времени выдержки:  

а – 25 минут; б – 50; в – 75; г – 100 минут; а, б – х150; в, г – х100 
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Быстрорежущая сталь относится к числу самозакаливающихся сталей. 
При охлаждении от высоких температур на воздухе она приобретает высокую 
твердость. Такая сталь обладает низкой пластичностью. В связи с этим все 
образцы после высокотемпературного отжига подвергали низкотемпературному 
сфероидизирующему отжигу при 750 °С с выдержками 10, 15, 20 и 25 часов. 

На рисунке 4, а представлены микроструктуры образцов, отожженных 
при 950 °С, а затем - при 750 °С. Под воздействием такой обработки сетка 
эвтектических карбидов частично разбивается, однако остается большое 
количество довольно крупных участков с ледебуритным строением. Внутри 
этих эвтектических колоний наблюдается незначительная сфероидизация. 

 

     
а                                        б                                         в 

   
г                                        д 

Рисунок 4 – Микроструктура образцов стали Р9 после 
высокотемпературного отжига и последующего низкотемпературного 

сфероидизирующего отжига:  
а – отжиг при 950 °С (25 мин) + 750 °С (15 час); б – при 950 °С (100 мин) + 750 °С (25 час); 

в –при 1100 °С (25 мин) + 750 °С (25 час); г –при 1200 °С (75 мин) + 750 °С (15 час);  
д – отжиг при 1200 °С (25 мин) + 750 °С (25 час), х900. 

 

Увеличение времени выдержки высокотемпературного отжига при 950 °С до 
100 минут не вызвало существенных изменений в микроструктуре (рис. 4 б). 

Высокотемпературный отжиг при 1100 °С с выдержкой 25 минут с 
наложением низкотемпературного отжига при 750 °С также не приводит к 
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желанному результату (рис. 4 в). Местами даже сохраняется непрерывная сетка 
карбидов. Увеличение времени выдержки отжига при 1100 °С не дает заметных 
изменений микроструктуры. 

Микроструктурный анализ образцов, прошедших отжиг при 1200° в 
течение 25 - 100 минут + 750° в течение 10 - 25 часов, свидетельствует о том, что 
большинство эвтектических карбидов раздроблены и сфероидизированы (рис. 4 
г). Однако сохранились еще отдельные участки с остатками карбидной сетки, 
характер расположения которых сходен с литой структурой (рис. 4 д). 
Удлинение выдержки при низкотемпературной обработке от 10 до 25 часов 
способствует дальнейшему растворению, дроблению и сфероидизации карбидов. 

Как указывалось, отжиг при 1250 °С приводит к дроблению и полной 
сфероидизации эвтектических карбидов (рис. 2 д). Наложение низкотемпературного 
отжига (750 °С) способствует еще большему развитию сфероидизации эвтектических 
карбидов и их дальнейшей коалесценции (рис. 5).  

 

    
а                                        б                                      в 

Рисунок 5 – Микроструктура образцов стали Р9 после высокотемпературного 
отжига и последующего низкотемпературного сфероидизирующего отжига: 
а – отжиг при 1250 °С (25 мин) + 750 °С (15 час); б – при 1250 °С (50 мин) + 750 °С (15 

час); в – отжиг при 1250 °С (100 мин) + 750 °С (15 час); х900. 
 

Эвтектические карбиды в виде мелких равноосных кристаллов 
равномерно распределены в объёме всех образцов, напоминая звездное небо. 
Наложение  низкотемпературной обработки от 10 до 25 часов приводит к 
сфероидизации и коалесценции эвтектоидных карбидов. 

Выводы 
В результате высокотемпературного отжига при 1250 °С при всех 

выдержках 750 °С в течение от 10 до 25 часов получены микроструктуры стали 
Р9 с равномерным распределением равноосных карбидов округлой формы, 
причем в опытных образцах карбиды значительно мельче, однороднее по 
величине, имеют более округлую форму и равномернее распределены в матрице, 
чем в стали, полученной по существующей промышленной технологии. 

Таким образом, отжиг, вызывающий сфероидизацию и растворение 
карбидов, приводит к увеличению степени легированности твердого раствора, 
что должно улучшить теплостойкость стали. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
ГАРЯЧЕПРЕСОВАНИХ ТРУБ І СПЛАВІВ 

 

Магістрант І.А. Шкляр  
Керівник - проф., докт. техн. наук В.Ф. Балакін  

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро, Україна 

 
Значну частку в загальному обсязі виробництва сталевих труб займають 

безшовні труби, які використовують в різних галузях машинобудування, 
нафтової та газової промисловості, теплової та атомної енергетики, хімії та 
капітального будівництва.  

Труби з  нержавіючих сталей та сплавів - продукція з високою доданою 
вартістю до якої пред'являється низка специфічних вимог. Практично єдиним 
засобом який використовується в світі для виробництва труб з 
малопластичних труднодеформованих хромо-нікелевих сталей та сплавів є 
пресування. В той же час гарячепресовані труби мають характерні недоліки 
пов’язані з якістю похідної заготовки, технологічним мастилом та 
інструментом, що застосовується, якістю нагріву заготовок. 

Єдиним виробником а Україні, що спеціалізується на даному виді 
трубної продукції є ЗАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» (таблиця 1).  
 

Таблиця 1 - Найбільші світові виробники за підсумками 2018 року 
 

Компанія Країна Обсяг виробництва,    
тис. тонн Частка ринку 

Sandvik Швеція 53,9 15,4 % 
Tubacex Іспанія 49,8 14,2 % 
Sumitomo Японія 47,3 13,5 % 
DMV Германія 33,4 9,5 % 
СЕНТРАВІС Україна 17,3 4,9 % 
Разом TOP-5  201,7 57,5 % 

 

Підприємство виробляє безшовні, нержавіючі труби з аустенітних, 
феритних, аустенітно-феритних марок сталі та нікелевих сплавів.  

Основними сферами застосування безшовних труб з нержавіючих 
сталей та сплавів є зони підвищеної відповідальності, агресивні середовища, 
високі і надвисокі режими тиску і температур. 

Динаміка світового ринку нержавіючих труб представлена на рис. 1. 
Була проаналізована технологія пресування труб на трубопрофільному пресі 

з плоскою матрицею зусиллям 44 МН на Нікопольському ЗАТ «Сентравіс».  
На сьогодні процес гарячого пресування є один з провідних способів 

виробництва труб з високолегованої нержавіючої сталі. При пресуванні 
досягається максимальний коефіцієнт витяжки, який не може бути отриманий 
іншими способами виробництва труб. Пресований матеріал має більш високу 
міцність поверхні, має більше однорідний склад металу по перерізу і довжині 
заготовки і випускається з більш жорсткими допусками. 
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Рисунок 1 - Динаміка світового ринку нержавіючих труб  
 

Після проведення аналізу був розроблений новий режим пресування, 
що забезпечує зниження зусиль преса при роботі, зменшення зносу 
пресованого інструменту, зниження додаткових витрат, зменшення рівня 
різностенності готових труб і зниження собівартості готової труби в цілому. 

У практиці пресування із склосмазкою матриці з кутами 2αм = 90 ÷ 120° 
застосовують при пресуванні труднодеформованих металів, а з кутами 2αм ≥ 
120° при пресуванні зразків з нержавіючої сталі, жароміцних сплавів на 
нікелевій основі і тугоплавких металів. Встановили, що мінімальні зусилля 
мають місце при використанні матриць з кутом 2αм = 135 ÷ 150 °.  

Зміна кута матриці як в менший так і в більший від цієї межі бік 
призводить до збільшення зусилля пресування в середньому на 10 - 15%. 

Висновки 
Виходячи з розрахунків і досліджень, можна зробити висновок, що при 

заміні плоскої матриці на конічну (2αм = 135 °) на Нікопольському ЗАТ 
«Сентравіс», можливо: 

- значно зменшити зусилля пресування, відповідно, збільшити 
сортамент пресованих труб;  

- зменшити фізичний знос інструменту; 
- зменшити змінні витрати, зокрема електроенергію. 
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РОЗРОБКА РЕЖИМУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ШТАМПОВОГО 
ІНСТРУМЕНТУ ЗІ СТАЛІ 5ХНМ 

 

Магістранти1 П.Ю. Куций, І.М. Гузенков 
Нач. відділу2, інженер Ю.О. Невесенко 

Керівник – проф.1, канд. техн. наук Т.С. Хохлова 
1Кафедра термічної обробки металів НМетАУ 

2Навчально-науковий інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ 
Національна металургійна академія України (НМетАУ), м. Дніпро 

 
Проблема підвищення якості, надійності і довговічності інструменту 

для гарячої деформації металу актуальна у зв'язку з вдосконаленням 
конструкції ковальсько-пресового обладнання за для необхідності досягнення 
більших зусиль обжимання і швидкостей деформації. Пріоритетною задачею 
металознавства та теорії та технології термічної обробки на сучасному етапі є 
розробка нових високоефективних режимів зміцнення, що дозволяють 
підвищити рівень фізико-механічних і експлуатаційних властивостей 
інструменту. 

Для підвищення терміну експлуатації штампового інструменту необхідно 
застосування штампових сталей, які мають комплекс досить високих фізико-
механічних властивостей. Інструмент для гарячого деформування повинен мати 
високу теплостійкість, опір зім'яттю, зносостійкість і задовільну пластичність 
при нормальних і підвищених температурах. 

Великий вплив на підвищення надійності і довговічності роботи 
інструменту має грамотний вибір режимів термічної обробки. Вдосконалення 
технологічних процесів термічної обробки в значній мірі визначає 
продуктивність праці, собівартість готової продукції, економію матеріальних 
та енергетичних ресурсів. 

Технологічний процес штампового інструменту включає попередню 
термічну обробку, механічну обробку, остаточну термічну обробку, зачистку 
гравюри та шліфування по опорних і настановних поверхонь. 

Таблиця 1 – Температурні режими попередньої термічної обробки і 
твердість сталі 5ХНМ [1] 

Ізотермічний відпал 
(високий відпуск) 

Відпал з 
безперервним 
охолодженням 

Високий відпуск Марка 
сталі 

tн,ºС tв,,ºС НВ tн,ºС НВ tн,ºС НВ 
5ХНМ 760-790 650-660 197-229 760-790 197-241 680-700 197-241 

 

Мета остаточної термічної обробки - отримання в готовому інструменті 
оптимального поєднання основних властивостей: твердості, міцності, 
зносостійкості (забезпечують високий опір зім’яттю і стиранню гравюри 
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штампа), в'язкості (для запобігання передчасного аварійного руйнування 
штампа) і теплостійкості. 

Найбільш поширений технологічний процес остаточної термічної обробки 
штампів для гарячого деформування складається з гартування і відпуску. 

Таблиця 2 – Залежність значення твердості від температури нагріву 
під загартування  сталі 5ХНМ 

№ 
з/п Температура нагріву, °С Охолоджувальне 

середовище 
Твердість, 

НВ 
1 700-750 масло 56 
2 840-860 масло 58 
3 900-950 масло 55 

 

 За результатами заміру твердості бачимо, що найбільш 
оптимальною температурою нагріву під загартування (за результатами 
замірів твердості) є варіант нагріву під загартування 840-860 °С. 

 

  
Рисунок 1 - Структура сталі 5ХНМ 

після високого відпуску  
(карбіди, перліт), х500 [2] 

Рисунок 2 - Структура сталі 5ХНМ 
після гартування, х500 

 
 

Підвищення температури нагріву під загартування призводе до розчинення 
карбідів, збільшення зерна та гомогенізації аустеніту. Це сприяє підвищенню 
стійкості переохолодженого аустеніту, особливо при температурі перлітного 
перетворення, зменшенню критичної швидкості загартування та підвищенню 
прокаліваємості сталі. Збільшення температури нагріву під загартування 900-950 
°С знижує твердість за рахунок збільшення в структурі остаточного аустеніту.  
Тривалість нагріву повинна бути оптимальною за часом, щоб не визивати росту 
зерна та обезвуглецювання поверхневих шарів. 

Для зменшення внутрішніх напружень штампи з легованої сталі 
охолоджують у маслі не до повного охолодження, а до температури  150-
200°С, після чого їх виймають і негайно передають для відпуску, так як повне 
охолодження штампів може привести до утворення тріщин. 
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Після гартування структура штампових сталей для гарячого 
деформування являє собою пересичений α-розчин (мартенсит) і невелика 
кількість надлишкових карбідів і залишкового аустеніту. Зміст останнього 
залежить від сумарного легування сталі. 

Швидкість охолодження нагрітих виробів залежить від багатьох 
чинників: матеріалу, розміру, форми, способу охолодження, виду гартівного 
середовища, її температури і так далі. 

Масло має певні переваги: 
1. Невелика швидкість охолодження в мартенситному інтервалі. Це 

знижує виникнення загартованих ефектів. 
2. Структурні напруги небезпечні тим, що вони виникають при появі 

крихкої структури мартенситу. Якщо напруги дійдуть межи міцності, тоді 
виникає тріщина. Найбільш небезпечними є напруги роз тяжіння на поверхні. 

Відпуск штампів проводять відразу після завершення гартування, у 
всякому разі на пізніше ніж через дві години після гартування.  

Відпуск є остаточною операцією термічної обробки і проводиться для 
підвищення пластичності, зниження або майже повного усунення внутрішніх 
напружень, зменшення крихкості загартованої сталі, стабілізації структури і 
розмірів загартованих деталей. Залежно від температури нагріву відпуску 
ділять на низький, середній і високий. Після гартування штампи негайно 
піддають відпуску. Відпуск штампів знижує їх твердість і зменшує внутрішні 
напруження, що виникають в штампах в результаті гартування. 

Для попередження тріщин штампи спочатку поміщають у піч з 
температурою 350-400 ° С, а потім нагрівають зі швидкістю 40-50 ° С/год [3-
5]. Слід зазначити, що температура відпуску повинна бути не нижче 
температури розігріву штампа при експлуатації. 

Для штампів виготовлених зі сталі 5ХНМ слід проводити відпуск 
гравюри по наступному режиму: температура нагріву - 530-560 °С, витримка 
при відпуску 2 год. 15 хв. охолодження на повітрі. Твердість після відпуску 
НRС 36-40. 

Термічна обробка проводиться для підвищення пластичності, знижує 
гартувальні напруги, зменшує крихкість загартованої сталі. 

Відпуску штампові сталі повинні піддаватися обов’язково , тому що 
інакше будуть виникати тріщини. 

Для підбору оптимальної температури відпуску провели декілька 
варіантів режимів термічної обробки. 

Процес гартування було проведено остаточно при температурі 840-860 
°С з гартуванням в олію. Твердість 58 НRC. 
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Таблиця 3 – Механічні властивості штампових сталей при різних 
температурах відпуску (з наступним відпуском на повітрі) 

№ 
з/п Температура відпуску, °С Твердість, НRC Ударна в’язкість, 

КСV 
1 400 46 35 
2 450 44 38 
3 500 42 46 
4 550 38 48 
5 600 36 60 

 
Аналізуючи запропоновані варіанти, можна зробити висновок, що 

оптимальний режим проведення відпуску складає 500-550 °С.  
Графік запропонованого режиму термічної обробки штампів зі сталі 

5ХНМ та структура металу після відпуску надано на рисунку 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Графік режиму термічної обробки штампів зі сталі 5ХНМ (а) 

і структура металу після відпуску (б), х500 
 

а 

б 
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Таким чином, остаточний режим термічної обробки сталі 5ХНМ може 
мати параметри, наведені в таблиці 4. 

Таблиця 4 - Режими термічної обробки штампів зі сталі 5ХНМ 
Гартування 

Температура, ºС 
Відпуск 
гравюри Відпуск хвостовика 

підігріву остаточного 
нагріву 

Середа, що 
охолоджує HRC 

t,ºС HRC t,ºС 
розмір 

штампів, 
мм 

HRC 

700-750 840-860 Мастило 56-60 530-
550 

36-40 580-
610 

>400 33-37 
 

 
Висновок 

Здійснений пошук режиму термічної обробки штампового інструменту 
зі сталі 5ХНМ, в результаті якого запропоновані її оптимальні режими, що 
дозволяють досягти потрібних показників задля підвищення якості, 
надійності і довговічності інструменту для гарячої деформації металлу. 
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Формування нової системи реалізації кадрової політики на підприємствах 

пов’язано з тим, що успішна діяльність підприємств в умовах жорсткої ринкової 
конкуренції залежить від творчої активності працівників. Тому, кадрова політика 
є однією з найважливіших соціальних і економічних характеристик будь-якого 
підприємства. Аналіз діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їх 
роботи з персоналом вказує на те, що формування трудового колективу, а також 
забезпеченість високої якості кадрів виступає одним з вирішальних факторів 
результативної і ефективної діяльності сучасного підприємства України. 

Створення конкурентоспроможного підприємства завжди пов’язано з 
якісно сформованою і врегульованою кадровою політикою. Можливості 
підприємства можуть бути реалізовані повною мірою, оскільки в першу чергу 
вони укладені в диференційованих методах управління персоналом, а саме 
знаннями, компетенцією, дисципліною, мотивацією, здатністю вирішувати 
організаційні проблеми своїх співробітників. 

Кадрова політика в Україні на сьогодні ще не повною мірою відповідає 
сучасним вимогам. На різних підприємствах ще відсутня програма дій щодо 
розвитку персоналу, а кадровий процес зводиться до здійснення контролю за 
негативними проявами в роботі з персоналом та причин виникнення 
конфліктів. Характерною є відсутність висококваліфікованих кадрів, 
мотивації праці, засобів діагностики кадрової ситуації, оцінки праці та 
персоналу, прогнозу кадрових потреб тощо. Кадрові служби більшості 
організацій не мають програм розвитку персоналу. 

Кадрова політика – це сукупність правил, норм і цілей, які визначають 
напрямок та зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику здійснюється 
реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її вважають ядром 
системи управління кадрами підприємства [1]. Основна мета кадрової політики 
полягає в забезпеченні оптимального балансу процесів відновлення і збереження 
чисельного і якісного складу кадрів у відповідності з потребами самої організації, 
вимогами діючого законодавства та станом ринку праці. Кадрова політика 
повинна базуватися на системі правил, традицій, процедур, пов’язаних 
безпосередньо зі здійсненням підбору кадрів, необхідних для їх підготовки, 
розстановки, використання, перепідготовки, мотивації та просування. 

За нових умов господарювання кадрова політика повинна бути 
спрямована на створення якісної системи роботи з персоналом. Вона повинна 
орієнтуватися на результат при дотриманні чинного законодавства, 
нормативних актів і урядових рішень, шляхом впровадження всіх елементів. 
Серед елементів кадрової політики слід відзначити [2]: 
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- політику зайнятості, яка охоплює забезпечення висококваліфікованим 
персоналом, створення сприятливих умов праці, забезпечення її безпеки, 
створення можливостей для кар’єрного зростання з метою підвищення 
ступеня задоволення роботою; 

- політику навчання, яка несе у собі створення відповідної бази 
навчання, можливостей для підвищення кваліфікації і реалізації прагнень до 
професійного зростання; 

- політику оплати праці, яка полягає в наданні досить високою, 
порівняно з іншими підприємствами, заробітної плати, яка буде відповідати 
досвіду, здібностей і ставлення працівника до своїх обов’язків, його трудовим 
вкладом; 

- політику добробуту, що заснована на забезпеченні широкого набору 
соціальних пільг і благ, створенні умов, привабливих для співробітників і 
взаємовигідних для них і для підприємства; 

- політику трудових відносин, яка передбачає встановлення певних 
процедур для попередження виникнення трудових конфліктів, формування 
ефективного стилю керівництва, відносин з профспілками, тощо. 

Підбір і закріплення висококваліфікованих, грамотних фахівців, 
здатних до навчання і до інтенсивної роботи, постійне підвищення рівня 
компетентності співробітників і формування згуртованого колективу, 
здатного працювати як єдиний механізм – такі пріоритети кадрової політики 
сучасних підприємств [3]. 

ТОВ «Виробниче об’єднання «Оскар» спеціалізується на виробництві 
трубної продукції для атомної енергетики, автомобілебудування, оборонної 
промисловості. Проведене дослідження виявило, що в ТОВ «ВО «Оскар» 
закритий пасивний тип кадрової політики. Йому властиві:  

- дефіцит робочої сили;  
- перевага при призначенні на вищу посаду завжди віддається 

заслуженим співробітникам підприємства;  
- перевага віддається мотивації, а не матеріальному стимулюванню 

праці. 
Керівництво організації не має вираженого плану дій по відношенню до 

власного персоналу, а кадрова праця перетворюється до рутинного 
функціонування чи ліквідації “непередбачених чи негативних наслідків, які  
невідомо звідки з’явилися”. У виробничому об’єднанні немає прогнозу 
кадрових потреб, засобів оцінки праці персоналу, плинність кадрів має 
тенденцію до зростання. В плані фінансового оздоровлення кадрова 
проблематика, як правило, відображена на рівні інформаційної довідки про 
персонал без відповідного аналізу кадрових проблем і причин їх виникнення. 
З метою усунення виявлених недоліків можна запропонувати напрямки 
удосконалення кадрової політики в ТОВ «ВО «Оскар»: 

- проведення аналізу спеціальних інструментів, резервів, технологій 
підвищення ефективності управління персоналом підприємства з метою їх 
подальшого раціонального використання; 
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- попередження плинності кадрів, оптимізацію внутрішньої мобільності 
персоналу, зміцнення трудової дисципліни, підвищення реальної зацікавленості 
працівників підприємства в кінцевих результатах їх діяльності; 

- підвищення якості робочої сили шляхом впровадження ефективної 
системи професійного навчання кадрів на виробництві, розробка системи 
стимулювання підвищення кваліфікаційного рівня персоналу; 

- відновлення в нових умовах системи безперервної підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації із залученням потенціалу навчальних 
закладів усіх рівнів, включаючи і закордонні навчальні заклади; 

- розробка заходів щодо попередження нещасних випадків, зниження 
захворюваності, поліпшення умов праці й підвищення культури виробництва та 
ступеня безпеки на підприємстві; 

- формування дієвого механізму визначення поточної потреби у 
кваліфікованих робітничих кадрах та фахівцях з урахуванням напрямів та 
спеціальностей за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, який має 
базуватися на удосконаленій системі кадрового обліку в галузі, єдиній 
інформаційній базі та розвиненій системі прогнозування; 

- відпрацювання механізмів закріплення та забезпечення роботою молодих 
спеціалістів; 

- залучення місцевих органів влади до розробки програм підготовки 
робітників та фахівців за професіями, необхідними підприємству, з урахуванням 
відсотків міграції, ротації, демографії випускників навчальних закладів; 

- запровадження галузевих і кваліфікаційних вимог та нормативів з 
регулювання заробітної плати. 

Сучасна кадрова політика вимагає і нових підходів до оцінки кадрового 
потенціалу працівників. В першу чергу це метод експертних оцінок, який 
також запропоновано до впровадження на підприємстві. Він може бути 
застосований для оцінки трудового потенціалу та психометричних 
характеристик кожного працівника окремо, а також для оцінки загального 
трудового потенціалу підприємства. По-друге, використання 
автоматизованих систем пошуку кваліфікованих кадрів. Це дасть можливість 
виключити суб’єктивну оцінку при виборі кандидатів на вакансію, дозволить 
врахувати усі кваліфікаційні вимоги до посади, сприятиме покращанню 
виробничих показників підприємства. 

Практика діяльності вітчизняних підприємств та організацій 
неодноразово підтверджує, що послідовне застосування перевірених 
принципів, ефективних методів залучення та використання людського 
капіталу дає змогу отримати належну віддачу від його використання, 
підвищити прибутковість підприємств, рівень отримання ними певного 
соціально-економічного ефекту. 

Висновки 
1. Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної 

роботи в ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове 
розміщення, зміна культури управління підприємства залежать від 
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ефективності функціонування служби управління кадровою політикою і є 
запорукою досягнення успіху підприємством.  

2. Розробка кадрової політики, яка спрямована на розвиток будь-якого 
підприємства є необхідною умовою підтримання його 
конкурентоспроможності, яка потребує посилення дієвості проведення 
ресурсного аналізу досягнення цілей, у процесі якого визначається, наскільки 
кадровий ресурс підприємства спроможний реалізувати дану політику. 

3. Удосконалення організації управління персоналом передбачає 
розробку напрямків з ефективного управління трудовими ресурсами, що 
покликане забезпечити збалансованість трудових ресурсів і робочих 
місць, та ефективне використання робочої сили на діючому виробництві.  
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Інвестиційні процеси малого бізнесу мають ряд характерних 

особливостей, які забезпечують їм перевагу перед інвестиційним процесом 
великих підприємств. Деякі з цих переваг визначаються розміром і 
організаційними особливостями малих підприємств, до них ми відносимо 
наступні: малі підприємства більшою мірою, ніж великі, здатні до 
нововведень, що змушує дрібних підприємців частіше вдаватися до 
інвестицій; малі підприємства в порівнянні з великими вимагають меншого 
обсягу капітальних вкладень, як в абсолютній сумі, так і в перерахунку на 
одного працюючого; інвестиції в малі підприємства можуть дати поштовх для 
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розвитку взаємопов'язаних виробництв; в процесі сприйняття інвестицій малі 
підприємства здатні виконувати функцію накопичення коштів для 
подальшого інвестування в інші галузі економіки. 

Також переваги інвестиційної діяльності малих підприємств обумовлені 
особливостями їх фінансово-господарської діяльності: малі підприємства 
забезпечують більш швидкий термін окупності інвестицій; нестача капіталу 
орієнтує малі підприємства на швидкий прибуток; менш виражена порівняно до 
великих і середніх підприємств залежність від фінансових ринків (валютних, 
фондових тощо); чутливість до змін зовнішнього середовища в поєднанні з 
підвищеною пристосованістю підвищує адаптивність в кризових умовах. 

Водночас існує ряд труднощів, які обмежують розвиток інвестиційних 
процесів малого бізнесу, серед яких: високі ставки оподаткування  та  велика 
кількість податків; низький попит на продукцію; часті зміни у формах 
звітності; велика кількість ліцензованих видів діяльності; бюрократизація 
державного регулювання; складність отримання кредиту тощо.  

Відповідно можна виділити наступні проблеми, які в тій чи іншій мірі 
негативно впливають на розвиток інвестиційних процесів малого бізнесу: 
мінливість законодавчої бази і відсутність єдиного механізму підтримки малих 
підприємств; незавершеність становлення форм власності; слабка розвиненість 
послуг страхування; наявність істотного сектора «тіньової» економіки; 
недосконале конкурентне середовище; ненадійність контрагентів тощо [1]. 

Також важливою проблемою є низький рівнень процесів інформатизації 
та інноваційних технологій. Лише кожне 4-те підприємство – суб'єкт 
підприємницької діяльності в цілому по Україні здійснює валові капітальні 
інвестиції, а серед малих підприємств – кожне 5-те [2]. 

Всі розглянуті вище проблеми можна назвати зовнішніми, вони 
породжуються зовнішнім середовищем і є різними для малих підприємств, 
що існують в різних регіонах. 

Доцільно також виділити основні внутрішні проблеми, які притаманні 
інвестиційному процесу малого бізнесу і є природними межами його 
саморозвитку. Негативний вплив цих чинників може бути зменшено, але не 
виключено повністю.  

В першу чергу необхідно відзначити, що малому бізнесу внутрішньо 
властива деяка нестійкість, яка вочевидь заважає нормальному розвитку 
інвестиційного процесу на підприємстві. З одного боку йдеться про досить 
високу частку банкрутств малих підприємств. Ввaжaється, що життєвий цикл 
мaлих пiдприємств стaновить у середньому 3-5 рокiв. Вiд 50 до 80% 
вітчизняних мaлих пiдприємств бaнкрутують [2].  

Нестійкість малих підприємств також пов'язана з нестійкістю їх 
прибутку. Мова в даному випадку йде про схильність прибутку малих 
підприємств до різких коливань, особливо в залежності від стану економіки, 
кон'юнктури ринку, зростання інфляції, подорожчання кредиту тощо. Малі 
фірми мають невеликі резерви і тому надзвичайно чутливі до всіх змін в 
економіці. Втім для здійснення  інвестиційних процесів необхідно відносно 
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стабільне фінансово-економічний становище підприємства. Отже природна 
нестабільність малих підприємств є фактором, який стримує їх інвестиційну 
активність. 

Наступним серйозним обмеженням інвестиційного процесу малого 
бізнесу є вкрай висока роль людського фактора при здійсненні інвестицій. 
Суттєвим аспектом цієї проблеми є недостатня компетентність управління, 
яка часто спостерігається на малих підприємствах. Маючи обмежений або 
однобічний досвід, керівники малих підприємств не завжди приймають 
оптимальні з економічної точки зору рішення. Причинами є такі: 
некомпетентність, відсутність управлінського досвіду, незбалансований 
досвід (брак досвіду в маркетингу, фінансах, постачанні й виробництві), 
низька спеціалізація менеджерів. 

На інвестиційні процеси підприємств малого бізнесу великий вплив 
справляють і особисті проблеми власника. Так залучення членів сім'ї в роботу 
підприємства викликає безліч психологічних і побутових проблем, що є 
похідними від притаманних малому підприємству високих навантажень, 
ненормованого робочого дня, постійних труднощів, тягара відповідальності і 
високої ступені ризику. 

Природними обмеженнями інвестиційного процесу малих підприємств 
слід назвати складності в отриманні капіталу. Дана проблема проявляється в 
трьох аспектах: 

– проблеми із залученням кредитів викликають потребу в постійному 
інвестуванні, так як малі підприємства часто перебувають на «передньому 
краї» технічного прогресу; 

– обмежений доступ до ресурсів, як фінансових, так і матеріальних, 
коли єдиним можливим джерелом інвестицій стає самофінансування; 

– так як малі підприємства першими реагують на зміни кон'юнктури, то 
їх прибуток сильно коливається в залежності від зовнішніх умов, відповідно 
високі інвестиційні ризики знижують можливості залучення кредитів. 
Особливо чітко ця проблема виявляється при характеристиці джерел 
формування стартового капіталу для представників малого бізнесу. А система 
банківського кредитування не здатна повністю задовольнити потреби малих 
підприємств у фінансуванні інвестицій.  

По-перше, це пов'язано з тим, що в основному існуюча система 
банківського кредитування розрахована на вже існуючі підприємства, які 
володіють значними ресурсами. 

По-друге, при наданні кредиту банк цікавлять заставні гарантії, яких у 
початкового малого підприємця зазвичай немає.  

Відтак обмеженість кредитних коштів, високі процентні ставки та 
великий кредитний ризик не можуть сприяти припливу інвестицій для 
розвитку малих підприємств.  

Сприяти інвестиційному розвитку малих підприємств можна лише 
шляхом поєднання різних методів регулювання і підтримки, головними серед 
яких є такі: фінансово-кредитна підтримка; сприятлива податкова політика; 
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створення політики структурних перетворень, з метою гармонізації 
вітчизняної економіки зі стандартами країн-членів ЄС; оптимізація та 
прискорення процесів інтеграції України у світові структури. [3, с.17]. 

Необхідно підкреслити, що мале підприємство повинно приділяти 
особливу увагу своїй інвестиційної стратегії, оскільки остання є ефективним 
інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю та 
представляє собою по суті концепцію розвитку підприємства. При цьому в 
якості стратегічного плану здійснення інвестиційної діяльності керівництво 
малого підприємства визначає: 

– пріоритети напрямків інвестиційної діяльності; 
– форми інвестиційної діяльності; 
– характер формування інвестиційних ресурсів; 
– послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей; 
– межі можливої інвестиційної активності малого підприємства по 

напрямках і формах його інвестиційної діяльності; 
– систему формалізованих критеріїв, за якими мале підприємство 

моделює, реалізує і оцінює свою інвестиційну діяльність. 
В основі розробки інвестиційної стратегії малого підприємства лежать 

відповідні принципи. До числа основних відносяться такі [4]: сприйняття 
малого підприємства як відкритої системи, здатної до самореалізації; 
урахування базових стратегій операційної діяльності малого підприємства; 
виділення основних напрямків стратегічного інвестиційного розвитку; 
забезпечення гнучкості інвестиційної стратегії; забезпечення 
альтернативності стратегічного інвестиційного вибору; забезпечення 
постійного урахування технологічного процесу в інвестиційній діяльності; 
урахування рівня інвестиційного ризику в процесі прийняття стратегічних 
інвестиційних рішень; орієнтація на професійний апарат інвестиційних 
менеджерів в процесі реалізації інвестиційної стратегії; забезпечення 
розробленої інвестиційної стратегії відповідними організаційною структурою 
та інвестиційною культурою. 

Аналіз системи управління інвестиційною діяльністю в умовах 
вітчизняного малого підприємства дає підстави стверджувати, що базовою 
стратегією операційної діяльності, реалізацію якої забезпечує головна 
інвестиційна стратегія, є обмежене зростання (стратегія інвестиційного 
забезпечення стійкого зростання малого підприємства). Вона спрямована на 
збалансування параметрів обмеженого зростання операційної діяльності та 
необхідного рівня фінансової безпеки малого підприємства. Стабільна 
підтримка таких параметрів в процесі стратегічного інвестиційного розвитку 
малого підприємства висуває як пріоритетний напрям забезпечення зростання 
обсягу реальних інвестицій. 

 

Висновки 
Обгрунтована інвестиційна стратегія стає одним із суттєвих чинників 

ефективного розвитку малого підприємства, оскільки: 
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– забезпечує дієвий механізм реалізації довгострокових загальних та 
інвестиційних цілей майбутнього економічного і соціального розвитку малого 
підприємства; 

– дозволяє реально оцінити інвестиційні можливості малого 
підприємства; 

– дозволяє максимально використовувати інвестиційний потенціал і 
активно маневрувати інвестиційними ресурсами;  

– сприяє швидкій реалізації нових перспективних можливостей, які 
виникають в процесі зміни факторів зовнішнього ринкового інвестиційного 
середовища;  

– дозволяє прогнозувати можливі варіанти розвитку зовнішнього 
інвестиційного середовища і зменшити вплив негативних його чинників на 
діяльність малого підприємства. 
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Для ефективного функціонування підприємства, прогнозу його 
діяльності, кожному суб’єкту господарювання необхідно складати 
фінансовий план. У глобальному сенсі фінансовий план - це план розвитку та 
зміни фінансових показників для забезпечення фінансової стійкості і 
платоспроможності компанії.  Якщо конкретизувати, то план містить 
найбільш оптимальне співвідношення розрахункових та натуральних 
показників, за допомогою яких буде досягнута максимальна ефективність від 
всіх видів діяльності компанії. Коли ми говоримо про забезпечення 
життєздатності бізнесу, то маємо на увазі не тільки операційну діяльність, а й 
інвестиційну, а також фінансову. 

Основна мета фінансового планування - забезпечити фінансові 
можливості і ефективну роботу компанії, відповідно до обраної стратегії 
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розвитку.  Якщо більш детально, то це: планування грошових потоків від всіх 
видів діяльності для контролю касових розривів; оцінка ефективності 
використання внутрішніх резервів підприємства;  віддача і вибір найбільш 
вигідного варіанту для капіталовкладень. 

Фінансовий план умовно складається з двох частин. Перша — 
формування чистого прибутку, у цій частині відображаються фінансові 
результати різних видів діяльності, статті витрат та чистий прибуток. 
Фактично це прогнозування звіту про фінансові результати на наступний рік. 
Зазвичай до фінансового плану обов’язково додається пояснювальна записка 
та розшифровки окремих статей, там наводиться інформація про натуральні 
показники та деталізація усіх статей витрат. Друга — джерела формування, 
надходження коштів та напрямки їх використання. Кошти можуть надходити 
з чистого прибутку, амортизаційних відрахувань, кредитів, а витрачатися на 
збільшення активів підприємства, наприклад, на придбання обладнання та 
капітальний ремонт, а також можуть повертатися раніше запозичені кошти 
або покриватися збитки минулих періодів. Окрім цього, ця частина показує 
витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету і 
державних цільових фондів.  

Для прийняття економічних рішень користувачами фінансових звітів 
необхідна інформація про фінансовий стан, результати діяльності та зміни у 
фінансовому стані підприємства [1]. 

При складанні фінансового плану можуть виникнути деякі проблеми, 
так як концептуальні помилки, розбіжність із процесом стратегічного 
планування, технологічні обмеження інструменту, а це говорить про те, що 
необхідно розробити і застосувати нові підходи, які характерні сучасній 
економіці. 

Найвагомішою проблемою у даній сфері є забезпечення реальності та 
розробки фінансового плану. Це залежить від достовірності даних щодо збуту, 
дебіторської заборгованості та строків її погашення, потреб у фінансуванні, 
налагодженої роботи підрозділів, задіяних у складанні фінансового плану, та 
оперативності його розробки. Тому доречно застосовувати факторний аналіз, 
який допоможе оцінити ймовірні варіанти розвитку подій при зміні основних 
планових показників. Відсутність аналізу структури підприємства, прогнозування 
динаміки змін фінансової стійкості й ліквідності призводить до зниження 
ефективності управління підприємством [2]. 

Отже, при дотриманні стратегії фінансового плану, компанії вдасться 
підвищити рентабельність своєї діяльності, скоротити боргове навантаження, 
при цьому стати більш стійкою і привабливою для кредиторів.  Фінансовий 
план - це ключова і об'єднує всі цілі частину, яка здійснює комфортне 
існування бізнесу.  Слід підкреслити, що нехтування фінансовим 
плануванням загрожує серйозними наслідками, на усунення яких, як правило, 
часу немає.  Тому фінансовий план не тільки покликаний показати вам 
позитивну динаміку і зростання компанії, але і допомогти уникнути 
труднощів або встигнути з зустріти у всеозброєнні. 
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This conducted research aims at eliminating the identified knowledge gap 
between the potential areas of application of blockchain technology and the necessary 
configuration of enterprise resources. The basic schemes for implementing blockchain 
technologies are presented. The best areas for using blockchain technologies are 
shown and analyzed.  

The paper shows the analysis results of distributed ledger technologies 
(blockchain) application in various spheres of the economy, finance, and social and 
economic life showed that blockchain technology is of undeniable interest. It is shown 
that blockchain technology has drawn undisputed interest and attention. In 2016, 
several financial companies, banks, enterprises, and exchanges announced the 
formation of special projects for the study and development of such technology. The 
paper shows that blockchain technology is one of the most discussed in the digital 
economy development, and the attention for blockchain technology has sustainable 
increase trends. Particularly, to study the possibilities of blockchain technology, many 
large financial companies have formed entire teams. It is shown that there are now no 
standards and legal relations for such technology; therefore, some serious market 
participants united in consortia to form standards for such technology practical 
implementation and application. There have been invested over two billion dollars in 
the past three years to study such technology and its application possibilities in 
financial services. 

The paper discloses the aspects outlining the blockchain as a multifunctional 
information system designed to count various assets. There were presented analysis of 
the technology's significant advantages and disadvantages, which still exist today and 
demand a separate study. 

The paper reveals the prospects for this technology in various sectors of the 
economy, finance, and others beyond economic areas. Based on the study, the promising 
areas of technology development in Ukraine and worldwide were identified. 
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It is noted that the digital economy and blockchain technology, in particular, is a 
way that can transform many areas of human life. Of course, the blockchain mass 
introduction and the transition to a digital economy would mean a real scientific and 
technological revolution for any country. Market free of speculators, business without 
intermediaries, state apparatus without bureaucrats, continuous trust, openness, and 
transparency. However, it is necessary to consider expediency, assess risks, watch 
safety, and train personnel in each case. 

The conducted research also helps eliminate the identified knowledge gap 
between the potential areas of the blockchain technology application and the necessary 
configuration of enterprise resources. It is also shown that it allows increasing 
enterprise efficiency by blockchain technology and other enterprise resources. 

Blockchain is a distributed, decentralized, encrypted database, where every 
committed transaction is recorded and becomes known to all network participants. 
Data on completed transactions are stored in a specific order and form an unchanging 
sequence of related blocks. After that, the block's information is replicated and copied 
to each node in the network. This algorithm ensures the resistance of this technology 
to data changes.  

Blockchain is usually controlled by an ad hoc (peer-to-peer) network. After 
recording, the data in any block can not be changed without a complete change in all 
subsequent blocks that require the consent of the network members majority. 

The innovative blockchain technology is still in its infancy, and some 
researchers still treat it with a degree of distrust. However, among the characteristics 
of its application and its inherent characteristics, one can identify a serious potential 
that eliminates the existing level of distrust. 

Studies have shown that blockchain technology can be implemented in 
accordance with two main schemes, namely: it is “technology one - problem two”, or 
“problem one - technology two”. An analysis of these two schemes allowed us to note 
that enterprises that work with extensive experience in implementing blockchain tools, 
as a rule, work according to the second scheme. In this case, the corresponding 
problem is considered, and then the process of substantiating the solution to the 
problem through the use of technology such as blockchain is already ideas. 
Researchers note that this approach is more effective [2-4]. 

The purpose of the research is aimed at bridging the identified knowledge gap 
between potential areas of application of blockchain technology and the necessary 
configuration of enterprise resources. This will allow the company to use blockchain 
technology as an effective resource for solving production problems. At the same time, 
the relevance of the research is that blockchain technology must be used in 
conjunction with its other resources. In addition, we note that the main processes for 
choosing a blockchain as a technology should be aimed at recognizing that it is best 
suited to solve a specific problem. 

To date, an immensely successful experience has been accumulated in blockchain 
solutions application to ensure the integrity and authenticity of records, information, 
and control information (audit logs) in the short term. However, the solutions currently 
used are not at all thought out in terms of their long-term and permanent application 
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(which is especially vital, e.g., for land registries). So far, there is no judicial practice 
confirming their effectiveness as a tool to defend interested parties' rights.  

So far, there is no practical experience in storing records and information in 
blockchain systems. On the one hand, such storage will immediately lead to a rapid 
increase in the amount of data in the ledger and make impossible public decisions with 
millions of participants like Bitcoin (i.e., it negates a critical element of the distributed 
ledgers ideology). On the other hand, it is very problematic from a legal perspective to 
store personal data in such systems in current conditions.  

Blockchain application. Studies have shown that hype and a low level of 
understanding of blockchain technology are the main reasons when it is introduced to 
many problems that are poorly suited, or not at all appropriate. So, in [5], the author 
claims that the blockchain is close to the peak of the hype cycle for new technologies 
and indicates that the expectations of this technology are currently exaggerated. This 
often significantly slows down a large number of start-up companies with hypothetical 
cases of blockchain use, which are using growing excitement for their marketing 
benefits. As for the specific areas of application of the blockchain, literary sources do 
not indicate which areas are ultimately the best to use blockchain technologies, except, 
perhaps, in cases of using the currency that are obvious, as is the case with Bitcoin. 
However, today there are many publications that aim to reflect and list possible cases 
of use and application for blockchain technologies. Although the capabilities of such a 
technology are hardly fully explored, in [1] the author claims that there is a 
“potentially countless number” of blockchain applications, which underlies its 
paradigm. On the other hand, there is a list of software that today is really focused on 
the use of blockchain technology. At the same time, despite the fact that the lists of 
application areas may seem very different, there is a general consensus as to which 
prominent application areas are based on today's use of blockchain. The division of 
such applications is usually carried out into four categories. These four most consistent 
categories further expand the subcategories that create an ordered list of areas of their 
application. We note these categories and give them the corresponding characteristic. 

1. Finance. Blockchain technologies are involved here to form a distributed 
ledger program and various financial services. The focus is on the original and first 
tested use of the blockchain - Bitcoin, or an alternative application, which is to have 
financial institutions create their own private blockchain programs. 

2. Property. Blockchain technology is being used here to create a smart and 
autonomous ownership program. Intellectual property allows you to check, program 
and trade on the blockchain ownership of its physical and non-physical components. 
Real examples of smart property include vehicles, telephones, and homes that can be 
activated, deactivated, tracked, and maintained. 

3. The right. Here, blockchain technology is used to create programmable and 
self-executing contracts. The concept of decentralized autonomous corporations 
(DAC), decentralized autonomous organizations (DAO), which provide opportunities 
for authors to expand ownership of their work, is discussed. The use of blockchain in 
matters of real estate allows for unprecedented updates on how the relevant records on 
the ownership of property are stored and generated. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 226 

4. Identity. Blockchain technologies are involved here to form programmable 
and self-executing contracts. At the same time, the concept of blockchain identity 
applications is introduced, which allows continuous verification of identification, 
authorization and contract management, which leads to significant efficiency of the 
real identity process and the reduction of various types of fraud. 

Conclusions 
The conducted research helps to eliminate the identified knowledge gap 

between the potential areas of application of the blockchain and the necessary 
configuration of enterprise resources. In particular, it is shown that it is possible to 
increase the efficiency of an enterprise by using a blockchain together with other 
enterprise resources. Using the proposed approach to analyze how enterprises use 
blockchain together with other resources to increase its effectiveness, the research’s 
authors emphasize the relevance of the configurations of the resources themselves. 

Blockchain technology opens a vast range of possibilities, from money transfers 
and payments to smart contracts and records reconciliation. Its strengths, such as 
lower costs, increased security, and transparency of transactions, attracted the banking 
sector's attention. However, not all operations carried out by intermediaries and third 
parties before the advent of distributed database technology can be simplified using 
blockchain. The technology has several subtleties associated with insufficient 
knowledge and an understanding of the technical implementation, and flexibility. 
Therefore, it is too early to see a complete change in banks' current image under its 
influence. Nevertheless, the indisputable fact is that the blockchain can transform their 
internal structure. However, in order for distributed database technology to become 
widespread in various fields, it is necessary to resolve issues related to legal 
legitimacy, regulation, technical viability, and standardization and its widespread 
implementation. 

References 
1. Atzori, Marcella (2015) Tecnologia Blockchain E Governance Decentralizzata: Lo 

Stato È Ancora Necessario? (Blockchain Technology and Decentralized 
Governance: Is the State Still Necessary?) (December 1, 2015). Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2731132 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2731132?  

2. Bjørnstad, M.V., Harkestad, J.G. and Krogh, S.A. (2016). What are Blockchain 
Applications? Use Cases and Industries Utilizing Blockchain Technology. Project 
Thesis - Blockchain Technology. NTNU, Retrieved from: 
http://www.blockchaintechnologies.com/blockchain-applications 

3. Blockstack. (2017). A New Internet for Decentralized Apps. [Online] 
blockstack.org Retrieved from: https://blockstack.org/ 

4. Bryman, A. (2008). Of methods and methodology // Qualitative Research in 
Organizations and Management: An International Journal, 2008, Vol. 3(2), pp.159-
168. 

5. Gartner, G. (2016). Hype Cycle for Emerging Technologies Identifies Three Key 
Trends That Organizations Must Track to Gain Competitive Advantage. Retrieved 
from: http://www.gartner.com/newsroom/id/3412017 

 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 227 

ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Магістрантка А.С. Чорна 
Керівник - доц., канд. екон. наук О.Л. Фаізова 

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 

Цінова політика підприємства визначає процес прийняття управлінських 
рішень щодо встановлення і коригування рівня цін з урахуванням 
ціноутворюючих факторів з орієнтацією на попит, забезпечення конкурентних 
переваг підприємства на ринку та одержання прибутку. 

В економічній літературі відсутня єдність стосовно тлумачення сутності 
цінової політики підприємства. Так Л.О. Шкварчук зазначає, що це комплекс 
заходів, до якого відноситься формування ціни, знижок, умов оплати за товар, 
реалізація якого покликана забезпечити задоволення потреб споживачів і отримання 
фірмою прибутку, а також вирішення стратегічних завдань підприємства. Основна 
кінцева мета – одержання максимального прибутку [1]. Тобто у наведеному 
трактуванні цінова політика розглядається з позиції підприємства та акцентується на 
активній ролі цінової політики у формуванні прибутку.  

Альтернативним є висловлювання А.П. Юр’єва щодо визначення цінової 
політики як «застосування різних методів встановлення розміру ціни і контролю 
над ними» [2]. Втім, воно ігнорує елементи маркетингу у визначені цінової 
політики і висловлює ідеєю контролю над формуванням фінансового результату 
діяльності підприємства [3, с.142]. 

Загальним для наведених тлумачень цінової політики є її розуміння в 
якості процесу встановлення цін. 

Паралельно означеному підходу є позиція, що цінова політика підприємства 
визначається загальними принципами, цілями і правилами, які підприємство визначило 
для встановлення цін на продукцію, що виробляє [4, с. 19; 5].   

На думку В.М.Тимофеєва та Н.Ю. Мардуса таке тлумачення поняття 
цінової політики є справедливим, але має досить широкий і загальний спектр 
визначення, що близько до визначення загальної мети підприємства. При цьому 
автори цього тлумачення не уточнюють, які конкретні елементи повинні 
формувати цінову політику підприємства і за який час. Це робить дане 
визначення загальним і не дає конкретної відповіді на формування цього поняття 
[3, с.142].  

Третім альтернативним підходом до сутності цінової політики є її 
розуміння в якості комплексної категорії, зміст якої полягає в розробці та виборі 
загального напряму ціноутворення, економічно виважених заходів щодо 
встановлення оптимальної ціни на товари і послуги та її регулювання залежно 
від попиту та пропозиції, регулюючих дій держави [6, с. 72].  

На нашу думку цей підхід найбільш повно розкриває суть цінової 
політики і відповідає теорії управління, згідно до якої політика  –  це загальне 
керування дій та прийняття рішень для досягнення поставлених цілей.  

В межах цього підходу певна частина авторів значно ширше визначає 
поняття цінової політики, стверджуючи, що цінова політика підприємства є 
частиною загальної та маркетингової політики, яка діє узгоджено з іншими 
елементами [7, с. 29], залежить від цілей підприємства, враховує внутрішні і 
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зовнішні фактори, а також вирішення інших стратегічних і тактичних цілей 
фірми [8., с. 277]. Тобто дані автори рекомендують комплексний підхід до 
визначення цінової політики підприємства, який не відокремлює маркетингову 
цінову політику від загальної конкурентної політики підприємства і вказує на її 
належність до неї як рівноправного компоненту, а також вирішує питання 
формування й реалізації стратегічних та тактичних завдань з урахуванням впливу 
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Завдання цінової політики підприємства – встановлення на свій товар 
такої ціни, щоб у разі необхідності змінювати її залежно від ситуації на ринку 
так, щоб досягти бажаного прибутку.  

Цінова політика поєднує в собі стратегічні і тактичні аспекти.  
Стратегічні аспекти цінової політики включають договірні заходи щодо 

встановлення і змінення цін, які спрямовані на врегулювання діяльності всієї 
виробничої і товаропровідної мережі підприємства, і підтримку 
конкурентоздатності продукції і послуг у співвідношенні з цілями та задачами 
загальної стратегії підприємства.  

Тактичні аспекти цінової політики включають заходи короткострокового і 
разового характеру, спрямовані на виправлення деформації в діяльності 
виробничих підрозділів і збутової мережі, яка виникає внаслідок непередбачених 
змін цін на ринках чи поведінки конкурентів, помилок управлінського 
персоналу. Тактичні аспекти цінової політики можуть іноді йти всупереч 
стратегічним цілям підприємства. 

Висновки 
Наведені визначення цінової політики вказують на те, що її дослідження 

мають переважно маркетингове спрямування. Отже, цінова політика є одним з 
найважливіших напрямів маркетингової діяльності сучасних підприємств. 
Водночас, на наш погляд, цінову політику слід розглядати як важливу складову 
економічної політики, що відповідає основній меті підприємницької діяльності – 
задоволенню суспільних потреб. 
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Консультант ст. викл. Л.М. Петречук  
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
В роботі представлені результати аналізу успішності студентів з 

порушенням слуху, які отримують освіту у Національній Металургійній 
академії України. Вже більше ніж 15 років тому у закладі було створено 
регіональний центр освіти інвалідів (РЦОІ). Основною задачею РЦОІ є 
забезпечення супроводу  навчання, психологічної реабілітації та соціальної 
адаптації студентів  з сенсорними вадами, проведення методичної та науково-
дослідної діяльності за даним напрямом [1]. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що за роки навчання студентів з 
сенсорними вадами накопичилося вже стільки інформації з їх успішності, що 
можливо зробити деякі висновки про доцільність та напрям навчання таких 
«особливих» студентів. Крім того, Національна Металургійна академія офіційно є 
єдиним закладом 4 рівня акредитації в Україні з  навчання студентів з 
сенсорними вадами, тому доцільно скористатися наявним досвідом. 

З початку було проведено роботу зі збору та перетворення інформації, 
що зберігалася у паперовому вигляді, у цифровий вигляд. На наступному 
етапі було сформульовано бізнес-вимоги [2] та розроблено програмний засіб 
(ПЗ) стосовно РЦОІ. Інструментами для розробки обрано мову 
програмування PHP та реляційну систему управління базами даних MySQL.  

 
 

Рисунок 1 – Структура бази даних щодо ПЗ РЦОЇ 
 

На рисунку 1 надано фрагмент програмного засобу, а саме, структура 
бази даних і зв’язків між таблицями. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 231 

З використанням інформації, яку внесено до бази даних, співробітнику 
РЦОІ надається можливість введення, виправлення і видалення інформації про 
студентів, які прикріплені до РЦОІ, отримання звітів про кожного студента, 
відомості про успішність групи студентів в заданий період, тощо. 

На рисунку 2 надано вигляд структури бази даних з використанням 
wampserver64 та MySQL. 

 
Рисунок 2 – Структура бази даних засобами MySQL 

 

Студенти з сенсорними вадами одержують освіту за освітньою 
програмою 122 «Комп’ютерні науки» з 2007 року. Статистичні дослідження 
було проведено стосовно успішності студентів, які навчались з 2007 року і 
навчаються у теперішній час. 

 
 

Рисунок 3 – Успішність за двома дисциплінами 
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Дослідження успішності студентів РЦОЇ було виконано за декількома 
напрямами. Зокрема, становить інтерес виявлення схильності і можливості 
вивчення гуманітарних і спеціальних дисциплін. На рисунку 3 наведено 
діаграму з даними з успішності двох дисциплін: «Філософія» (гуманітарна) та 
«Організація баз даних та знань» (спеціальна дисципліна). По осі абсцис 
показані три групи оцінок: «4-6» (задовільно»), «7-9» (добре), «10-12» 
(відмінно»),по осі ординат – кількісний показник успішності. У таблиці 1 
наведено дані описової статистики. У першому стовпчику показано номер 
вибірки, який відповідає рокам навчання студентів з сенсорними вадами та їх 
успішності за обраними дисциплінами. 

Таблиця 1 – Статистики навчання студентів РЦОЇ (рівень «бакалавр») 
№ 
пп. 

Роки навчання  
 Дисц.  Середнє 

Ср.кв.відх Графік 

БД 2,7±1,25 1. 2007-2011 
Фіилос

офія 
2,7±3,77 

 
БД 4,3±3,30 2.  2008-2012 

Філосо
фія 

4,3±5,43 

 
… ….. …. … …. 
3. 2014-2018 БД 

Філосо
фія 

3,3±2,05 
3,3±3,40 

 
4. 2015-2019 БД 

Філосо
фія 

3,3±3,40 
3,3±2,05 

 
….. ….. ….. …. …. 
12 2018-2022 БД 

Філосо
фія 

1,7±1,70 
1,7±1,70 
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Висновки 
1. Розроблено програмний засіб щодо роботи РЦОЇ. 
2. Проведено попереднє дослідження успішності студентів з сенсорними 

вадами. Порівняльний аналіз з вивчення двох дисциплін дає можливість 
зробити висновки, що і гуманітарні науки і спеціальні засвоюються  
студентами з проблемами слуху на достатньо високому рівні, успішність їх 
оцінюється майже однаково, з невеликими розбіжностями. Отже, 
лекційний матеріал викладається в доступному та повному обсязі і 
студенти засвоюють його однаково не вирізняючи чи це технічні науки чи 
гуманітарні. Але для останніх висновків доцільно провести порівняння 
успішності стосовно більшої кількості дисциплін. 

Посилання 
1. Наказ НМетАУ № 691 від 02.12.2005 р. Про створення умов щодо 

забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю.  
2. Дорош Н.Л., Астіон Ю.В., Фененко Т. М. До розробки інформаційного 

порталу для регіонального центру освіти інвалідів//Інформаційні технології 
в металургії та машинобудуванні. ІТММ’2019: тези доповідей міжнародної 
науково-практичної конференції. Дніпро, 2019. - C.152. 
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ЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ 
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1НТУ  «Дніпровська політехніка», м. Дніпро 

2Кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Актуальною проблемою розробки штучного інтелекту є розробка 

принципів розуміння комп’ютером зовнішнього світу через інтеграцію 
неоднотипних даних. Для вирішення розпізнавання мови теоретично 
визначено основні характерні ознаки, що ефективно описують мовленнєвий 
сигнал. Роблячи аналіз провідних ІТ-компаній світу ми побачимо, що багато з 
них застосовують технології розпізнавання звуків та пошуку об’єктів [1-6]. У 
новинах ІТ-індустрії Майкрософт реалізувала бета-тест миттєвого голосового 
перекладу [2], у той час, як деякі науковці отримують власні, схожі рішення  
[6]. Узагальнюючи огляд досліджень та впроваджень інтелектуальних IT,  
розробки складних технік для розуміння аудіовізуальних відображень, автори 
статті відокремлюють спосіб застосування математичного апарату для 
спектрального аналізу коливальних процесів.  
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Мета даної роботи – дослідження теоретичних взаємозалежностей 
коливальних процесів, зокрема, звуку з метою покращення процесу 
сегментації сигналу для виділення потенційно корисних об’єктів.  

У природі звукових хвиль є тільки одна  звукова хвиля, для якої деякі 
характеристики залишаються завжди незмінними, незалежно від того, через 
які б середовища передачі звука вона не проходила і від якої б множини 
поверхонь ця хвиля не відображалась (складаючись з усіма своїми 
багаточисленними відображеними хвилями). Ця хвиля гармонійного типу. 

)tFcos(A)t(S 000 2  , де 0A –  амплітуда гармонійного коливання (в 
залежності від області визначення  цього гармонійного коливання, амплітуда 
може виражатись у паскалях, вольтах, метрах, веберах і т.п.); 0F – частота 
гармонійного коливання; 0 – початкова фаза  гармонійного коливання 
відносно деякого початку часу. 

Закон збереження для гармонійного сигналу можна сформулювати так. 
Якщо гармонійний сигнал розповсюджується скрізь реальні середовища 
передачі звука і в околі різних відображаючих або частково поглинаючих 
звук поверхонь, то: 
– характерна кривизна цієї хвилі не змінюється; 
– частота коливань цієї хвилі 0F  залишається незмінною. 
     Розкладемо будь-який звуковий сигнал, визначений на інтервалі 

]2/,2/[ 00 TT , за координатами спеціального базису з гармонійних функцій. 
Для цього введемо спочатку наступний базис з гармонійних функцій: 
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Всі функції цього базису ортонормовані. Дійсно, 
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Ряд Фур´є визначається наступним чином:  нехай для функції )(ts  існує 

інтеграл   
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Рядом Фур´є, що породжений цією дійсною функцією )(ts , будемо вважати 
нескінченний тригонометричний ряд: 
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де коефіцієнти na  та nb  визначаються за формулами Ейлера-Фур´є: 
 )(),( tctsa nn  ,  )t(s),t(sb nn   для n = 0, 1, 2, 3, … 

Як відомо з теореми Фур´є, якщо функція )(ts  неперервна на інтервалі 
]2/,2/[ 00 TT та для неї існує інтеграл (4), то породжений цією функцією ряд 

Фур´є )(tФ  (5) дорівнює  функції )(ts , що його породжає. Тобто, )()( tstФ  . 
Перепишемо ряд (5) у розгорнутому вигляді: 
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Виконуючи деякі тригонометричні перетворення, можна отримати той 
самий ряд в іншому вигляді: 
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Це подання ряда Фур´є більш зрозуміло. Воно показує, що будь-яка 
неперервна функція )(ts , що задовольняє умовам (5) може бути подана у 
вигляді суми нескінченного ряда гармонік (1). Оскільки ці гармоніки зазвичай 
описуються не в термінах «періода гармонійного коливання», а в термінах 
«частоти гармонійного коливання», то ряд Фур´є зазвичай подають у 
наступному вигляді: 
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В практичних дослідженнях подавати ряд Фур´є у вигляді математичної 
формули (8) незручно. Тому його зазвичай подають графічно у вигляді 
амплітудного спектру ( рис. 1). В аналогічному графічному вигляді можна й 
фазового спектру, однак, він  застосовується значно рідше амплітудного. 

O F 2F 3F 4F 5F 6F 7F
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а

 
Рис. 1. Графічне подання амплітудного спектру всіх гармонік, 

на які розкладається в ряд Фур´є функція )(ts  
Отже, неперервну функцію )(ts   визначено на інтервалі ]2/,2/[ 00 TT . За 

межами цього інтервалу ця функція не визначена. Відмітимо, що розкладаємо 
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в ряд Фур´є не весь, наприклад, довгий звук, а деякий його фрагмент. Але, 
якщо функція )(ts  визначена тільки лише на обмеженому відрізку, то ряд 
Фур´є )(tФ  визначений на всій нескінченній осі часу. І, оскільки всі 
гармонійні компоненти ряду (8) мають період 0T , то й сам ряд Фур´є – це 
періодична функція із тим самим періодом.  

На рис. 2 зеленим кольором показано функцію )(ts , що визначена 
тільки на інтервалі ]2/,2/[ 00 TT . Цю функцію ототожнюємо із деяким 
реальним звуковим сигналом. Бачимо цей сигнал тільки всередині відрізку, а 
як він себе поводить зовні  – невідомо. На цьому відрізку ряд Фурье )(tФ  
адекватно описує сигнал )(ts . Адекватно у тому сенсі, що )(ts = )t(Ф  на 
відрізку ]2/,2/[ 00 TT . 

Говорити про адекватність описання рядом Фур´є сигналу зовні цього 
відрізку не доводиться, оскільки функція )(ts  за його межами  нам невідома, а 
ряд Фур´є )(tФ  має в цілому визначений вигляд (на рис. 2)  графік ряду Фур´є 
показано червоним кольором).  

-T/2 T/2-3T/2 3T/2-T/2 T/2-3T/2 3T/2

 
Рис. 2. Початкова функція )(ts  (зелений колір) та  ряд Фур´є )(tФ , що нею 

породжений (червоний колір) 
Висновки 
Проаналізовано застосування математичного апарата до розпізнавання 

аудіовізуальних сигналів. Зокрема, отримано математичну модель, що 
переводить звуковий сигнал з початкової, фізично  нестабільної хвилі у 
деякий інформаційний простір (частот), опис якого ведеться у термінах 
«гармонік», в яких частоти завжди інваріантні, незалежно від того, через які 
реальні середовища, що передають звук, пройшов сигнал, і як би він не 
відображався або частково поглинався різними поверхнями. 
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СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ  
НА БАЗІ CMS JOOMLA 
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науки і техніки В.Р. Козубовський 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

 
Веб-сайт або сайт — сукупність вебсторінок та залежного вмісту, 

доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією 
під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, 
так і на кількох серверах.  

Інтернет-магазин (англ. Internet shop, англ. Online shop) — місце в 
інтернеті, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній 
або фізичній особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення 
споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, 
всередині мережі (на сайті інтернет-магазину). 

Joomla — відкрита універсальна система керування вмістом для 
публікації інформації в інтернеті. Підходить для створення маленьких і 
великих корпоративних сайтів, інтернет порталів, онлайн-магазинів, сайтів 
спільнот і персональних сторінок. З особливостей Joomla можна відзначити: 
гнучкі інструменти управління обліковими записами, інтерфейс для 
управління медіа-файлами, підтримка створення багатомовних варіантів 
сторінок, система управління рекламними кампаніями, адресна книга 
користувачів, голосування, вбудований пошук, функції категоризації 
посилань і обліку кліків, WYSIWYG-редактор, система шаблонів, підтримка 
меню, управління новинними потоками, XML-RPC API для інтеграції з 
іншими системами, підтримка кешування сторінок і великий набір готових 
доповнень. Joomla написана на мові PHP з використанням архітектури MVC. 
Для збереження інформації використовується база даних MySQL, PostgreSQL 
чи MS SQL. 

Перевагою CMS Joomla є те, що ця система постійно знаходиться в 
розвитку. Для неї регулярно виходять оновлення, спрямовані на підвищення 
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безпеки і оптимізацію функціонування. Також наповнювати сайт новим 
контентом, і накладати адміністративні функції стає гранично просто. Для 
цього слід дотримуватися елементарних операцій, освоїти які під силу навіть 
початківцю. 

За даними Web Technology Surveys, CMS Joomla займає третє місце в 
світі по популярності після WordPress та Shopify. На цьому «движку» станом 
на 1 листопада 2020 року працюють 2,2 % від загального числа сайтів або 3,6 
% ресурсів, що використовують системи управління контентом. ІТ рейтинг 
України показує, що CMS знаходиться на 4 сходинці, поступаючись лише 
WordPress, OpenCart та MODX. На Joomla  

Процес створення сайту, як правило, ділиться на кілька етапів: складання 
технічного завдання, формування функціоналу на локальному комп’ютері (тобто 
вдома), наповнення контентом, тестування, пошук помилок і завершальний етап 
— перенесення на реальний хостинг і введення в роботу. 

Перш ніж розмістити сайт в мережі Інтернет, краще налагодити його на 
локальному сервері. Для цього є локальні серверні платформи створені 
спеціально для веб-розробників, для нашого прикладу це Open Server Panel. 
Завантаживши Joomla та локальний сервер, необхідно у каталозі доменів 
вашого локального серверу створити нову теку, у яку необхідно вивантажити 
файли Joomla. Назва цієї теки відповідатиме адресі домену вашого сайту. 
Сайт включає в себе дві зони: перша зона, яку бачать всі користувачі сайту, та 
друга, яку бачить адміністратор сайту. Щоб інсталювати Joomla та 
налаштувати сайт, скопіюйте назву створеної теки в адресний рядок вашого 
браузера. Таким чином ви потрапите на сторінку налаштування сайту. 
Заповніть всі обов’язкові поля (відмічені зіркою, «*»). Якщо все інстальовано 
правильно, то ви зможете перейти на сайт і побачити стандартний шаблон 
Joomla. 

 

Рисунок 1 – Вигляд стандартного шаблону в CMS Joomla 
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Щоб отримати доступ до адміністративної панелі, додайте до домену 
вашого сайту administrator та перейдіть по новому посиланню. Введіть логін і 
пароль, який створили раніше. В адміністративні частині сайту можна 
налаштувати параметри сайту, користувачів, модулів, розширень, шаблонів, 
мову сайту, створювати меню, пункти меню, сторінки та їх розмітку мовою 
HTML, та багато іншого. 

Висновки: 
1. Визначено поняття веб-сайту, Інтернет-магазину. 
2. Дізналися, що таке CMS Joomla та її особливості. 
3. Досліджено популярність CMS Joomla. 
4. Показано можливість створення веб-сайту на базі CMS Joomla. 
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Актуальність проблеми. Традиційні методи ідентифікації і 
автентифікації, засновані на використанні ідентифікаторів, а також паролів і 
кодів доступу, мають ряд суттєвих недоліків, пов'язаних з тим, що для 
встановлення автентичності користувача застосовуються атрибутивні і 
засновані на знаннях розпізнавальні характеристики. Зазначений недолік 
усувається при використанні біометричних методів ідентифікації. 
Біометричні характеристики є невід'ємною частиною людини і тому їх 
неможливо забути або втратити. Важливе місце серед біометричних 
продуктів займають пристрої і програми, побудовані на аналізі динамічних 
образів особистості. 

Тому дослідження, створення і використання методів біометричної 
ідентифікації є однією із актуальних проблем сьогодення. 

Аналіз дослідження і публікацій. Задача біометричної ідентифікації і 
методи її реалізації розглянуті в багатьох роботах різних вчених. Наприклад, 
роботи Іванова А. І., Сорокіна І. А., Рибчинко Д. Є. присвячені дослідженню 
динамічних методів біометричної ідентифікації, зокрема, динаміці 
рукописного почерку та клавіатурного почерку. У роботах Юркова П. Ю., 
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Бабенко Л. К., Федорова В. М., Каткова О. Н., Дворянкина С. В. розглянуті 
методи динамічної біометричної ідентифікації за голосовим сигналом. Роботи 
Диденко С. М., Шапцева В. А. присвячені дослідженню динамічних методів 
ідентифікації користувачів за почерком миші, зокрема за допомогою 
математичного апарату нейронних мереж. Темі розробки методів статичної 
біометричної ідентифікації і зокрема ідентифікації за портретом обличчя 
присвячені роботи Старовойтова В. В., Муриніна А. Б., Цуркова В. І. 

Метою даної роботи є огляд існуючих методів біометричної 
ідентифікації. Ці методи мають забезпечувати надійну ідентифікацію 
користувачів з високою ймовірністю, а також унеможливлювати надання 
доступу нелегальним користувачам. 

Виклад основного матеріалу. Використання біометрії, або, зокрема, 
унікальних характеристик людини, існує в тій чи іншій формі вже сотні років, 
чи то фізичний опис людини чи, можливо, звичайна фотографія. Біометричні 
методи автентифікації класифікуються за типом оцінюваних характеристик: 
фізіологічні ознаки або особливості поведінки.  

Фізіологічна біометрія базується на класифікації людини за даними, 
отриманими з певних частин людського тіла, такими як його відбитки 
пальців, обличчя або сітківки ока. 

Найпопулярніша на сьогоднішній день біометрична система 
розпізнавання відбитків пальців може використовувати низку підходів до 
класифікації, заснованих на дрібницях, виявлених на долонній стороні 
пальців. Ми можемо використовувати їх для автентифікації, оскільки існують 
такі основні принципи: 

 Відбиток пальця залишатиметься незмінним протягом 
життя людини. 

 Відбитки пальців мають загальні рисові схеми, що 
дозволяють систематично класифікувати їх. 

 Відбиток пальця є індивідуальною характеристикою, 
оскільки ще не виявлено, що два пальці мають однакові 
характеристики. 

Другим за поширеністю біометричним метод є геометрія рук. Ми 
використовуємо геометричні особливості кисті, такі як довжина пальців та 
ширина кисті, щоб ідентифікувати особу. 

Наступним методом автентифікації є розпізнавання обличчя. Система 
записує зображення обличчя за допомогою цифрової відеокамери, а потім 
аналізує характеристики обличчя, такі як відстань між очима, носом, ротом та 
краями щелепи. 

Розпізнавання за сітківкою ока. Ідентифікація на основі сітківки 
сприймається як найбезпечніший метод автентифікації особи. Сканування 
сітківки відбувається з використанням інфрачервоного світла низької 
інтенсивності, направленого через зіницю до кровоносних судин на задній 
стінці ока.  
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Автентифікація за допомогою особливостей поведінки базується на 
спостереженнях за діями користувача: голосового розпізнавання, 
рукописного або комп’ютерного почерку.  

Характеристики і особливості мови. Акустичні особливості голосу 
відрізняються у різних людей. В голосовій біометрії для автентифікації голос 
оцифровується і порівнюється з раніше записаним шаблоном. Залежно від 
принципу функціонування, системи розпізнавання голосу діляться на 
працюючі з текстовим шаблоном (наприклад, користувача просять назвати 
улюблений колір або певну послідовність чисел; порівняння відбувається з 
зразком раніше прочитаного тексту) і працюють з голосом (текст може бути 
будь-яким - порівнюються голосові особливості). 

Клавіатурний почерк - це набір динамічних характеристик роботи на 
клавіатурі. Основними відмінними характеристиками клавіатурного почерку 
є час утримання клавіші і паузи між натисканнями. 

Методи рукописного почерку автентифікують людей на основі їх 
власноручного підпису. 

Хоча біометрична ідентифікація має деякі недоліки, вона все ж набагато 
безпечніша, ніж традиційні методи. Це пояснюється головним чином двома 
факторами: біометрія має набагато кращу точність у порівнянні з класичними 
методами, а біометричні дані набагато складніше викрасти чи втратити. З усіх 
підходів до перевірки біометрія має найбільший зв’язок із фактичною 
особистістю людини. Підробити ваші біометричні дані дуже важко, а 
пересічній людині взагалі неможливо. 

Розглянемо методи та характеристики отримання біометричних 
параметрів, а також вартість їх реалізації. (Табл. 1) 

Таблиця 1 – Основні характеристики методів біометричної ідентифікації 

Ймовірності, % 
помилкової ідентифікації «чужого» Метод 

отримання 
біометричних 
параметрів 

відмови 
у доступі  без використання 

муляжу 
з використанням 

муляжу 

Збереження 
таємниці 
образу у 
процесі 

ідентифікації 
абонента 

Вартість 
технічної 

реалізації в 
грошовому 
еквіваленті, 

у.о. 
Геометрична 
будова руки 0,2…4 0,2….1 10…75 неможливо 

приховати Від 600 до 3000 

Відбитки 
пальців 2...6 0,0001 10...70 неможливо 

приховати Від 60 до 600 

Особливості 
малюнка 

сітківки ока 
0,4 6...10 - неможливо 

приховати 
приблизно 

4000 

Райдужна 
оболонка ока 0,2…2 0,0001 - неможливо 

приховати Від 500 до 6000 

Портрет 
обличчя 1…9 - - неможливо 

приховати 55000 

Рукописний 
почерк 0,5…5 0,5…5 0,5...5 8-10…10-40 - 

Клавіатурний 
та 

комп’ютерний 
почерк 

3…9 3...9 - 6-10…10-12 - 

Хар-ки і 
особлив. мови 0,5...5 0,5...5 25...90 

(запис) 10-16…10-30 1...60 
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Як бачимо з таблиці, існують деякі види біометрії, які не настільки 
точні, як інші: так, відбитки пальців у людини не змінюються протягом дня, а 
от голос може звучати по-іншому, коли вона хворіє. Отже, експерти з 
біометрії рекомендують використовувати різні форми автентифікації. 

Висновки 
У результаті огляду біометричних методів ідентифікації встановлено, 

що найбільшу ефективність захисту забезпечують системи, в яких 
біометричні методи поєднуються з іншими апаратними засобами 
автентифікації або декількома різними типами біометричної ідентифікації. 
Комбінуючи різні способи біометричної і апаратної автентифікації, можна 
отримати надійну систему захисту (що підтверджується великою 
зацікавленістю, яку проявляють до цих технологій провідні виробники 
програмного забезпечення). 

Крім переваг, існують й недоліки використання біометричних методів 
ідентифікації, проте поставити крапку в цих дискусіях зможуть лише 
подальші дослідження науковців та час. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ЗАМОВЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ З УРАХУВАННЯМ ТОВАРНИХ ВТРАТ 
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Керівник – докт. техн. наук, проф. С.А. Положаєнко 

Одеський національний політехнічній університет, м. Одеса 
 
Задачі визначення обсягу необхідних запасів можуть відрізнятися 

типом вихідних даних, їх повнотою та однозначністю. Розглянемо формальні 
постановки та розробимо ММ ВОЗМР з урахуванням товарних втрат, 
рекламацій, розтермінуванням сплати вартості поставки. 

Формалізація задач математичного моделювання визначення обсягу 
замовлень МР доцільно виконувати на єдиній методологічній основі. 

Обґрунтування методологічної основи побудови математичних моделей 
Отримані експертні висновки можна перевести в категорію реальних 

оцінок за допомогою, наприклад, їх представлення у вигляді інтервалів або 
визначення лінгвістичних змінних і побудови функцій належності. Якщо 
експерти впевнені в тому, що значення параметра знаходяться серед чисел 
інтервалу  ba,  без переваг, то достатньо вибрати представлення інформації у 
вигляді інтервалів. Використання трикутних функцій належності є 
раціональним у тому випадку, коли відсутня постійна значна впевненість у 
тому, що значення фактора належить деякому інтервалу. Для представлення 
таких функцій достатньо двох параметрів (рис. 1), оскільки значення фактора 

( , ),iX c a c a    де c  – значення, впевненість в отриманні якого є 
найбільшою.  

 

b  m m   a c a  x  x  x  

      

 
Рисунок 1 – Графіки функції належності 

 
Трапецієподібна функція приналежності визначається п'ятіркою 

параметрів  hmm ,,,,  , де: m  – нижнє модальне значення, m  – верхнє 
модальне значення,   – лівий коефіцієнт скошеності,   – правий коефіцієнт 
скошеності, h  – висота, і використовується у тому випадку, коли існує 
максимальна однакова впевненість в належності значення параметра 
інтервалу ( , ).m m Теоретичною базою формалізації нечіткості в просторі 
можливостей є міри можливості, необхідності та правдоподібності. Нехай   
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– не порожня множина,  P  – множинна всіх підмножин для .  Якщо для 
кожної нечіткої підмножини  PА  існує деяке невід’ємне число, яке 
задовольняє умовам 

―   ,0Pos     ;1Pos   
―    kkkk AA PossupPos   для деякого довільного набору  kA  в 

 P  (така можливість носить назву можливості  АPos ). 
Функція належності нечіткої величини  , яку визначено на просторі 

можливостей   Pos,P,  , обчислюється на базі значення міри можливості 
     .Pos xx      

Нехай   Pos,P,   – простір можливостей, а А  – множина в  P , тоді 
міра необхідності появи нечіткої події для А  обчислюється як неможливість 
настання нечіткої події для оберненої множини сА    

Виходячи із припущення, що s  – дійсне число, для розрахунку мір 
можливості, необхідності і правдоподібності появи нечіткої події s . 

Нечіткість величини   прийнято вимірювати на основі її критичних 
значень (оптимістичного і песимістичного) із заданим рівнем достовірності.  
Міра правдоподібності появи події  sCr  за означенням (2.1) 
обчислюється за формулою  
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де  b  – ліве модальне значення, с  – праве модальне значення, a  – лівий 
коефіцієнт скошеності, d  – правий коефіцієнт скошеності. 

У підсумку слід зазначити, що таких нечітких або очікувано-нечітких 
значень в ММ ВОЗМР можуть набувати елементи витрат системи управління 
запасами та технічні характеристики процесу постачання товарів. 
Побудова детермінованих математичних моделей визначення обсягу 
замовлення матеріальних ресурсів з урахуванням товарних втрат в умовах 
визначеності. Процеси замовлення МР фізично реалізуються СУЗ згідно 
певних договорів поставки. СУЗ визначають просторові області та граничні 
умови, а вхідні і вихідні умови договорів поставки – вплив факторів 
ринкового середовища і систематичного та специфічного ризиків 
досліджуваних процесів ВОЗМР, відповідно.  

ММ ВОЗМР з урахуванням товарних втрат, рекламацій, 
розтермінування сплати вартості поставки, зміни вартості грошей у часі, 
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інфляції при врегулюванні рекламацій на інтервалі часу після завершення 
вхідного контролю основної партії поставки, але до вичерпання створеного на 
її основі запасу. Як зазначалося, в СУЗ операційним циклом (ОЦ) називається 
календарний період часу між двома суміжними поставками партій МР для 
створення запасів. В ММ, яка складається, складовими ОЦ є послідовність 
моментів часу   Tlt l  5..,,2,1,0, , де 0t  – момент часу в який  розпочнеться  
постачання МР, ,00 t  1t  – момент часу в який буде подолано дефіцит, 2t  – 
момент часу в який буде створено граничний обсяг МЗ, 3t  – момент часу в 
який розпочнеться  постачання МР для врегулювання рекламацій, 4t  – 
момент часу в який завершиться постачання МР для врегулювання 
рекламацій, 5t  – момент часу в який буде вичерпано МЗ. 

Залишки МЗ в моменти часу, що відповідають складовим ОЦ, 
позначимо вектором  rsmb IIII ,,,I , ,I  ,j   jjj ba , , 

 rsmbJj ,,, , ,bbI  ,mmI  ,ssI  ,rrI   де bI  – граничний 
обсяг дефіциту МР, mI  – граничний обсяг запасу МР, sI  – обсяг МЗ на 
момент поставки МР для врегулювання рекламацій, rI  – обсяг МЗ після 
поставки МР для врегулювання рекламацій. На протязі T  в деякий момент 
часу t  постачання МР для створення запасів здійснюється із сталою 
інтенсивністю   одиниць, а їх використання відбувається зі сталою 
інтенсивністю D  одиниць. Встановимо, що втрати МР, внаслідок природних 
змін, як функція часу, пропорційні величні початкового запасу, коефіцієнту 
втрачання товарами природних властивостей   та коефіцієнту зниження 
споживчих якостей  . 

Приймається, що при здійсненні вхідного контролю якості МР з 
основної партії поставки виявлення МР з дефектами відбувається з частотою 
 , визнання придатних МР такими, що мають дефекти, – з частотою 1a , а 
визнання МР з дефектами придатними – з частотою 2a . Відповідно, в 
основній партії поставки кількість придатних МР та кількість МР з дефектами 
становитиме       2111 aa  і      .11 21   aa  Частоти ,  ,1a  
та 2a  є результатом емпіричних досліджень та аналізу ретроспективної 
інформації. Аналогічно приймається, що при здійсненні вхідного контролю 
якості МР з партії поставки для врегулювання рекламацій виявлення МР з 
дефектами відбувається з частотою r , визнання придатних МР такими, що 
мають дефекти, – з частотою 1ra , а визнання МР з дефектами придатними – з 
частотою 2ra . Відповідно, в партії поставки МР для врегулювання 
рекламацій кількість придатних МР та кількість МР з дефектами, де r  – 
інтенсивність постачання МР для врегулювання рекламацій за час t . Для 
врахування реакції безпосередніх споживачів на тимчасову відсутність 
матеріальних запасів до завершення ОЦ вводиться змінна  , якою 
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позначається інтенсивність накопичення замовлень на МР, яких немає у 
наявності. Як правило, потенційна кількість споживачів, згодних відкласти 
задоволення попиту до наступної поставки МР, буде зменшуватися із 
збільшенням часу її очікування. В більшості випадків, термін поставки МР 
менше часу очікування, тому прогнозована черга становитиме   tt l  11 . 
Протягом  32 ; tt  використання створеного запасу призведе до скорочення 
його обсягу до рівня sI . Далі на півінтервалі  43 ; tt  надійдуть МР для 
врегулювання рекламацій і обсяг запасів становитиме rI . Внаслідок 
використання МЗ та утилізації тієї їх частини, що змінила природні 
властивості, протягом  54 ; tt , запас скоротиться до нуля і, будучи відсутнім 
протягом  Tt ;5 , призведе до втрати частини продажів. наведена на рис. 2.  

 
 

Рисунок 2 – Динаміка зміни обсягу МЗ на протязі ОЦ 
(Графічна інтерпретація процесу переміщення МР на протязі ОЦ) 

 

Можна записати рівняння динаміки обсягу МЗ на протязі ОЦ у 
диференціальній формі: 

  

   
   

   

 






























,,
1

,,
,,11

,,
,,11

,0,11

5
5

54

4321

32

2121

121

Ttt
tt

D
tttID

tttIDaa
tttID

tttIDaa
ttDaa

td
tId

rrrrr











  

В ММ, складовими ОЦ є послідовність моментів часу 
  Tlt l  4..,,2,1,0, , де: 0t  – момент часу в який  розпочнеться  постачання 
МР, ,00 t  1t  – момент часу в який буде подолано дефіцит, 2t  – момент часу 
в який розпочнеться постачання МР для врегулювання рекламацій, 3t  – 
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момент часу в який буде створено граничний обсяг МЗ, 4t  – момент часу в 
який буде вичерпано МЗ.  

 
 

Рисунок 3 – Динаміка зміни обсягу МЗ на протязі ОЦ 
 

З урахуванням наведеного вище, рівняння динаміки обсягу МЗ на 
протязі ОЦ запишеться у диференціальній формі наступним чином: 
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Шуканий розв’язок та задані ПУ, можна використаємо для обчислення 
складових ОЦ. Обсяг замовлення МР відповідає добутку інтенсивності 
постачання МР на тривалість постачання. Відповідно до структури ОЦ, 
наведеній на рис. 3, передача МР підприємством-постачальником 
завершиться в момент часу .2t  Тоді для ММ 1б множину можливих варіантів 
реалізації графіку здійснення виплат за кредитом можна представити як 
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Вважається, що складовими ОЦ є послідовність моментів часу 
  Tlt l  4..,,2,1,0, , де: 0t  – момент часу в який  розпочнеться  постачання 
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товарів, ,00 t  1t  – момент часу в який буде подолано дефіцит, 2t  – момент 
часу в який буде створено максимальний обсяг товарних запасів, 3t  – момент 
часу в який розпочнеться постачання товарів для врегулювання рекламацій, 

4t  – момент часу в який буде вичерпано товарні запаси. Постачання МР 
розпочнеться в момент часу ,00 t  коли рівень незадоволеного попиту 
становитиме .bI  Протягом  1;0 t  відбудеться подолання дефіциту, а потім на 
півінтервалі  21; tt  буде створено граничний обсяг запасу МР належної 
якості mI . Внаслідок задоволення споживчого попиту протягом  32 ; tt  
створений запас МР скоротиться до рівня rI . В момент часу t  з півінтервалу 
 43 ; tt  постачальник виконає зобов’язання щодо врегулювання рекламацій, 
що дозволить ненадовго призупинити накопичення незадоволеного попиту. 
Проте відсутність МЗ протягом  Tt ;4  змусить частину безпосередніх 
споживачів МР звернутися до інших постачальників. Графічна інтерпретація 
процесу переміщення МР на протязі ОЦ наведена на рис. 4. 

 
 

Рисунок 4 – Динаміка зміни обсягу запасів на протязі операційного циклу 
 

Відповідно до структури ОЦ, наведеній на рис. 2.4, передача МР 
підприємством-постачальником завершиться в момент часу .2t   

Тоді для шуканої ММ множину можливих варіантів реалізації графіку 
здійснення виплат за кредитом. Параметри розроблених ММ відомі, є 
дійсними величинами, очевидно, що обрахунок обсягу партії поставки та 
тривалості ОЦ зводиться до застосування відомих оптимізаційних технологій 
та методів штрафних функцій. Вважається, що в аналізі ситуації створення 
запасів товарів з урахуванням товарних втрат, рекламацій, розтермінування 
сплати вартості поставки, зміни вартості грошей у часі та інфляції, беруть 
участь декілька рівно компетентних експертів. Елементи витрат системи 
управління запасами та технічні характеристики процесу постачання товарів, 
крім, відповідно, відпускних цін на МР, відсоткових ставок по кредитам та 
депозитам та інтенсивність витрачання МЗ, відомі всім експертам. Нехай всі 
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експерти вважають однаковою величну процентних ставок за користування 
кредитом pi , wi  та величину процентної ставки за депозитом ei . Достатньо 
точно визначити відпускні ціни на МР ps , rs  та інтенсивність їх витрачання 
D  неможливо і експерти вказують їх за допомогою функцій належності. 
Нехай інтенсивність витрачання МЗ  4321 ,,,~ DDDDD   – нечітка величина з 
трапецієподібною функцією належності, відпускна ціна придатної одиниці 
МР  

4321
,,,~

ppppp sssss   – нечітка величина з трапецієподібною функцією 
належності, відпускна ціна дефектної одиниці, процентна ставка за 
користуванням кредитом  

321
,,~

pppp iiii   – нечітка велична з трикутною 
функцією належності, процентна ставка за користування кредитом на 
пільгових умовах  

321
,,~

wwwp iiii   – нечітка велична з трикутною функцією 

належності, відсоткова ставка за депозитом  
321

,,~
eeee iiii   – нечітка велична 

з трикутною функцією належності, що визначені на множині можливостей 
  lll Pos,,  , ,6,5,4,3,2,1l  причому  4321 DDDD  , 

 
4321 pppp ssss  ,  

4321 rrrr ssss  ,  
321 ppp iii  ,  

321 www iii   і 
 

321 eee iii  .  

Оскільки параметри ,~D  ps~ , ,~
rs  ,~

pi  ,~
wi  ei

~  є нечіткими величинами, що 
визначені на множині можливостей   lll Pos,,  , ,6,5,4,3,2,1l  то 
рентабельність використання запасів qH  також буде нечіткою величиною з 
множини можливостей   Pos,,  ,  

 
                               654321   
                        .PosPosPosPosPosPosPos 654321   

 
Нечітко-очікувана ММ ВОЗМР з урахуванням товарних втрат, 

рекламацій, розтермінування сплати вартості поставки, зміни вартості грошей 
у часі, інфляції при врегулюванні рекламацій на інтервалі часу після 
завершення вхідного контролю основної партії поставки, але до вичерпання 
створеного на її основі запасу. 

Висновок 
Деякі параметри розроблених ММ, набувають нечітко заданих 

очікуваних значень, тому розрахунок обсягу партії поставки та тривалості 
операційного циклу необхідно здійснювати з використанням гібридного 
алгоритму. 

Запропоновано ММ ВОЗМР з урахуванням товарних втрат, рекламацій, 
розтермінування сплати вартості поставки, зміни вартості грошей у часі та 
інфляції з детермінованими та нечіткими очікуваними значеннями параметрів 
в детермінованих умовах та умовах невизначеності відповідно. 
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Розглянуто метод реалізації запропонованих ММ ВОЗМР з 
урахуванням товарних втрат, рекламацій, розтермінування сплати вартості 
поставки, зміни вартості грошей у часі та інфляції. 

Розглянуто застосування теорії нечітких множин та теорії можливостей 
як адаптивного інструментарію побудови математичних моделей задач в 
умовах невизначеності. 
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ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ В 

СЕРЕДОВИЩІ MODELICA 
 

Аспірант В.С. Гладченко 
Керівник – доц., канд. техн. наук О.К. Грищук 

Національний транспортний університет, м. Київ 
 

OpenModelica це відкрите середовище моделювання та моделювання на 
основі Modelica, призначене для промислового та академічного використання. 
Його довгостроковий розвиток підтримується некомерційною організацією-
консорціумом Open Source Modelica Consortium. Вона доступна безкоштовно, 
на різних платформах (Windows, Mac, Unix) зі свого офіційного сайту, 
http://www.openmodelica.org [1]. 

Всі зображення інструменту Modelica, включені в цю роботу, взяті з 
OpenModelica. Modelica дозволяє виконувати роботи, подібні до тих, що 
можна виконати в лабораторії, проводячи тести на натурному транспортному 
засобі. З тією перевагою, що ми можемо виміряти все без необхідності 
будувати складні вимірювальні комплекси, і ми можемо змінити все в 
фізичній та контрольній частинах нашої системи, не витрачаючи великі 
кошти або ризикуючи пошкодженням обладнання. 

Моделювання дорожніх транспортних засобів – це складне завдання, 
яке потребує цілого комплексу знань та навичок. Необхідно вирішувати 
завдання моделювання обертального руху, механіки поступального руху, 
електричних машин і перетворювачів, гідравлічних компонентів і систем та 
багато іншого. 

Зокрема, моделювання електричних і гібридних транспортних засобів 
не може бути повним принаймні без сполучення електричної і механічної 
частин та їх систем контролю та керування. 
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У зв'язку з цим моделювання транспортних засобів і імітаційне 
моделювання в цілому, а також моделювання електричних і гібридних 
транспортних засобів зокрема, є областю техніки, в якій Modelica виділяється 
своєю здатністю моделювати складні підмодельні системи. Саме це і 
послужило підставою для її вибору в якості основного інструменту в цій 
роботі. 

Модель електромобіля на основі карт є основою для більш складних 
математичних моделей (силових агрегатів EVs і HEV). Складові 
транспортного засобу, що знаходиться навколо силової установки (кузов, 
ходова система, підвіска, системи рульового керування та гальмівна система), 
будуть розглядатися лише частково. 

Спрощене уявлення про силову установку електричного транспортного 
засобу з використанням компонентів MSL і схеми Modelica наведено на рис. 
1, це імітаційна модель Modelica. 

Водій (driver). Неможливо з високою точністю змоделювати 
транспортний засіб, не включивши в нього модель водія. У своїй роботі 
будемо використовувати моделі водіїв, які здатні тільки забезпечувати 
швидкісний режим руху заданий умовами їздового циклу. 

 

Рисунок 1 – Проста модель електромобіля 

Він призначений для відслідковування поточної швидкості автомобіля 
за їздовим циклом, назва якого відображається на його значку [2]. Це блок, 
тобто модель Modelica без будь-якого фізичного роз'єму, який генерує 
сигнали, які слід інтерпретувати як сигнал крутного моменту: акселератор 
(вгорі), гальмо (внизу), комбінований (середній, з'єднаний з силовою 
установкою на малюнку вище). 

Крутний момент (torque). Це є підмодель електродвигуна яка описує 
процеси перетворення електричної енергії в механічний обертальний рух та 
крутний момент вихідного валу. Він відіграє важливу роль у з'єднанні 
віртуальної частини нашої імітаційної моделі з її фізичною частиною, в 
напрямку віртуальна → фізична; зворотній зв'язок між двома частинами, 
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здійснюється датчиком швидкості в правій частині зображення (velSens). 
Комбінація крутний момент + інерція, імітує силову передачу, яка додає 
потужність до сигналу, що подається водієм. Це може бути, наприклад, 
електропривод, що складається з електронного перетворювача і 
електродвигуна. 

Інерція (inertia). Це момент інерції електроприводу, наприклад, момент 
інерції обертання ротора електродвигуна, присутнього в силовій передачі. 

Електропривод (electric drive). У цій спрощеній моделі транспортного 
засобу пара крутний момент + інерція утворює електропривод, який отримує 
в якості вхідного сигналу сигнал крутного моменту, позитивний при 
прискоренні і негативний при гальмуванні, і приводить його в дію, 
враховуючи динаміку, викликану моментом інерції. Електропривод поглинає 
або подає енергію. Ця проста модель не містить режиму рекуперації, 
перетворення механічної енергії в електричну. 

Трансмісія (gear). Зазвичай для електромобілів достатньо мати тільки 
редуктор з одним фіксованим передаточним відношенням. Таку функцію 
виконує блок шестерні наведений на рисунку 1. 

Колесо (wheel). Це ідеальне колесо, що котиться без втрат. В 
подальшому буде використана більш реальна модель колеса. В реальних 
умовах колесо має деяке ковзання, яке нижче 5% при хорошому контакті 
шини з асфальтом, і прискорення нижче 5…7 м/с2. 

Маса (mass). Ця модель є дуже важливою частиною, хоча і може 
здаватися дуже простою. Це повна маса транспортного засобу, в прикладі на 
рисунку 1 маса становить 1300 кг. Підмодель маси автомобіля наведена на 
рисунку 2. На вході (flange_a) він потребує прикладання рушійної сили, яка 
обумовлена крутним моментом силової передачі, на виході з під моделі 
(flange_b) прикладаються силі опору руху транспортного засобу (dragF). 
Положення центру мас автомобіля визначається параметром (Position s). 

 

Рисунок 2 – Модель маси автомобіля 

Датчик швидкості автомобіля (velSens). Як згадувалося раніше, з точки 
зору віртуального середовища моделювання, яким є Modelica, цей датчик (як і 
всі інші датчики) створює комунікаційний зв'язок між фізичною та 
віртуальною частинами нашої імітаційної моделі. Інакше кажучи, він відіграє 
функцію панелі приладів автомобіля. Водій має бачити кінематичний цикл, 
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який він хоче виконати, і для цього він діє як замкнутий контур контролера 
керування. Тому він відслідковує фактичну швидкість через приладову 
панель (яка в нашій свідомості відображає швидкість, виміряну датчиком), 
порівнює її з необхідною, заданою їздовим циклом. Контролер діє на органи 
керування (гальмо та акселератор) таким чином, щоб зменшити або звести 
нанівець похибку керування. 

Сумарна сила опору руху (dragF). Ця підмодель описує сумарну силу 
опору руху транспортного засобу [3]. Опис цієї сили вимагає деякого досить 
складного коду, щоб уникнути несподіваних ефектів. 

Висновки 
1. Проблема математичного опису функціональних елементів 

електромобіля та гібридних автомобілів різних типів ускладнюється описом 
електричних процесів що відбуваються та впливом системи керування на 
силову установку.   

2. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є використання 
математичних пакетів прикладних програм які мають у своєму складі готові 
бібліотеки механічних, електричних та комунікаційних елементів систем. Задачею 
дослідника в цьому випадку є лише правильне поєднання та налаштування 
елементів та подальша перевірка адекватності розробленої математичної моделі з 
результатами натурних досліджень на транспортних засобах.  
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Під час коронавірусу необхідно вміти максимально ефективно 

визначати кількість випадків захворюваності для відстеження перебігу 
пандемії. Унаслідок спалаху інфекції протягом останніх декількох місяців 
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об’єктивно аналізувати щоденні отримані дані для побудови статистичних 
моделей та для запобігання нових випадків вкрай складно. Метою даної тези є 
показати ефективність математичного методу найменших квадратів для 
обрахунку добових та прогнозу майбутніх добових та загальних випадків 
захворюваності через активне відстеження щоденних випадків. 

Даний метод є суттєвим удосконаленням методу, запровадженим М. 
Батістою для побудови логістичної моделі оцінювання кількості випадків 
захворюваності у певних регіонах на основі даних. Поданий метод, натомість, 
містить шлях для мінімізації дисперсії, застосованої до часового виміру, яка 
містить кількість вже наявних випадків захворюваності. 

Прогнозування випадків захворюваності можливе за допомогою 
згаданого методу побудови логістичної моделі  

                                   ,                                              (1.1) 
де y(x) – кількість зафіксованих випадків за час x, m – рівень зростання 
інфекції, s – загальна кількість випадків у кінцевому стані  пандемії (m, s = 
const). Важливо зауважити, якщо кількість зафіксованих випадків за час x є 
порівняно невеликою, то рівень зростання інфекції приблизно пропорційний 
добутку рівня зростання інфекції та кількості зафіксованих випадків. 
Оскільки y(x)  s, темп зростання нівелюється, унаслідок чого пандемія 
припиняється. Рішенням даної проблеми є залежність 

                                  ,                                                 (1.2) 
де a – введений показник початкового рівня населення (a = const). З 

урахуванням даного показника рівень зараження дорівнює 

                                                                                     (1.3) 
Знову ж таки, при малому x модель по експоненті зростає 

                                    ,                                                   (1.4) 
звідки є очевидним співвідношення a і s з початковим розміром населення 
y(x). Натомість, для великих x нескладно помітити, що y(x)  s, що і є 
показником остаточної  кількості випадків. Дана система враховує факт, що 
будь-яка група осіб, контактуючи із зараженими, породжує нові випадки 
захворюваності за відсутності збереження соціальної дистанції. 

Максимальна загальна кількість випадків може бути обрахована, якщо 
максимальна добова кількість є досягнута. Оскільки 

                               

                                                                (1.5) 

за умови, що  = 0 , , де  – максимальний час пандемії. 
Максимальний час пандемії – це точка перегину загальної кількості 
зафіксованих випадків.  Після цього часу рівень зростання інфекції 
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неможливо наблизити простою кривою експоненціального зростання. З 
плином часу на цьому етапі зафіксована кількість випадків зменшується.  

Введемо n – щоденно зафіксовані випадки, які сягають  (n ). 
Нехай існує множина , де d – дні. Знайдемо s1, a1, m1, для яких функція 

                                                                    (1.6) 
досягає мінімуму. Пошук повинен повернути набір значень 

для яких p2( ) є мінімумом. Позначимо параметр  g  і 
координати  вектора  

                                                          (1.7) 
з l індексів над r, a або m, і де часткова похідна оцінюється в точці .  
Значення g контролює швидкість збіжності. Похідні, що керують напрямом 
кожного параметра, задаються формулою 

                            , 

                           ,                                (1.8) 

                            , 
де 

                                          , 

                                      ,                                        (1.9) 

                                               , 
де . 
Щоб скористатися методом, треба ввести початковий відлік (r(0), a(0), 

m(0)). Згідно з початковим методом Батісти доцільними початковими 
значеннями цих параметрів є  набори точок ( ), де k  і  m 

. Отже, істинними є рівності 

                 , 

   (1.10) 

                            , 
де параметри є додатними та r  . Для того, щоб мінімізувати дисперсію, 
задану рівнянням (1.6), застосовується процедура найкрутішого спуску як 
спосіб мінімізації дисперсії Eq. 
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Для доведення дієвості даного методу проілюструємо дані з офіційних 
першоджерел Міністерства здоров’я даних у таблиці держав. Використовуючи 
метод найменших квадратів та обчислення поданих величин, переконуємося, що 
метод обрахунку випадків захворюваності є дієвим. 

Таблиця 1 – Підрахунок випадків 
Випадок Китай Бразилія Італія Індія 
i = 0 01/22/20 02/27/20 01/31/20 03/03/20 
n 66 28 37 25 
m 30 11 14 12 
k 65 27 35 24 
g 0.001 0.5 0.0005 0.5 
dr 0.1 0.1 0.1 0.1 
da 0.001 0.1 0.001 0.1 
dm 1 *  1 *  1 *  1 *  

 81367 4215 110245 1406 

 43.85 11800 767.85 403.9 

 0.212 0.365 0.219 0.26 
s 2033 52 1184 25 

 

Висновки 
1. Метод найменших квадратів (удосконалений метод М. Батісти) є 

дієвим методом для обрахунку загальної та добової кількості випадків,  а 
також для передбачення кількості хворих на основі рівня зростання 
захворюваності 

2. Даний метод враховує факт контактування групи осіб із зараженими 
особами  і обраховує кількість нових захворювань коректно за експонентою. 

3. Завдяки цьому методу можна об’єктивно оцінити масштаби пандемії 
у певних регіонах та вчасно вжити усіх можливих необхідних заходів, аби 
запобігти поширенню коронавірусної інфекції. 
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Стрімкий розвиток комп'ютерних наук і технологій надає людині 

можливість сприймати альтернативний світ, відмінний від реальності. Сам 
термін віртуальна реальність позначає створений технічними засобами світ, 
який передається людині через його відчуття: зір, слух, нюх, дотик і інші. 
Віртуальна реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Для створення 
переконливого комплексу відчуттів реальності комп'ютерний синтез 
властивостей і реакцій віртуальної реальності проводиться в реальному часі. 
Об'єкти віртуальної реальності зазвичай ведуть себе близько до поведінки 
аналогічних об'єктів матеріальної реальності. Користувач може впливати на 
ці об'єкти в злагоді з реальними законами фізики (гравітація, властивості 
води, зіткнення з предметами, відображення і т.д.). Розширена реальність 
накладає цифровий вміст та інформацію на фізичний світ - ніби вони 
насправді там із вами, у вашому власному просторі. AR відкриває нові шляхи 
для того, щоб ваші пристрої були корисними протягом дня, дозволяючи вам 
відчувати цифровий вміст так само, як і світ. Це дозволяє шукати речі 
візуально, просто наводячи на них камеру. Він може поставити відповіді там, 
де є ваші запитання, накладаючи візуальний, захоплюючий вміст поверх 
вашого реального світу. 

За допомогою даної технології AR, зокрема додаток ARCore, а також 
Unity, Blender і технології розпізнавання образів було створено 
кросплатформний мобільний додаток “Room Builder” який призначений для 
побудови інтер’єру кімнати за допомогою комплекту для розробки 
програмного забезпечення з елементами доповненої реальності під назвою 
«ARCore». Програмний продукт відображає можливості ігрового двигуна 
Unity 3D, бібліотеки ARCore, мобільних технологій (гіроскоп, модуль камери, 
лідар та ін.) 

Основні функції ПП: 
Функціонал додатку дозволяє користувачеві розташовувати попередньо 

побудовані 3D моделі (елементи інтер’єру) з наступними можливостями: 

 будувати віртуальні площини на основі реальних 
 визначати вільне розташування об’єкту на площах кімнати 
 міняти розмір моделі 
 видаляти модель з простору 
 розпізнавати, відстежувати зображення-маркери 
 будувати моделі на поверхні маркеру 
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1) ARCore. Google 
розробив ARCore, щоб 
отримати до нього доступ з 
декількох платформ розробки 
(Android [Java], Web 
[JavaScript], Unreal [C++] та 
Unity [C#]), що надає 
розробникам велику 
гнучкість та можливості для 
створення додатків на різних 
платформах. Хоча кожна 
платформа має свої сильні та 
слабкі сторони, усі 
платформи по суті 
розширюються від власного 
Android SDK, який спочатку 
був побудований як Tango. 
Це означає, що незалежно від 
вибору платформи, потрібно буде встановити інструменти розробки Android. 
Додатки доповненої реальності унікальні тим, що анотують або доповнюють 
реальність користувача. Зазвичай це робиться візуально, якщо програма AR 
накладає на реальний світ комп'ютерну графіку. ARCore призначений в 
першу чергу для забезпечення цього типу візуальних анотацій для 
користувача. 

2) ARCore вміє відслідковувати мітки(маркери), які ви йому додасте до 
локальної бази даних- це у нас розпізнавання образів. Багато додатків 
доповненої реальності використовують спеціальні квадратні маркери для 
опорних точок. Вони спроектовані так, щоб їх було легко виявити та 
обчислити. Хоча вони, як правило, забезпечують стабільне відстеження, часто 
не бажано вводити в навколишнє середовище нові фізичні об'єкти. Тому 
багато роботи пішло на використання природних поверхонь замість маркерів. 
Такі методи використовують такі функції, як краї, текстура та криві, які вже 
доступні у навколишньому середовищі. Ці візуальні підходи чутливі до 
оклюзії та різних умов освітлення. Для цього існують часткові рішення, 
наприклад, використання багатомаркерних площин, де набір маркерів 
визначається відносно один одного. Потрібно виявити лише один із маркерів, 
щоб знати положення всіх маркерів. Якщо камеру нахилити вгору, маркер не 
буде видно, і немає можливості переглянути. 

3) Unity – це кросплатформенний ігровий движок, розроблений Unity 
Technologies. Це один з найпопулярніших інструментів для розробки 2D та 
3D ігор. Протягом багатьох років Unity поступово представив набір 
інструментів для підтримки створення 3D-вмісту, VFX та створення фільмів. 
Прийнявши крос-платформну розробку з моменту свого створення в 2006 
році, Unity дозволив розробникам компілювати свої програми для кількох 

 
 

Рисунок 1 – Приклад додатка Room Builder 
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цілей, що робить його чудовим інструментом для створення мобільних 
додатків. Протягом багатьох років Unity тісно співпрацював з Apple та 
Google, щоб інтегрувати ARKit та ARCore SDK у свою бібліотеку. AR 
Foundation середовище, створене спеціально для розробки AR, дозволяє 
створити додаток, а потім випустити його на всіх цільових мобільних AR-
пристроях і гарнітурах. До складу середовища включені базові функції всіх 
підтримуваних платформ, а також реалізовані унікальні особливості Unity, 
включаючи фотореалістичний рендеринг, фізику, оптимізацію під конкретні 
пристрої і багато іншого. 

4) Blender – професійне відкрите програмне забезпечення для 
створення тривимірної комп'ютерної графіки, що включає в себе засоби 
моделювання, скульптінга, анімації, симуляції, рендеринга, постобробки і 
монтажу відео зі звуком, компонування за допомогою «вузлів» (Node 
Compositing), а також створення 2D -Анімація. В даний час користується 
великою популярністю серед безкоштовних 3D-редакторів в зв'язку з його 
швидким стабільним розвитком і технічною підтримкою. 

Висновки 
В ході дослідження технології AR, зокрема додаток ARCore, а також 

Unity, Blender і технології розпізнавання образів було зроблено: 

1. Проведено аналіз розпізнавання образів у машинному навчанні. 
2. Зроблено огляд 3D-моделювання об'єктів для переносу їх до AR. 
3. Дослідженна системи доповненої реальності (AR) та огляд 

проблеми при втіленні віртуальних об'єктів у реальність. 
4. Проведено огляд інтегрованого середовище розробки Unity. 
5. Розглянута система розпізнавання образів. 
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Магістрант Д.В.Деримедвідь 
Керівник – доц. каф. ІТС, канд. техн. наук Г.Л. Євтушенко 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 

Мільйони підприємств використовують Інтернет як економічно 
ефективний канал зв'язку. Це дозволяє їм обмінюватися інформацією зі своїм 
цільовим ринком та здійснювати швидкі та безпечні операції. Однак 
ефективне залучення можливе лише тоді, коли бізнес має змогу збирати та 
зберігати всі необхідні дані та мати засоби обробки цієї інформації та 
представлення результатів користувачеві. 

Веб-додатки використовують комбінацію сценаріїв на стороні сервера 
для обробки інформації та пошуку інформації, а клієнтські сценарії для 
представлення інформації користувачам. Це дозволяє користувачам 
взаємодіяти з компанією за допомогою онлайн-форм, систем управління 
вмістом, кошиків для покупок тощо. Крім того, додатки дозволяють 
працівникам створювати документи, ділитися інформацією, співпрацювати 
над проектами та працювати над загальними документами незалежно від 
місцезнаходження чи пристрою.  

Метою даної роботи є багатокритеріальний порівняльний аналіз 
підходів до розробки веб-додатків з використанням JavaScipt фреймворків. 

До розгляду будуть братися такі популярні фреймворки як: Angular, 
React, Vue та Ember. 

Angular – це популярний інтерфейсний фреймворк з відкритим кодом, 
який в основному використовується для розробки динамічних веб-додатків на 
одній сторінці (SPA). 

Angular передає весь вміст із сервера в браузер, разом із завантаженням 
всіх веб-сторінок одночасно. Після завантаження вмісту натискання будь-
якого посилання на сторінці не перезавантажує весь вміст сторінки; натомість 
він просто оновлює розділи на сторінці. 

React – це бібліотека, що використовується для розробки додатків 
інтерфейсу користувача. Він був випущений в 2013 році і став найбільш 
швидкозростаючою структурою JS в сучасному світі. 

Ember – це також фреймворк з відкритим кодом, який дозволяє 
розробникам створювати одну сторінку та великі веб-додатки, насамперед 
завдяки тому, що він був побудований дуже гнучким. 

VueJS був випущений в 2014 році і є найбільш швидкозростаючою 
структурою, прийнятою розробниками. Це легкий прогресивний фреймворк 
JS, який отримує багато своїх концепцій від React та Angular. 

Для порівняння підготовлено 4 проекти, кожен з яких має одну й ту ж 
саму сторінку HTML, CSS та специфікацію API, але реалізовану різними 
фреймворками. Заміри проводились через інструмент Google Lighthouse [1]. 
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Google Lighthouse – це автоматизований інструмент з відкритим 
вихідним кодом для вимірювання якості веб-сторінок. Він може бути 
запущений для будь-якої веб-сторінки, загальнодоступною або вимагає 
аутентифікації. Google Lighthouse проводить аудит продуктивності, 
доступності та пошукової оптимізації веб-сторінок. 

Для порівняння виділено 4 істотні критерії, а саме: 
1. Середній час завантаження сторінки: час (у секундах), який проходить з 

моменту запуску перегляду (тобто з натискання на посилання) і до 
відображення всіх елементів сторінки в браузері. 

2. Розмір додатка. Буде порівнювати тільки розмір скомпільованого 
JavaScript. Тому що у всіх розглянутих проектах CSS буде загальний і 
HTML теж буде однаковий. Всі технології компілюють або 
перекомпілюють на JavaScript, тому ми будемо вимірювати тільки цей 
файл. 

3. Кількість запитів потрібних для завантаження сторінки. 
4. Рядки коду. Скільки рядків коду знадобилося, щоб створити додаток, що 

відповідає специфікації. Єдина папка, яка береться до уваги в кожному 
додатку, це src. 

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз фреймворків 

Фреймворк Середній час (сек) Розмір додатка 
(kb) 

Кількість 
запитів Рядки коду 

Angular 2,07 384 kb 27 2145 
React 2,14 458 kb 16 2050 
Ember 2,41 360 kb 36 2076 
VueJS 1,64 429 kb 21 1209 

 
На основі отриманих даних розрахуємо рейтинг фреймворків з 

використанням методу аналізу ієрархій у абсолютних вимірюваннях 
(нормативний MAI, MAI-H) із системи підтримки прийняття рішень NooTron[2]. 

Пріоритети лінгвістичних оцінок розраховані за алгоритмом МАІ-Н 
(табл. 2). Для подальшої роботи переведемо оцінки альтернатив 
(фреймворків) із натуральних у лінгвістичні (табл. 3). 

 
Таблиця 2 – Лінгвістичні оцінки для МАІ-Н 

№ Лінгвістична оцінка Пріоритет 
1 Високий рівень 0,540 
2 Середній рівень 0,297 
3 Низький рівень 0,163 

 
З використанням МАІ-Н був побудований рейтинг JavaScript 

фрейморків, який можна побачити на рисунку 1. Глобальні пріоритети 
критеріїв представлено у таблиці 4.  
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Таблиця 3 – Багатокритеріальний аналіз JavaScript фреймворків з 
використанням МАІ-Н 

Фреймворк Середній час 
(сек) 

Розмір додатка 
(kb) 

Кількість 
запитів Рядки коду 

Angular Середній рівень Середній рівень Середній рівень 
Середній 

рівень 

React Середній рівень Низький рівень Високий рівень 
Середній 

рівень 

Ember Середній рівень Середній рівень Середній рівень 
Середній 

рівень 
VueJS Високий рівень Низький рівень Високий рівень Високий рівень 

 
Таблиця 4 – Матриця парних порівнянь за шкалою Сааті критеріїв 

щодо мети 
Критерії Середній час 

(сек) 
Розмір 

додатка (kb) 
Кількість 

запитів Рядки коду Пріорітети 

Середній 
час (сек) 1 2 2 3 0,424 

Розмір 
додатка (kb) 1/2 1 1 2 0,227 

Кількість 
запитів 1/2 1 1 2 0,227 

Рядки коду 1/3 1/2 1/2 1 0,122 
 

 
Рисунок 1 – Рейтинг JavaScript фреймоврків за МАІ-Н 

 

Кращим, хоча не за всіма критеріями виявився фреймворк VueJS, 
Angular та Ember виявилися трохи гіршими ніж VueJS. Останнім в рейтингу 
виявився React. 

Для уточнення і підтвердження результату виконаємо аналіз чутливості. 
Аналіз чутливості результатів до змін вихідних даних, пріоритетів визнається 
необхідною процедурою в прикладних задачах оптимізації та прийняття 
рішень. Оскільки в процесі реалізації проекту дані і пріоритети можуть дещо 
змінюватися, то практичну цінність представляють рішення, досить стійкі до 
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можливих змін. Для розрахунку були взяті 2 варіації парних порівнянь, в яких 
ключові критерії мінялися між собою за значенням.(табл. 5-6): 

 
1. Розмір додатку важливіший за середній час 

 

Таблиця 5 – Матриця парних порівнянь за шкалою Сааті критеріїв 
щодо мети 

Критерії Середній час 
(сек) 

Розмір 
додатка (kb) 

Кількість 
запитів Рядки коду Пріорітети 

Середній 
час (сек) 1 1/2 2 3 0,309 
Розмір 

додатка (kb) 2 1 1 2 0,340 
Кількість 

запитів 1/2 1 1 2 0,230 

Рядки коду 1/3 1/2 1/2 1 0,121 
 
 
2. Кількість запитів важливіша за середній час 

 
 

Таблиця 6 – Матриця парних порівнянь за шкалою Сааті критеріїв 
щодо мети 

Критерії Середній час 
(сек) 

Розмір 
додатка (kb) 

Кількість 
запитів Рядки коду Пріорітети 

Середній 
час (сек) 1 1/2 1/2 3 0,309 
Розмір 

додатка (kb) 2 1 1 2 0,230 
Кількість 

запитів 2 1 1 2 0,340 

Рядки коду 1/3 1/2 1/2 1 0,121 
 
Порівняльний аналіз глобальних пріоритетів варіантів приведено у 

зведену таблицю 7. 
 

Таблиця 7 – Порівняльний аналіз глобальних пріоритетів 
Глобальні пріоритети альтернатив відносно цілі 

Пріоритети критеріїв 
Angular React Ember VueJS 

Cr(0,424;0,227; 0,227;0,122) 0,297 0,322 0,297 0,454 
Cr(0,309;0,340;0,230;0,121) 0,297 0,307 0,297 0,412 
Cr(0,309;0,23 0;0,340;0,121) 0,297 0,349 0,297 0,453 

Отже, як можна бачити з таблиці 7 і рисунку 2 альтернатива VueJS 
залишається кращим не зважаючи на зміні пріоритетів критеріїв. Також інші 
альтернативи не змінюють свого місця у рейтингу. З цього можна зробити 
висновок, що в цілому альтернативи залишаються оптимальними. [7] 
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Рисунок 2 -  Зведена діаграма глобальних пріоритетів 

 

Висновки 
1. Веб-додатки використовують комбінацію сценаріїв на стороні сервера 

для обробки інформації та пошуку інформації, а клієнтські сценарії для 
представлення інформації користувачам. І дозволяють обмінюватися 
інформацією зі своїм цільовим ринком, здійснювати швидкі та безпечні 
операції та багато іншого. 

2. Важливими параметрами для веб-додатку є середній час завантаження 
сторінки, розмір додатка, кількість запитів потрібних для завантаження 
сторінки та кількість рядків коду, які були взяті для розрахунку рейтингу. 

3. Кращим, хоча не за всіма критеріями виявився фреймворк VueJS, 
Angular та Ember виявилися трохи гіршими ніж VueJS. Останнім в рейтингу 
виявився React. 

Посилання 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОБРОБКИ СПЕКТРІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ 
ШВИДКОЗМІННИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Магістрант Н.В. Догадаєва 
Керівник – доц., канд. техн. наук Ю.М. Бастріков  

Національний політехнічний університет, м. Одеса 
 
Сучасні машини, такі як двигуни, енергетичні установки, верстати, 

стають кібернетичними системами, що оперують великим обсягом інформації 
про їх функціональний і технічний стан. Одержання інформації про 
взаємозалежні процеси для формування рішень, використовуваних на різних 
етапах життєвого циклу машини, є найважливішою проблемою як при її 
створенні, так і при експлуатації. 

Швидкозмінні процеси несуть багату інформацію про динамічні 
властивості самої машини та про дефекти, що виникають при її експлуатації. 
Це визначає широке використання швидкозмінних процесів для ідентифікації 
характеристик машини, а також для контролю і діагностики її технічного 
стану. Дослідження параметрів коливань конструкції і приведення їх до 
деяких еквівалентних величин дозволяє прогнозувати ресурс деталей при 
заданій експлуатаційній надійності [1]. 

Вібродіагностика і моніторинг стану механічного обладнання 
дозволяють: 

- уточнити причини дефекту і умови його виникнення, оцінити фактори, 
що впливають; 

- вчасно усунути дефект; 
- знизити інтенсивність прояву дефекту; 
- поліпшити організацію робіт з розробки і впровадження заходів, 

спрямованих на усунення дефекту; 
- оцінити ефективність заходів, спрямованих на усунення дефекту, і 

вибрати для впровадження найбільш ефективні. 
Все різноманіття вібровимірювальної апаратури можна розділити на три 

групи: контрольно-сигнальні, універсальна вимірювальна апаратура і 
вібродіагностичні прилади.  

Контрольно-сигнальна апаратура застосовується на стадії експлуатації 
машин і механізмів. На рисунку 1 наведено структурну схему найбільш часто 
застосованої на практиці контрольно-сигнальної апаратури. 

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема контрольно-вимірювальної апаратури 
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Сигнал a(t) з п'єзоелектричного віброперетворювача В по сполучному 
кабелі lk надходить на пристрій ПП, що погодить. З пристрою, що погодить, 
сигнал надходить на смуговий фільтр (СФ), який настроюється на робочий 
діапазон частот. Вихід смугового фільтра підключений до детектора (Д) і далі 
до усреднюючого пристрою (УП), що забезпечує згладжування 
продетектированого сигналу. Усереднюючий пристрій підключений до 
стрілочного індикатора і до граничного пристрою (ГП), з'єднаного з 
сигнальною лампочкою (Л). Перевірка роботи електронної частини апаратури 
по виходу на стрілочний індикатор і сигнальну лампочку здійснюється за 
допомогою каліброваного генератора (КГ). 

На рисунку 2 наведена структурну схему універсальної 
вібровимірювальної апаратури, що працює в режимі фільтрації. 

 

 
Рисунок 2 – Структурна схема універсальної вібровимірювальної 

апаратури 
 

На відміну від схеми на рисунку 1 ця схема у вимірювальному каналі 
містить ФВЧ і два інтегратори І1 та І2, що дозволяють проводити вимір 
амплітуди швидкості або переміщення. Вузькосмуговий фільтр, що стежить 
(ВСФ) має фіксовану смугу пропущення, яка зазвичай вибирається з ряду 0,3; 
1; 3; 10; 30; 100; 300 Гц. Перетворювач частоти (ПЧ) дозволяє множити 
частоту таходатчика на цілі та дробові числа від 0,1 до 1000. Такі широкі межі 
множення і дискретність установки необхідні для виділення як 
високочастотних, так і низькочастотних складових вібрацій при різних 
відношеннях вимірюваної частоти вібрацій до частоти таходатчика[2]. За 
допомогою індикатора (U) вимірюють вихідну напругу. 

На рисунку 3 наведена структурна схема діагностичного приладу, 
принцип роботи якого заснований на вимірі середнього значення частоти в 
обмеженій смузі частот віброприскорення. 

З п'єзоелектричного віброперетворювача (В) через пристрій, що 
погодить (ПП) і смуговий фільтр (СФ) сигнал U1(t) надходить на перший 
формувач (Ф1). Імпульси U2(t) піддають диференціюванню в блоці Д, а потім 
подають на другий формувач Ф2, у якому вся послідовність імпульсів U3(t) 
перетвориться в імпульси U4(t) з однаковою тривалістю t.  
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Рисунок 3 – Структурна схема діагностичного приладу 

 

Сигнали U4(t) подають на частотний детектор (ЧД) і далі на 
усреднюючий пристрій (УП). За допомогою індикатора (U) вимірюють 
вихідну напругу частотного детектора і усереднюючого пристрою, що 
пропорційно середньому значенню частот віброприскорення[3]. 

 

Висновки 
1. Перехід на більш прогресивну систему експлуатації обладнання по 

фактичному стану, що передбачає проведення технічного обслуговування, 
ремонту і керування на основі віброакустичної інформації є рішенням 
проблеми підвищених вимог до надійності механічного обладнання в умовах 
обмеженості виробничих і трудових ресурсів. 

2. Все різноманіття вібровимірювальної апаратури можна розділити на 
контрольно-сигнальні, універсальна вимірювальна апаратура і 
вібродіагностичні прилади. Найбільш просте схемне рішення має контрольно-
сигнальна апаратура, яка виконується у вигляді одноканальних приладів. Це 
пояснює її поширеність і низьку вартість. Оцінюючи ефективність 
вібровимірювальної апаратури слід виділити універсальну вимірювальну 
апаратуру, оскільки вона дозволяє виявити дефекти на ранній стадії 
руйнування деталей і вузлів машини. Така апаратура має широкий частотний 
діапазон вимірів і мінімальні фазові перекручування. У випадках, коли 
виникнення і розвиток дефекту в машинах супроводжується ударними 
коливаннями корпуса, раціонально  використовувати вібродіагностичні 
прилади, принцип роботи яких заснований на вимірі відгуку 
віброперетворювача на його власній частоті. 

Посилання 
1. Системы фазовой синхронизации с элементами дискретизации / Под ред. 

В.В. Шахгильдяна. — М.: Радио и связь. — 1989.  
2. Фомин А.А. и др. Аналоговые и цифровые синхронно-фазовые измерители 

и демодуляторы. — М.: Радио и связь. — 1987.  
3. Левин В.А. и др. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой 

автоподстройки. — М.: Радио и связь. — 1989. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 268 

МАРШРУТИЗАЦІЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 
 

Магістрант А.Ю. Дребітко 
Керівник – докт. фіз.-мат. наук, проф. А.М. Завілопуло  
ДВНЗ “Ужгородський національний університет” 

 

1. Вступ 
У цій роботі досліджуються алгоритми розподілу та маршрутизації, які, 

як правило, поєднують ідеї розподілу ресурсів, розподіленої оптимізації, 
комбінаторики та контролю. Робота починається з розгляду основної 
проблеми динамічної маршрутизації: запити на послуги (в  випадку БПЛА це 
може бути доставка предметів, розвідка об’єкту, використання підвісної зброї 
тощо) з’являються у випадкові місця в випадкові моменти часу, і БПЛА 
летить до вказаних координат, мінімізуючи очікуваний час очікування. Далі 
розглянуто різні сценарії для декількох дронів на основі різних моделей для 
вимог та завдань. Критерієм ефективності, що використовується в цих 
сценаріях, є або очікуваний час очікування запитів, або частка завдань, які 
успішно виконуються.  

2. Основна частина 
Статична маршрутизація транспортних засобів: У недалекому 

минулому значні зусилля були присвячені проблемі того, як спільно 
розподіляти та планувати вимоги до послуг, які визначені на розширеній 
географічній території [1], [2], [3]. У цих роботах основна увага приділяється 
розробці розподілених алгоритмів, які працюють із знанням місця 
розташування вимог та з обмеженим спілкуванням між дронами. Однак 
основна математична модель є статичною, оскільки нові вимоги з часом не 
надходять. Таким чином, централізована версія задачі вписується в рамках 
проблеми статичної маршрутизації транспортного засобу, відомої в 
дослідницькій літературі з експлуатації як проблема маршрутизації 
транспортних засобів, згідно з якою: i) команда з m транспортних засобів 
повинна обслуговувати набір n вимог у двовимірному просторі; (ii) кожна 
потреба вимагає певної кількості послуг на місці; (iii) мета полягає в 
обчисленні набору маршрутів, що оптимізує вартість обслуговування 
(відповідно до певної метрики якості обслуговування), що вимагає. Загалом, 
більшість доступної літератури про маршрутизацію для роботизованих мереж 
зосереджується на статичних середовищах і не належним чином враховує 
сценарії, в яких відбуваються динамічні, стохастичні та змагальні події.  

Динамічна маршрутизація транспортних засобів: Проблема планування 
маршрутів через вимоги до послуг, які надходять під час виконання місії, 
відомий як "проблема динамічного маршруту транспортного засобу". Є дві 
ключові відмінності між статичними та динамічними проблемами 
маршрутизації транспорту. По-перше, алгоритми планування повинні 
насправді забезпечувати метод (на відміну від заздалегідь спланованих 
маршрутів), який передбачає, як маршрути повинні розвиватися як функція 
тих входів, які розвиваються в реальному часі. По-друге, динамічні вимоги 
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(тобто вимоги, що змінюються з часом) додають явища черги до 
комбінаторного характеру маршрутизації безпілотників. В такій динамічній 
обстановці природно зосередитись на стаціонарних показниках, а не на 
оптимізації продуктивності для одного попиту. Крім того, проблемою, яку слід 
вирішити, є стабільність системи з точки зору кількості вимог очікування. 

3. Маршрутизація БПЛА. Децентралізований та адаптивний методи 
А. Децентралізований та адаптивний методи  
Метод є адаптивним, якщо він працює “добре” для кожного значення  у 

діапазоні [0, 1), де  - це коефіцієнт завантаження. Децентралізованим та 
адаптивним методом управління є простий метод найближчого сусіда (НС): у 
кожну епоху завершення обслуговування кожен транспортний засіб вирішує 
відвідати найближчий необслуговуваний попит, якщо такий є, інакше він 
зупиняється на поточній позиції. Через залежність між відстанями подорожей 
між попитом аналіз методу НС є складним, і дотепер не було отримано 
суворих результатів; зокрема, немає чітких результатів щодо його стабільних 
властивостей. Симуляційні експерименти показують, що метод НС працює як 
упереджений метод і не є оптимальною у випадку невеликого навантаження 
або у випадку великого навантаження [4]. Отже, у методі НС відсутні 
доказові гарантії продуктивності (зокрема щодо стабільності), і, схоже, не 
досягаються оптимальні показники при малому та великому навантаженні.  

У роботі вивчається децентралізовані та адаптивні методи 
маршрутизації, оптимальні при малому навантаженні та оптимальні 
неупереджені алгоритми при великому навантаженні.  

Метод "Розділяй і володарюй" для 1 БПЛА — вираховує r-розділ 
  Q, який одночасно є рівним щільностям φ та . Нехай  - точка, що 

мінімізує суму відстаней до точок призначення, що обслуговувалися в 
минулому (якщо в минулому жодної точки не відвідували,  встановлюється 
як випадкова точка в Q), а D - множина назрілих завдань, що очікують на 
виконання. Якщо D = ∅, здійснюється перехід до . Якщо замість цього D ≠ 
∅, випадковим чином вибирається k ∈ {1,. . . , r} і переходить до субрегіону 

; вираховується маршрут комівояжера за всіма вимогами в субрегіоні  та 
виконуються всі завдання в , дотримуючись цього туру комівояжера. Якщо 
D ≠ ∅, повторюється процес виконання в секторі k + 1 (за модулем r).  

Цей метод є неупередженим при великому навантаженні. Зокрема, якщо 
r → +∞, метод (i) є оптимальним при малому навантаженні і досягає 
оптимальних неупереджених характеристик при великому навантаженні, і (ii) 
є стабільною в усіх умовах навантаження. Можна показати, що при r=10 
метод “Розділяй і володарюй” вже гарантується в межах 10% від оптимальної 
(для звичайного випадку) продуктивності при великому навантаженні. Якщо, 
натомість, r =1, метод (i) є оптимальним при малому навантаженні і в межах 
коефіцієнта 2 від оптимальної неупередженої продуктивності при великому 
навантаженні, (ii) є стабільним в усіх умовах навантаження, і (iii) його 
реалізація не вимагає знання φ. Ця остання властивість означає, що 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 270 

надзвичайно, коли r=1, метод “Розділяй і володарюй” адаптується до всіх 
даних про проблеми (як , так і φ). 

Метод "Розділяй і володарюй" для багатьох БПЛА (m-DC) – дрони 
запускають децентралізований алгоритм розділення, і призначають себе 
секторам. Одночасно кожен безпілотник виконує метод “Розділяй і 
володарюй” для одного транспортного засобу всередині власного сектору.  

Метод (m-DC) для багатьох БПЛА знаходиться в межах коефіцієнта m 
від оптимальної неупередженої продуктивності при великому навантаженні, і 
стабілізує систему в будь-якому стані навантаження. Якщо існує m-медіана Q, 
яка індукує розділ Вороного, справедливий щодо φ, m-DC буде локально 
сходитися до нього, таким чином, ми говоримо, що метод m-DC оптимальний 
для локального навантаження при легкому навантаженні. 

Метод відсутності (явного) спілкування (No communication, NC) – 
нехай D - це сукупність назрівших завдань, що очікують на виконання. Якщо 
D = ∅, здійснюється перехід до точки, мінімізуючи середню відстань до 
завдань, які раніше виконував кожен БПЛА. Якщо немає унікального 
мінімізатора, то здійснюється перехід до найближчого. Якщо замість цього D  
≠  ∅, перехід до найближчого місця непогашеного завдання. 

У методі NC, коли один або кілька запитів на обслуговування є 
невиконаними, усі дрони будуть виконувати завдання; зокрема, коли не 
задоволене лише одне завдання, усі безпілотники рухатимуться до нього. 
Коли черга завдань порожня, дрони (i) зупиняться у поточному місці, якщо 
вони ще не здійснили жодне завдання, або (ii) рухаються до своєї контрольної 
точки, як визначено набором попередньо відвіданих вимог. 

Метод неупередженого комівояжера (Unbiased travelling salesman 
problem, UTSP) [4] - Нехай r - фіксоване додатне, велике ціле число. З 
центральної точки у внутрішній частині Q ділиться область роботи БПЛА на r 

сектори ,. . . ,  такі, що  k ∈ {1,. . . , r}. У кожному секторі 
формується набір завдань розміром n/r (n - проектний параметр). У міру 
формування наборів, створюється їх черга та виконується “перший прийшов 
– перший отримав” з першим доступним дроном, сформувавши задачу 
комівояжера на наборі та слідуючи за ним у довільному напрямку. 
Оптимізація за n. 

У цій же роботі [4] представлений оптимальний упереджений метод. Цей 
метод, яка називається методом упередженого комівояжера (Biased TSP, 
BTSP), спирається на ще більш тонку секцію середовища і вимагає, щоб φ 
була кусочно постійною. Хоча як методи UTSP, так і BTSP є оптимальними 
для відповідних класів, вони мають дві характеристики, що обмежують їх 
застосування до роботизованих мереж: По-перше, в методі UTSP для 
забезпечення стабільності n слід вибирати так, щоб: 
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Тому для забезпечення стабільності в широкому діапазоні значень  
конструктор системи змушений вибрати велике значення для n. Однак 
якщо під час виконання методу коефіцієнт навантаження виявляється 
лише помірним, вимогам доводиться чекати формування надмірно 
великого набору, і загальна продуктивність системи значно погіршується. 
Подібні міркування стосуються методу BTSP. Отже, ці два методи є 
спеціальними. По-друге, обидва метода вимагають централізованої 
структури даних (черга вимог розподіляється безпілотниками); отже, 
обидва методи централізовані. 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів для 1 БПЛА 

Властивості Метод DC, 
r → ∞ 

Метод DC, 
r = 1 

Метод UTSP, 
r → ∞ 

Продукт. при 
легкому навантаж. Оптимальна Оптимальна Не оптимальна 

Продукт. при 
сильному 
навантаж. 

Оптимальна 
В межах 100% 

від 
оптимального 

Оптимальна 

Адаптивна до 
частоти прибуття, 
часу очікування та 
v 

Так Так Ні 

Адаптивна до φ Так Так Ні 
Дані сформовано на основі попереднього розділу 

Таблиця 2. Порівняльна характеристика методів для m БПЛА 

Властивості Метод DC,  
r → ∞ 

Метод UTSP,  
r → ∞ 

Продукт. при 
легкому навантаж. “локально” оптимальна Не оптимальна 

Продукт. при 
сильному навантаж. 

оптимальна для рівномірного 
φ, в межах m від оптимального 

неупередженого 
оптимальна 

Адаптивна до 
частоти прибуття, 
часу очікування та v 

Так Ні 

Адаптивна до φ Ні Ні 
Розподілена Так Ні 

Дані сформовано на основі попереднього розділу 
 

Висновки 
Динамічна маршрутизація безпілотних літальних апаратів є активною 

областю досліджень. Проблема має застосування в розвідці під час швидкої 
зміни обстановки, периметричній обороні, а також в  операціях підйому та 
розміщення предметів.  
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Динамічний підхід до маршрутизації безпілотників, представлений у цій 
роботі, пропонує новий спосіб вивчення безпілотних систем в умовах, що 
динамічно змінюються. Для розв’язання задачі динамічної маршрутизації 
було розглянуто та порівняно кілька методів. Виконані дослідження 
дозволяють підібрати той чи інший метод, в залежності від кількості БПЛА, 
частки завдань, які виконуються та завантаженості для вирішення динамічної 
задачі маршрутизації. 
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Ця робота присвячена теоретичному обґрунтуванню вибору 
раціональної структури та пасивної адаптації в системах управління зі 
змінними параметрами без порушення умов стійкості, а також аналітичній 
побудові систем управління великогабаритними рухомими об’єктами зі 
змінними параметрами (як приклад – вантажне судно). 

Під час руху вантажного судна відбувається постійна зміна 
властивостей об'єкта керування, що приводить: до зміни властивостей 
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системи автоматичного керування курсом судна, що в свою чергу призводить 
виникнення зовнішніх впливів у системі; до ускладненої роботи виконавчого 
пристрою (кермової машини); до виникнення в результаті цього додаткового 
опору руху судна, коливальності курсу, зниженню його швидкості, 
погіршенню якісних показників роботи системи.  

Усе це вимагає додання системі властивостей пасивної адаптації, що 
здійснює зміну параметрів управляючого пристрою з метою забезпечення 
оптимального керування. Впровадження отриманих результатів роботи дозволить 
уникнути вищеописаних проблем і тим самим зменшити витрату палива. 

Для стабілізації курсу корабля, чи торпеди літального апарата 
застосовуються системи автоматичного управління рулями, що забезпечують 
підтримку незмінним заданого курсу. Найпростіша система стабілізації курсу 
показана на рисунку 1 (а). 

 

Рисунок 1 – Система стабілізації курсу 
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Об'єкт схематично зображений у виді корабля 1, вісь якого складає кут 
 із заданим курсом 0, фіксованим гіроскопічним компасом 2. Відхилення 
від курсу 0 – 1 впливає за допомогою підсилювача гіроскопічного компаса 
на кермову машинку 3, через відповідну передачу, що повертає кермо 4 
кораблі на кут . 

На рисунку 1 (б) схематично показаний привод пневматичної кермової 
машинки. Заслінка, що керує подачею повітря в робочий циліндр двигуна, 
повертається на кут , створюючи цим перепад тиску повітря в робочому 
циліндрі і переміщення  поршня. Переміщення робочого поршня обмежено 
упорами і може відбуватися при -уb  y  + уb. 

Залежність між швидкістю  = dy/dt руху поршня і положенням  
керуючої заслінки виражається графіком (рисунок 1 (в)). При будь-якому 
значенні y, що лежить у межах від -уb до + уb., ця залежність зберігається і має 
вид симетричної кривої з областями нечутливості і насичення. Однак як 
тільки робочий поршень досягає упору, він зупиняється; якщо подальша 
зміна  відповідає притисненню поршня до упору, то швидкість поршня 
залишається рівної нулю при будь-якім значенні . 

Таким чином, швидкість та рухи поршня є функцією двох змінних 
y і виражається наступними рівняннями: 
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Таким чином, навіть при спрощеному розгляді система стабілізації 
курсу містить дві нелінійності, обумовлені упорами і зазорами системи 
передачі[3]. 

Структурна схема розглянутої системи показана на рисунку 1 (г). Тут 
прийняте, що об'єкт описується інерційно – інтегруючим ланкою 1, а 
підсилювач гіроскопа і коригувальна зворотний зв'язок по положенню рулячи 
– пропорційними ланками 2, 5 з коефіцієнтами передачі k2 і k3 Систему 
управління кермом описують нелінійні ланки 3 і 4. 

Випадкові впливи, приведені до кута повороту руля, позначені 
складовою f.  

Розгляд структурних схем показує, що усі вони описуються 
нелінійними рівняннями, лінеаризація яких може привести до дуже грубих 
наближень і одержання рішень, що недостатньо відповідають процесам, що 
спостерігається в реальних системах. Наприклад, наявність зазорів у системі 
передачі виключає можливість судження про асимптотичну стійкість, тому 
що по закінченні зовнішнього впливу, в залежності від його знаку, можливі 
різні положення робочих крапок на характеристиці.  

Неоднозначність цієї характеристики може служити причиною 
автоколивань, відсутніх у лінійних системах. Неврахування насичення в 
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характеристиці підсилювачів приводить до значного перебільшення значень 
перерегулювання в системі в порівнянні з реально існуючими. З теорії 
автоматичного управління відомо, що збільшення коефіцієнта підсилення 
розімкнутої одноконтурної системи приводить, як правило, до порушення 
умов стійкості замкнутої системи[1]. 

Однак, можливі структури, що допускають необмежене збільшення 
коефіцієнта посилення без порушення умов стійкості. Одну з таких структур 
запропонував Меєров М. В. [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема системи по Маєрову 
 
Проведемо моделювання перехідних процесів системи за схемою 

Маєрова, зображеної на рисунку 2, на ПЕОМ за допомогою програмного 
пакета MATLAB Simulink. 

  

 
Рисунок 3 – Характеристика перехідного процесу за схемою Маєрова 

 
 
 
 

З рисунку видно, що введення в нескоректовану систему нелінійного 
елементу виводить систему зі стану стійкості. Потрібно скоректувати 
систему. 

  
К1 
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Рисунок 4 – Скоректована система 

 

Моделювання системи, зображеної на рисунку 4, було проведено з 
обліком змінних параметрів об’єктів, при цьому враховані зміни коефіцієнта 
підсилення і сталої часу об’єкта в залежності від амплітуди управляючих 
впливів, а характеристика перехідного процесу представлена на рисунку 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Характеристика перехідного процесу скоректованої системи 
 
Моделювання системи, зображеної на рисунок 5, показало, що внесення 

спеціальних структур компенсує вплив нелінійностей і процес 
характеризується зменшенням коливальності системи. 

 

Висновки 
1. Розглянуто умови побудови систем автоматичного управління на 

основі необмеженого збільшення коефіцієнта підсилення та змінних 
параметрів. Установлено, що можливі структурні схеми, при яких властивості 
системи управління не залежать від властивостей керованого об'єкта, тобто 
система при цьому здобуває властивості пасивної адаптації. 
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2. Визначено вид змінних параметрів та стабілізуючих пристроїв і 
способи їх включення в систему управління без порушення стійкості. 

3. Розглянуто нелінійність для нашої системи. Показано, що вплив 
нелінійності може бути скоректовано, за допомогою зворотного зв'язку, що 
вводиться в систему і не охоплює об'єкт управління і виконавчої пристрій. 

4. Проведено математичне моделювання на ПЕОМ системи управління 
морським транспортним об'єктом, а також дослідження властивостей системи 
управління з обліком змінних параметрів об’єктів, при цьому враховані зміни 
коефіцієнта підсилення і сталої часу об’єкта в залежності від амплітуди 
управляючих впливів. Порівняно результат характеристик перехідного 
процесу нескоректованої та скоректованої систем. 
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В багатьох галузях науки, економіки та техніки відбувається цифровий 
перехід від аналогових систем до цифрового формату представлення даних. 
Цифрова економіка та цифрове суспільство являються необхідною складовою 
життєдіяльності людини та частиною її середовища. В умовах формування 
інформаційного суспільства, процесів глобалізації важливу роль в розвитку 
країн відіграє цифрова економіка, яка своєю чергою виступає продуктивним 
підґрунтям розвитку суспільства на платформі інформаційно-комунікативних 
технологій. 

Трансформація та адаптація бізнесу через цифрові інструменти є 
серйозною проблемою у вирішенні викликів світового ринку. Будь-яка 
компанія має змогу змінювати власну бізнес-модель, щоб диференціюватися 
від усього світового ринку, завдяки інформаційнім технологіям. Для 
успішного та конкуренто-спроможного представлення своєї продукції не 
тільки на вітчизняних ринках, а й світових, потрібно приймати ефективні 
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рішення на всіх етапах виробництва та збуту товару. Використання сучасних 
автоматизованих систем управління, які мають на меті процес постійної 
передачі інформації відповідальним особам, відповідно до їх потреб, можуть 
поліпшити показники підприємства у всіх напрямках. 

Сучасні системи підтримки прийняття рішень будуються на основі 
технологій Business Intelligence і дозволяють групам-користувачам або 
окремим особам легко отримувати оперативну інформацію з різних джерел, 
формувати власні звіти, що настроюються, або графічні уявлення, проводити 
багатовимірний аналіз даних [1]. Використання сучасних автоматизованих 
систем управління, які мають на меті процес постійної передачі інформації 
відповідальним особам, відповідно до їх потреб, можуть поліпшити 
показники підприємства у всіх напрямках. 

Метою даної роботи було визначення найбільш ефективних алгоритмів 
та можливості їх використання для Bussines Intelligence (BI) систем.  

Business Intelligence підтримує прийняття безліч бізнес-рішень - від 
операційних до стратегічних. Основні операційні рішення включають в себе 
позиціонування продукції або цін на неї. Стратегічні бізнес-рішення 
включають в себе пріоритети, цілі і напрямки. BI-система найбільш 
ефективна, коли вона об'єднує дані, отримані з ринку, на якому працює 
підприємство (зовнішні дані), з даними з джерел на підприємстві, такими як 
фінансові та виробничі (внутрішні дані). У поєднанні зовнішні і внутрішні 
дані дають повнішу картину бізнесу, тобто аналітику, яку не можна отримати 
в результаті аналізу даних тільки від одного з цих джерел. Business 
Intelligence - це класичні IT-рішення, тому підходи і критерії оцінок їх якості 
цілком передбачувані й включає наступні основні складові.  
  Сучасна архітектура. Як об'єкт дослідження важлива, оскільки 

обчислювальні потужності збільшуються, з'являються нові можливості. 
Наприклад, ще кілька років тому картографічні сервіси були надмірно 
дорогими і громіздкими для більшості проектів, а сьогодні покласти 
детальний аналіз на карту цілком реально, і це часто використовується. 

  Клієнтоорієнтованість розробника і/або постачальника, мабуть, варто 
відзначити окремо, так як IT-постачальник повинен бути саме партнером. 
Він не продає рішення, а включається в довгостроковий проект по його 
підгонці під потреби замовника, консультує, навчає, підтримує, допомагає 
розвивати надалі. 

 Готовність системи показників. BI-рішення повинні містити не тільки і 
не стільки програмний код, але також налагоджену, збалансовану 
аналітичну базу. Ми продаємо не програми, а рішення. 

 Модифікованість. Всі успішні бізнеси унікальні, тільки все невдачі 
трапляються як «під копірку». Тому вбудована логіка в BI-рішення не 
повинна бути жорсткою. У кожному конкретному випадку це не готова 
аналітична база, а фундамент для її побудови. Повинні бути механізми для 
настройки. 
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Постійну зацікавленість викликає інтелектуальний аналіз даних (ІАД), 
тобто Data Mining,  розвідка даних. В цілому він позначає не якусь конкретну 
технологію або підхід, а процес пошуку кореляцій, тенденцій, взаємозв'язків, 
асоціацій і закономірностей за допомогою різних математичних і 
статистичних методів. 

Мета кластеризації – це пошук існуючих структур. Це описова функція, 
яка не створює статистичних даних, а дає можливість провести експертний 
аналіз та вивчити зв’язок даних та їх структуру [2,3]. Процес кластеризації 
можна в угрупованні об'єктів, які є  набором ознак. При цьому слід 
підтримувати приєднання гіпотеза компактності: всі об'єкти, які поруч з 
органами влади, шукають в одному кластері, а ті, що відрізняються між 
собою, розподіляються між різними кластерами. У результаті виконання 
цього процесу може вирішити приєднатися до завдань зі стиснення даних, 
виявлення новин у досліджуваних об'єктах, а також для кращого розуміння 
дані (обробці інформації та прийняття рішень) завдяки коректному 
формуванню кластерної структури. 

Складові BI-системи, такі як CARROT-2 та KH-Coder є ефективним 
рішенням для багатьох підприємств, що переходять до цифрового формату 
ведення бізнесу. Основою цих систем є ефективні алгоритми кластерного 
аналізу. 

CARROT-2 виконує текстову та пошукову кластеризацію в рамках своєї 
роботи, автоматично групує маленькі колекції документів, результати пошуку 
безпосередньо та результати пошуку в тематичних категоріях. CARROT-2 - 
це механізм кластеризації результатів пошуку з відкритим кодом. Він може 
автоматично проводити кластерний аналіз невеликих колекцій документів, 
наприклад, реферати документів за тематичними категоріями. CARROT-2 
написаний на Java та поширюється за ліцензією BSD. CARROT-2 це 
переважно бібліотека програмування Java із загальнодоступними API для 
управління конфігурацією та виконанням алгоритму. Для взаємодії з іншими 
мовами передбачений компонент HTTP/REST, який є серверною 
кластеризацією документів. 

Кластеризація - це результат відкритості джерела пошуку цієї системи. 
Окрім трьох алгоритмів кластеризації результатів пошуку CARROT-2  також 
пропонує готові до використання компонентів для виведення пошукових 
результатів з різних джерел, таких як GoogleAPI, Bing API, eTools Meta 
Search, Lucene, Solr і др. Результат кластерного аналізу даної системи 
показано на  рис. 1. 

Система CARROT-2  пропонує кілька алгоритмів кластеризації 
документів, які роблять акцент на якості міток кластера: 
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Рисунок 1 –  Візуалізація кластерного аналізу CARROT-2 

 
 STC – Suffix Tree Clustering (суфіксне дерево) – основана на дереві 

структура даних. Знаходить застосування в алгоритмах на рядках. 
 Lingo - створює добре описані плоскі скупчення, алгоритм кластеризації на 

основі Сингулярного розкладу матриці. Масштаб не перевищує кількох 
тисяч результатів пошуку. Доступно як частина відкритого коду. 
Сингуля́рний ро́зклад ма́триці (сингулярне представлення матриці чи англ. 
Singular-value decomposition, SVD) - один із можливих методів розкладу 
матриці з дійсними або комплексними числами. Є узагальнення власного 
розкладу матриці невід'ємно визначеної нормальної матриці (наприклад, 
симетрична матриця з додатковими власними значеннями) на матриці 
розміру як узагальнення полярного розкладу. 

 KH-Coder - це програмне забезпечення з відкритим кодом для якісного 
аналізу даних за допомогою комп’ютера, зокрема кількісного аналізу 
вмісту та видобутку тексту. Він також може бути використаний для 
обчислювальної лінгвістики. Він підтримує обробку та етимологічну 
інформацію тексту кількома мовами, такими як японська, англійська, 
французька, німецька, італійська, португальська та іспанська. Зокрема, це 
може сприяти фактичній експертизі структури концентратора системи 
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спільних подій, комп'ютеризованому керівництву з упорядкування, 
багатовимірному масштабуванню та порівняльним розрахункам.  

 Він добре сприймається дослідниками у всьому світі і використовується у 
великій кількості дисциплін, включаючи нейронауку, соціологію, 
психологію, охорону здоров’я, медіа-дослідження, освітні дослідження та 
інформатику. У Google Scholar є понад 500 дослідницьких робіт з 
англійської мови.   

 KH-Coder було розглянуто як зручний для користувача інструмент "для 
ідентифікації тем у великих неструктурованих наборах даних, таких як 
онлайн-огляди або відкриті відгуки клієнтів" , і розглядався в порівнянні з 
WordStat. Результат кластерного аналізу даної системи представлено на 
рис. 2.  

На рис. 2 відображена тільки одна із можливостей цієї системи. До її 
особливостей належать: 
 на рівні слів: пошук, узгодження KWIC, статистика розміщення та аналіз 

відповідності. 
 на рівні категорій: Розробка категорій або словників, перехресна таблиця та 

аналіз відповідності. 
 на рівні слів і категорій: Списки частот, багатовимірне масштабування, 

мережа спільних випадків та ієрархічний кластерний аналіз. 
 на рівні документа: пошук, 

кластеризація та 
класифікатор Naive Bayes 

KH-Coder надає можливість 
подальшого пошуку та 
функцій статистичного 
аналізу за допомогою 
внутрішніх інструментів, 
таких як Stanford POS Tagger, 
набір інструментів для 
обробки природних мов 
FreeLing, Snowball stemmer, 
MySQL. 

Висновки 
1. Розглянуті сучасні 

системи BI, які ґрунтуються 
на кластерному аналізі та 
використовують ефективні 
алгоритми, типу STC (Suffix 
Tree Clustering), Lingo,  K-
means, ієрархічний.  

 
 

Рисунок 2 – Ієрарархічний результат 
кластеризації 
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2. Показано, що кластерні системи KH-Coder та CARROT-2 містять у 
собі рішення ряду задач цифрової економіки та показують дослідження 
сучасних систем підтримки прийняття рішень. 

3. Доведено, що системи на основі технологій Business Intelligence 
дозволяють групам-користувачам або окремим особам легко і оперативно 
отримувати інформацію з різних джерел, формувати власні звіти, що 
настроюються, або графічні уявлення, проводити багатовимірний аналіз даних. 
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СИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ІЗ УМОВ МІНІМУМУ 

СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНОГО ВІДХИЛЕННЯ 
 

Магістрант С.О. Карпенко 
Керівник – професор техн. наук Є.Д. Пічугін 

Національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна 
 

 У загальному випадку визначення оптимальних параметрів 
налаштування за критерієм умовного мінімуму помилки регулювання 
здійснюється в два етапи: 

 1) визначення в просторі параметрів настройки регулятора кордону 
області, де виконується обмеження на коливальність перехідних процесів; 

 2)  визначення в знайденої області точки, в якій мінімізується вираз. 
 Для визначення межі області необхідного загасання перехідних процесів 

звернемо увагу на те, що значення частотної характеристики (j) систем з 
ПІ- і ПІД-регуляторами при нульовій частоті дорівнює одиниці. Тому для; 
таких систем показник коливання збігається зі значенням резонансного піку. 
У свою чергу значення резонансного піку може бути визначено непо-
безпосередніх по комплексній частотній характеристиці системи в 
розімкнутому стані W(j). 
 Якщо побудувати годограф цієї характеристики в комплексній площині, 
на якій попередньо нанесено кола з центрами на негативній речової піввісь з 
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координатами 
им—М2/(М2—1)    (1.1) 

та радіусами 
  rм=M/(М2-1)     (1.2) 

 
для ряду значень М, то значення резонансного піку дорівнюватиме індексу 
М-окружність, якої торкнеться W(j). 

Відповідно обмеження на коливальність власних процесів може бути 
сформульовано по-іншому, як вимога, щоб годограф комплексної частотної 
характеристики розімкнутої системи W(j) не заходив всередину області, 
обмеженою колом М = . 

Практично для визначення межі області допустимого показника 
коливаня графоаналітичним  спосібом надходять у такий спосіб: 

1) будують годограф комплексної частотної характеристики об'єкта по 
регулюючому каналу W1(j); 

2) з початку координат проводять промінь ОЕ (мал.1.1) під кутом 
y = arcsin (1/ )     (1.3) 

3) за влучним висловом W(j) будують сімейство годографов 
комплексної частотної характеристики розімкнутої системи W(j) для 
одиничного значення коефіцієнта передачі регулятора  = 1 і для різних 
значень постійної інтегрування  (для ПІ-регулятора) або для різних 
комбінацій  й постійної диференціювання  (для ПІД-регулятора). 

Ці характеристики досить будувати лише в межах сектора, утвореного 
променем ОЕ і негативною речової полуосью. 

Порядок побудови безпосередньо випливає з формул для відповідних 
характеристик. Так, для ПІ-регулятора 

W1(j) = W(j)  j(1/Tи) W(j)    (1.4) 
тобто для графічного побудови досить до вектору ОА характеристики об'єкта 
(мал.1.1) додати вектор АВ, повернений щодо ОА на кут - 90 °, довжиною 
(1/Tи) ОА (де  - частота, відповідна вектору ОА,  - вибране фіксоване 
значення постійної інтегрування регулятора, для якого будується 
характеристика розімкнутої системи). 

Для розрахунку параметрів настройки ПІД-регулятора побудови 
виконуються аналогічно, але тільки довжину вектора АВ слід брати рівною  

[(1/Tи)  Tд]| W(j)|     (1.5) 
Обсяг розрахунків тут, природно, збільшується, так. як доводиться 

будувати сімейства характеристик W(j) не тільки для різних , але і для 
різних сполучень   та   ; 

4) шляхом підбору креслять кола з центрами на негативній речової піввісь, 
кожна з яких стосується одночасно променя ОЕ і однією з характеристик W(j). 
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Малюнок 1 – Визначення показника коливання (а) та кордону області 
допустимого коливання (б) графоаналітичним  способом 

 

Граничне значення , при якому показник коливання системи М 
прийме допустиме значення  , може бути визначено за формулою: 

 [ -1)]    (1.6) 
де r – радіус отриманої окружності. 

В результаті можуть бути побудовані залежність  від   (для ПІ-
регулятора) і сімейство цих залежностей, при різних /  (для ПІД-
регулятора). 

У знайденої таким чином області допустимих параметрів налаштувань 
знаходиться точка, відповідна мінімуму вираження. 

Типовий вид кордону області допустимого коливання (допустимого 
запасу стійкості) для системи з ПІ-регулятором показаний на мал.1, б. Буквою 
А позначено характерне положення точки абсолютного мінімуму середнього 
квадратичного відхилення регулювання.  

При введенні обмеження на коливальність точка оптимальності 
переміщається в точку В (точка умовного мінімуму), як правило, на кордон 
області допустимого коливання. В тім, може виявитися, що оптимум 
настройки буде знаходитися і всередині зазначеної області, (точка С); в цьому 
випадку абсолютний і умовний мінімуми збігаються. 

Зауважимо, що оптимальна з точки зору прийнятого критерію система - це не 
завжди технологічно працездатна система. Чтобьг вона дійсно могла успішно 
функціонувати, необхідно, щоб мінімальна помилка регулювання, що реалізується 
цією системою, фактично була не більшою деякого наперед заданого значення. 
Якщо помилка оцінюється її, середнім квадратичним відхиленням, мінімальна 
помилка оптимальної системи  повинна задовольняти вимогу   . де 

 -її допустиме значення. Якщо ця вимога не задовольняється, необхідно перейти 
до складнішого алгоритму регулювання або до більш складної інформаційної схеми 
системи. 
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Допустиме значення помилки зручно, висловлювати в одиницях деякого 
постійного її значення, що не залежить від структури системи регулювання і її 
алгоритмів. Таким значенням може бути відхилення, яке виникло би  при 
відсутності регулювання (в тому числі і ручного). Легко помітити, що це відхилення 
збігається з еквівалентним обуренням v(t). Тоді допустиме значення середньої 
квадратичної помилки може бути визначене в такий спосіб: 

 (1.7) 

а умова технологічної працездатності системи 

 (1.8) 
де δ— деяка заздалегідь задана мала величина. 

Підкреслимо, що — це середнє відхилення регульованої величини, 
яке виникло б при тривалому усуненні будь-якого регулювання об'єкта (в 
тому числі і ручного). 

 Це відхилення безпосередньо по регулюючою  величиною зазвичай 
спостерігати неможливо через те, що воно набагато перевищує допустиме 
відхилення; можна тільки організувати таке спостереження за допомогою 
схеми при нормальній експлуатації об'єкта (що має на увазі постійне 
регулювання об'єкта). Тому δ в (1.8) зазвичай має порівняно малі значення - 
близько 0,2 і менше. 

Домовимося називати системи регулювання, що задовольняють вимогу 
технологічної працездатності при малих δ, системами високої динамічної 
точності. 

У графічної інтерпретації умова високої динамічної точності 
виражається в тому, що площа під кривою спектра потужності помилки 
регулювання G() повинна бути набагато (в 1 /  раз) менше площі під 
кривою спектра потужності обурення  () (наприклад, при δ - 0,2 площа 
зменшується в 25 разів). 

Для з'ясування, за яких умов можливе виконання цієї вимоги, 
розглянемо графічну інтерпретацію формули. 

Відповідна амплітудно-частотна характеристика замкнутої системи 
визначається формулою  

|  (j)|=|1/[1+ W(j)]|         (1.9) 

Зазвичай графік |  (j) | має характер, показаний на мал.1.3. Це 
випливає з того, що графічно величина |  (j) | для довільної частоти а 
дорівнює зворотної довжині вектора, проведеного з точки з координатами - 1, 
j0 до відповідної точки W(j). Слід звернути увагу на те, що |  (j) |  
менше одиниці тільки в інтервалі низьких частот (від  = 0 до деякої частоти 
 = 1 (мал. 2). в інтервалі частот 1 <  < 2, що включає в себе і резонансну 
частоту системи рез, ця характеристика перевищує одиницю, а при  > 2 
вона поступово наближається до одиничного рівня. 
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Очевидно, що зменшення площі 
під кривою (ω) в порівнянні з площею 
під кривою (ω)  відбудеться тільки в 
тому випадку, коли в ординати, () 
збільшаться на ординати |  (j) |, 
менші одиниці. Це означає, що 
регулювання існує тільки в тому 
'випадку, коли спектр вхідного впливу 

(ω)  займає досить вузьку смугу 
частот в низькочастотному діапазоні 0 < 
 < , там, де частотна 
характеристика системи менше одиниці. 
Якщо потрібно виконати умову високої динамічної точності (1.8), спектр 
впливу повинен розташовуватися в весь а малій околиці нульової частоти, 
тобто обурення повинні, бути (щодо частоти , а тим більше щодо 
резонансної частоти системи ) вельми нізкочастотние. Виникає тут 
ситуація ілюструється на мал. 2, де крім графіка |  (j) |показаний також 
графік (), що отримується в результаті множення ()  на |  (j) . 

Ця обставина дозволяє розкласти частотну характеристику |  (j) | в 
ряд Тейлора за ступенями  і залишити в розкладанні тільки лінійні члени. В 
результаті для низькочастотного діапазону, близького до нульової частоти,  

|  (j)|≈                (1.10) 

(де  - коефіцієнт передачі об'єкта по регулюючому каналу), 
 а формули для обчислення дисперсії помилки регулювання, одержувані після 
підстановки (1.10) , набувають такий вигляд: 

           (1.11) 
З (1.11) випливає, що при зазначених умовах для мінімізації 

середньоквадратичної помилки регулювання слід збільшити відношення двох 
параметрів настройки регулятора  та тобто критерій оптимальності 
можна записати в наступному вигляді: 

/                 (1.12) 
У площині цих параметрів настройки умова (1.12) задовольняється в 

точці дотику прямої, проведеної до кордону області допустимого запасу 
стійкості з початку координат . 

Слід звернути увагу, також на те, що при виконанні умов високої 
динамічної точності і при можливості апроксимації оператора об'єкта,  коли 

 = 0 і n≤2 типові ПІ і ПІД-регулятори можуть вважатися близькими до 
оптимальних. 

Зі сказаного випливає, що системи високої ефективності володіють-
рядом важливих особливостей: 

1. Для розрахунку параметрів настройки таких систем, виходячи з 

 
Малюнок 2 – частотна 

характеристика |  (j) | 
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умови високої динамічної точності при випадкових збуреннях, немає 
необхідності знати статистичні характеристики цих збурень. 

2. У розрахунку по суті зникає другий і найбільш трудомісткий етап - 
пошук точки мінімуму критерію оптимальності. 

3.Точка, відповідна оптимальному налаштуванні регулятора, 
розташовується на кордоні області допустимого запасу стійкості і цілком 
визначається тільки частотними характеристиками регулюючого каналу 
об'єкта в околиці частоти резонансу замкнутої системи. 

4.Спектр частот збурень, приведених до виходу об'єкта, займає 
низькочастотний діапазон. 

На закінчення відзначимо, що, як показує досвід розрахунків, у 
випадках, коли врахування статистичних характеристик дозволяє трохи 
поліпшити якість функціонування системи, оптимальність настройки, як 
правило, залишається на лінії кордону, заданого запасу стійкості, лише кілька 
зрушуючи вправо (з точки В' в точку В на мал. 1). Тому навіть у випадках, 
коли немає впевненості в тому, що система відноситься до класу систем 
високої ефективності, доцільно розрахунок розчленувати на два етапи: 

1) беручи гіпотезу про низькочастотному характері збурень, спочатку 
здійснити розрахунок викладеним в цьому параграфі способом (без 
урахування статистичних характеристик збурень); 

2) перевірити справедливість прийнятої гіпотези, визначивши дійсне 
значення середньої квадратичної помилки (з урахуванням статистичних 
характеристик збурень) в знайденої точці оптимуму, і виконати оцінку її 
збільшення при варіації параметрів настройки уздовж кордону області 
заданого запасу стійкості (точки В' і В на мал.1, б); Це дозволить або 
підтвердити правильність гіпотези про низькочастотне збурення, або 
уточнити параметри налаштування з мінімальною затратою праці. 

Зауважимо, що оцінка статистичних характеристик збурень на 
неавтоматизованому об'єкті є вельми важке завдання. Розбиття процесу 
розрахунку на два зазначених етапу доцільно ще і з тієї точки зору, що 
дозволяє ввести систему регулювання в експлуатацію вже після першого 
етапу, при ще невідомих статистичних характеристиках збурень.  

Висновки 
Коротко представлений принцип побудови системи регулювання із 

умов мінімуму середньоквадратичного відхилення.  Представлені вимоги до 
моделі об'єкта з точки зору її придатності для розрахунку параметрів 
настройки систем управління, встановлюється суперечливість самої 
постановки задачі отримання моделі об'єктів і пов'язана з цим необхідність 
застосування ітераційних процедур оптимізації налаштувань. 

Посилання 
1. Ротач В.Я. Автоматизація налаштування систем управління / В.Я.Ротач, 

В.Ф.Кузищин,  А.С. Клюєв. - М.: Енергоіздат, 1984. - 271 с. 
2. Ротач В. Я. Автоматизована налаштування ПІД-регуляторів - експертні та 

формальні методи / В. Я. Ротач // Теплоенергетика. - 1995. -№ 10. - С. 9-16. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ КОНТРОЛЮ ДЕТАЛЕЙ  
НА ВЕРСТАТАХ З ЧПУ 

 

Магістрант Є.П. Ковальчук 
Керівник - докт. техн. наук, проф., зав. каф. С.В. Ковалевський 

Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 
 
Наукова новизна роботи: запропонований спосіб проведення контролю 

деталі на верстаті з ЧПУ за допомогою контрольного робота, по за межами 
самого верстату 

Мета роботи: підвищення точності контролю деталей на верстатах з 
ЧПУ. 

Об'єкт дослідження: процес контрольних операцій на верстатах з ЧПУ. 
Для підвищення точності контрольних операцій на верстатах ЧПУ був 

проведений аналіз існуючих видів контролю. 
Контрольні операції можливо поділити на декілька категорій: 
1. Контрольні операції в ручному режимі, спеціалізованим 

вимірювальним інструментом і стандартними вимірювальними 
інструментами (лінійка, ШЦ, шаблон і ін.); 

2. Контрольна вимірювальна машина - це пристрій для вимірювання 
геометричних характеристик об'єкта. Машина може управлятися вручну 
оператором або автоматизовано персональним комп'ютером, оснащеним 
низкою програм з проведення вимірювань виробів різної форми і обробці 
зібраних даних.  

3. Контрольні щупи. Контрольні щупи використовуються для 
вимірювання на верстатах з ЧПК, можуть встановлюватися в шпиндель 
верстату і знаходитися в інструментальному магазині, також контрольні щупи 
можливо встановлювати в промислові роботи. 

Вимірювальні щупи можна застосовувати на верстатах з ЧПК для 
вимірювання заготовки між двома циклами обробки в автоматичному режимі. 
Отримані значення вимірювання використовуються для компенсації зносу 
інструменту. 

Також після виготовлення деталі за допомогою вимірювального щупа 
можна виміряти і занести в протокол її точність, а також визначити тенденцію 
верстата. Система ЧПК може передати результати вимірювань по інтерфейсу 
передачі даних. 

Аналіз сучасного контрольного інструменту 
Сучасні вимірювальні інструменти «щупи», встановлюються як 

звичайний інструмент і дають змогу виконувати контроль після кожного 
переходу на операції з декількома функціями. 

Похибка вимірювання на верстатах з ЧПК 
Необхідна точність верстатів обумовлена недосконалістю їх 

конструкції, похибками, що виникають при виготовленні деталей і складані 
верстата, і похибками, допустимими при налагодженні і регулюванні 
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технологічної системи. Найбільшою мірою на точність обробки впливають 
такі похибки верстата, як кінематична точність механізмів, похибка 
позиціонування робочих органів верстата, похибка патрону, похибка 
інструментального шпинделю та ін.  

  
Рисунок 1 – Схема контролю 

заготовки 
Рисунок 2 – Вимірювальний щуп 

 

Крім цього, важливим є зменшення чутливості верстата до зовнішніх і 
внутрішніх дій (силовим, тепловим). У міру зношування початкова точність 
верстата змінюється. Тому слід здійснювати контроль, огляди, перевірку 
точності та періодичне регулювання вузлів верстата, які забезпечують 
тривале збереження необхідної точності. 

При застосуванні слідкуючого приводу подачі з замкнутої схемою 
управління спостерігається два види похибок, що знижують точність 
переміщень робочих органів: 

1) похибки елементів приводу подачі і робочого органу, що не 
охоплюються системою зворотного зв'язку; 

2) похибки результатів вимірювання переміщення або кута повороту 
робочого органу верстата вимірювальним перетворювачем. 

Розрахунок похибки при вимірюванні контрольним щупом на 
верстаті з ЧПК 

Для розрахунку похибки вимірювання на верстаті з ЧПК, була побудована 
схема суміщення баз. Для розрахунку враховуються похибки самого верстату, 
установки деталі в патрон, похибка координат вимірювального інструменту. 

Для визначення похибки вимірювання лінійних та діаметральних 
розмірів деталі при виготовленні на верстаті з ЧПК було задіяно 
вимірювальний щуп установлений в шпиндель інструменту для операції 
контролю деталі на верстаті. 

Визначимо похибку при вимірюванні лінійного розміру деталі: 
Де δп = z1 – похибка на розмір між нулем верстата та патрону; 
δін = z2– похибка на розташування інструменту в системі координат 

верстата; 
δщ = z3 – похибка на розташування нуля контрольного інструменту в 

системі координат верстата; 
δl – допуск на вимірювальний розмір. 
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Рисунок 3 – Об’єднана схема 
суміщення баз 

Рисунок 4. Вимірювальний робот 

 

Контрольний робот має можливість для зміни контрольного 
інструменту, що робить його ефективним і універсальним для вимірювання 
різних деталей і різної конфігурації і складності, з високою точністю. 

Висновок 
Контрольні операції пропонується виконувати без перестановки деталі, 

на верстаті з допомогою контрольно вимірювальних щупів. Для скорочення 
часу на вимірювальні операції і підвищення точності, пропонується винести 
контрольний пристрій за межі верстату. Контрольно вимірювальний пристрій 
розміщується на стенді біля верстату, контроль виконується промисловим 
роботом з паралельною кінематикою з контрольно вимірювальним щупом 
установленим в інструментальний патрон, який забезпечую контроль деталі 
по всьому периметрі.  

Був проведений розрахунок похибки вимірювання контрольним щупов 
на верстаті з ЧПК з установкою котнрольного щупа в шпиндель і за межами 
верстату. Розрахунок показав: 

Похибка на верстаті складає – 6,7 мікрон; 
Похибка за межами верстату з використанням робота з паралельною 

кінематикою <1 мікрона. 
     <1< 6,7 
Таким чином, точність при винесенні контрольного пристрою за межі 

верстату може підвищитися майже в 7 разів. 
Посилання 
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КОМП’ЮТЕРНА МОДЕЛЬ  
ЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ НАВЧАННЯ 

 

Канд. техн. наук, ст. викладач К.С. Красніков 
Дніпровський державний технічний університет, Кам’янське 

 
Вхідні дані для роботи електронного засобу навчання (ЕЗН) містяться у 

двох файлах: 
1) перший файл – електронна версія підручника – має розповсюджений 

формат і містить постійну інформацію у вигляді ілюстрацій, тексту, змісту, 
посилань тощо; 

2) другий файл – доповнення підручника – містить: нотатки, внесені під 
час читання учнем; додатків і фонів, внесених вчителем-редактором. 

ЕЗН пошарово виводить означені дані на екран пристрою для необхідної 
сторінки (Рис. 1). Шар 
нотаток зберігає 
користувацькі відмітки – 
фрагменти з текстом і 
рисунками. ЕЗН надає 
учню інтерфейс для 
інтуїтивного внесення і 
видалення відміток, 
розширюючи можливості 
паперової книги, в якій 
звісно забороняється 
робити позначки олівцем. 

Шар додатків 
складається з активних 

 
Рисунок 1 – Візуальні шари, які відображають 

підручник на екрані ЕЗН 
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областей, створених редактором під час підготовки файлу змінної інформації, 
для взаємодії з користувачем. Наприклад, аудіовідео-фрагмент відтворює 
графічний і звуковий ряд з можливістю керування гучністю, перемоткою та 
іншими налаштуваннями. Також на цьому шарі можуть розташовуватися 
тестові завдання для перевірки знань після проходження теми. За наявності 
інтернет-зв’язку в пристрої можна відправити результати тестування на 
сервер для зберігання у журналі успішності. 

Шари тексту і рисунків заповнюються постійною інформацію з 
обраного файлу. Шар тексту є необхідним для обрання текстових фрагментів 
з метою копіювання або, наприклад, для прикріплення аудіо-запису. До того 
ж ідентифікатор текстового фрагменту або рисунку на текстовому шарі не 
повинен залежати від номеру сторінки або номеру параграфа на сторінці, 
адже редактор може видалити або перемістити їх згодом. 

Шар фону дає можливість редактору відобразити необхідну інформацію 
під всіма іншими шарами, наприклад, для тимчасового підкреслення тексту 
або додавання рамок рисункам. 

Взагалі є можливість редагування також і умовно-постійних шарів тексту 
та рисунків у файлі підручника, але в нашому випадку такого завдання не 
ставиться і рекомендується зберігати оригінальний файл без будь-яких змін. 

Додавання елементів до шарів звичайно призведе до збільшення 
використаної пам’яті та завантаження процесора, тому пропонується 
обмежитися відображенням однієї або двох сторінок (на вибір користувача) 
одночасно на екрані пристрою. Якщо користувач перейде до іншої сторінки, 
тоді ЕЗН завантажить тільки необхідну інформацію, а попередню – видалить 
при низькому рівні доступної пам’яті пристрою. Як мінімум, якщо розглянути 
крайній випадок і відкрити файл електронної версії підручника без файлу 
доповнень, тоді ЕЗН діятиме як звичайний електронний читач. 

Режим редагування 
використовується тільки 
редакторами, наприклад, 
вчителями, тому зайві ресурси 
не передаються учням, що 
зменшить навантаження на 
пристрій для читання. На блок 
схемі (Рис. 2) показано 
алгоритм роботи ЕЗН для учня. 

Висновки 
Надано опис 

комп’ютерної моделі 
електронного засобу навчання, 
який сприятиме підвищенню 
уваги та зацікавленості учня до 
знань. 
 

 
Рисунок 2 – Блок-схема роботи ЕЗН у 

режимі читання 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВУГЛЕЦЕВИХ ТРУБ  
ПРИ БЕЗОПРАВОЧНОМУ ВОЛОЧІННІ 

 

Магістранти Ю.Ю. Кругликов, Н.В. Сіянчук 
Керівники – доц., канд. техн. наук І.А. Соловйова, ст. викл. Ю.М. Николаєнко 

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Для проектування маршрутів безоправочного волочіння труб певного 

сортаменту необхідно правильно вибрати вихідні розміри заготовки, 
прорахувати допустимі деформації по діаметру і стінці. 

Відомі методики визначення режимів деформації при безоправочному 
волочінні, напруження волочіння  дають завищені значення параметрів 
деформації, тому при проектуванні маршрутів отримуємо значні відхилення 
розрахункових даних від експериментальних або практичних. Причина 
відмінностей в коливанні різних технологічних факторів - умов нанесення і 
типу мастила, різностінності заготовки, стану волочильного обладнання та 
інструмента, використання нових технологій. 

В роботі наведено приклади дослідження прогнозування різностінності 
і визначення товщини стінки заготовки для отримання труби певного розміру, 
що сприяє підвищенню точності вуглецевих труб при проектуванні 
маршрутів виробництва. 

Проаналізовано залежність товщини стінки заготовки t0 та коефіцієнта 
зміни товщини стінки kt=t0/tgot  від деформаційних параметрів - tgot , D, to/Do, 

D/Do, Do/D. 
Виявлено, що коефіцієнт зміни товщини стінки kt лінійно залежить від 

обтиснення по діаметру Do/D та від ступеня тонкостінністі труби tgot/D. 
Виявлена залежність товщини стінки заготовки від комбінованого 

параметру D/Do, де D =Do-D, а характер залежності з високим 
коефіцієнтом детермінації має параболічний характер.  

Враховуючи проведений аналіз і характер виявлених залежностей 
перевірили побудову множинної лінійної та нелінійної регресії від параметрів 
tgot , tgot/D, D/Do. Після регресійного аналізу факторів і рівнянь множинної 
регресії отримали адекватне рівняння із значимими коефіцієнтами (перевірка 
по критерію Фішера і P-значенням Стьюдента). Коефіцієнт множинної 
регресії 0,999, а рівняння має вигляд: 
 

2

0
0 0

0,904* 0,627* 1,303* 1,693* got
got

tD Dt t
D D D

  
    

 
. (1) 

 

В результаті порівняння розрахунків по моделі (1) з даними 
експериментальних досліджень і розрахунків товщини стінки по методикам 
Ю.Ф. Шевакіна, М.М. Бернштейна і Смирнова-Аляєва і Гуна отримали 
середнє-квадратичне відхилення розрахункових від експериментальних 
=0,07, тобто точніший результат, ніж по іншим залежностям (в інших 
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випадках >0,08). Треба підкреслити, що модель (1) має обмежений діапазон 
адекватності – сталь 10, та вказані вище межі параметрів. 

Розроблена програма, мета якої по обраній марці сталі та типу 
використаного мастила визначити розміри заготовки для виробництва труби 
заданого готового (передільного) розміру. Інтерфейс програми представлений 
на рисунку 1. Інтерфейс складається з трьох частин: 

‒ 1-ввод вхідної інформації (марка сталі, кут волоки, тип мастила, 
розміри готової труби); 

‒ 2-розрахунок допустимого обтиснення по діаметру - D; 
‒ 3-розрахунок діаметра і товщини стінки заготовки і порівняння з 

експериментальними даними. 
 

 
Рисунок 1 – Приклад  розрахунку розмірів заготовки 

 

Висновок 
Результати досліджень впроваджені в розрахунки маршрутів та 

технологічних карт виробництва з метою підвищення точності визначення 
товщини стінки заготовки по розмірам готових труб при безоправочному 
волочінні та підвищення точності при виробництві. 

Посилання 
1. Соловьева, И.А. Разработка многовариантной технологии, исследование и 

внедрение рациональных режимов производства холоднодеформированных 
труб: дис. … канд. техн. наук: 05.16.05 / Соловьева Инна Анатольевна. – 
Днепропетровск, 1987. – 200 с. 

2. Соловйова, І.А. Проектування комбінованих маршрутів виробництва 
холоднодеформованих труб/ І.А. Соловйова, В.Ф. Балакін, Ю.М. 
Николаєнко, К.С. Білан // Системні технології. – 2017. – Вип. . – С.56-62. 
(ISSN 1562-9945)  

 
 
 
 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 295 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІНТЕНСИВНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ 
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Приріст міцності і експлуатаційних властивостей конструкційних 

матеріалів за останні десятиліття був обумовлений, в основному розробкою 
сталей і сплавів з новим хімічним і фазовим складом. В останні роки 
намітилися нові шляхи формування мікро- і нанокристалічної структури, яка 
призводить до зміни фізичних і механічних властивостей. 

Одним із способів формування мікро- і субмікрокристалічної 
структури, що приводить до зміни фізичних і механічних властивостей, є 
інтенсивна пластична деформація: крутіння під високим гідростатичним 
тиском; знакозмінний вигин, періодична прокатка; рівноканальне кутове 
пресування. Недоліком перерахованих способів отримання наноструктур є 
неможливість отримання великих зразків-виробів з істотно підвищеними 
службовими характеристиками (корозійна стійкість, радіаційне розпухання, 
циклічна міцністю і ін.) [1]. 

Виробництво насосно-компресорних труб в основному відбувається на 
трубопрокатних агрегатах з безперервним станом при температурі 1200-
1300°С. При цьому високі значення коефіцієнтів дифузії дозволяють 
виконувати масопереніс та заліковувати дефекти в процесі деформації. Це дає 
можливість використовувати гарячу пластичну деформацію без прикладення 
високого гідростатичного тиску для отримання виробів з високим рівнем 
міцності та пластичності. Введення зсувної деформації в процес гарячої 
безперервної прокатки дає змогу отримувати вироби з дрібним 
рекристалізованим зерном та малою кількістю дислокацій в об’ємі зерна.  

В існуючих безперервних станах кліті розташовані під кутом 90° одна 
до одної. При такому розташуванні клітей ділянки труби, що деформувалися 
у випуску калібру, потрапляють до вершини калібру наступної кліті. Завдяки 
цьому осередок деформації кожної кліті симетричний відносно поздовжньої 
осі труби. У вершині калібру відбувається рівномірна розкатка так званих 
лампасів, що утворилися в результаті течії металу у випуски попереднього 
калібру. 

Для реалізації зсувної деформації слід створити умови переважної течії 
металу в осередку деформації чи крутіння труби в міжклітьовому проміжку. 
Цього можна досягти за рахунок повороту калібрів на кут ψ, величина якого 
залежать від геометричних параметрів калібрів. За таких умов деформація в 
момент захвату переднього кінця труби валками ділянки труби, що 
деформувались у випуску попереднього калібру зміщені від вершини калібру 
на кут ψ (рисунок 1) [2, 3]. 
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Параметр К характеризує напрямок та інтенсивність течії металу в 
поперечній площині осередку деформації: 

0

1
11 2

2







vtg
vtgftg

tgvtgK



  

де f  – коефіцієнт тертя на контакті валка з трубою в осередку деформації; 
  – кут перекосу калібрів, град. 

 
  

Рисунок 1 - Перетин труби на виході з осередку деформації першої кліті 
та на вході в осередок деформації другої кліті при перекосі калібру   

Значення параметра К залежить від геометричних параметрів валків та 
калібру, коефіцієнту тертя, кута перекосу калібру. Для розрахунків значень 
параметра К розрахували калібровку інструменту за маршрутом 134×14,0 → 
95×3,0 безперервного стана ТПА 30-102 (таблиця 1). 

Таблиця 1 – Калібровка інструменту ТПА 30-102  
№ кліті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Кут випуску  , град. 38 39 42 30 
Радіус калібру rк, мм 58,4 52,5 49,3 47,7 46,5 48,1 
Ексцентриситет, е, мм 5,3 2,67 1,43 0,61 0,0 1,0 
Ширина калібру bк, мм 106,2 99,6 95,8 94,2 93,0 94,2 
Зазор між валками 6 4 5 4 
Ідеальний діаметр валка, мм 536 534 535 534 

 

Параметр К розраховували (рисунок 2): 
- в другій та третій кліті при ψmin=15° і ψmax=90 – α. Найбільш інтенсивне 

кручення відбувається у напрямку випуску калібру при кутах перекосів 
калібрів від 25 до 35°; 

- в четвертій кліті при ψ = 20-25°. Відбувається кручення у напрямку 
випуску калібру, а при ψ = 40-45° – у напрямку вершини;- з п’ятої по сьому 
клітях ψ=40-45°. Відбувається найбільш інтенсивне кручення у напрямку 
вершини калібру. 
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Рисунок 2 - Графік залежності параметру К від кута перекосу калібрів ψ: 
а – в кліті; б - при різних значення коефіцієнту тертя f; в - при різних значеннях 

відношення радіуса калібру до ідеального радіуса валка 
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Із збільшенням коефіцієнту тертя течія металу у вершині калібру при 
великих кутах його перекосу значно послаблюється. При малих коефіцієнтах 
тертя спостерігається сильна залежність параметра К від кута перекосу 
калібру, особливо в діапазоні кутів 25-45°. 

При більших коефіцієнтах тертя, навпаки, вплив кутів перекосу на 
параметр К менш виражений (див. рис. 2, б). Це можна пояснити тим, що із 
збільшенням коефіцієнту тертя ефективність дії крутильних моментів 
зменшується. Тобто, для збереження інтенсивності течії металу незмінною у 
тангенціальному напрямку разом із збільшенням коефіцієнту тертя необхідно 
збільшити крутильні моменти, а саме різницю протилежних моментів, що 
призводять до течії металу у поперечному перетині. Так як цього не 
відбувається, то спостерігаємо зменшення інтенсивності течії металу у 
тангенціальному напрямку. 

Збільшення або зменшення крутильних моментів можна досягти в 
результаті зміни геометричних параметрів калібру та валка. Із зменшенням 

співвідношення 
i

к
R
r , що характеризує глибину врізання рівчака калібру у 

валок, залежність параметра К від кута перекосу калібру суттєво 
збільшується. При більш глибокому врізанні у валок вплив кутів перекосу на 
параметр К слабо виражений у всьому діапазоні кутів (див. рис. 2, в).  

Таким чином, при прокатці труб в клітях безперервного стана із 
поворотом калібру для створення моментів, що забезпечуватимуть інтенсивну 
течію металу у напрямку вершини або випуску калібру разом із кутом його 
повороту необхідно ретельно підбирати калібровку інструменту та 
коефіцієнти тертя.  

Отже, при прокатці труб значення зсувної деформації досягатиме 

максимуму при мінімальних значеннях співвідношення 
i

к
R
r  та коефіцієнту 

тертя, що відповідає процесу прокатки в валках з вихідною шорсткістю та 
змащуванням оправки. 

Висновок 
Модельний експеримент і аналіз схеми прокатки з поворотом калібру, 

коли виникають некомпенсовані моменти, показав, що у випадку виникнення 
сил, достатніх для подолання напруження течії металу, реалізується зсувна 
деформація у вузькій зоні первинного контакту переднього кінця труби з 
валком. При цьому відбувається течія металу труби у її поперечному 
перетині. Така схема деформації найбільш повно відповідає процесам 
інтенсивної пластичної деформації, які хоч і не реалізуються у повному 
обсязі, як при рівноканальному кутовому пресуванні, але забезпечують 
збільшення долі зсувної деформації у поперечному перетині труби без зміни 
її розмірів.  
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Introduction 
The use of parallel computing systems is caused not only by a fundamental 

limitation of the maximum possible speed of conventional serial computers, but 
also due to the almost constant existence of computational problems for which 
solution there are insufficient possibilities of the existing computer facilities. Such 
problems include, for instance, numerical simulation of the processes of 
hydrodynamics and metallurgical thermophysics, problems of pattern recognition, 
optimization problems with a large number of parameters etc. 

Almost simultaneously with the advent of the first computers, there was a 
need to evaluate their performance and efficiency. For parallel computing systems, 
there are currently programs that perform the role of the standard, that is, they 
allow assessment of the computer system capabilities. However, the computers 
characteristics obtained testing results have always been distrusted and criticized. 
One possible way out of this situation is to form a set of tests, each of which would 
complement each other. From these positions, the efficiency of the multiprocessor 
clustered computing system, being researched in this paper, will be assessed. These 
researches are aimed at further development of the approach, proposed by the 
authors in the paper [1]. 

Problem statement 
Significant interest in the practice of parallel computing is the value 

evaluation of possible increase in productivity, considering qualitative 
characteristics of the software product itself and technical capabilities of 
multiprocessor computing system. Ideally, one can predict that solving any problem 
by the number of processors n should be n times faster than one processor. 
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However, in fact, such acceleration can hardly ever be achieved. The reason for this 
circumstance is well illustrated by the Amdahl law (Gene Amdahl) [2]. The 
Amdahl law associates potential computation acceleration when paralleling with 
the share of operations performed a priori consistently. A preliminary analysis of 
Amdahl's law suggests that the potential acceleration of computations when 
paralleling is associated with the proportion of operations that are performed 
sequentially. The priori estimation of the successive operations proportion f is not 
easy (the sequence concepts and operations parallelism are difficult to formalize 
and allow for ambiguous interpretations). It's virtually impossible to estimate this 
value by simple analyzing the program text. We emphasize that this estimate can 
only be made by real computations using a different number of processors. This 
circumstance was considered while evaluating the developed multiprocessor 
computing system effectiveness. For that matter, in the research of efficiency 
indicators, Amdall's law was applied to solve the inverse problem, which is in 
determining the value of f (the algorithm operations part that can not be 
parallelized) based on experimental data obtained from the system's performance. 
That allowed quantifying the achieved parallelism efficiency. Taking into account 
the aforementioned, a general approach was developed to evaluate the performance 
of a modular multiprocessor computing system. 

It is also known that the computations parallelization efficiency essentially 
depends on many factors; one of the most important is the specificity of the data 
transfer among adjacent nodes of the multiprocessor computing system, since this 
is the algorithm slowest part can undo the effect of increasing the processors 
number used. These issues are considered crucial in a simulation of a wide range of 
problems using modular multiprocessor computing systems, and today those are 
successfully solved by many researchers [3, 4]. 

Research problem statement  
One of the main problems of using the cluster system to solve the class of 

problems that are considered in this paper can be formulated in this way: we have 
the M dimension difference mesh, the time for problem computation, which is 
solved using a single-processor system, is determined by the value of t. This 
parameter is the key one. It is necessary to significantly reduce the computation 
time while preserving the value of M. It is the speed and performance issue that is 
the main focus in the cluster systems making. 

Research object 
The overwhelming majority of functioning supercomputers are in fact 

multiprocessor parallel computing systems of the MPP (Massively Parallel 
Processing) architecture. Multiprocessor computer systems, designed on the basis 
of local networks, began to be called "cluster systems" or simply "clusters". This is 
because the logically mentioned MPP system differs little from the usual local 
network. 
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This paper considers the so-called "blade" server solutions of multiprocessor 
computing systems, where several same-type mother modules are installed in one 
enclosure. Taking into account the latest achievements in making of multiprocessor 
computing systems, a personal computing cluster [5] was created, which 
effectiveness is researched in this paper. In the cluster configuration, six blades 
were selected for the system modular implementation. Such an approach provides, 
if necessary, expansion of the computing system by installing additional modules. 

Main research material statement 
So, let us consider the problem of reducing the computational time by 

increasing the number of nodes in the cluster system. It is assumed that the 
computation domain is evenly distributed among the nodes of the cluster system. In 
the class of problems under consideration, all computations are performed on the 
basis of a difference grid. To carry out the corresponding researches, the authors 
adopted the basic analytic relations derived in the paper [1]. In accordance with 
these relations, computational experiments were carried out for the multiprocessor 
clustered computing system under consideration. Here, such characteristics of the 
solved problems class and the cluster system itself were taken as the output: itT = 
100 seconds, Vn = 1 Gbit / s, R = 8 Gbit. Here itT  is the counting time of a single 
iteration, Vn is the bandwidth of the cluster network, R is the RAM amount in the 
cluster node. 

In the cluster system, an IB bus is used to connect external devices. This bus 
provides for duplex data transfer. It allows efficient use of the computational 
capabilities of clustered systems in combination with high data rate of 
communication channels. 

A comparative analysis of the half-duplex and duplex modes of the system 
showed that in the "duplex" mode the computational time has significantly 
decreased, in addition, the computations acceleration has significantly increased. 
However, simultaneously, it is necessary to note a slight decrease in the efficiency 
of computations (54% versus 60% of the half-duplex mode). 

The main feature of the clustered system, which is considered in this paper, is 
that the data interchange among computing nodes is carried out in a separate 
network, which operates at the channel level using channel bonding mechanisms. 
This provided an increase in the speed of data interchange and reduced the load of 
the channel that connects the nodes of the cluster. Further reseraches were aimed at 
implementing a procedure for increasing the efficiency of parallelization by 
introducing additional computer networks. 

The conducted researches created the prerequisites for a quantitative 
evaluation of the efficiency of the multiprocessor computing system when 
implementing the two-channel mode of the cluster network operation (k = 2). 
According to the computational data, this operation mode of the cluster allowed not 
only to increase the efficiency of the system (in the optimal mode it is more than 
70%), but also to significantly reduce computation time, as well as to accelerate 
computations. Such results were received due to the reduction of the boundary data 
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interchange time among the clustered system computing nodes. Note that this 
computing system operation mode is implemented for the cluster under research. 
However, during the research, there arose a question: how will assessments of the 
clustered system efficiency get changed with the subsequent expansion of the 
channel bonding regime? For example, if k = 4. The answer to this question can be 
obtained by conducting additional research. 

Thus, the prerequisites for a comparative analysis of the channel bonding 
regime realization of the cluster system when k = 2 and k = 4 have arisen. The 
conducted researches showed that with a relatively equal paralleling efficiency, the 
computational time is somewhat reduced (by about 5 seconds) and the 
computations acceleration gets greatly increased. In the clustered system practical 
work with the forming the computer network mode, when k = 4, the researcher will 
have to look for the answer to the question: will there be the reduction of the 
computation time by 5 seconds and an increase in the computations acceleration, 
provided that relatively large material resources are invested in complicating the 
design of the cluster system justified? 

Conclusions 
The paper is devoted to the approach development related to methodology 

definition for evaluation of the modular multiprocessor computing systems 
efficiency. At the same time, the main attention is focused on the impact 
peculiarities on this network interface value. The formation analysis of the 
multiprocessor system network interface architecture and the basic modes of its 
operation have been analyzed. To evaluate the processes occurring in the system 
during the information flows transmission, the network system bandwidth and the 
switch throughput were compared; which allowed determining the preconditions 
for optimal components selection of the multiprocessor computing system network 
interface. The performed researches also allowed deducing analytical relations for 
determining the optimal number of system nodes with different functioning modes. 
The selected processors coherency coefficient, network interface and value of the 
computing area are deduced. The derived analytical relationships also showed that 
the optimal number of blades in a multiprocessor computing system, that provide 
its highest speed, decreases with increasing computing power of the processors 
included. It is shown that the network data interchange among the multiprocessor 
computing system nodes the more likely to impede the overall computation 
process; the less time will be spent directly on solving a specific problem. 

 The effectiveness of the clustered system in the organization of multichannel 
modes of the cluster network operation are established. Such modes of operation 
allow not only to increase the efficiency of parallelization, but also to significantly 
reduce the computation time, as well as significantly speed up the computation. 
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Потенціал застосування штучного інтелекту дуже широкий, вже зараз 
він використовується у багатьох сферах: медицина, фінанси, промисловість, 
торгівля і, звичайно, побут людини.  Як приклад – голосовий помічник Sirі. 

Apple Siri — програма, яка працює в якості віртуального помічника і 
розумного навігатора. Це значна частина операційних систем iOS, macOS, 
tvOS і watchOS від компанії Apple. Програма використовує голосовий 
інтерфейс. Вона здатна відповідати на питання, залишати рекомендації і 
виконувати завдання типу запуску певного додатка або пошуку необхідної 
користувачеві інформації в мережі [1]. 

Компанія SRI International, що є підрозділом DARPA (Агентство з 
перспективних оборонних науково-дослідних розробок), в 2007 році почала 
роботу над Siri, а не Apple, Як багато хто припускає. Цікавим є той факт, що 
Siri є результатом роботи досліджень, які накопичувалися більше сорока 
років. Початковими розробниками Siri стали Даг Кітлаусс, Том Ґрюбер, 
Норман Винарський і Адам Чейнер. Головним виконавчим директором Siri 
був Даг Кітлаус, але після того, як Siri купила компанія Apple, Даг пішов з 
поста, що цілком логічно [2]. 
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Як працює Siri? Тут все дуже цікаво. Якщо інші голосові помічники до 
цього працювали просто з пошуковою системою, то Siri працює з безліччю 
сервісами, що дозволяє точно відповідати на найрізноманітніші питання, в 
тому числі і дуже складні. Поставивши запитання, він отруюється на сервера 
Apple (Siri), де обробляється і надсилається до відповідного сервісу. А тут не 
тільки пошукові гіганти Google і Bing... Наприклад, для ділових питань 
використовуються OpenTable, André Gayot, Citysearch, BooRah, Yelp Inc, 
Yahoo Local, ReserveTravel і Localeze. Для пошуку інформації про заходи Siri 
звертається до Eventful, StubHub і LiveKick. ocaleze. Для пошуку інформації 
про заходи Siri звертається до Eventful, StubHub і LiveKick. Якщо питати Siri 
про фільми, то вона відповідає, використовуючи інформацію з 
MovieTickets.com, Rotten Tomatoes і The New York Times... Таким чином, 
голосовий асистент від Apple впорається з більшістю повсякденних питань, 
але ключовою особливістю є те, що Siri працює з WolframAlpha. 
WolframAlpha дозволяє Siri давати відповіді на найважчі питання, так як це не 
пошукова система. WolframAlpha позиціонує себе, як computational knowledge 
engine (Переклад: база знань і набір обчислювальних алгоритмів) [2]. 

Завдяки всього вище переліченого, Siri вдається розуміти мову людини 
і його питання, які він ставить в досить вільній формі, а не конкретні 
команди. На презентації в приклад наводили питання: « Чи варто мені 
сьогодні взяти парасольку». Siri аналізує питання і розуміє, що їй потрібно 
відповісти - яка погода очікується в цій місцевості. 

Голосовий помічник Siri розроблений, щоб користувачеві було 
простіше взаємодіяти зі своїми мобільними девайсами. Так, немов ви 
спілкуєтеся ні з телефоном або планшетом, а з приятелем. Який не тільки 
відповість, але і замовить за вас столик в ресторані і відправить 
повідомлення. Управління йде голосове, без необхідності щось вручну 
запускати або писати. У Siri є доступ до всіх вбудованих додатків Apple, по 
базам даних яких вона здатна самостійно виконувати пошук. Ви можете 
отримати до них доступ, просто сказавши "Ей, Сірі", або двічі тапнув по 
кнопці Home.Siri ґрунтується на технології штучного інтелекту, вона 
навчаюсь. Насамперед ви можете поміняти їй гендер і акцент, настроїти під 
власну зручність. А потім почати з нею комунікувати, щоб її відгуки та 
виконання завдань ставали все більш персоналізованими під вас.  

Siri грунтується на технології штучного інтелекту, вона навчається. Але 
не варто забувати, що говорити з нею потрібно чітко, інакше вона 
неправильно вас зрозуміє. 

Основні можливості Siri від Apple [3]: 
1. зробити дзвінок користувачеві з контакт-листа; 
2. відправити повідомлення, продиктоване користувачем; 
3. надіслати нагадування;запустити камеру і зробити знімок; 
4. встановити таймер або будильник; 
5. знайти інформацію в мережі по висловлену користувачем запитом; 
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6. відкрити який-небудь додаток;знайти ресторан, готель чи будь-яке 
інше заклад. 

Недоліки Apple Siri: 
Siri не відрізняється голос свого власника від інших. Це може негативно 

позначитися на безпеці інформації, яка є ґаджеті. 
Іноді Siri не може відповісти на поставлене запитання. Попри це 

помічник добре підтримує розмову. 
Siri вміє переводити тільки з англійської. До прикладу, перекладач 

Google хоч не ідеально, але перекладає з російської на англійську ще 
з 2012-го [2]. 

Висновки  
Голосова помічниця Siri дуже спрощує доступ до використання 

багатьох функцій і додатків. Вона ідеально підійде для тих, хто в силу 
якихось обставин не може управляти пристроєм за допомогою рук, так як всі 
дії за допомогою неї можна виконувати простими голосовими командами. 
Але не варто забувати, що говорити з нею потрібно чітко, інакше вона 
неправильно вас зрозуміє. 
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Проблема підвищення точності труб, одного з наймасовіших видів 

прокату, має важливе значення в Україні. Від точності труб залежать питома 
витрата металу, собівартість, надійність устаткування і т. п. 

Для отримання труб потрібної точності з мінімальними витратами 
необхідно правильно розрахувати точність технологічного процесу, що 
можна здійснити за допомогою автоматичних засобів або шляхом зміни 
технологічних чинників. 
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В даний час впливати на точність прокатуваних труб можна 
наступними способами: 

1. Зміною дрібності деформації, за інших рівних умов прокатки:  
‒ зменшення величини подачі; 
‒ збільшення ступеня деформації. 
2. Зменшенням овальності рівчака калібрів в калібруючої ділянці, що. 

знижує продуктивність прокатних станів, при цьому необхідно зменшувати 
лінійне зміщення. 

3. Збільшувати жорсткість деталей і вузлів робочої кліті прокатного 
стана, можливо конструктивною заміною кліті і т. д. і т. п. Такий спосіб 
вимагає значних капітальних витрат. 

Таким чином, завдання підвищення точності діаметру прокатуваних 
труб, при одночасному збільшенні продуктивності прокатного стана є 
актуальною. 

В роботі проаналізовані чинники, що впливають на точність труб 
зазначеного сортаменту. 

По даним експериментальних досліджень [1-3] досліджено вплив подачі, 
витяжки та відносної різностінністі заготовки на різностінність готової труби. 
Отримані регресійні рівняння вказаних залежностей (таблиця 1, 0 -відносна 
різностінність заготовки,  - коефіцієнт витяжки) та загальне рівняння впливу 
цих факторів на різностінність труб, рівняння (1), рисунок 1).  

Таблиця 1 - Вплив параметрів деформації на відносну різностінність 
труби 

Подача -m Рівняння регресії, R-коефіцієнт множинної регресії  
9 R=1 03,669 0,168 1,924t        
11 R=1   03,943 0,729 0,539t       
13 R=1    0145,073 5,627 21,988t       
 
 

Загальний вигляд рівняння:  

0t a b c         (1) 
 
 

  
Рисунок 1 - Залежність коефіцієнта 

kср зміни відносної різностінності від 
подачі 

Рисунок 2 – Вплив подачі на 
овальність 
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Для коефіцієнтів a,b,c рівняння (1) отримана залежність від подачі m, 
тобто отримано рівняння (2) для розрахунку різностінності труби від 
параметрів процесу: 

 
      035,351 337,97 1,365 12,838 5,016 47,026t m m m            (2) 
 
Дисперсійно - регресійний аналіз впливу факторів Dsr (середній діаметр 

труб) та m (подача) на овальність O% (рисунок 2) виявляє лінійний характер 
та достатньо високий зв’язок цих параметрів. Рівняння регресії (3): 

 
, 0,104 0,017 0,006

О% 0,5203 0,0499 0,005
О мм m Dsr

m Dsr
   

  
                                       (3) 

 
де О% - відносна овальність,%; 
О, мм – абсолютна овальність. 
 
Висновок 
Отримані залежності параметрів точності від параметрів технологічного 

процесу використані при розрахунках маршрутів виробництва нержавіючих 
та титанових труб холодною прокаткою, при проектуванні ділянок та міні-
заводів по виробництву нержавіючих та титанових труб холодною 
прокаткою.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК КАЛІБРОВКИ ІНСТРУМЕНТУ 
СТАНІВ ХПТ ТА ВПЛИВ КАЛІБРОВКИ НА ЕНЕРГОСИЛОВІ 

ПАРАМЕТРИ ПРОКАТКИ  
 

Магістранти Є.В. Потапова, В.Л. Тюря 
Керівники – доц., канд. техн. наук І.А. Соловйова, ст. викл. Ю.М. Николаєнко 

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Промислове виробництво ставить перед матеріалознавцями дві основні 

задачі: підвищення експлуатаційних властивостей металу і можливість їх 
регулювання. Розвиток машинобудування знаходиться в прямій залежності 
від рівня фізико-механічних властивостей матеріалів, з яких виготовлено той 
чи інший виріб. Водночас комплекс властивостей залежить від їх будови. 

Чим дрібніше зерно, тим інтенсивніше деформаційне зміцнення 
матеріалу. Монокристалічні матеріали зміцнюються при більш високих 
ступенях деформації в порівнянні з полікристалічними. 

Отже, проблема отримання певних експлуатаційних властивостей 
виробу знаходиться в прямій залежності від структури вихідного матеріалу. 

Важливим фактором при проектуванні режимів деформації для 
нержавіючих сплавів є так названий Q-фактор, тобто відношення дійсної 
деформації по товщині стінки до дійсної деформації по діаметру труби [4]: 
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де Sі-1 та Dі-1 – товщина стінки та діаметр труби до деформації в 
миттєвому осередок деформації, відповідно; 

Sі та Dі – товщина стінки та діаметр труби після деформації в миттєвому 
осередок деформації, відповідно. 

Мета роботи - аналіз відомих методик калібровки інструмента станів 
ХПТ та розробка програмного забезпечення розрахунків калібровки за цими 
методикам з використанням оцінки калібрування з використанням Q-фактору, 
дослідження впливу параметрів калібрування на енергосилові параметри 
прокатки. В результаті роботи розроблені програми розрахунків калібровки за 
методиками «МІСіС», ВНДТІ, НІТІ-НТЗ, SMS-Meer для 2-х та 4-х валкових 
станів ХПТ і KPW.  

Розвиток методик калібровок йде і в сучасній науці, і практиці, і це 
пов’язано з новими видами станів ХПТ, новим обладнанням для 
виготовлення інструменту, а також з використанням сучасних ІТ-технологій 
та програмних середовищ для аналізу осередка деформації та деформації на 
робочому конусі труби. Так з появою станів чотирьохвалкових з послідовно 
встановленими парами валків з’явились нові методики калібровок.  
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Пошук шляхів усунення недоліків калібровок привели до створення 
калібровок третього покоління. Їх відмінна риса - криволінійна форма 
розгортки гребня рівчака і криволінійна форма твірної оправки. В практиці 
відомо два типи калібровок, які задовольняють всім умовам і широко 
використовуються в сучасному виробництві, це калібровка фірми 
Mannesmann-Meer (SMS-Meer) [1], і калібровка пропорційних обтиснень – 
КПО, яка розроблена в Трубному інституті (Дніпро) [2]. 

Вимоги до калібровки третього покоління: 

1. На більшій частині обтискної зони за умови constk
xD
xt 







ln
ln , що 

дозволить краще використовувати ресурс пластичності металу. 
2. Величина зони вільного редукування скорочується до мінімуму, що 

покращить якість внутрішньої поверхні труб. 
3. Конусність рівчака і оправки в передвідділочній зоні зменшити до 

можливого мінімуму, що підвищить точність труб і продуктивність стана.  
Так відомі сучасні методики науковців Державного підприємства 

«Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної 
промисловості ім. Я.Ю. Осади» – Г.В. Вольфовича, М.В. Попова, З.А. Коффа, 
О.А. Семенова, В.Ф. Фролова, науковців трубних підприємств України і 
НМетАУ  – В.М. Данченко, Я.В. Фролова, Л.В. Тимошенко, С.В. Пилипенко, 
А.А. Терещенко, С.Н. Кекуха, «ВНІІМЕТМАШ» - А.В. Чекулаєва, 
«РОСНІТІ» - В.Г. Міронова, та багато інших.[1-3] 

Математична задача розрахунку калібровок зводиться до побудови 
залежностей твірної калібру  xD  і оправки  xd , де x  – повздовжня 
координата на обтискній ділянці 0l , які задовольняють граничним умовам і 
деяким критеріям. 

На рисунках 1, 2 та 3 виведено розрахунок та графік для маршруту 
57х4→42х2 мм, сталь 10Х17Н13М2Т. 

Для кожного типу калібрувань обчислили значення Q-фактору і на 
рисунку 3 представили порівняння в аналітичній та графічній формі. 

 

 

Рисунок 1 – Введення даних в програму калібрування за методикою 
SMS-Meer 
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Рисунок 2 – Отримані дані калібрування, методика SMS-Meer 

 

 
 

Рисунок 3 – Аналіз калібровок зі застосуванням Q-фактору 
 

Висновки 
Виконано порівняльний аналітичний, графічний та з застосуванням Q-

фактору аналіз результатів розрахунків, який підтверджує корисність 
розрахунків за методиками SMS-Meer та ВНДТІ. Розроблену програму можна 
запропонувати для впровадження в учбовий процес та діюче виробництво. З 
аналізу умов калібрувань та умов технологічних факторів прокатки зроблено 
висновки: 

‒ найбільш оптимальними є калібрування з використанням оправки з 
криволінійною твірною форми робочої поверхні з малою початковою 
конусністю. Дослідження впливу ступеня крутизни зміни профілю оправки 
показали перевагу оправок з більш високим ступенем крутизни; 

- в межах допуску на точність товщини стінки заготовки, збільшення її 
товщини позитивно впливає на розподіл Q-фактору уздовж конуса 
деформації; 
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- розрахунок калібровок бажано вести так, щоб була можливість зміни 
положення оправки саме проти прямого руху кліті. 
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Магістрант С.С. Ревицький 
Керівник – доктор фіз. - мат. наук, професор В.Т. Маслюк 
Ужгородський національний університет, м. Ужгород 

 
 При розробці програмного забезпечення у розробників часто постає 
завдання спроектувати систему таким чином, щоб її можна було легко 
змінювати, розширяти, а також замінювати одні частини на інші. Проте 
більшість програм спроектовані так що являють собою монолітну систему, 
зміни в якій можуть призвести до проблем з підтримкою та подальшою 
розробкою. В даній статті буде розглянуто підхід, до побудови архітектури 
програмного забезпечення, який дозволяє будувати гнучкі, модульні системи. 
 Ознайомлення зі модульним підходом варто розпочати із визначення 
терміну “архітектура програмного забезпечення” [1]. 
 Архітектура програмного забезпечення  це структура компонентів 
програми або системи, їх взаємозв’язок між собою, а також принципи та 
керівництва для їх проектування і розвитку в часі. 

Архітектура програмного забезпечення  це будова програмного 
забезпечення, тобто представлення його як системи, що складається з деякої 
сукупності взаємодіючих підсистем. Зазвичай підсистемами являються окремі 
програмні системи. 

В цих двох визначеннях терміну “архітектура програмного 
забезпечення” чітко прослідковується ідея того що розробка системи являє 
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собою поділ її на підсистеми або ж компоненти, налагодження зв’язку між 
ними та розвиток їх як незалежних систем. Що в свою чергу змушує 
задуматись над тим як повинна будуватись програмний продукт, який 
повинен відповідати певним вимогам як з боку замовника, котрий виступає 
ініціатором розробки програми, так і розробника, який відповідає за технічну 
реалізацію поставлених перед ним вимог. 

Отже, модульне програмування являє собою парадигму, яка орієнтована 
на зменшення складності програмного забезпечення, можливість повторно 
використовувати вже написані модулі на інших проектах та дозволяє чітко 
поділити функціональність програми на окремі компоненти, котрі містять все 
необхідне для їх функціонування. Взаємозв’язок між такими компонентами 
відбувається через програмні інтерфейси через що розробникам не потрібно 
турбуватися про те як той чи інший модуль реалізований всередині. 

Щоб зрозуміти всю важливість модульного підходу візьмем до 
прикладу такий програмний компонент  Facebook SDK for Android [2]. На 
сторінці з документацією до даного компоненту вказано дуже важливу 
інформацію про структуру: 

 
Рисунок 1 – Структура Facebook SDK for Android 

 

Як бачимо з Рисунку 1, дане SDK поділене на окремі модулі, котрі 
розробляються незалежно один від одного і можуть бути використанні як 
окремо один від одного так і в сукупності. Важливість такого підходу полягає 
в тому що коли розробнику знадобиться функціонал з модуля Facebook-
Applinks, чи будь якого іншого, то йому не потрібно буде підключати весь 
SDK. Цей спосіб ефективно впливає також на такий момент в розробці, як 
розмір, який програма займає на носії даних (наприклад, жорсткий диск чи 
пам'ять мобільного пристрою). Нижче наведено рисунок з вказанням 
кількостей методів, котрі додаються до системи при підключенні кожного 
окремого модулю з Facebook SDK for Android. 
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Рисунок 2 – Facebook SDK for Android з кількістю методів на кожен модуль 

 

При підключені певних модулів Facebook SDK до власної системи додається 
певна кількість методів з програмних класів чи компонентів. Дана кількість впливає 
на обсяг пам’яті, котрий використовується тим чи іншим модулем. 

Висновки: 
- модульний підхід в розробці програмного забезпечення дозволяє 

повторно використовувати програмні системи та підсистеми; 
- модульний підхід дозволяє керувати обсягом пам’яті, який займає 

програмне забезпечення; 
- модульний підхід дозволяє об’єднувати модулі в програмний продукт 

на етапі компіляції або виконання; 
- замкнутість модулів позитивно впливає на взаємозв’язок між ними і 

чітко налагодити комунікацію між компонентами програми за допомогою інтерфейсів. 
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Безоправочне волочіння труб використовують після короткооправочного 

волочіння або прокатки на станах ХПТ або ХПТР, тому труби мають певну 
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різностінність. З метою виявлення факторів, які впливають на зміну 
різностінності, оцінки точності труб після безоправочного волочіння були 
досліджені маршрути виробництва труб з вуглецевих марок сталей (сталь 10, 
20, 20А, 10-20). Для кожного проходу розраховані абсолютна t і відносна 
різностінність 0=t0/t0cр заготовки і готової труби =t/tcр, коефіцієнт 
обтиснення по діаметру D0/D, ступінь тонкостінності t0/D0, ступінь 
попередньої деформації  і коефіцієнт зміни різностінності k=/0. Виконаний 
кореляційно-регресійний аналіз, визначені фактори, що впливають на зміну 
різностінності і побудовані регресійні моделі. Інтервали варіювання вихідних 
даних представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Інтервали варіювання вихідних даних для аналізу 
Параметр Діапазон варіювання параметру для вуглецевих сталей (сталь 10) 
0, % 0,80 … 13,5 
D0/D 1,009 … 1,6 
t0/D0 0,06 … 0,13 
 0 …75 

 
Проаналізовано вплив кожного чинника на величину  або k. 

Встановлено, що залежність K(0) має логарифмічний характер (рисунок 1) з 
високою величиною детермінації – 0,903. Отримали, що при різностінності 
заготовки 4% різностінність готової труби зменшується, в інших випадках з 
вірогідністю 90% різностінність збільшується, тобто наводиться.  

Проаналізовано залежність k(D0/D).Виявлено, що характер залежності – 
поліном другого ступеня (рисунок 2), при малих витяжках, менше 1,2 
різностінність збільшується, в інших випадках – зменшується.  

 
 

Рисунок 1 – Залежність зміни 
різностінності від різностінності 

заготовки K(0) 

Рисунок 2 - Залежність зміни 
різностінності від обтискання по 

діаметру 
 
Також проаналізовано залежність зміни різностінності від ступеня 

попередньої деформації. При аналізі використано надбудову Аналіз даних MS 
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Excel та інструмент - множинний нелінійний регресійний аналіз. В 
регресійний аналіз включені фактори Do/D, t0/D0, 0,.  

Отримана статистична розрахункова модель має наступний вигляд: 

 
2

0 0 0
0

0

10,565 10,622 3,723 8,184 0,952ln 0,005D D tk
D D D

        
 

 

Висновки 
Менш пластичні сталі мають більшу тенденцію до зміни різностінності. 

Інтенсивність виправлення (k<1) залежить від коефіцієнта обтиску по 
діаметру D0/D: чим більше значення D0/D, тим інтенсивніше виправлення 
різностінності. З метою виправлення різностінності (0>4%) при 
безоправочном волочінні необхідно збільшувати коефіцієнт витяжки. 

Результати досліджень впроваджені в розрахунки маршрутів та 
технологічних карт виробництва з метою прогнозування різностінності 
готових труб при волочінні та запровадженню скорочення витрат металу на 
виробництві. 

Посилання 
1. Соловйова, І.А. Проектування комбінованих маршрутів виробництва 

холоднодеформованих труб/ І.А. Соловйова, В.Ф. Балакін, Ю.М. 
Николаєнко, К.С. Білан // Системні технології. – 2017. – Вып. . – С.56-62. 
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2.  Соловйова, І.А. Прогнозування точності труб при безоправочному 
волочінні/ І.А. Соловйова, Ю.М. Николаєнко // Системні технології. – 2020. 
– № 5. – С. 30-36. 

 
 
 
 

ЩОДО ОКРЕМИХ НЕДОЛІКІВ НЕЙРОМЕРЕЖ  
ПРИ СТВОРЕННІ АНІМАЦІЙ 

 

Магістрант М.О. Совєцький 
Керівник - доц., канд. техн. наук Н.М. Сердюк 

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 
 

Загальна ідея штучного інтелекту є в проходженні циклу «сприйняття-
мислення-дія». Існують 3 кроки, при яких інтелектуальний агент (програма, 
яка самостійно виконує завдання, вказане користувачем комп'ютера, 
протягом тривалих проміжків часу) виконує певні дії: 

 сприйняття - агент самостійно розпізнає, або йому повідомляють 
дані про оточення; 

 мислення - агент приймає рішення про те, як вчинити в даній 
ситуації; 

 дія - агент виконує дії для реалізації своїх рішень [1]. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 316 

Сьогодні існують безліч різних підходів до машинного навчання штучного 
інтелекту. Одним з хороших прикладів - це алгоритм AlphaStar від компанії 
DeepMind. Поведінка AlphaStar генерується нейронною мережею глибокого 
навчання, яка отримує через інтерфейс гри сирі дані (список ігрових персонажей 
та їх властивостей) і дає на виході послідовність інструкцій, які є діями в грі [2]. 
Але у алгоритма є великий недолік, якому поки не знайдено рішення. Недолік 
полягає в тому, що алгоритм вимагає безліч обчислень, так що йому може 
знадобиться хмарне обчислення, або ж кластер. 

 
 

Рисунок 1 – Візуальне уявлення алгоритму AlphaStar  
 
Крім цього, існує ще алгоритм, створений розробниками з 

Единбурзького Університету, для створення реалістичних рухів персонажів в 
іграх. Навчена на Motion Capture траєкторіях нейромережа намагається 
копіювати руху реальних людей, але при цьому адаптує їх під персонажів 
відеоігор [3]. Агент отримує відеозаписи руху людей або тварин, їх фізичні 
дані, та на основі цього навчається фізично коректно анімувати ігрову модель 
в симуляції. 

Так само ведеться розробка алгоритмів машинного навчання для 
симуляції фізичних об'єктів, таких як вода, вогонь, дим, різні тканинні 
вироби. Агенту подаються різні фізичні формули, а він вже в свою чергу 
виробляє навчання. 

Якщо брати до уваги все перераховане вище, то впровадження 
нейромереж в ігрову індустрію буде вдалим рішенням. При стандартному 
підході створення штучного інтелекту в іграх, програміст не може врахувати 
всі можливі умови поведінки, в той час як нейромережа може в момент 
симуляції знаходити для себе нові варіанти вирішення задач. 
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Наступним плюсом буде спрощення та здешевлення створення 
анімацій. Більше не потрібно буде наймати професійних акторів або 
каскадерів для створення специфічних наборів анімацій, а досить лише 
подати нейромережі дані з різних відео. 

Так само нейромережа може поліпшити оптимізацію в симуляції, 
спростивши відпрацювання фізичних об'єктів на сцені, що дозволить менше 
споживати апаратних ресурсів. 

Висновок. Впровадження нейронних мереж в ігрову індустрію 
почалося не так давно, але вже існують безліч алгоритмів які в подальшому 
своєму розвитку дозволять споживати значно менше ресурсів, що дозволить 
ігровим компаніям робити більш реалістичний штучний інтелект в його 
поведінці, а так само його фізичну взаємодію з ігровим світом зі зменшенням 
фінансових та часових витрат. Але на даний момент деякі з алгоритмів мають 
недоліки в великих обчислювальних потужностях. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ  
В МАЛИХ ТЕПЛИЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ 

 

Магістрант Є.В. Татаревський 
Керівник – доц., канд. техн. наук Ю.М. Бастріков  

Національний політехнічний університет, м. Одеса 
 
Теплиці є важливою частиною сільськогосподарських та садівничих 

секторів нашої країни [1]. Однак на ринку майже відсутні бюджетні варіанти 
автоматизації невеликих приватних хазяйств. Розроблена система автоматизації 
призначена для вирішення задач з регулювання температури та вологості повітря 
всередині теплиці (приміщення), крапельному поливі вирощуваних культур, 
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освітлюваності, а також опаленні. Така система має легко встановлюватися, бути 
доступною для користувачів та легкою в експлуатації. 

Для підтримки необхідної вологості повітря і ґрунту в теплицях необхідно 
періодично розпорошувати воду [1,2]. Щоб зменшити вплив води, що 
розпорошується, на температуру повітря і ґрунту в теплиці, необхідно, щоб її 
температура дорівнювала температурі повітря в теплиці. Для одержання води 
необхідної температури використовується змішувальний пристрій (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема змішувального пристрою 

 

Бак наповнюється за допомогою двох потоків гарячої і холодної води, 
що мають змінні миттєві витрати  tF1  і  tF2 . Вихідний потік має масову 
швидкість витікання  tF0 . 

Автоматизована система управління повинна відстежувати кліматичні 
параметри и керувати виконуючими механізмами, бути легкою в 
обслуговуванні та експлуатації та фінансово доступной. Параметри об’єкта 
якими керує система: 

1 Температура повітря в теплиці; 
2 Вологість повітря; 
3 Вологість ґрунту; 
4 Освітлюваність. 
Система має забезпечувати відображення необхідної інформації 

користувачу за допомогою LCD-дисплею. 
На рис.2 представлена структурна схема системи автоматичного 

управління мікрокліматом 
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Рисунок 2 – Структурна схема 
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Для реалізації наведених функцій доцільно обрати платформу Arduino 
[3]. Вона дуже проста і наочна, не потребує багато часу при розробці. В 
середовищі Arduino IDE можливо скласти код, який дозволить 
використовувати для реалізації означених функцій, при цьому не вимикаючи і 
абсолютно не втручаючись в його роботу. Основне призначення Arduino – 
взаємодія з сенсорами та пристроями, що підходить для апаратних проектів, 
де потребується реагувати на різноманітні сигнали сенсорів та ручний ввід. 
Arduino має велику кількість сумісних модулів, тому знайти и встановити 
потрібний модуль не складно. 

Arduino ідеально підходить для організації взаємодії між датчиками та 
виконавчими пристроями, де повноцінна операційна система просто не 
потребується, так як потрібна проста обробка сигналів та реакція на них. 

На жаль, ця система без додаткових модифікацій не здатна працювати в 
мережі Інтернет. Для того щоб встановити надійне з’єднання вона потребує 
підключення додаткових модулів до плати. Модифікація Arduino Nano, яка 
працює на чипі ATmega328може з успіхом виконувати цю задачу. Arduino 
Nano має 14 цифрових контактів, 8 аналогових та 6 апаратних широтно-
імпульсних модуляторів. 

Для системи управління обрані наступні електричні датчики: 
Датчик температури та вологості DHT11, який являє собою термістор, 

поєднаний з ємнісним датчиком вологості на одній платі. Так само він 
оснащений аналого-цифровим перетворювачем і дозволяє зчитувати вже 
цифрові значення температури і вологості. 

Ємнісний датчик вологості ґрунту – це аналоговий датчик призначено 
для вимірювання значень вологості ґрунту в теплиці. 

Управління освітлюваністю реалізовано за допомогою годинника 
реального часу. Це технічне рішення прийнято з економічного погляду. 
DS1307 – це невеликий модуль призначений для підрахування часу. Зібраний 
на базі мікросхеми DS1307ZN с реалізацією живлення від літієвої батарейки 
(LIR2032), що дозволяє працювати автономно протягом довгого часу. 

Обмін даними с іншими пристроями здійснюється по інтерфейсу I2C. 
Реалізація схеми проводилась навісним монтажем. Arduino Nano 

закріплена на макетну плату, де вона за допомогою конекторів з’єднана з 
периферійними пристроями (рис. 3 та рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 – Фото зібраної схеми 

 
Рисунок 4 – Фото зібраного макету 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 320 

В системі автоматизації є доцільною розробка засобів керування та 
налаштування системи безпосередньо через пристрої вводу-виводу. Так за 
допомогою клавіатури та LCD-дисплею реалізується інтерфейс користувача, 
який може вносити зміни та налаштування в роботу системи. 

В меню системи має відображатися основна інформація про стан 
основних параметрів, які підлягають регулюванню. Також має відображатися 
інформація про стан виконавчих пристроїв.  

Висновки 
1. Система автоматичного регулювання процесів являє собою систему 

з датчиків на основі платформи Arduino. Одною з переваг даної системи є її 
здатність керування теплицею через Інтернет, за умови придбання модулю 
Ethernet. Навіть пересічному користувачеві не складе труднощів 
використовувати цю систему, так як інтерфейс інтуїтивно зрозумілий і 
простий. 

2. За допомогою датчиків забезпечується безперервний контроль за 
параметрами, результати передаються і аналізуються в контролері. Таким 
чином підтримуються  необхідні умові для рослин. 

3. Економічна важливість роботи виражається в створенні 
уніфікованої системи простої в експлуатації та ремонті для простих 
користувачів – дачників і садівників. Можна сказати, що дана система є 
однією з найдешевших подібних систем, і це ще більше привертає 
потенційного користувача. 
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Магістранти О.В. Федоров, О.М. Семенов, Ф.С. Шишкін 
Керівники – доц., канд. техн. наук І.А. Соловйова, ст. викл. Ю.М. Николаєнко 

Інститут інтегрованих форм навчання 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Для проектування ділянок холодної прокатки на станах ХПТР потрібно 

мати сучасне програмне забезпечення, за допомогою якого фахівець може 
розрахувати маршрути прокатки та технологічну карту виробництва для 
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обраного сортаменту, що важливе для визначення необхідного допоміжного 
обладнання та розрахунку його кількості.  

Мета роботи – розробка програмного забезпечення технологічного 
проектування ділянки ХПТР, яке корисне фахівцям виробництва та 
дослідникам. 

Результатом аналізу режимів роботи станів ХПТР, відомих методик 
розрахунків маршрутів [1-2], узагальнення даних і виведених регресійних 
залежностей параметрів процесу, з'явилися алгоритми, за якими і розроблене 
програмне забезпечення.  Для удосконалення методик розрахунків параметрів 
деформації виконали регресійно-кореляційний аналіз узагальнених 
експериментальних та практичних даних. Ретельно обрали апроксимаційні 
моделі, за якими було розроблено відповідне програмне забезпечення. На 
рисунку 1 представлено варіанти апроксимації обтиснення по діаметру, аналіз 
яких виявив, що точніший результат розрахунку ΔD  дає модель варіанту 3, 
тобто D = -0,0005D2 + 0,0927D + 1,4354, яку закладено в алгоритм 
розрахунку маршруту. 
 

 
 

Рисунок 1 - Апроксимація функціями величини ΔD для розрахунку 
діаметра заготовки (сортамент - групи I-III сталей) 

 
Загальна статистична модель обчислення товщини стінки заготовки (tz) 

від товщини готової або передільної труби t для І-ІІІ групи сталей має вигляд: 

*ln( )tz a t b  , 

де коефіцієнти моделі a, b залежать від типу стана ХПТР (stan).  
Зроблено спробу узагальнити формулу, тобто апроксимувати 

коефіцієнти  a, b моделі від типорозміру стана - 8,15,30,60 - Stan (для 
використання узагальненої формули в розрахунках). На рисунку 2 графічні 
зображені залежності з отриманими рівняннями регресії. В результаті 

D 
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отримали загальну математичну модель обчислення товщини стінки 
заготовки (tz) від типорозміру стана (stan) та товщини стінки готової труби (t).  
 

(0,0217*stan 0,661)* ln( ) (0,3657*ln(stan) 1,1391)tz t     (1) 
 

 

  
 

Рисунок 2 – Регресійні моделі розрахунків товщини стінки заготовки по 
товщині стінки готової труби 

 
Отримані моделі параметрів деформації впроваджені в програми 

технологічних розрахунків ділянок або технологічних ліній [3] виробництва 
труб на станах ХПТР. На рисунку 3 приклад розрахунку маршруту прокатки, 
для розмірів готової труби 8х0 ,25 отримано розміри заготовки 10х0,74.  

Розроблено програмне забезпечення калібрування інструменту, яке 
містить методики, розрахунки, таблиці довідкової інформації, креслення та 
фото. 
 

t t 

t t 
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Рисунок 3 – Розрахунок маршруту роликової прокатки 

 
Робоча довжина опорної планки розбивається на ділянки, як і робочий 

конус при прокатці на станах ХПТ. 
Для розрахунку коефіцієнтів витяжки по стінці по довжині робочої 

планки розроблена номограма, до якої в роботі виконані деякі удосконалення. 
Кожна лінія номограми має рівняння тренда (рівняння регресії) з 
розрахованими коефіцієнтами (рисунок 4). По рівнянням виконані 
розрахунки для t в кожному перерізі планки (див рис.4), які автоматично 
впроваджуються в розрахунок профілю планки в залежності з обраного 
маршруту прокатки. 

Всі моделі та розрахунки витратного коефіцієнта металу по маршруту, 
продуктивності обладнання, маршрутів та технологічних карт виробництва з 
коефіцієнтами метропрокату впроваджені в розроблену експертну систему 
аналізу маршрутів виробництва холоднодеформованих труб. Експертна 
система має потужну розрахункову базу, інтерфейс, що корисний експертам 
та користувачам і результати, які дають обгрунтований висновок по 
оптимальному вибору маршрутів виробництва труб певного сортаменту та 
розміру. 
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Рисунок 4 –Номограма для розрахунку коефіцієнту обтиснення стінки в 
контрольних перерізах [1, 2] та приклад її застосування в розрахунку 

 
Висновок 
Розроблені програми та розрахунки, аналітичні залежності параметрів 

деформації прокатки на станах ХПТР дають можливість їх використання при 
проектуванні ділянок роликової прокатки [3], при експертизі технологій та 
вибору оптимальних та ресурсозберігаючих режимів прокатки.  
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Процессы рудовосстановительной плавки контролируются по 

достаточно большому количеству показателей. При этом главные показатели 
неявны для плавильного персонала, поскольку, например, работа АСУ ТП 
сводится, в основном, к учету загруженной шихты и оценке электрических 
характеристик, как наиболее наглядно контролируемых. Плавильный 
персонал регулирует процесс, отсеивая несущественные параметры на 
текущий момент. Через несколько смен такие параметры, как величина 
перепуска электродов, навеска кокса или интенсивность выхода металла 
начинают играть более существенную роль в работе печи и тогда они 
включаются в общую оценку для адекватного воздействия на процесс. Такой 
подход приводит к расхождению в оценке оптимальности физико-химических 
условий восстановительных процессов. В результате этого шлак на печах 
зачастую выпускается непрогретым, что определяет недостаточную степень 
восстановления металла. Решение этой задачи возможно с использованием 
математического моделирования, однако на данный момент не существует 
детерминированной математической модели рудовосстановительных 
процессов, поскольку такая модель слишком сложна и многофакторна, а 
поэтому целесообразно использовать возможности стохастических моделей. 

Для создания рационального алгоритма управления процессом 
выплавки марганцевых сплавов, но уже формализованного методами 
прикладной математики, наиболее подходит метод факторного анализа (ФА) 
[1]. Удобство ФА в том, что большие массивы данных сводятся к нескольким 
строчкам (или столбцам) с оценками влияния параметров процесса. При этом 
каждый столбец (фактор) отображает конкретную физическую величину или 
участок технологии. Так, при обработке массива с 26-ю переменными, 
соответствующими показателям работы печи РПЗ-63, ФА позволил выделить 
2 фактора, которые группируют между собой эти 26 показателей, и могут 
быть представлены в виде координатных осей. На печи имеется три фазы 
состояния вещества: твёрдое, жидкие расплавы шлака и металла и 
газообразные продукты. По этим фазам и идёт распределение факторных 
нагрузок. Шлак и шихта определяют один фактор, а газ и металл – второй. 
Количество металла пропорционально выделенному теплу (о тепловой 
энергии судят по мощности (Р) и по расходу электроэнергии (MWG)). 
Количество газа (M3) пропорционально восстановленному металлу (Me). На 
одной оси имеем количество шлака и основные составляющие шихты: 
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агломерат, кокс, кварцит (Agl , Koks , Kvt). На другой оси – мощность, 
выделяемую в печи, которая влияет на выход газа. Выход водорода и 
кислорода говорят о влажности шихты. То, что мощность (P) и расход 
электроэнергии (MWG) лежат рядом, говорит о минимуме простоев. 
Количество шлака (Slak) связано с количеством Mn в нём (Mn_sk). 

При недостаточной интенсивности восстановления растут количество 
шлака и процент (Mn) в нём. Содержание Mn в сплаве (Mn_me) зависит от 
перехода (Mn)  [Mn], т.е. из шлака в металл, поэтому вполне логично, что 
содержание Mn в металле (Mn_me) лежит на оси шлака. Так же содержание 
[Si] указывает на горячий или холодный ход процесса, что в свою очередь 
связано с количеством шлака. Количество подведенной энергии в большей 
степени влияет на процессы восстановления, а, следовательно, и на состав 
шлака. При интенсификации процесса восстановления Mn из (Mn) шлака, 
количество (SiO2) в шлаке будет возрастать, т.к. Mn восстанавливается легче, 
чем кремний. Поэтому (SiO2) лежит на оси «металла».  

При нормальной посадке электродов нижние слои ванны становятся 
более прогретыми, что способствует процессам восстановления. Это 
означает, что если имеется связь электрических параметров с выплавленным 
металлом (Ме), то посадка электродов оптимальна. Отрицательное (или 
противоположное) значение тока на факторной оси «Металл – электрические 
параметры» объясняется тем, что ток связан с сопротивлением обратной 
зависимостью. Перепуск электрода (L) и сопротивление (R) находятся рядом 
на одной оси, т.к. перепуск просто автоматически увеличивают при росте 
сопротивления. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что факторами 
являются два слоя печной ванны: один из которых охватывает шихтово-
шлаковую зону, а второй – шлако-металлическую зону ванны печи. Поэтому 
становится возможным объяснить, почему кокс и газовый уголь относятся к 
разным факторам. Кокс вступает в реакцию раньше, а газовый уголь, как 
менее активный компонент, достигает большей глубины реакционной зоны 
рудовосстановительной печи.  

Выводы 
1. В работе показана возможность использования факторного анализа 

для исследования взаимосвязи технологических и электрических режимов 
работы прямоугольной печи для выплавки марганцевых сплавов. 

2. Полученные результаты представляется возможным использовать 
для глубокого анализа процессов восстановления в рудовосстановительных 
печах. 

Литература 
1. Карл Иберла. Факторный анализ. пер c нем. – М.”Статистика”, 1980. – 398 с. 
 
 
 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 327 

CALCULATION OF PARAMETERS PROVIDING HIGH EFFICIENCY OF 
MINING LOCOMOTIVE DISC BRAKE 

 

Student D.Z. Chkhaidze, student A.S. Demianenko 
Adviser is associate professor, PhD A.G. Monia 

National metallurgical academy of Ukraine, Dnipro 
 
 Locomotive haulage is the main modern mode of transport in coal mines and 
provides more than 70% of cargo transportation by contact and battery 
locomotives. An increase in the productivity of mine rail transport is possible only 
with their high reliability. 
 The braking force, along with the traction force and the durability of the 
chassis elements, are the main characteristics that determine the efficient operation 
of a mine locomotive. 
 A steel or lined wheel is used as an actuator for the drive of a mine 
locomotive, which, when interacting with the rail, forms a friction pair. 
Undercarriage suspension system is the least durable link in a mine locomotive’s 
mechanical system. Reliability and durability of units and parts of the running gear, 
stability and safety of movement, traction and braking force depend on it. 
 When designing new mine locomotives and assessing the performance of 
currently used ones, it is necessary to take into account the peculiarities of their 
operation [1], which are characterized by frequent starts and stops, imperfection of 
the running gear (the presence of gaps in the axle box and the drive), low 
coefficient of adhesion (contamination of the rail track surface), the absence of 
traction control systems, severe dimensional restrictions, etc. 
 During operation of a mine locomotive, its running gear is a dynamic object, 
where vibrations are excited due to both the kinematic characteristics of the vehicle 
and inertial disturbances. Large dynamic loads arise in the drive elements and the 
running gear, due to the specific rolling process of the wheels, rigidly connected to 
each other by means of an axle in wheel pairs, along the track surface. 
 The use of elastic axlebox units, including rubber-metal elements, installed 
between the surfaces of the guide frame of the locomotive and the side surface of 
the axlebox unit [2], made it possible to reduce dynamic loads. 
 The operating characteristics of the wheel-motor unit and the suspension 
system of the mine locomotive in the process of acceleration and stationary motion 
were investigated by means of mathematical modeling in [3]. It also shows the 
advantages of an elastic axlebox unit with rubber-metal elements. 
 The work [1] describes a mathematical model of the movement of a mine 
locomotive under conditions of braking with a wheel-shoe brake. It is shown that 
the choice of rational parameters of a wheel-shoe brake with a sectional brake shoe 
makes it possible to increase the productivity and safety of locomotive haulage. 
 In [4, 5], a study of the process of braking a mine locomotive with a disc 
brake, which creates a pulsating braking torque on the axle of a wheelset, was 
carried out in order to realize the maximum possible coefficient of adhesion of 
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wheels to rails. Recommendations are given for the analytical selection of the 
braking torque for various states of the track. Constructive conceptual solutions for 
the manufacture of a disc brake with a multi-sector disc, which creates a pulsating 
braking torque, are proposed. 
 Article purpose is to calculate the optimal parameters of the drive of a mine 
locomotive by means of mathematical modeling during braking with a disc brake 
with a multi-sector disc under real operating conditions. 
 Forced oscillations of the wheel-motor unit of a mine locomotive (Fig. 1) 
during braking with a disc brake on a straight horizontal section of a rail track, 
taking into account the nonlinear characteristic of the interaction of a friction 
wheel-rail pair, can be described by a system of six second-order differential 
equations [5] 
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where, сm  is the mass of the composition; 3m , 4m  are reduced masses of the 
corresponding wheels; y, 3y , 4y  are linear movements of the locomotive and the 
corresponding wheels; y , 3y , 4y  are linear velocities; y , 3y , 4y  are linear 
acceleration; 3yC , 4yC  are the stiffness coefficients of the corresponding elastic 
elements; 3y , 4y  are coefficients of viscous internal resistance of the 
corresponding elastic elements; 3C , 4C  are the stiffness coefficients of the 
corresponding axle shafts of the wheel-motor unit; 3 , 4  are coefficients of 
viscous internal resistance of the corresponding axles of the wheel-motor unit; , - 
adhesion forces of the corresponding wheels;  3 3 3 8lF S m g , 

 4 4 4 8lF S m g  are traction forces of the respective wheels; 

  3
3 1 2 3 3 3 4 3 k th k S k S k S      ,   3

4 1 2 4 3 4 4 4 k th k S k S k S       are 

coefficients of adhesion of the corresponding wheels (in the braking mode take 
negative values) [5]; 1k , 2k , 3k , 4k  are numerical coefficients of the mechanical 
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characteristics of the friction pair;  3 3 3 3S r y y    ,  4 4 4 4S r y y     are 
relative slip of the corresponding wheels; 2I  is reduced moment of inertia of the 
gearbox, disc brake and engine relative to the axis of the wheelset, corresponding to 
one wheelset (depends on the location of the disc brake); 3I , 4I  are reduced 
moments of inertia of the corresponding wheels relative to the axis of the wheelset; 

2 , 3 , 4  are angular coordinates of the output shaft of the gearbox (axle of the 
wheel pair) and the corresponding wheels; 2 , 3 , 4  are angular velocities; 2 , 

3 , 4  are angular acceleration; r  is the radius of the wheel rolling circle; lm  is 
the mass of the locomotive; g  is acceleration of gravity; u  is gear ratio of the 
reducer; bM   is the moment of braking on the motor shaft. 
 

 
 
Figure 1 – Design diagram of a mine locomotive with a disc brake on the axle 

of a wheelset 
1 – traction motor; 2 – reducer; 3 – wheelset; 4 – elastic elements; 5 – drive 

carriage frame; 6 – disc brake 
 
 Let us determine the number of sectors of the brake disc made alternately of 
45 HB 415 steel and gray cast iron SCh 15-32 HB 200 in such a way that under real 
operating conditions the braking distance is minimal. Let us assume that brake pad 
linings in the form of an annular sector with a central angle 4   are made of 
6KX-1 friction material (cold-formed press material). The friction coefficients for 
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the indicated pairs of disc and friction lining materials are 0.535 and 0.41, 
respectively [6]. 
 The dependence of the pulsating braking torque on the motor shaft on the 
angular coordinate of the motor shaft 1  can be described with a sufficient degree 
of accuracy by the expression [5] 
 

    т 0 2 0 1
2M M A sin n M A sin n
u

          

      1 2
0 1 0 1 1 2

1 2
1 1      *M A sin n M sin n

 
   

 
 

         
,     (2) 

 
where, 0M , 0M   are the constant components of the braking moments, respectively, 
on the axle of the wheelset and on the motor shaft; n, n  are the number of periods 
of a sinusoid per revolution, respectively, of the wheelset axle and the engine shaft; 
A , A  are amplitudes of oscillations of variable components of the braking 
moments on the axle of the wheelset and on the engine shaft; 

   0 1 2 1 2
*A A M         ; 1 , 2  are coefficients of friction for two 

pairs of disc materials and friction linings. 
 The system of differential equations (1), taking into account formula (2), was 
integrated by the Runge-Kutta method using the standard software package 
«Mathematica» for four states of the rails (covered with sand; covered with sand 
crushed as a result of a previous trip; wet, clean; covered with liquid coal mud). 
 The calculation results show that for all four states of the rail track, the 
braking distance will be minimal when the number of sectors of the brake disc is 
equal to six. 
 

Conclusions 
1. On the basis of mathematical modeling of the process of braking a mine 

locomotive with a disc brake with a multi-sector disc, the optimal dynamic and 
kinematic characteristics of its drive are calculated for given initial data. 

2. It has been established that for four states of the rails (covered with sand; 
covered with sand crushed as a result of a previous trip; wet, clean; covered with 
liquid coal mud) the braking distance will be minimal when the number of sectors 
of the brake disc is equal to six. 
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ЭКВИВАЛЕНТИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Магистрант А.П. Шевченко 
Руководитель – проф. Е.Д. Пичугин 

Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса 
 

Решение задачи понижения порядка линейной динамической системы 
при сохранении характера ее переходного процесса позволяет значительно 
упростить вычислительные затраты. Для решения этой задачи нужно свести 
дифференциальное уравнение высокого порядка, описывающее переходный 
процесс к дифференциальному уравнению более низкого порядка. При этом 
процесс, описываемый последним уравнением, не должен отличаться от 
переходного процесса в исходной системе при идентичности возмущений. 

Как показывает практика, любая реальная система может быть описана 
уравнением порядка не выше пятого или шестого. В данной работе 
рассуждения ведутся на примере уравнения пятого порядка. Пусть исходная 
система описывается уравнением: 
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        (1) 

При отсутствии кратных корней характеристического полинома 
решение уравнения (1.1) можно представить в виде: 

    ttttt eCeCeCeCeCy 54321
543211

                                   (2) 
Решение уравнения второго порядка: 

xg
dt
dxgyr

dt
dyr

dt
ydr 10212

2

0                                                   (3) 
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при тех же условиях, имеет вид: 
tt eCeCy 21

212
                                                          (4) 

Очевидно, что переходные процессы в рассматриваемых системах 
будут совпадать (при одинаковых возмущениях) только в том случае, когда 
для любого момента времени у1= у2 . Последнее возможно, если постоянные 
интегрирования 543 ,, CCC  будут равными нулю. 

Выражения для постоянных интегрирования определяются формулой 
разложения Хэвисайда: 

i
pMp

pNC i












)(

)(                                                                (5) 

где )( pN  – операторный полином правой части дифференциального 
уравнения; )( pМ  – операторный полином левой части; i – означает, что в 
формулу подставляются значения указанных полиномов при p = . 

Точное совпадение переходных процессов возможно лишь при условии, 
что корни характеристического полинома левой части 3 ,4  и5  будут 
одновременно и корнями характеристического полинома правой части 
дифференциального уравнения (2). 

Наличие общих корней в правой и левой части уравнения (2) означает 
наличие общего множителя в характеристических полиномах левой и правой 
частей дифференциального уравнения исходной системы. Данный общий 
множитель называют «фантомным» полиномом. Его степень определяет 
величину понижения порядка дифференциального уравнения. 

Выводы 
1. В результате проделанной работы показана принципиальная возможность 

«точного» эквивалентирования. 
2. Установлено условие, при выполнении которого возможно «точное» 

эквивалентирование – наличие «фантомного» полинома. 
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ТРАВ'ЯНИСТИХ РОСЛИН ТА ВУГЛЕЛУЖНОГО РОЗЧИНУ 
 

Студент М.Д. Бобров 
Асистент Д.В. Сагалай  

Керівник - старший викладач І.Б. Ковальова  
Навчально-науковий Технологічний інститут 

Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг 
 

Однією з найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості 
Дніпропетровської області є металургія. Негативний вплив на навколишнє 
природне середовище здійснюють утворені гігантські відвали кар’єрів та 
шламонакопичувачів. Чотири найбільші шламонакопичувачі створили зону 
екологічної небезпеки для м. Кривий Ріг, а один з них – для більшості 
сільської території Широківського району. 

Техногенне навантаження складають хвостосховища і 
шламонакопичувачі м. Жовті Води та Західного Донбасу, а також теплових 
електростанцій; кар’єри м. Марганця, Покрову, Вільногірська; провали земної 
поверхні під шахтами західного Донбасу і Кривбасу, десятки відстійників і 
накопичувачів токсичних відходів [1]. Пил, що виділяється з поверхні, 
поширюється в атмосферне повітря на великі відстані, забруднюючи житлові 
масиви, сільськогосподарські угіддя, водойми. Тому необхідна розробка 
спеціальних способів і засобів по закріпленню цих поверхонь. Діяльність 
господарств агропромислового комплексу Дніпропетровської області в галузі 
рослинництва здійснюється із застосуванням заходів з підтримання вмісту 
органічної речовини (гумусу) у ґрунтах [2]. 

Трав'янисті рослини (рис.1) не мають глибоких і великих коренів, 
характерних для деревних рослин, які можуть зруйнувати гідрозахист 
шламосховища. Рослинність утворює досить розгалужену сітку рясних 
тонких корінців, коренів і кореневищ в самих верхніх горизонтах ґрунтів, 
формуючи так звану дернину. Також трав'яниста рослинність залучає в 
біологічний колообіг великі кількості вуглецю, азоту, щодо рухомого 
кремнезему, кальцію, магнію, калію, фосфору, сірки, міді, кобальту, 
збагачуючи ними верхні горизонти ґрунту (рис. 2), і утворює потужні 
гумусові горизонти (0,5-2,0 м) [2; 3]. 

В ході дослідження на базі Навчально-наукового Технологічного 
інституту була розроблена методика та проведена апробація способу 
вирощування сукулентів для утворення дернини на пилючих поверхнях за 
допомогою засухостійких трав'янистих рослин та вуглелужного розчину. 

Спосіб засадження полягає у нанесенні насіння рослин разом з робочим 
розчином на основі ВЛР (вуглелужний реагент) за допомогою 
гідромоніторної установки. Такий реагент може бути виготовлений на основі 
бурого вугілля, якого достатньо в Україні та має невелику вартість. Проведені 
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дослідження свідчать, що водні розчини ВЛР утворюють на пилячих поверхнях 
механічно міцні захисні покриття, які запобігають винесення пилу з поверхонь і 
ефективно протистоять водній ерозії. При концентрації розчину ВЛР 10 % та його 
витраті 5 л/м2, міцність покриття складає більш ніж 1,5 МПа.  

 

 
Рисунок 1 – Коренева система сукуленту 

 

 
Рисунок 2 – Структура ґрунту на основі шламу 

 
Після нанесення поступово випаровується волога і відбувається 

самовільне ущільнення гелю до утворення суцільного покриття. Дане 
покриття, яке утворилося після обробки мінерального субстрату вуглелужним 
реагентом, як полідисперсна система має в собі мінеральну, органічну, водну, 
біогенну та газову підсистеми. Ґрунт стає чорного кольору і збільшується 
ентальпія системи. Це призводить до збільшення температури ґрунту, 
поліпшення умов діяльності і підвищення активності ґрунтових 
мікроорганізмів, прискорення пробудження насіння і проростання рослин. 
Активно спостерігається підвищення засвоюваності добрив, прояв 
синергетичної дії при спільному застосуванні із засобами захисту рослин та 
регуляторами росту. Органічна підсистема являє собою в основній своїй масі 
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саме рослинність, яка сприймає кванти сонячної енергії, накопиченої 
гуматом. Це сприяє зростанню енергетики клітини, інтенсифікації обмінних 
процесів, прискоренню дихання, підвищенню надходження поживних 
елементів у рослину, прискоренню синтезу нуклеїнових кислот і білка, 
активізації білкового і вуглеводного обміну речовин, поліпшенню 
біохімічного складу рослин [4; 5]. 

Для вирощування використовували пластикові ємності (рис.3.) 
невеликої висоти з дренажними отворами в днищі. Отворів має бути декілька, 
їх розташовують по периметру контейнера, а також - в центрі. Ґрунт для 
пророщування насіння сукулентів був приготовлений зі шламу.  
 

 
Рисунок 3 – Підготовлені пластикові ємності 

 
На (рис. 4) представлені пророщенні паростки рослин через два місяці 

після їх посадки. 
 

 
Рисунок 4 – Пророщені паростки рослин 

 
Висновки 
Встановлено, що екологічна безпека територій впливу шламосховищ може 

бути забезпечена утворенням дернини на пилючих поверхнях за допомогою 
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засухостійких трав'янистих рослин, які пророщенні на ґрунтах, оброблених 
вуглелужним розчином (при концентрації розчину ВЛР 10 % та його витраті 5 
л/м2). Таке покриття, як полідисперсна система має в собі мінеральну, органічну, 
водну, біогенну та газову підсистеми. Це призводить до збільшення температури 
ґрунту, поліпшення умов діяльності і підвищення активності ґрунтових 
мікроорганізмів, прискорення пробудження насіння і проростання рослин, а 
також здатне закріплювати поверхневий шар і тим самим зупиняти повітряну 
ерозію субстрату. 
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КОМПЛЕКС НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 
ЯКОСТІ ЛУБ`ЯНОЇ СИРОВИНИ ІЗ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 
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Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 
 

Проблемам контролю та оцінювання якості лубоволокнистої сировини 
зі стебел льону олійного присвячено багато вітчизняних та світових 
публікацій [1]. Питання розробки стандартів на солому, тресту, волокно 
льону олійного та готові вироби на їх основі стоїть на порядку денному не 
тільки в Україні, а й в економічно розвинених країнах світу: Канаді, США, 
Фінляндії, Німеччині, Швеції, Польщі, Італії, Франції, Російській Федерації, 
Республіці Білорусь [1, 2]. Це пов’язано, перш за все, із стрімким попитом 
насіння льону олійного на світовому ринках [3]. Як наслідок, раціональне 
використання стебел даної культури набуває актуальності в промисловості, 
забезпечуючи підприємства додатковою луб’яною сировиною та одночасного 
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вирішення питання екологічного характеру, а саме їх безпечної утилізації після 
збирання насіння.  

До слова, нині всесвітнім девізом поведінки «сучасної людини» у 
навколишньому середовищі являється «Раціональне використання природних 
ресурсів з метою збереження світової екології» [4]. Тому, у суспільстві 
зростає попит на різногалузеву продукцію, що максимально наближена до 
природнього зовнішнього вигляду та виготовлена із натуральної 
екологічночистої сировини. 

Вагомим внеском у сфері розвитку стандартизації на продукцію зі 
стебел льону олійного було створення підкомітету D13.17 on Flax and Linen 
міжнародного комітету D13 on Textiles, за сприянням організації 
American Flax Fiber (AmeriFlax, Північна Америка) та головного 
інноваційного центру Канади FibreCity. В результаті проведених наукових 
робіт були розроблені загальні стандарти для оцінки якості волокон льону 
олійного та льону-довгунцю (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Міжнародні стандарти для оцінки якості волокон льону олійного 

та льону-довгунцю  

Дані стандарти перезатверджуються кожні 5 років, а за їх методикою 
визначаються якісні показники: міцність, довжина, лінійна щільність, колір та 
засміченість, що необхідні при визначені сфери застосування одержаних 
волокон. При цьому, солома та треста льону олійного не підлягають 
стандартизації [5]. 
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Рисунок 2 – Вітчизняні нормативні документи для оцінки якості  

соломи, трести та волокна льону олійного 
 

На підставі вищезазначеного, використання всього потенціалу льону 
олійного, що є у достатньому обсязі в Україні являється своєчасним та 
актуальним питанням сьогодення. Для вирішення поставленого завдання було 
проведено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень 
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результати, яких покладено в основу нової системи оцінювання 
досліджуваної луб’яної сировини.  

Висновки 
1. Підсумком теоретичних та експериментальних досліджень є 

розроблення нормативних документів, а саме технічних умов, що 
затвердженні на державному рівні згідно новітньої комплексної системи 
оцінювання соломи, трести та волокон льону олійного (рис. 2). 

2. Згідно нової методології контролю якості соломи та трести льону 
олійного створено програмне забезпечення Flax CQSoilseed Flax та 
CQRoilseed Flax, що дозволяє істотно прискорити процес оцінювання 
сировини забезпечивши автоматизацію процесу обчислення їх номера. Для 
оцінювання якості волокна льону олійного розроблено каталог зразків 
продукції зі стебел льону олійного, одержаної після певних технологічних 
ліній, що придатна для виготовлення текстильних матеріалів побутового та 
технічного призначення і целюлозних виробів. 

3. Економічно обґрунтовано доцільність використання розробленої 
документації на підприємствах України з метою реалізації сертифікованої 
продукції та ефективність впровадження вітчизняних технологій переробки 
стебел льону олійного. Встановлено, що навіть за умови мінімального виходу 
волокна з трести 11 %, чистий річний прибуток від реалізації продукції 
(технічного волокна та костриці) дорівнюватиме 1 772 079 грн, 
рентабельність переробки трести – 57 %, а окупність витрат – 1,74 року. За 
умови виходу волокна зі стебел 26 % чистий річний прибуток від реалізації 
продукції із трести льону олійного (технічного волокна та костриці) 
становитиме 6 120 418 грн, рентабельність переробки трести – 198 %, а 
окупність витрат – 0,51 року. 
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АНТТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА БІОРІЗНОМАНІТТЯ  
ТА СОСНОВІ НАСАДЖЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

Аспірант П.В. Діденко, аспірант В.І. Устименко 
Поліський національний університет, м. Житомир 

 
Постановка проблеми. Природний фонд нашої країни – це те, чому 

необхідно приділяти особливу увагу у 21 столітті, коли антропогенний вплив 
людини на природу збільшується. Будівництво нових заводів, міст, 
електростанцій змінюють ландшафт, впливають на біорізноманіття та ліси і 
негативно впливають на екологію в цілому. Наявні проблеми в Поліссі частково 
спричинені відсутністю екомережі, що створювала б екологічний коридор на 
території Полісся, а також наслідками Чорнобильської катастрофи 1986 року. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми українського 
Полісся на Житомирщині вивчаються великою кількістю вчених-біологів, які 
вносять свій вклад у формулювання проблем впливу людини на навколишнє 
середовище. До числа таких вчених входять: Бумар Г.Й., Кохан О.В., Журбас 
К.В., Матвєєв С.Р., Мовчан Я.І., Парчук Г.В., Устименко П.М., Філоненко 
Ю.М., Бездухов О.А. Деякі із цих вчених  займалися вивченням однієї 
особливості розвитку житомирського Полісся – наслідки аварії на ЧАЕС. На 
їх думку, це один із найбільш сильних факторів антропогенного впливу на 
біорізноманіття та ліси. 

Виділення невирішених раніше частин даної проблеми. Стаття, 
особлива тим, що вона здійснює аналіз різних досліджень антропогенного 
впливу на природу житомирського Полісся. Аналіз здійснюється шляхом 
зосередження інформації різних вчених та її сортування. 
Цілі статті. До головних цілей можна віднести: 1) Збір інформації про ліс, 
тваринний світ та біорізноманіття Полісся із різноманітних джерел; 2) 
Приділення уваги Аварії на ЧАЕС і її впливі на оточуючі території. 

Виклад основного матеріалу. В Україні триває постійна робота над 
створенням різноманітних схем і програм, які дозволили б зберегти екологію 
на даній території. Частково, це вдається, шляхом проведення санітарних 
рубок, на території Полісся, будівництвом різноманітних об’єктів, що 
формують екомережі на території Житомирщини. 

Відповідно до Закону України "Про екомережу" до структурних 
елементів екомережі відносяться ключові, сполучні, буферні та відновлювані 
території. Ключові території забезпечують збереження найбільш цінних і 
типових для даного регіону компонентів ландшафтного та біорізноманіття. 
Сполучні території (екокоридори) поєднують між собою ключові території, 
забезпечують міграцію тварин та обмін генетичного матеріалу. Буферні території 
забезпечують захист ключових та сполучних територій від зовнішніх впливів. 
Відновлювані території забезпечують формування просторової цілісності 
екомережі, для яких мають бути виконані першочергові заходи щодо відтворення 
первинного природного стану. Перелік сполучних територій екомережі включає 
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території, що забезпечують зв'язки між ключовими територіями та цілісність 
екомережі. Це 3 широтних природних коридори, що забезпечують природні 
зв'язки зонального характеру:  

1)Поліський (лісовий) екокоридор, що охоплює основні болотні 
масиви, регіони головного водозбору Дніпра з притоками та частково - 
водозборів Західного Бугу, Південного Бугу, Дністра, Сіверського Дінця; на 
цій території порівняно багато незмінних ландшафтів.  

2)Галицько-Слобожанський (лісостеповий) екокоридор, до якого 
потрапляють ділянки басейнів усіх рік першої величини, зони Карпатської та 
Подільської ендемічності, пралісові ділянки - букові та смерекові - в 
Карпатах, діброви Поділля та Слобожанщини, сосняки Слобожанщини, 
грабові ліси Розточчя, степові ділянки Опілля, Придніпров'я, реліктові 
крейдові ценози Сіверського Дінця, рефугіуми реліктових угруповань в 
Карпатах, на Опілля, Поділлі.  

3)Південноукраїнський (степовий) екокоридор, до якого потрапляють 
клаптики степових ділянок, літоральні та аквальні екосистеми, петрофітні та 
плавневі ценози, ендеми та релікти Прибужжя, Приазов'я, степового Криму. [1] 

Наразі не існує затвердженої мапи екомережі України в завершеному 
вигляді. Існують окремо затверджені, або такі, що розробляються, регіональні 
схеми екомережі. .Поняття про екологічний коридор тісно пов’язане з 
поняттям екологічної мережі (екомережа); він є невід’ємною складовою 
екомережі і може включати в себе різні  за  функціональним призначенням  
ключові, сполучні та буферні території. Шацький національний природний 
парк, національний природний парк «Мале Полісся», Поліський природний 
заповідник, Рівненський  природний заповідник, Древлянський  природний 
заповідник - це лише невеликий перелік об’єктів природно-заповідного 
фонду, що є ядрами Поліського екологічного коридору. Поліський 
екокоридор проходить через усю зону широколистяних (мішаних хвойно-
широколистяних) лісів і має важливе значення, насамперед, у гідрологічному 
відношенні. За площею, вкритою природною рослинністю, та її збереженістю 
Українське Полісся поступається лише Карпатам.  

В питанні розподілу територій екомережі в Україні та Європі, слід 
звернутися до статистичних даних, які ображено в таблицях 1 та 2. 

 

Таблиця 1. Розподіл території екомережі в Україні 
Площа, тис. га Відхилення № 

з/п 
Складові 

екологічної 
мережі 2006 2007 2009 2010 2011 Абс., (+,-) Відн., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Сіножаті та 

пасовища 7950,5 7924,3 7918,0 7899,5 7892,9 -57,6 99,3 

2. Ліси та лісовкриті 
площі 10503,7 10556,3 10570,1 10591,9 10601,1 97,4 101 

3. Відкриті 
заболочені землі 966,0 975,8 978,0 979,4 979,9 13,9 101,4 
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Продовження таблиці 1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Радіоактивно 
забруднені землі, 
що не 
використовуються 
у господарстві 

126,4 126,1 125,3 125,3 125,4 -1,0 99,2 

5. Відкриті землі без 
рослинного пок-
риву або з незнач-
ним рослинним 
покривом 

1040,5 1038,2 1032,8 1029,9 1028,3 -12,2 98,8 

6. Води 2416,9 2421,6 2422,5 2423,2 2423,5 6,6 100,3 
7. Загальна площа, 

тис. га 23004 23042,3 23046,7 23049,2 23051,1 47,1 100,2 

  Відсоток від 
загальної площі 
України, % 

38,1 38,16 38,17 38,18 38,19 0,09 - 

Таблиця 2. Розподіл територій екомережі в Європі 
№ 
з/п Країни - члени ЄС 

Загальна 
кількість 
територій 

Загальна 
площа, 

км2 

Площа 
території 

суходолу, км2 

Загальна 
площа, % 

Площа 
морських 

територій, км2 
1  Бельгія  458 5136 3870 12,7 1266 
2  Болгарія  332 38606 37634 33,9 972 
3  Чеська республіка  1125 11072 11072 14 0 
4  Данія  350 22390 3849 8,9 18541 
5  Німеччина  5266 80729 55061 15,4 25688 
6  Естонія  561 14663 8037 17,8 6626 
7  Ірландія  583 15885 9122 13 6,763 
8  Греція  419 42955 35804 27,1 7151 
9  Іспанія  1787 147591 137317 27,2 10275 
10  Франція  1752 110088 68790 12,5 41298 
11  Італія  2549 62623 57736 19,2 4886 
12  Кіпр  61 1760 1627 28,4 132 
13  Латвія  325 7865 7305 11,3 560 
14  Литва  488 8565 7879 12,1 686 
15  Люксембург  60 471 18,1 18,1 0 
16  Угорщина  523 19939 19939 21,4 0 
17  Мальта  35 50 41 13 9 
18  Голландія  215 17506 5725 13,8 11781 
19  Австрія  220 12324 12324 14,7 0 
20  Польща  958 68043 60782 19,4 7261 
21  Португалія  147 20951 19202 20,9 1748 
22  Румунія  381 44227 42654 17,9 1573 
23  Словенія  286 7205 7203 35,5 2 
24  Словакія  420 14141 14141 29 0 
25  Фінляндія  1833 55672 48758 14,4 6914 
26  Швеція  4074 64978 57124 13,8 7854 
27  Великобританія  898 54474 17683 7,2 36791 

Разом 26106 949910 751150 17,5 198760 
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Українське Полісся простягається із заходу на схід на 750 км і є 
важливою складовою транснаціонального екокоридору Європи. Воно є одним 
з головних міграційних шляхів птахів та осередком специфічної 
післяльодовикової рослинності та флори. [2, c.4] 

Вирішення даного питання необхідно має відбуватися на 
законодавчому рівні. Існує велика кількість кодексів, які захищають природу 
від згубного впливу людини. Це Лісовий, Водний кодекс, Закон України «Про 
Червону книгу України» та інші.  

Окрім шкідливого впливу на природу шляхом викиду в неї токсичних 
речовин, людина залишає в ландшафті результати своєї діяльності. Такі 
явища називають антропогенною морфоскульптурою, до якої належать 
форми рельєфу, створені в результаті людської діяльності. Їх виникнення 
найчастіше пов’язане з видобутком корисних копалин, будівництвом, 
виробництвом сільськогосподарської продукції, військовими навчаннями і 
веденням бойових дій та спорудженням різноманітних об'єктів рекреаційного 
призначення. Зазначені види людської діяльності зробили суттєвий внесок і у 
формування поверхні Українського Полісся. [3, с.1] 

На території Полісся значна кількість антропогенних форм рельєфу 
виникає внаслідок лісозаготівельної діяльності та первинної обробки 
деревини. Так, велика кількість пилорам часто стає причиною утворення 
таких, форм рельєфу, як тирсові відвали. В окремих місцях вони мають 
висоту до 3-4 м і можуть займати площу у кілька десятків м². Тирсові відвали 
належать до антропогених форм рельєфу, які існують досить короткий період 
часу і протягом свого існування постійно змінюють форму та розміри, Крім 
того, під час заготівлі деревини, гілки та хмиз стягуються у великі купи, які 
потім спалюються. Внаслідок цього утворюються невеликі підняття, які 
найчастіше мають висоту 10-15 см, та діаметр – 2-3 м. [3, с.4] 

Слід пам’ятати, що природа – механізм, компоненти якого дуже тісно 
пов’язані. Наприклад, вирубування лісів, або навіть його опромінення 
радіоактивними речовинами негативно впливає на тваринний світ, що 
знаходився на даній території.  

Слід сказати про найбільш негативний наслідок людської діяльності – 
Чорнобильську катастрофу, а саме її вплив на природу Полісся. Чернов Б.О. 
надає таку характеристику територіям Житомирського Полісся після аварії на 
ЧАЕС: «У Поліській Зоні відчуження на звільнених від господарської 
діяльності територіях відбулися інтенсивні процеси здичавіння земель, тобто 
колишні сільськогосподарські угіддя трансформувалися у перелоги і разом з 
пасовищами й сінокосами зазнали перезволоження, підтоплення, 
заболочення, заростання чагарниками. На їх території утворились і 
розвиваються, за класифікацією Г. І. Денисенка, «умовно-натуральні лісові 
антропогенні ландшафти, а сільськогосподарські перетворились на довговічні 
саморегульовані ландшафти». час катастрофи з рослин з високою 
радіочутливістю з хвойних є сосна звичайна. Сосновий ліс першим і зазнав 
потужного іонізувального опромінення, коли на відстані 1 км від ЧАЕС 
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перекрив шлях радіоактивній хмарі. У перші ж години опромінення з гарячої 
хмари дозою понад 60 Гр почала відмирати меристема бруньок пагонів та 
хвоя, яка після руйнування хлорофілу набула червоно-жовтого кольору, а ліс 
отримав назву «Рудий ліс». Загальна площа загиблих лісових масивів – 
близько 8 км². «Рудий ліс» спішно вирішили поховати –зрізали найбільш 
забруднений ліс понад 500 га і разом з радіоактивним ґрунтом скинули у 
необладнані перезволожені траншеї. Це призвело до того, що рухливі форми 
радіонуклідів залучились у тривалі і некеровані біохімічні процеси міграції у 
природному середовищі. Після аварії поспіхом, нашвидкуруч створили ще 
понад 800 радіаційних сховищ, як вважали, терміном на 5-6 років, але вони й 
донині проявляють свою згубну дію, оскільки це сотні тисяч кубометрів 
радіаційних матеріалів [4, с.1-2] 

Актуальною залишається і проблема забруднення Сs-137 продуктів лісу 
з перевищенням на окремих територіях допустимих рівнів удесятки разів. Так 
у 10 районах Житомирської області (Народицькому, Коростенському, 
Овруцькому, Малинському, Ємільчинському, Лугинському та ін.) заборонена 
централізована заготівля дикорослих ягід та грибів, лікарських рослин. У 
2006 р. середній вміст Сs-137 тут перевищував допустимі рівні у сухих грибах 
у 2–50 разів, у сухих ягодах чорниць – у 2–10 разів. [5, c.2] 

Стосовно диких тварин можна сказати, що зона відчуження позитивно 
вплинула на популяцію деяких диких тварин. Багата кормова база і 
відсутність людей сприяли збільшенню у 8-10 разів чисельності дикого 
кабана, помірному росту популяцій лося і козулі. Розмноження козулі 
стримують вовко-собаки і вовки, кількість яких збільшилася до 5-7 виводків. 
Сприятливі умови склалися для розмноження хутрових звірів –бобра, видри, 
ондатри. З семи видів рептилій, за чисельністю домінує ящірка прудка. Де є 
вода, трапляються болотяна черепаха і вуж звичайний, а у болотистих лісових 
ландшафтах живе гадюка звичайна. За даними М. І. Кузьменка, при 
опроміненні яєць рептилій дозою 10 Гр гинуть від 10 до 50 % зародків і 
стільки ж гине дорослих особин при одноразовому опроміненні дозою 1·10² 
Гр. В Поліському лісовому ландшафті до аварії гніздувалось 15 видів птахів. 
У 1992 р. виявлено тільки 8 видів, наприклад кількість гнізд перелітної 
мухоловки строкатої становила 60 %, аборигенки синиці великої – 31 %. 
Лелеку білого з 1990-х років можна побачити тільки в місцях проживання 
людей. Колонія мартина звичайного уподобала водойму-охолоджувач, де до 
катастрофи гніздилося близько 2000 пар, нині чисельність скоротилась до 50 
пар. Зникла горлиця садова, у 1995 р. у м. Чорнобиль бачили її останнє 
гніздування. З 12 великих і декілька дрібних колоній з 4 тисячами птахів 
внаслідок підвищеної смертності більшість колоній зникли. Гніздування 
шпаків у 1989 р. орнітологи не виявили зовсім, але з 1995 р. на ділянках 
широколистяного лісу спостерігали кілька сотень пар. Після катастрофи 
зникла й сорока, а нині починає повертатись. Хороші умови для гніздування, 
достатня кількість поживи упродовж усього року сприяли розмноженню 
орлана-білохвоста. [4, 3 с.]  
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Жодна катастрофа ХХ століття не мала таких тяжких екологічних 
наслідків, як Чорнобильська. Це трагедія не регіонального, а глобального 
масштабу. В перші дні після аварії викид радіоактивних речовин в атмосферу 
– 77 кг. Для порівняння – під час вибуху ядерної бомби над Хіросімою було 
викинуто лише 740 г радіонуклідів. Під час вибуху на ЧАЕС у атмосферу 
потрапили багато довго живучих радіонуклідів, таких як цезій-137, стронцій-
90. Забруднені радіонуклідами прилеглі до станції території України – 5 млн 
га, а також прилеглі території Білорусі, Росії та країн Європи. [6, 1 c.] 

Отже, ЧАЕС вплинула на природний фонд Полісся як позитивно так і 
негативно. Існують тварини, які з’явилися у наслідку схрещення в умовах 
радіоактивності зони відчуження. Багато різновидів птахів перестало 
гніздуватись і взагалі зникло. Але з плином часу тварини повертались на старі 
місця і почали розмножуватись на території з таким високим рівнем радіації. 

Висновки  
Якщо звернути увагу на вищесказане, то можна зробити декілька 

висновків, які підкреслять необхідність привернення уваги до проблеми 
біорізноманіття і соснових лісів на території Житомирського Полісся.  

Перше – необхідність законодавчого розподілення природних ресурсів 
на екомережі, які охоронялись би законом.  

Друге – необхідність більш якісного дослідження наслідків аварії на 
ЧАЕС у віддалений період, для чого, зокрема потрібно збільшити 
фінансування моніторингу територій що постраждали від аварії. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ МІСЦЕВИХ ВАГОНІВ  
НА СОРТУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ 

 

Аспірант М.Д. Ломотько 
Керівник - проф., док. тех. наук. О.М. Огар  

Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 
 
Вступ. Одним із факторів, що впливає на прибуток ПАТ «Укрзалізниці» 

є ефективне використання місцевих вагонів. За допомогою цих вагонів в 
складі поїздів доставляються вантажі від станції відправлення до станції 
призначення. Багато часу займає обробка місцевих вагонів на сортувальній 
станції, що в свою чергу впливає на якісний, кількісний і економічний 
показник роботи станції. В сучасних умовах це є небажаним. Тому 
вищезазначені причини є підставою для перегляду технологічної лінії 
обробки місцевих вагонів на сортувальній станції, але в рамки системи  
АСК ВП УЗ-Є. Так як за допомогою цієї системи взаємодіють більшість 
елементів технологічної лінії обробки місцевих вагонів на сортувальній 
станції.  

Деякі операції з місцевими вагонами виконуються автоматично, а інші, 
або частково автоматично, або вручну. Ручні операції з місцевими вагонами 
являються трудомісткими, тривалими за часом, небезпечними і не 
економічними. Тому перегляд всієї технологічної лінії обробки місцевих 
вагонів на сортувальній станції в рамках системи АСК ВП УЗ-Є зараз є 
актуальною. 

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення 
ефективності обробки місцевих вагонів на сортувальних станціях шляхом 
автоматизації окремих ланок у технологічній лінії обробки цих вагонів. 
Реалізація вказаної мети потребує виявлення неавтоматизованих ланок у 
зазначеній лінії в рамках системи АСК ВП УЗ-Є.  

Об’єкт дослідження. Обробка місцевих вагонів на сортувальній 
станції. 

Предмет дослідження. Автоматизація обробки місцевих вагонів на 
сортувальній станції.  

Основна частина. Щоб виявити слабкі ланки в обробці місцевих 
вагонів, відтворена технологічна лінія обробки цих вагонів від моменту 
повідомлення про прибуття поїзда на сортувальну станцію до моменту 
відправлення поїзда зі станції. Аналізуючи різні джерела інформації [1-4], 
складено таблицю відповідності кодів повідомлень і їх значень в системі АСК 
ВП УЗ-Є з елементами технологічної лінії обробки місцевих вагонів на 
сортувальній станції (табл. 1). Слід відзначити, що в даній таблиці наведено 
основні повідомлення, які є вхідними і вихідними у рамках системи АСК ВП 
УЗ-Є.  
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Таблиця 1 – Коди повідомлення елементів технологічної лінії обробки 
місцевих вагонів на сортувальній станції в системі АСК ВП УЗ-Є  

 

№ 
Елементи технологічної лінії 
обробки місцевих вагонів на 

сортувальній станції 

Код 
повідомл

ення 

Код повідомлення в системі АСК ВП 
УЗ-Є 

1 2 3 4 
1 Повідомлення про прибуття 

поїзда на сортувальну станцію 
01 
02 
… 

-«Загальні відомості про поїзд» 
-«Телеграма-натурний лист» 
… 

2 Прибуття поїзда в парк 
приймання та доставка 

документів в СТЦ 

201 
1317 

-«Прибуття поїзда» 
-«Коригування повідомлень (для бази 
даних)» 

3 Закріплення поїзда на коліях, 
відчеплення локомотива від 
составу поїзда, огородження 

состава на колії 

 

- 

4 Перевірка поїзних документів, 
проведення технічного та 

комерційного огляду, прийом 
вагонів з небезпечними 
вантажами під охорону 

09 
 

1130 
 
 

… 

-«Коригування відомостей про состав 
поїзда» 
-«Допоміжні повідомлення, необхідні 
для перегляду історії заявки, 
редагування заявки» 
… 

5 Розмітка натурного листа, 
підготовка до розпуску состава 

поїзда 

02 
05 

 
... 

-«Телеграма-натурний лист» 
-«Довідка про розподіл навантажених 
вагонів в поїзді за призначенням»  
… 

6 Зняття огородження поїзда, 
причеплення його до гіркового 

маневрового локомотиву, 
прибирання засобів закріплення 

вагонів з колії 

 

- 

7 Розформування поїзда на гірці 203 
02 

-«Розформування поїзда» 
-«Телеграма-натурний лист»; 

8 Накопичення вагонів в 
сортувальному парку 

33 -«Накопичувальна відомість» 

9 Подача вагонів на вантажний 
район або під’їзну колію 

1397 
 

3121 

-«Подача/прибирання на/з під'їзних 
колій» 
-«Наявність вагонів. Розвіз місцевого 
вантажу» 

10 Виконання операцій з 
навантаження-вивантаження 

241 
1510 

 
… 

-«Навантаження вагонів» 
-«Повідомлення про перевізні 
документи, які зв’язані з 
навантаженням вагонів» 
… 

11 Прибирання вагонів з 
вантажного району або 

під’їзної колії 

1397 -«Подача/прибирання на/з під'їзних 
колій» 

 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 348 

Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 

12 Сортування вагонів за 
призначенням в сортувальному 

парку та накопичення їх на 
сортувальних коліях 

05 
 
 

31 
… 

-«Довідка про розподіл навантажених 
вагонів в поїзді за призначенням»  
-«Розмічена ТГНЛ за основним планом 
формування» 
… 

13 Завершення формування 
состава поїзда та оформлення 

поїзних документів 

02 
1317 

 
… 

-«Телеграма-натурний лист» 
-«Коригування повідомлень (для бази 
даних)» 
… 

14 Причеплення вагонів до 
маневрового локомотива 

 - 

15 Повідомлення працівників 
парку відправлення про 

перестановку вагонів 

205 -«Готовність поїзда до відправлення» 

16 Перестановка та закріплення 
поїзда на коліях парку 

відправлення 

 
- 

17 Відчеплення маневрового 
локомотива від поїзда та 

огородження його на колії 

 
- 

18 Проведення технічного та 
комерційного огляду, здача 

вагонів з небезпечним 
вантажем під охорону 

09 
 

1317 
 

… 

-«Коригування відомостей про состав 
поїзда» 
-«Коригування повідомлень (для бази 
даних)» 
… 

19 Зняття огородження та 
причеплення поїзного 

локомотива до составу поїзда 

 - 

20 Прибирання засобів 
закріплення составу поїзда на 

коліях, встановлення 
хвостового сигналу 

 

- 

21 Скорочене випробування 
гальм та видача машиністу 

довідки про гальма 

 
- 

22 Завершення оформлення 
документів та пересилка їх в 

парк відправлення 

1317 -«Коригування повідомлень (для бази 
даних)» 

23 Вручення машиністу поїзда 
пакету документів та 

попереджень (за наявності)  

205 
 

355 
… 

-«Готовність поїзда до відправлення» 
-«Запит на видачу бланка 
попереджень» 
… 

24 Відправлення поїзда зі станції 200 -«Відправлення поїзда» 
 

На основі аналізу таблиці 1 виявлено елементи технологічної лінії 
обробки місцевих вагонів, для яких відсутні коди повідомлення в системі 
АСК ВП УЗ-Є, а саме: елементи №№ 3, 6, 14, 16, 17, 19, 20, 21. Це свідчить 
про те, що в системи АСК ВП УЗ-Є ці позиції не відслідковуються. 
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Таким чином, пропонується в систему АСК ВП УЗ-Є ввести спеціальні 
коди повідомлення при виконанні зазначених операцій працівниками станції, 
що дасть можливість відстежувати місцевий вагон на сортувальній станції від 
моменту прибуття його на сортувальну станцію до моменту відправлення 
його зі станції.  

Одним із елементів технологічного процесу, які можливо 
автоматизувати з метою скорочення тривалості обробки місцевих вагонів, є 
огородження составів поїздів. Огородження може здійснюватися шляхом 
натиснення на відповідних пультах кнопки «підняття/опускання 
загородження».  

Процес закріплення составів поїздів можна автоматизувати шляхом 
застосування стопорних пристроїв АСУЗР-65. Впровадження цих пристроїв 
дозволить також покращити рівень безпеки праці робітників, що працюють 
безпосередньо з вагонами [5,6].  

Слід також відзначити, що на даний момент не завершений перехід 
перевізних документів і попереджень (в тому числі довідок про гальма) з 
паперового носія на електронний носій. Такий перехід дозволить доставляти 
документи безпосередньо з інформаційно-обчислювального центру залізниці 
в станційний технологічний центр, що теж позитивно вплине на скорочення 
тривалості обробки поїздів.  

Визначення економічного ефекту від впровадження спеціального 
програмного коду повідомлень в систему АСК ВП УЗ-Є, встановлення 
автоматизованих огороджень і фрикційно-рейкових пристроїв 
натиснувальної дії для закріплення вагонів (АСУЗР-65) (стопорний прилад) 
наведений в таблиці 2. Для розрахунку і знаходження економічного ефекту 
задіяно метод експертних оцінок та формули і розрахунки з джерела [7]. 

На основі експертного методу дана робота розрахована за такими 
вихідними даними: в парку приймання і парку відправлення по 4 колії, де 
можливо розміщувати по 1 фрикційно-рейковому пристрою натиснувальної 
дії для закріплення вагоні (АСУЗР-65), обслуговує сортувальна станція 110 
місцевих вагонів за добу (виявлено при розрахунку економічного ефекту при 
якому ПАТ «Укрзалізниця» матиме прибуток на 5 рік експлуатації), але треба 
відзначити, що в цих парках обробляються вагони і інших категорій. 

В даній роботі експлуатаційні витрати складаються тільки з витрат на 
електроенергію, яка використовується фрикційно-рейковими пристроями 
натиснувальної дії для закріплення вагонів (АСУЗР-65). Витрати на 
електроенергію на піднімання і опускання огородження є мінімальні, тому їх 
не враховуємо. Експлуатаційні витрати розраховують за формулою: 

, грн.  (1) 

, грн 
де k - Споживана потужність АСУЗР - 65; n – кількість пристроїв АСУЗР - 65 
на платформі; Вт - вартість електроенергії 1 кВт∙год для залізниці; 24 – годин 
в добі; 365 – днів у році. 
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Таблиця 2 – Економічний ефект від впровадження програмного коду в 
систему АСК ВП УЗ-Є, встановлення огороджень і пристроїв (АСУЗР-65) 

 

Роки 
Показники 

2020 2021 2022 2023 2024 

До впровадження автоматизації в деякі ланки 
1. Кількість місцевих вагонів, що 
прибувають на станцію за добу, ваг 110 110 110 110 110 

2. Час обробки місцевого вагона в 
парку приймання і відправлення, хв 76 76 76 76 76 

3. Витрати однієї хвилини простою 
місцевого вагона, грн 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

4. Вартість простою 1 місцевого 
вагона на сортувальній станції до 
впровадження, грн 

25,84 25,84 25,84 25,84 25,84 

Після впровадження автоматизації в деякі ланки 
5. Час обробки місцевого вагона в 
парку приймання і відправлення, хв 64 64 64 64 64 

6. Вартість простою 1 місцевого 
вагона на сортувальній станції після 
впровадження системи, грн 

21,76 21,76 21,76 21,76 21,76 

7. Одноразові витрати на 
впровадження додаткових систем та 
пристроїв для автоматизації 
обробки місцевих вагонів, тис. грн 

628,31 - - - - 

8. Експлуатаційні витрати на 
впровадження додаткових систем та 
пристроїв для автоматизації 
обробки місцевих вагонів, тис. грн 

24,95 24,95 24,95 24,95 24,95 

Економічний ефект 
9. Вартість простою всіх місцевих 
вагонів на сортувальній станції за 
рік до впровадження (всього 
витрат), тис. грн 

1037,48 1037,48 1037,48 1037,48 1037,48 

10. Всього витрат після 
впровадження додаткових систем та 
пристроїв для автоматизації 
обробки місцевих вагонів, тис. грн 

1526,92 898,61 898,61 898,61 898,61 

11. Приріст економічного ефекту, 
тис. грн -489,44 138,87 138,87 138,87 138,87 

12. коефіцієнт приведення до 
розрахункового року 1,177 1,130 1,085 1,041 1 

13. Приріст економічного ефекту з 
урахуванням коефіцієнта 
приведення за розрахунковий рік 
(Ос.) 

-576,07 156,92 150,67 144,56 138,87 

14. Економічний ефект 
наростаючим підсумком, тис.грн -576,07 -419,15 -268,48 -123,92 14,95 
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Одноразові витрати складаються з витрат на впровадження 
спеціального програмного коду повідомлень в систему АСК ВП УЗ-Є, 
встановлення автоматичних огороджень і приладів автоматизованого 
закріплення составів (АСУЗР-65). Одноразові витрати розраховуються за 
формулою 

 (2) 

 грн 
де N1 – витрати на один фрикційно-рейковий пристрій натиснувальної дії для 
закріплення вагонів (АСУЗР-65) та його встановлення; N2 – витрати на 
впровадження спеціального програмного коду повідомлень в систему АСК 
ВП УЗ-Є і встановлення автоматизованих огороджень. 

Висновки 
1. Введення спеціального коду повідомлення для окремих елементів 

технологічної лінії обробки місцевих вагонів дозволить ПАТ «Укрзалізниця» 
відслідковувати вагони на всіх етапах їх обробки на сортувальній станції.  

2. Підвищення рівня автоматизації обробки місцевих вагонів на 
сортувальних станціях в рамках системи АСК ВП УЗ-Є дасть можливість 
покращити якісні, кількісні та економічні показники роботи сортувальної 
станції, зменшити трудомісткість праці, підвищити рівень безпеки праці 
працівників та оцінити тривалість знаходження вагонів на станції.  

3. Знайдено кількість місцевих вагонів (110 вагонів) при якому 
економічний ефект від провадження заходів, які зазначені вище, окупяться на 
п’ятий рік експлуатації. 

4. Всі пропозиції, які наведені в даній роботі, також можливо 
використовувати і для інших категорій вантажних поїздів. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ БАРВНИКІВ  
ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Студентка О.В. М'ячина 
Керівники - доц., канд. техн. наук С.М. Зибайло,  

доц., канд. хім. наук Л.С. Тиха  
 ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”,  

м. Дніпро 
 

Області застосування барвників досить різноманітні. Так, в харчовій 
промисловості їх використовують для додання певного забарвлення харчових 
продуктів, що дозволяє: 

‒ створити широкий асортимент харчових продуктів, що відрізняються 
за кольором (льодяникова карамель, мармелад, безалкогольні та 
слабоалкогольні напої, желе, морозиво, йогурти, жувальна гумка і ін.); 

‒ відновити зміни забарвлення продукту при технологічному процесі 
або зберіганні; 

‒ посилити інтенсивність природного забарвлення продукту; 
‒ підтримувати постійними характеристики кольору харчової продукції 

незалежно від щорічних коливань якості вихідної сільськогосподарської 
сировини.  

Окрім того, використовують суміші барвників для створення 
необхідного кольору. Це знаходить все більше застосування у виробництві 
лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв. 

За результатами токсикологічних досліджень, отриманих за останнім 
часом, оцінюють небезпеку барвників для людини. За параметрами гострої 
пероральної токсичності синтетичні харчові барвники відносять до 3-го і 4-го 
класів небезпеки. Результати дослідження токсичності синтетичних барвників 
свідчать про те, що в залежності від дози вони можуть викликати небажані 
ефекти. 
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Розрахунок максимально допустимих рівнів (МДР) барвників 
проводять, виходячи з можливості одночасного надходження в організм 
людини декількох харчових продуктів, що містять регламентований барвник, 
добового раціону, а також величин ДДД: 

МДУ = ДСП · П / 100М (мг / кг), 
де ДСП ‒ допустиме добове споживання даного барвника, мг (для 

дорослої людини ДСП = 60 ДСД);  
П ‒ надходження барвника з одним видом продукту, у відсотках від 

ДСП (в кожному випадку визначається індивідуально); 
М ‒ маса (в кг) даного виду продукту в добовому раціоні. 
Токсикологічні дослідження показали, що синтетичні барвники знижують 

рівень нейромедіатора допаміну в мозку, що викликає гіперактивність дітей і 
негативно позначається на пізнавальних здібностях. На основі результатів 
подібних досліджень лише деякі країни ввели заборону на використання 
синтетичних барвників в продуктах, призначених для дітей [1]. 

Дефіцит натуральних барвників, дорожнеча їх виробництва призвели до 
того, що в широких масштабах при виробництві харчових продуктів 
використовуються синтетичні барвники. Синтетичні барвники є типовими 
представниками ксенобіотиків у продуктах харчування, а токсикологічні 
дослідження свідчать про те, що серед них багато шкідливих або небезпечних 
для здоров'я, у зв'язку з чим регламентується їх максимальний рівень у 
харчовій продукції [2]. 

Вибір і дозування синтетичних барвників для виробництва харчового 
продукту залежить від бажаного кольору і необхідної інтенсивності 
забарвлення, а ще від фізико-хімічних властивостей продукту [3]. 

В українському законодавстві сфера використання харчових добавок 
регулюється відповідно до закону “Про безпечність та якість харчових 
продуктів”, а контроль над виробництвом та застосуванням харчових добавок 
покладено на Державну санітарно-епідеміологічну службу України та 
Міністерство охорони здоров'я. 

Перелік харчових добавок, дозволених для використання на території 
України, наведено у постанові Кабінету міністрів України №12 від 4 січня 
1999 р. "Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для 
використання у харчових продуктах". Контролем за додержанням стандартів 
та використанням харчових добавок у продуктах харчування займаються 
також неурядові громадські організації, наприклад, Науково-дослідний центр 
незалежних споживчих експертиз “ТЕСТ”. 

Втім, варто констатувати, що на сьогодні в Україні не створено дієвого 
механізму всебічного контролю над виробництвом та використанням 
харчових добавок. Чинна система дозволяє проводити лише вибіркові 
перевірки деяких виробників, що не дозволяє скласти повноцінне уявлення 
про об'єми використання харчових добавок в Україні та їх відповідність 
переліку, затвердженому постановою Кабінету міністрів. 
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МОМОРДІКА ХАРАНТІЯ: ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Магістрант Б.М. Ніколаєнко 
Керівник – доц., канд. хім. наук Т.М. Бойчук 

Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна 
 

Момордіка харантія (Momordica charantia (MC)) є представником 
сімейства Cucurbitaceae, також відома як гірка диня, гірчак, бальзамічна 
груша, паре або карела. Цей овоч широко вирощується та споживається в 
Азії, Східній Африці, Індії та Південній Америці. 

Дана рослина багаторічна і постійно в’ється, і всі її частини, включаючи 
плоди, гірчать. Плід нагадує бородавчатий гарбуз або огірок, а молодий плід 
має смарагдово-зелений колір, який при дозріванні стає оранжево-жовтим. 

З досліджуваної літератури нутріцептичний аналіз Момордіки харантія 
свідчить про те, що цей овоч багатий клітковиною, кальцієм, калієм, залізом 
та вітамінами С і А. Окрім того, м’якоть навколо насіння зрілого стиглого 
плоду є джерелом каротиноїду лікопіну. Багато тритерпеноїдів типу 
кукурбітану було виділено з плодів, насіння, стебла, коренів, листя та лози. 
Загальний вміст фенолу, отриманий шляхом cубкритичної водної екстракції, 
становить 48,177 мг еквівалентів галової кислоти / г сухої речовини, причому 
галова кислота є основною фенольною кислотою в Момордіки харанція 
(0,6462 мг / г сухої маси). 
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Таблиця 1 – Поживний склад сирої Момордіки харантія 
Поживні речовини Кількість на 100 г 

Мінерали 
Кальцій (Са), мг 19,0 
Залізо (Fe), мг 0,43 
Магній (Мg), мг 17,0 
Фосфор (Р), мг 31,0 
Калій (К), мг 296,0 
Натрій (Na), мг 5,0 
Цинк (Zn), мг 0,80 
Мідь (Сu), мг 0,034 
Манган (Mn), мг 0,089 
Селен (Se), мкг 0,20 

Вітаміни 
Вітамін С (аскорбінова кислота), мг 84,0 
Тіамін (В1), мг 0,040 
Рибовлавін (В2), мг 0,040 
Ніацин (В3), мг 0,40 
Пантотенова кислота (В5), мг 0,212 
Вітамін В6, мг 0,043 
Фолієва кислота, мкг 72,0 
Вітамін А (еквівалент активності ретинолу), мкг 24,0 
β-каротин, мкг 190 
α-каротин, мкг 185 
Вітамін А, ІU 471 

Вплив біоактивних компонентів, що показані вище, на здоров’я людини 
ще не достатньо досліджений. Сполуки, виділені з плодів та насіння 
Момордіки харантія, які, як вважають, сприяють гіпоглікемічній властивості 
рослини, включають шарантин та поліпептид р або рослинний інсулін. Інші 
сполуки, знайдені в цій рослині, які можуть корисно впливати на здоров’я, 
включають інші глікозиди, такі як мормордин, та антиоксиданти, такі як 
вітамін С, каротиноїди, флаваноїди та поліфеноли. Вчені дослідили, що 
кукурбутаноїдні сполуки є біоактивними сполуками в Момордіці харантія, що 
сприяє її гіпоглікемічним властивостям. 

Завдяки таким дослідженням стало зрозуміло, що Момордіку харантія 
можна використовувати в різних сферах діяльності людини, зокрема в 
косметичній промисловості. Екстракт цієї рослини  можна вносити до складу 
різноманітних шампунів, кремів, лосьйонів. Цей екстракт володіє 
антисептичними, протизапальними та вітамінними властивостями. 

Висновки 
1. Момордіка харантія це рослина багата на різноманітні вітаміни та 

мінерали, які необхідні для здоров’я людини. 
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2. Екстракти даної рослини можна використовувати в косметичній 
промисловості, а особливо в органічній косметиці, яка зараз досить 
популярна. 
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РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ СКРАБУ З АМАРАНТОВОЮ ОЛІЄЮ 
 

Студентка О.С. Савицька 
Керівник – доц., канд. хім. наук Т.М. Бойчук 

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 
 
Вступ. У сучасному житті як для жінок, так і для чоловіків косметика 

відіграє важливу роль у покращенні та зміні зовнішнього вигляду шкіри. Щоб 
зберегти здоров’я та гарний зовнішній вигляд, шкіра вимагає частого 
очищення для видалення жиру, шкірного сала та інших виділень, відмерлих 
клітин, кірочок та нанесеного макіяжу. Скраби для обличчя є важливою 
частиною процедури догляду за шкірою [1]. Косметичні скраби для обличчя –
це засіб, тверді частинки якого м’яко проникають в структуру шкіри, 
позбавляючи її від відмерлого шару епідермісу. Оскільки обличчя найбільше 
піддається шкідливому впливу навколишнього середовища, воно потребує 
використання відповідних засобів. Його абразивні компоненти відлущують з 
поверхні шкіри старі відмерлі клітини епідермісу і забруднення. Шкіра стає 
гладкою, ніжною, у неї поліпшується кровообіг. Процедура пілінгу шкіри 
важлива, оскільки на тілі кожен день скупчуються бруд, пил, підшкірний жир, 
токсини [2].  

Матеріали і методи. Проведено аналітичний огляд науково-технічної 
літератури стосовно різних методик розроблення рецептури скрабу. 
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Результати та обговорення. Проаналізувавши можливості 
використання інгредієнтів для отримання скрабів, було підібрано найбільш 
доцільні компоненти з точки зору безпеки, економічності та синергічної дії 
між собою. 

Косметичні скраби мають досить великий і різноманітний склад.Він 
може мати вигляд гелю або емульсії. Набагато кращими в експлуатації є 
скраби, що виробляються у вигляді емульсії. Завдяки наявності масляних і 
водних фаз вони створюють можливість введення в препарат як активних 
гідрофільних, так і ліпофільних речовин. Шкіра після відлущування стає 
гладкою, м'якою, зволоженою, але також менш стійкою до впливу зовнішніх 
механічних, термічних і хімічних факторів [3].  У складі скрабів найчастіше 
використовують, абразивні речовини, кератолітики, відбілюючі речовини. У 
склад розробленої рецептури входять наступні компоненти: 

 Амарантова олія (Amaranth oil) – 5,0 %; 
 Олія абрикосових кісточок (Apricot kernel oil) – 4,0 %; 
 Полісорбат 80 (Polysorbate 80) – 0,4 %; 
 Гуарова камідь (Guar gum) – 0,4 %; 
 Вода дистильована (Aqua (Water)) – 48,0 %; 
 Подрібнені кісточки абрикосу (Shredded apricot pits) – 33,5 %; 
 Апельсинова ефірна олія (Orange essential oil) – 3,0 %; 
 Кокосове масло (Cocos Nucifera Oil) – 4,0 %; 
 Лимонна кислота (Citric acid) – 1,7 %; 

Висновки 
Експериментальними дослідженнями встановлено, що оптимальною 

кількістю амарантової олії для отримання скрабу необхідної дії та фізико-
хімічних і органолептичних властивостей, є 5 %. 

Посилання 
1. Chadage P.K. Formulation and evalution of herbal scrub using tamarind peel / 

Ghadage P. K., Mahamuni S. S., Kachare D. S. // International Journal of 
Research: Volume IX, Issue VII, July/2020. 

2. Моисеева О. О скрабах -с благодарностью [Електронний ресурс] / Ольга 
Моисеева – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.prelest.com/krasota/secret/o-skrabah-s-blagodarnostyu 

3. Anna Malysa. The influence of different types of abrasives on the properties of 
emulsion-based scrubs / Anna Malysa, Malwina Witkowska // Current trends in 
commodity science: Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań ISBN 978-83-
938018-9-3 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ 
ОБ'ЄКТІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Курсант В.В. Сергієнко 
Керівники: викладачі Л.В. Гусева, О.О. Паніна 

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків 
 

Особливості економіки України останнім часом, нестабільність в 
суспільстві породили серйозну проблему безпеки об'єктів зберігання 
боєприпасів. Боєприпаси після їх виготовлення закладаються на зберігання в 
складах, базах, арсеналах. При цьому призначається гарантійний термін 
зберігання, протягом якого забезпечується збереження їх технічних 
характеристик і бойових властивостей. Досвід зберігання боєприпасів показує, 
що їх чутливість до зовнішніх впливів з часом підвищується, що пов'язано зі 
зміною властивостей вибухових речовин, якими споряджені боєприпаси. Зміна 
фізико-хімічних властивостей вибухових речовин може істотно вплинути на 
терміни зберігання боєприпасів. Ця особливість вибухових речовин проявляється 
насамперед у дослідженні багатьох сторін фізики і хімії аварій і катастроф, що 
відбивають різноманіття відповідних явищ. 

Іншою особливістю сучасних сховищ боєприпасів є проблема 
зберігання списаних боєприпасів. Після закінчення гарантійного терміну 
зберігання боєприпаси підлягають списанню. Списані боєприпаси 
переводяться в інші сховища і вимагають більш ретельного контролю при 
подальшому зберіганні. Терміни контрольних випробувань скорочуються, 
необхідні більш кваліфіковані фахівці для їх контролю, підвищується 
трудомісткість регламентних робіт, тому витрати на зберігання списаних 
боєприпасів зростають. Таким чином, зберігання таких боєприпасів в 
сучасних умовах, викликає ще більші проблеми. 

В умовах нестабільності суспільства і істотного дефіциту бюджетних 
коштів ці проблеми тісно пов'язані і з іншими сторонами проблеми безпеки 
об'єктів зберігання боєприпасів, а саме, можливістю розкрадання списаних. 
Крім того, боєприпаси, що потрапили в руки людей, які не є фахівцями в 
питаннях правильного поводження з боєприпасами, часто несуть смертельну 
загрозу з огляду на можливу небезпеку непередбачених вибухів. Істотним є і 
людський фактор, який зараз часто стає причиною багатьох аварій 
техногенного характеру. 

Таким чином, об'єктивні і суб'єктивні причини, що викликають загрозу 
з боку потенційно небезпечних об'єктів (ПНО), якими є і склади зі зброєю, 
вимагають наукового підходу до вивчення проблеми, ідентифікації 
небезпечних факторів і прогнозування безпеки і можливостей ліквідації 
наслідків у разі виникнення аварій. 

Проблема зберігання боєприпасів набула широкого звучання після 
вибухів, що сталися в Україні на складах боєприпасів. За оцінками військових 
фахівців Україні доведеться витратити десятиліття, щоб досягти прийнятного 
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рівня безпеки. Все це доводить необхідність застосування системного підходу 
в проблемах зберігання озброєння і обліку всіх факторів, що сприяють 
виникненню критичних ситуацій на ПНО. 

У статті робиться спроба аналізу проблеми безпеки складів 
боєприпасів, з точки зору застосування нових інформаційних технологій і 
пропонується технологія моделювання виявлення і попередження небезпек, 
яка може знайти практичне застосування. 

В основі технології аналізу і моделювання лежить аналіз предметної 
області, який полягає в структуризації знань про досліджуваний об'єкт і 
зовнішнього для нього середовища.Мета такої структуризації-виявлення 
найбільш істотних (базисних) факторів, що характеризують взаємодію об'єкта 
і зовнішнього середовища і встановлення якісних (причинно- наслідкових) 
зв'язків між ними, тобто досліджується який взаємовплив роблять чинники 
один на одного в процесі їх зміни. Взаємовплив факторів відображається за 
допомогою знакового (зваженого) орієнтованого графа, що представляє 
динамічну модель досліджуваної ситуації [1,2]. Когнітивна карта є лише 
вихідним відображенням зв'язків між факторами в досліджуваній ситуації. 
Для цілеспрямованого управління її розвитком потрібна побудова динамічної 
імітаційної моделі для отримання нових, прогнозованих знань про розвиток 
досліджуваної ситуації. 

При цьому для кожного конкретного об'єкта існує свій особливий набір 
ключових факторів, який безпосередньо і найбільш істотним чином впливає 
на прогноз. Цей набір факторів формується з урахуванням діючих для даного 
об'єкта нормативних документів, на основі рекомендацій фахівців, а також 
методичними документами, що розробляються для об'єктів даного типу. 
Такими основними факторами, що характеризують внутрішнє середовище, 
можуть бути: температура повітря; умови зберігання; гарантійний термін 
зберігання боєприпасів; перелік і характеристики вибухонебезпечних 
речовин; хіміко-фізичні умови спричинення пожежі або вибуху; вологість; 
кваліфікація, відповідальність і чисельність персоналу складу та ін. 

Фактори зовнішнього середовища, що роблять вплив на об'єкт: 
температура повітря; вологість, рельєф місцевості; соціально-політична 
ситуація; військові дії; стихійні лиха; сейсмостійкість;близькість населених 
пунктів; близькість доріг; характеристики дії вітрів; будівельні роботи, що 
проводяться поблизу ПНО і ін. 

Аналіз кожного з цих факторів проводиться системно, так як всі вони 
зав'язані в загальну схему взаємодії найтіснішим чином і зміна одного з них 
може впливати на зміну всього ланцюжка зв'язків. Такі зміни можуть стати 
загрозою, яка повинна бути виявлена при дослідженнях. 

Після побудови динамічної моделі ситуації проводиться ситуаційний 
аналіз, в результаті якого виявляються сильні і слабкі сторони проблеми; 
небезпеки, пов'язані з урахуванням факторів впливу зовнішнього середовища. 
Результатом таких досліджень є отримання, так званих, індикаторів безпеки 
та визначення гранично допустимих значень цих індикаторів (порогові 
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значення). На основі виділених індикаторів безпеки можна здійснювати 
моніторинг проблеми: вести систематичний нагляд, оцінку і прогноз розвитку 
ситуації з метою оцінки безпеки в динаміці. 

Для отримання прогнозу розвитку ситуації перспективним напрямком 
досліджень вважається застосування сценарного підходу [1]. Сценарний 
підхід є проміжною ланкою між етапом постановки мети дослідження і 
формуванням конкретних планів робіт з попередження або ліквідації аварій. 
Сценарії розвитку об'єкта належать до класу математичних моделей,тобто 
моделей,в яких включені лише суттєві чинники, які можуть бути 
формалізовані з прийнятною ступенем точності. 

Висновки 
Моделювання, проведене на основі сценарного дослідження тенденцій 

розвитку ситуації дозволяє підготувати альтернативні варіанти щодо 
зниження ступеня ризику і прогнозувати можливі події, які можуть статися. 

Посилання 
1. Волкова В.Н. Моделювання систем та процесів. /Підручник - 2015. 
2. Иванов Е.В. Чрезвычайные ситуации со взрывами боеприпасов: 

закономерности возникновения и протекания /Иванов Е.В., Лобойченко 
В.М., Артемьев С.Р., Васюков А.Е.// Восточно-Европейский журнал 
передовых технологий. –26–35 c. 

 
 
 
 

РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ КРЕМУ  
З СО2-ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ 

 

Магістрант Н.С. Стадник 
Керівник - доц., канд. хім. наук Т.М. Бойчук  

Національний університет харчових технологій, м. Київ 
 

Зараз у світі надзвичайно актуальним є використання натуральних 
компонентів для створення косметичних та лікувальних препаратів, 
враховуючи їх безпечність, нешкідливість, ефективність та низьку 
токсичність. Рослинна сировина або рослинні екстракти є перспективним 
об’єктом дослідження, оскільки містить біологічно активні речовини (БАР) з 
різними фармакологічними властивостями. 

Основні компоненти косметичних кремів це: формоутворювачі, 
емульгатори, консерванти, антиоксиданти, а також речовини, що покращують 
споживчі властивості косметичного препарату – барвники, запашки. Також 
допоміжні речовини, які проявляють біологічну активність, що дозволяє їм 
включатись у деякі біохімічні процеси структур шкіри, потенціюючи 
косметичну ефективність діючих інгредієнтів. 
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Для надання косметичному крему протизапальних та регенеруючих 
властивостей використовуємо СО2-екстракт календули (Calendula officinalis). 
Екстракти рослин здавна використовуються в медицині і косметиці. Вони є 
ефективними, безпечними і корисними активними компонентами. 
Використання рослинних екстрактів в косметиці дозволяє отримувати стійкі 
терапевтичні ефекти. 

Чому саме СО2-екстракт ? Такі екстракти мають низку переваг над 
іншими (спиртовими, водними, пропіленгліколевими), в готовому СО2-
екстракті не залишається слідів розчинника – він відразу випаровується, 
залишаючи тільки корисні компоненти. Висока концентрація біологічно 
активних речовин в СО2-екстрактах дозволяє отримувати на їх основі 
ефективні засоби навіть при низькому відсотковому введенні, що робить їх 
економічно вигідними, незважаючи на високу ціну.  

Для візуалізації переваг СО2-екстракту над екстрактом отриманим 
іншим методом екстракції, застосовували спектрофотометричну методику, 
яка базується на вимірюванні абсорбції комплексу алюміній хлориду з 
флавоноїдами та відзняли спектр на приладі PerkinElmer Lambda 25. 

Максимальні піки поглинання спостерігаються при 408 нм (видимій 
області). Згідно результатів, екстракт з рослинної сировини календули 
(Calendula officinalis) отриманий методом СО2 екстракції своєму складі 
містить більшу суму флавоноїдів, чим екстракт отриманий іншим методом 
екстракції (рис 1).  

Перспективним і актуальним є контроль вмісту флавоноїдів при  
дослідженні технології екстрактів і розробці готових косметичних засобів на 
їх основі. 

 

 
Рис 1. Спектр звичайного екстракту (1), та СО2-екстракту (2) 

 
Висновки 
1. Було проаналізовано екстракт календули, отриманий різними 

методами, на вміст флавоноїдів. За результатами проведеного дослідження 
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екстракт календули отриманий методом СО2-екстракції містить у своєму 
складі значну кількість флавоноїдів. 

2. В роботі показано, що природна сировина – календули (Calendula 
officinalis) є потужним джерелом для отримання екстрактів з високим вмістом 
флавоноїдів, який знаходять широке застосування у косметичній 
промисловості. 

Посилання 
1. Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник / Відп. ред. А.М. 

Гродзинський. – К.: «Українська Енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 
Український виробничо-комерційний центр «Олімп», 1992. – 544 с. 

2. Деркач А.И. Флавоноиды и терпеноиды некоторых видов рода Чистец и 
календулы лекарственной — Х., 1989 

3. Кутц Г. Косметические кремы и эмульсии. Состав, методы получения и 
испытаний. — М., 2004; Технология косметических и парфюмерных 
средств / А.Г. Башура, Н.П. Половко, Е.В. Гладух и др. — Х., 2002; 
Фридман Р.А. Технология косметики. — М., 1964. 
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Вступ. На сьогоднішній день одним з найпоширеніших видів 
косметичної продукції є косметичні креми. Ці засоби завдяки широкому 
використанню екстрактів цілющих рослин, ефірних олій, рафінованих 
жирних олій, вітамінів мають неабиякі профілактично-лікувальні властивості 
та користуються великим попитом у населення. Найбільша частина 
косметичних кремів створюються на основі косметичних емульсій. 
Використання саме емульсійних форм обумовлено їх специфічними 
властивостями, такими як здатність поєднувати в собі масляну та водну фази, 
можливістю введення різних активних компонентів, а також хорошими 
споживчими властивостями, такими як зволожуюча здатність, легка 
всмоктуваність та легке нанесення на шкіру [1]. 

Велику частину косметичних кремів займають засоби, які створюють на 
шкіру не тільки косметичний вплив, але й деякі спеціальні властивості, 
наприклад регенеруючу, антибактеріальну, ранозагоюючу дію тощо. Для 
створення продуктів, які чинять спеціальний ефект на шкіру, на емульсійній 
основі актуальним є введення відповідних екстрактів. В рослинних 
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екстрактах міститься велика кількість активних речовин, кожна з яких має 
свою певну дію на шкіру [2]. 

Метою даної роботи є створення емульсійного крему для шкіри 
навколо очей типу «олія/вода» з використанням екстракту чорниці. 

Результати та обговорення. Проаналізувавши можливості 
використання інгредієнтів  для отримання крему для шкіри навколо очей, 
нами було підібрано найбільш доцільні компоненти з точки зору безпеки, 
економічності та синергічної дії між собою. 

На основі проаналізованих рецептур була розроблена оптимальна 
рецептура крему для шкіри навколо очей.  

До його складу увійшли такі компоненти: вода демінералізована (aqua), 
рицинова олія (ricinus communis), кокосова олія (cocos nusifera oil), олія 
зародків пшениці (wheat germ oil), олія виноградних кісточок (vitis vinifera 
seed extract) бджолиний віск (beeswax), екстракт чорниці (blueberry extract), 
екстракт ромашки (chamomilla recutita extract), гліцерин (glicerin), кофеїн 
(caffeine), стеаринова кислота (stearic acid), ефірна олія ванілі (vanilla 
planifolia essential fruit oil), гідроксид калію (potassium hydroxide), лецитин 
(lecithin), вітамін Е (tocopherol), провітамін B5 (pantothenic acid).  

Верхня та нижня межа введення цих компонентів визначається 
оптимальною ефективністю.  

Екстракт чорниці ─ знімає набряки, зменшує зморшки і темні кола, 
вирівнює тон шкіри, заспокоює. 

На її основі приготовано чотири зразки кремів із різним  
співвідношенням екстракту чорниці. Їх вміст варіювали з метою досягнення 
оптимальних консистентних та сенсорних властивостей косметичного засобу. 

Отримані модельні зразки кремів дослідили на органолептичні 
(зовнішній вигляд, колір, запах, покривну здатність, відчуття після 
нанесення) та фізико-хімічні характеристики, відповідно до вимог ДСТУ 
4774:2007 «Креми косметичні»[3].  

Експериментальними дослідженнями встановлено, що оптимальною 
кількістю екстракту чорниці для отримання крему необхідної консистенції та 
фізико-хімічних й органолептичних властивостей, є 5 %. При застосуванні 
екстракту чорниці у кількості менше 5 % ─ крем був занадто густим, але 
запах і колір мав приємний, а при внесенні більше 5 %, крем був занадто 
рідкий.  

Висновки 
Розроблено рецептуру емульсійного крему на натуральній основі з  

використанням екстракту плодів чорниці. типу “олія/вода”. Встановлено їх 
оптимальну кількість. Крем, отриманий за розробленою рецептурою, 
відповідає вимогам ДСТУ 4765 – 2007 «Креми косметичні» і може бути 
рекомендованим виробникам косметичної продукції для впровадження у 
виробництво. 
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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ АВТОМОБІЛІВ НА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДАХ 
ПАЛИВА ТА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ 

Доц., канд. техн. наук Д.М. Ященко, доц., канд. техн. наук О.М. Тiмков, 
асист. В.М. Босенко 

Національний транспортний університет, м. Київ 
 

Останнім часом все більше дискусій ведеться про те, наскільки є 
екологічними набираючи сьогодні популярність електрокари? Ми вивчили 
публікації і спробували розібралися, як йдуть справи. 

За словами міністра інфраструктури, загальна кількість зареєстрованих 
в Україні електромобілів в 2019 році складає 15 тисяч одиниць. Міністерство 
інфраструктури України в рамках реалізації програми по стимулюванню 
розвитку ринку електричного транспорту в країні має намір до 2022 року 
збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 
15% [1]. 

У загальному обсязі автомобільних продажів у 2019 році їх частка 
залишалася мінімальною – 1,7 % електрокарів і 6,5 % гібридів. І це 
незважаючи на податкові пільги, що передбачають скасування акцизного 
податку на ввезення електромобілів, тимчасового звільнення від сплати ПДВ 
та мита [2].  

Причини щодо стриманого ставлення автолюбителів до електромобiлiв 
різні. Насамперед, просто звичка, і поки доволі висока ціна на такі автомобілі, 
і нерозвинена інфраструктура електрозаправних станцій. Але, багато 
екологічно свідомих людей налаштовані скептично. Бентежать деякі 
дослідження, автори яких запевняють, що електрокари з точки зору клімату 
навіть шкідливіше, ніж, наприклад, транспортні засоби з дизельним 
двигуном. Слід, мовляв, враховувати викиди парникових газів не тільки при 
експлуатації автомобіля, але також при його виробництві, заправці та 
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утилізації. Приклад – дослідження респектабельного Інституту економічних 
досліджень, яке проводили експерти інституту Ханс-Дітер Карл і Ханс-
Вернер Зінн. Вони порівнювали загальний вуглецевий слід, який протягом 
усього свого автомобільного життя залишає дизельний Mercedes C 220 d 
(194к.с.) у порівнянні з культовим сьогодні електрокаром Tesla Model 3 
(351 к.с.) [3]. 

Видобуток і обробка літію, кобальту і марганцю, необхідних для 
акумуляторів, дуже енергоємні. Тому, було підраховано, що виробництво 
однієї батареї, термін служби якої становить до 10 років, призводить до емісії 
11…15 тонн CO2. З цього випливає, що при пробігу в 15 000 км на рік Tesla 3 
залишає за собою 70…100 грам вуглекислого газу на кілометр [3]. Якщо 
врахувати, що значна частка електроенергії, якою заправляються 
електромобілі, виробляється на теплових електростанціях, то, за 
підрахунками Інституту економічних досліджень, парниковий шлейф цього 
електрокара ще більше – 156…181 грам на кілометр пробігу. Відповідний 
показник для автомобіля Mercedes становить лише – 112 грамів СО2 на 
кілометр.  

З точки зору опонентів цього дослідження порівнювати саме ці дві 
машини некоректно,  занадто різна в них потужність. Автомобільний клуб 
ADAC врахував таке заперечення і порівняв автомобілі одного і того ж класу 
Golf з різними двигунами: бензиновим, дизельним, газовим, гібридним і 
чисто електричним. Вийшло, що самий екологічний – автомобіль на 
зрідженому газі з домішкою 15% бiометану, а електричний гірше 
бензинового, і навіть дизельного. На електрокарі, за підрахунками ADAC, 
треба за 8 з половиною років проїхати 127 500 км, щоб його вуглецевий слід 
виявився менше, ніж у бензинового, і 219 000 км за 16 років і 6 місяців, щоб 
обійти дизельний [4].  

Виробництво та експлуатація електромобілів буде з кожним роком все 
більш екологічним, і вже зараз такі автомобілі на 16% чистіше, ніж дизельні, і 
на 27% – ніж бензинові. А до 2025 року розрив стане ще більше. Середній 
викид бензинової машини за все її автомобільне життя буде становити 170 
грам СО2 на кілометр пробігу, дизельної – 150 грам, а на електричній тязі – 
100 грам. 

Також, не вирішеним є питання, що буде відбуватися з 
відпрацьованими тяговими батареями, що використовуються на 
електромобілях? 

В Європі на сьогоднішній день переробляється лише 5% таких батарей. 
Це призводить до високих ризиків забруднення навколишнього середовища. 
При механічному пошкодженні тягових акумуляторів, що є високо ймовірним 
для транспортних засобів, виділяються токсичні хімічні елементи і гази. У 
той же час, слід зазначити, що основна частка надходжень у відходи літій-
іонних акумуляторів сьогодні доводиться на споживчу електроніку, а не 
електромобілі. Просто з тієї причини, що електромобілів поки мало і 
більшість з них нові [5]. 
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По дорогах планети їздить більше 2 мільйонів електромобілів. За 
розрахунками Міжнародного енергетичного агентства, якщо людство піде 
шляхом виконання рішень Паризької угоди з клімату, до 2030 року на землі 
буде вже 140 млн електричних машин. Таке зростання призведе до того, що 
до того ж 2030 року електромобілі «вироблять» 11 млн тонн відходів в формі 
використаних літій-іонних батарей [5, 6]. 

На сьогоднішній день проблема утилізації літій-іонних акумуляторів 
остаточно не вирішена. У той же час, з одного боку, технології переробки 
існують і розвиваються, а, з іншого боку, обсяги даних відходів поки малі. 

Висновки: 
1. Перехід на електромобілі матиме екологічний ефект тільки в разі 

зміни енергетики країни в сторону використання безвуглецевих джерел 
енергії. До «зелених» джерел енергії відносять як ядерні, так i атомні станції, 
що мають низький показник викиду СО2. За даними Міжнародного 
енергетичного агентства, всі атомні станції, що працюють в світі, за останні 
45 років запобігли викидам 65 гігатонн CO2. 

2. Потужності електростанцій, що працюють на викопному паливі 
(нафта і нафтопродукти, природний газ і вугілля), складають 67% в 
загальному енергетичному балансі, що становить 2/3. Для поліпшення 
екологічної ситуації це співвідношення треба змінювати, мається на увазі 
необхідність прискореного розвитку гідроенергетики, енергетики вітру і 
сонця, атомної енергетики. Ця «четвірка» використовує технології, при яких 
теплові викиди і утворення вуглекислого газу дорівнюють нулю. 

Посилання 
1. Інфраструктура для електрокарів. Що маємо та що в планах? [Електронний 

ресурс] Доступ за посиланням: https://mtu.gov.ua/ news/32166.html 
2. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 

2030 року. [Електронний ресурс]. Кабінет Міністрів України, 
розпорядження від 8 листопада 2017 р. № 820-р, Київ. – Доступ за 
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6. Сараева И.Ю. Применение современных литий–ионных аккумуляторных 
батарей на электромобилях / Сараева И.Ю., Стародубцов А.А. // 
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. – № 13. – 2018. – С.28 –35. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
«УМІННЯ ВЧИТИСЯ» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Магістрантка В.В. Атрошенко  
Керівник - доц., канд. техн. наук І.Б. Учитель 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

Формування компетентності студентів «уміння вчитися» 
досліджувалося науковцями в різних аспектах: теоретичні й прикладні 
питання реалізації компетентнісного підходу в освіті України; поняття 
«компетентність», «компетенції», «ключові компетенції» розкрито в працях 
вітчизняних вчених (Т. О. Гончар, О. А. Дубасенюк, О. Я. Савченко та ін.) і 
зарубіжних дослідників (Magdalena Goetz, Agata Baj, А.В.Хуторской, І.А. 
Зімняя, Ю.Г. Кубліцкая, О.В. Часникова та ін.); формування уміння студентів 
вчитися в працях зарубіжних вчених (О.І. Атлягузова, В.А. Антохіна, 
В. Н. Зінов’єва, Н.П. Нічіпорєнко) та вітчизняних дослідників (Л. С. Ващенко, 
Н. В. Гишка, Т. Г. Крамаренко, Л. Т. Ніколенко, О. Я. Савченко та ін.). 
Водночас питання формування загальної компетентності студентів «уміння 
вчитися» у процесі вивчення фахових дисциплін потребує додаткових 
досліджень. 

Серед ключових компетентностей, прийнятих Радою Європи, вміння 
вчитися розглядається як основа неперервного навчання в контексті 
особистого професійного і соціального життя. Тому провідним завданням 
сучасної системи освіти є формування у студентів  компетентності 
самоосвіти. Інноваційні технології сучасного виробництва, складні засоби 
праці обумовлюють сучасні вимоги до змісту навчання: студентам необхідно 
надавати не лише предметні знання «у готовому вигляді», а й навчати 
методам самостійного творчого здобування нових знань.  

Формування компетентності «уміння вчитися» тісно пов’язане з 
розвитком у студента організаційних здібностей, самостійності та 
пізнавальної самостійності, активності, мобільності, творчого підходу. 
Складність означеного процесу визначається тим, що для формування 
компетентності «уміння вчитися» викладач має забезпечити умови для 
формування мотиваційного, змістового, процесуального компонентів 
компетентності. Для розвитку кожного з компонентів компетентності є 
дієвими різні педагогічні методи і технології. Для того, щоб їх вибір був 
оптимальним, викладач має бути компетентним не тільки у фаховій сфері, а й 
у психології, педагогіці, дидактиці, але, перш за все, він повинен досконало 
володіти матеріалом фахової дисципліни, лише за таких умов він буде 
здатний оптимізувати процес розвитку як загальних, так і професійних/ 
фахових/предметних компетенцій. 

Сьогодні у формуванні загальної компетентності студентів «уміння 
вчитися» є чимало проблемних аспектів, що пов’язано з перебудовою освіти 
на засадах компетентнісно-орієнтованого підходу. 
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Аналіз практики вишів технічного профілю показав обмеженість 
традиційних методик для формування професійних компетентностей 
студентів. Така ситуація свідчить про протиріччя між запитами ринку праці 
до фахівця технічної спеціальності, який повинен володіти професійною 
мобільністю, здатністю до адаптації, компетентністю в широкій предметній 
області та існуючою системою підготовки, орієнтованою на отримання 
кваліфікації у вузькій предметній області [1, с. 4 ]. 

Так, при оцінюванні загальної компетентності «уміння вчитися» 
сьогодні враховуються тільки кількісні показники - оцінки. Оцінювання 
якісних показників ускладнюється тим, що в теорії до сих пір не визначено 
чіткі критерії оцінювання рівня компетентності студентів «уміння вчитися».  

В межах когнітивної (традиційної) парадигми для розвитку означених 
умінь викладач надавав студентам орієнтувальну основу діяльності, знайомив 
з прийомами пізнавальної діяльності, організовував самостійну роботу. При 
цьому обсяги самостійної роботи студентів у навчальних програмах були 
значно менші, ніж сьогодні, вимоги викладачів щодо автономності, 
самостійності студента були іншими. Інформація (знання) надавалася у 
готовій для користування формі. Основним завданням студента було 
накопичення знань, а не їх здобування. Для контролю знань 
використовувалися завдання, які перевіряли переважно рівень 
запам’ятовування великих обсягів інформації, майже вся навчальна 
інформація надавалася під час аудиторних занять.  

У сучасних програмах навчальних дисциплін обсяг самостійної роботи 
студентів дорівнює 50% часу, відведеного на вивчення дисципліни. Такий 
розподіл видів навчальної роботи студентів демонструє нову освітню 
ситуацію: самостійна навчальна діяльність студента стає рівнозначною 
аудиторним заняттям. 

Зміст навчальних планів, робочих програм та методик знаходиться в стадії 
перебудови (переходу) на компетентнісних засадах. В програмах дисциплін 
результати освіти переформульовані у нових термінах, але цього недостатньо. 
Мають принципово змінюватися технології і методи навчання, оскільки 
формування компетенцій потребує інших, нових підходів до підготовки фахівців. 
Особливо це стосується методик організації змішаного навчання. 

При змішаному навчанні визначальною умовою успішності стає 
здатність студента працювати самостійно, організовувати, планувати власну 
навчальну роботу, знаходити інформацію, працювати з нею, виявляти 
недоліки власної роботи, коректувати її, доопрацьовувати, виявляти творчій 
підхід. Проте більшість студентів не вміють навчатися самостійно, їм складно 
виконувати завдання, що не мають чітких алгоритмів рішення. Для виконання 
завдань вони постійно користуються гаджетами, Інтернетом, що призводить 
до набутої безпорадності, несамостійності. Крім того, в організації змішаного 
навчання є суб’єктивні причини проблем: не всі студенти мають необхідні 
моделі гаджетів для зв’язку, доступ до недорогого та якісного Інтернету, 
особливо ті, хто був вимушений повернутися додому в сільську місцевість. 
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Впровадження методик викладання технічних дисциплін, що у період 
весіннього карантину в умовах дефіциту часу трансформувалися викладачами 
до нової форми навчання, показало необхідність адаптації до нової форми 
навчання як викладачів, так і студентів. 

Змішане навчання передбачає поєднання он-лайн навчання, традиційного та 
самостійного навчання. Для оптимізації освітнього процесу нова форма організації 
навчання потребує розроблення методик, які б враховували психологічні і 
дидактичні принципи організації дистанційного навчання. Для якісного змішаного 
навчання в конкретній дисципліні необхідно обрати, які види активностей 
матимуть найкращий ефект онлайн (синхронно чи асинхронно), а які – за 
безпосереднього контакту, в якому обсязі та в якій послідовності [2]. 

Висновки 
1. В умовах поширення цифрових технологій головною передумовою 

ефективного формування компетентності «уміння вчитися» у студентів є 
компетентність викладачів. Навчити інших вчитися, виявляти ініціативу у 
самонавчанні, здобувати знання в умовах, коли кардинально змінюються 
технології навчання, може тільки той, хто сам компетентний у здобуванні 
знань, хто безперервно самонавчається. 

2. Аналіз практики вишів показав, що в умовах пандемії кризові ознаки 
традиційної освіти стали очевидними. Недосконала система освіти повільно, 
але змінюється, вимушено поступивши тимчасово місце новій формі 
організації навчання. 

3. У практиці вищої школи сьогодні існують протиріччя: між вимогами 
сучасного виробництва щодо безперервного навчання фахівців та недостатнім 
рівнем умінь студентів самостійно вчитися; між необхідністю реалізувати 
компетентнісно-орієнтовану модель освіти та недостатньо розробленою 
методичною базою формування загальних компетентностей студентів; між 
необхідністю організації змішаного навчання в умовах пандемії та 
неготовністю більшості студентів до його самоорганізації. 

Розв’язання виявлених протиріч сприятиме підвищенню якості підготовки 
фахівців металургійної галузі відповідно до сучасних вимог ринку праці. 
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Постановка проблеми. Під час підготовки та виступах на змаганнях 
важливе місце займає питання розвитку вміння керувати своїми емоціями, 
мобілізуватися у певний момент та здатність концентрувати увагу в 
екстремальній ситуації. 

Психічний стан спортсмена визначається рівнем психологічної 
підготовленості; він є вкрай важливим і необхідним для досягнення високого 
рівня майстерності [1]. 

Одним з основних аспектів загально-психологічної проблеми розвитку 
властивостей і здібностей студентів-каратистів на основі психічних процесів 
та певних станів є проблема формування його психічних якостей. Методика 
викладання карате спрямована на виховання трьох складових: «син» - 
моральні якості, дух, сила волі, психологічна врівноваженість та стійкість; 
«таі» - фізична кондиція, сила, витривалість; «вадза» - технічна майстерність 
[2]. Утворення стійких психічних якостей на основі психічних процесів 
освітлювалися багатьма авторами з різних сторін:  

- як наслідок генералізації узагальнення процесів; 
- як наслідок синтезування різноманітних процесів однієї модальності; 
- як результат засвоєння дії внаслідок повторення рухових вправ. 

Головною метою контролю є оптимізація процесу підготовки та 
змагальної діяльності спортсменів-студентів на основі об'єктивної оцінки 
різних сторін їх підготовленості та функціональних можливостей 
найважливіших систем організму. Ця мета має змогу реалізуватися шляхом 
вирішення різноманітних окремих задач, які пов'язані з оцінкою стану 
студента-спортсмена, рівня його підготовленості, виконання планів 
підготовки та ефективної змагальної діяльності [3]. 

Карате висуває надзвичайно високі вимоги до психологічної 
підготовленості особистості. Адже сучасний поєдинок в карате 
характеризується високою психоемоційною напругою. При цьому швидкість 
реагування спортсмена, в умовах миттєвої зміни змагальних ситуацій, 
залежить від реального оцінювання. Особливе місце займає розвиток простих 
і складних реакцій під час підготовки студента-каратиста [1]. 

Високий рівень підготовки студентів-каратистів обумовлює постійні 
фізичні та психічні навантаження, таким чином підвищуються вимоги до 
рівня розвитку психічних якостей, пізнавальної сфери особистості, а саме 
концентрації уваги, сформованості уявлення, мислення суб'єктів навчально-
тренувального та змагального процесів [4].   
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Мислення каратиста проходить в умовах, що постійно змінюються на 
фоні морфофункціонального напруження і характеризується здатністю 
приймати миттєві рішення та вмінням швидко реалізовувати технічний 
арсенал. Мислення каратиста носить наочно-дієвий характер, базується на 
знаннях техніки та тактики карате, потребує швидкого реагування  та 
миттєвого прийняття правильних рішень для реалізації поставленої мети і 
вимагає прояву вольових якостей [5]. 

Отримані результати дослідження. Впровадження в даному 
дослідженні спеціальної психологічної підготовки передбачає здатність 
студента-каратиста миттєво реагувати в екстремальних умовах змагальної 
діяльності, застосовуючи увесь технічний арсенал, спираючись на тактичну 
підготовку та вміння раціонально використовувати відведений час. 

Під час проведення спеціальної психологічної підготовки отримали 
наступні результати: 

- після психологічної підготовки студент-каратист виявляє бажання 
побути на самоті та сконцентруватися перед поєдинком; 

- спостерігаються позитивні зрушення в емоційній сфері; 
- проявляються індивідуальні якості особистості; 
- усвідомлення відповідальності за свої дії; 
- зростання впевненості, сміливості та схильності до ризику; 
- збільшення ступеню контролю за своїми діями та поведінкою 

суперника.  
Висновки 
Результати дослідження показують необхідність проведення з 

каратистами спеціальної психологічної підготовки, яка спрямована на 
підвищення саморегуляції, зниженню репресивності, тривожності та 
підвищенню самооцінки. Нехтування психологічною підготовкою під час 
навчально-тренувального процесу може призвести до зниження 
результативності спортсмена або цілого ряду невдач під час виступів.  

Таким чином у майбутньому є доцільним розробити психологічні 
корекції негативних змін, що можуть виникати у психіці каратистів під час 
змагальної або тренувальної діяльності. 
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Аспірант А.А. Гедзик 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

м. Київ  
 

Дистанційне навчання розкриває нові обрії освіти і дозволяє практично 
реалізувати одне з провідних соціальних завдань – забезпечити рівні права 
для кожної людини в сучасному освітньому просторі. Більшість досліджень, 
що стосуються дистанційного навчання, розглядають проблематику його 
впровадження та використання. В свою чергу питання, які стосувалися б 
розвитку дистанційного навчання залишаються недостатньо розглянутими, 
тому виникла необхідність їх проаналізувати. 

 Частково питання історії розвитку дистанційної освіти в Україні та 
світі розкрито в працях Т. Пилаєвої [1], О. Малярчука, Н. Жевакіної, Б. 
Шуневича, О. Майбороди, С. Ястремська [2], Р. Ріжняка, Р. Шарана та інших. 

Переважна більшість наукових досліджень вказують на те, що засобом 
дистанційного навчання на початковому етапі його розвитку був друкований 
або написаний від руки матеріал. Поява друкарства зробила можливим 
випуск недорогих підручників, а поява марки у 1840 р. підштовхнула І. 
Пітмана, винахідника одного з методів стенографії, поширити його метод 
дистанційно. У 1840 р. І. Пітман створив курси кореспондентського навчання 
у Лондоні для того, щоб, за допомогою листування, навчити методу 
стенографії. Отже, це була перша спроба запровадити дистанційне навчання. 
Для організованого навчання у 1843 р. було створено безкоштовне товариство 
кореспондентського навчання стенографії, де могли навчатися всі бажаючі. 
Таким чином, саме у Великобританії з’явився перший досвід дистанційної 
освіти [1, с. 115]. 

Програму навчання поштою запропонували у 1874 року університети 
США та Канади. Першим був університет штату Іллінойс. У 1889 році таку 
ініціативу підтримав університет Квін в канадському штаті Онтаріо 
(м. Кінгстон). У 1892 році В. Р. Харпер заснував перше університетське 
відділення дистанційного навчання в університеті Чикаго. 
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З 1911 року дистанційне навчання сформувалося в Австралії, коли 
почали свою роботу курси університетського рівня в Квінслендському 
університеті в Брісбені. У 1914 році було організовано навчання поштою за 
програмою початкової школи дітей, що живуть на значній відстані від 
звичайних шкіл. На той час заняття зі студентами педагогічного коледжу в 
Мельбурні також проводилися з широким використанням пошти. 

До другого етапу розвитку дистанційного навчання відносять створення 
Відкритого університету в 1969 році. В цей період запроваджувалися 
спеціально розроблені навчальні підручники для дистанційного навчання. 
Після створення Відкритого університету у Великобританії по всій Європі 
з’являлись університети дистанційного навчання: Національний університет в 
Іспанії, Балтійський університет в Швеції, у Китаї – Шанхайський 
телевізійний університет, та Відкритий університет в Голандії, Німеччині і 
Канаді. 

Третій етап характеризується розширенням доступу до знань за рахунок 
радіо та телевізійних технологій. В 1960 – 1980 роках була спроба замінити 
традиційне навчання на менш затратне, проте через відсутність зворотного 
зв’язку із студентом, спроба була невдалою. Але телевізійні технології стали 
використовувати як важливе доповнення до традиційного навчання.     

Поява Інтернету зумовила перехід на новий етап розвитку людства, а 
відтак і новий етап розвитку дистанційного навчання. Перед учасниками 
навчального процесу відкрилися нові можливості: електронної пошти; FTP- 
серверів, де може зберігатися вся необхідна інформація для навчання;  
платформ дистанційного навчання та інше. Саме з цього етапу розвитку 
дистанційне навчання можна вважати, якщо не основною формою навчання, 
то важливим доповненням традиційної форми навчання. 

Що стосується розвитку дистанційного навчання в Україні, то він 
розпочався пізніше ніж в країнах Західної Європи і здійснювався за умов 
низького рівня інформатизації українського суспільства, незначної кількості 
оснащення комп’ютерною технікою шкіл України та відсутності 
спеціалізованих методик дистанційного навчання.  

Перші кроки у напрямку розвитку дистанційного навчання були 
зроблені Верховною Радою у лютому 1998 року, коли був прийнятий Закон 
України «Про національну програму інформатизації», в якому були 
сформульовані задачі з інформатизації освіти та визначалися напрямки її 
реалізації. В 2000 році Міністерство освіти та науки України затвердило 
«Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні», яка передбачає 
створення в країні системи освіти, що забезпечує розширення кола 
споживачів освітніх послуг, реалізацію системи безперервної освіти 
«протягом всього життя» та індивідуалізацію навчання при масовості освіти. 

24 квітня 2013 року затверджено Положення про дистанційне навчання 
[2]. Положення визначає дистанційне навчання як окрему форму навчання, і 
як використання дистанційних технологій у традиційних формах: очній, 
заочній тощо. Але якщо підготовка фахівців за дистанційною формою 
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потребує ліцензії міністерства, то використання дистанційних технологій в 
традиційних формах навчання знаходиться у власній компетенції закладу 
освіти. Це дало змогу впроваджувати в освітній процес різноманітні 
навчальні системи (Moodle; Prometheus; Coursera; та інші). 

Таким чином, дистанційне навчання відіграє важливу роль в структурі 
університетської освіти всього світу й України. Питання впровадження 
дистанційного навчання тісно пов’язане з етапами розвитку людства: від 
індустріалізації до інформатизації суспільства. З подальшим розвитком 
цифрових технологій дистанційне навчання буде відігравати дедалі більшу 
роль, завдяки своїй гнучкості та різноманітності форм. 
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Керівник – ст. викладач, канд. техн. наук С.М. Григоренко 
аспірант Д.А. Лись, студент М.О. Баранов 
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Сьогодні розвиток інформаційних технологій сприяє впровадженню 

методів і технологій в різні сфери людської діяльності, в тому числі і в 
сучасну освіту. Ми є свідками і учасниками формування нового 
«інформаційного суспільства». Безумовно, ця тема є актуальною та вимагає 
відповіді на злободенні питання. Чи готово суспільство прийняти нову 
систему освіти? Наскільки впровадження нових інформаційних технологій 
впливає на успішність студентів? 

Йдучи в ногу з часом, оперативно реагуючи на цілі та завдання 
сьогодення, IT технології стрімко впроваджуються в процес навчання. На 
прикладі використання технологій дистанційного навчання у вищій школі 
прослідкуємо: ефективним чи ні є застосування їх в сфері освіти; які вірогідні 
наслідки можливо очікувати від такої форми освітнього процесу. 
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В Україні розвиток дистанційного навчання почався значно пізніше, ніж 
в країнах Західної Європи. Впровадження дистанційного навчання (ДН) в 
навчальні заклади України та збільшення кількості комп'ютерної техніки 
стало початком підвищення рівня інформатизації українського суспільства. 
Однак це не привело до активізації та поглиблення розробок теоретичних, 
практичних та соціальних аспектів ДН в нашій країні. Кількість наукових 
організацій та вищих навчальних закладів України, які розробляють або 
використовують відповідні курси дистанційного навчання, залишається 
досить незначною [1]. 

У Положенні про дистанційне навчання визначено поняття системи 
дистанційного навчання (СДН) як програмне забезпечення, яке призначене 
для організації навчального процесу та контролю знань через Інтернет та/або 
локальну мережу. На якість навчання впливає також і використання СДН 
самими студентами. У разі, якщо студент не має можливості взаємодіяти з 
системою, у самого студента зникає мотивація використовувати її як 
інструмент організації самонавчання. Це тягне за собою зниження успішності 
студентів і, отже, зниження актуальності досліджуваних дисциплін для них. 

Наш університет поки має невеликий досвід в застосуванні 
повноцінного дистанційного навчання. Більшість викладачів використовує 
дистанційні технології як додаток до традиційних. В якості прикладу можна 
навести застосування ДН на кафедрі комп'ютеризованих систем управління 
(КСУ) [2], яка використовує систему Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment). СДН Moodle - це одна з найпопулярніших 
систем, яка застосовується в більшості університетів та шкіл світу, де в 
навчальний процес впроваджені технології дистанційного навчання [3]. 
Завдяки повсякденному використанню, вона удосконалюється як програмно, 
так і з боку наукових досліджень, заснованих на вивченні різних методів 
використання сучасних IT технологій в педагогічній практиці  

СДН Moodle являє собою веб-сайт, доступ до якого можна отримати з 
різних місць, де є вихід в Інтернет. Аудиторія у даного веб-сайту специфічна - 
це студенти і викладачі кафедри КСУ ОНПУ. З точки зору форми, а також 
наповнення сайту передусім розглядається його корисна складова. Тут 
йдеться мова про те, скільки навчальних матеріалів з кожної дисципліни буде 
розміщено, як буде організований процес навчання (чи буде це дистанційний 
курс, що складається тільки з конспектів та методичного забезпечення, або 
також будуть присутні інтерактивні та оцінювані елементи: практичні 
завдання, тестування, анкети, опитування тощо). 

У період карантину навесні 2020 року через пандемію COVID-19 
кафедра провела моніторинг відвідування сайту і роботи студентів [2]. Для 
аналізу було обрано такі показники:  

1. Перебував на головній сторінці, секунд - кількість часу, який студент 
провів на головній сторінці сайту.  

2. Кількість посилань, що ведуть до мети - скільки сторінок пройшов 
користувач перш, ніж потрапити на сторінку з електронним курсом. 
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 3. Орієнтація в навчальних матеріалах курсу - суб'єктивний показник в 
діапазоні від 0 до 10; оцінюється тим, скільки разів студент «клікнув» «не 
туди» (перебування на сторінці менше 5 с), яка представлена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Візуалізація даних дослідження 
 
Дані аналізуються в ручному режимі та являють собою статистику 

відвідування сторінок сайту студентами. 
Визначивши середнє значення кожного з представлених показників 

(рис.2), можна побачити, що найбільше значення має показник «Перебував на 
головній сторінці, секунд» (7,1), а найменше - показник «Кількість посилань, 
що ведуть до мети» (2,5). Показник «Орієнтація в навчальних матеріалах 
курсу» має середнє значення 6,3 - це вище середнього. 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Середні значення показників 
 

Моніторинг показав, що пропонована в якості інструменту для 
організації навчання кафедрою КСУ ОНПУ СДН Moodle не використовується 
студентами у всій повноті. Незважаючи на всі переваги СДН Moodle, не всі 
студенти можуть долучатись до системи ефективно, витрачають багато часу 
на пошуки інформації на сайті. 
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Наш аналіз також дозволив побачити, що відвідування студентами сайту 
обмежується в основному переглядом головної сторінки. З чим це може бути 
пов'язано? Складна структура сайту не дозволяє студенту знайти потрібний 
матеріал з дисципліни? Чи студент не хоче вивчати матеріал вчасно? Адже в будь-
який момент можливо знайти інформацію в Інтернеті. В умовах дистанційного 
навчання складно об'єктивно дати оцінку знань. Через велике навантаження на 
сервер або нестабільного інтернет з'єднання користувачеві не вдається отримати 
доступ до сайту, особливо студентам з невеликих населених пунктів, які віддалені 
від навчальних закладів. Не кожен студент може підтримувати у себе мотивацію 
до самостійної роботи, до того ж свою роль відіграє відсутність постійного 
контролю з боку викладача. Для частини студентів «живе» спілкування забезпечує 
більш комфортну психологічну атмосферу для навчання. За словами віце-
канцлера університету Західної Англії, (UWE) Стіва Уеста: « ... навіть найкращий 
онлайн-курс не замінить особистого спілкування з професором, університетського 
семінару та атмосфери кампусу». 

Часто дистанційне навчання плутають із заочною формою навчання та 
самостійним вивченням, залишаючи всі завдання на потім. Недолік 
практичних занять негативно впливає на студента, зникає мотивація і таким 
чином знижується якість освіти [1]. 

Як стверджує експерт з університету штату Північної Кароліни 
Дхірендрі Кумар: «Онлайн-метод навчання може бути високоефективним, 
альтернативним методом навчання для зрілих, самодисциплінованих і 
мотивованих, добре організованих людей, які володіють високими навичками 
управління своїм часом навчання. Але це, нажаль, невідповідне навчальне 
середовище для більш залежних учнів, де труднощі з виконанням обов'язків 
передбачені онлайн-курсами ... ».  

У зв'язку з цим виникає проблема професійної підготовки майбутніх 
фахівців, які володіють науковим типом пізнання. Випускник вищої школи повинен 
бути активним, творчим, професійно і соціально орієнтованим, з урахуванням 
індивідуальних особливостей, інтелектуального і творчого потенціалу. 

Висновки 
Впроваджуючи навчання із застосуванням інформаційних технологій, 

такий процес не є панацеєю. Він має ряд істотних недоліків та обмежень. У 
такому випадку дані технології слід вводити продумано, не замінюючи 
класичну систему навчання, а доповнюючи її. При проектуванні і 
впровадженні таких технологій, необхідно націлити процес навчання на 
розуміння, для чого необхідно докласти багато зусиль для можливого 
переходу на дистанційне навчання.  

Посилання 
1. Вайдорф-Сисоєва М.Є. Методика дистанційного навчання: навч. посібник 

для вузів / М.Є. Вайндорф-Сисоєва, Т.С. Грязнова, В.А. Шитова; під заг. 
ред. М. Є. Вайндорф-Сисоєва. - М .: Вид-во Юрайт, 2018. - 194 с.  
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2. Система дистанційного навчання кафедри комп'ютеризованих систем 
управління ОНПУ Moodle: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dl.paulinedate.com/ 

3. Moodle Themes: Adaptable.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://moodle.org/plugins/theme_adaptable 

 
 
 
 

ПІДНЯТТЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ  
ПІД ЧАС ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ 

 

Магістрант1 І.О. Дубініна  
Керівник – доц., канд. філол. наук О.В. Євмененко  

1Факультет філології та масових комунікацій 
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 

 

Важливою складовою навчального процесу в школі є позакласна робота, 
яка спрямована зокрема і на набуття учнями «м’яких» навичок (Soft Skills), серед 
яких виділимо вміння знаходити підхід до людей, переконувати, працювати в 
команді, бути лідером, вміння управляти часом, бути креативним тощо. Отже, 
метою позакласних занять є «сприяти повторенню, усвідомленню і глибокому 
засвоєнню теоретичних відомостей з теми, формувати певні мовленнєві навички і 
розвивати творчі здібності учнів» [1]. 

Нагадаємо, що позакласна робота є невід’ємною складовою основного 
навчання на уроках. Втім часто вона перетворюється на додаткові заняття з 
того чи іншого навчального предмета. Це може бути робота з дітьми, які 
погано засвоїли навчальний матеріал під час уроків, і вчитель з учнем 
намагаються надолужити прогалини за рахунок позакласних занять. У 
випускних класах цей час використовується для систематизації та повторення 
знань перед складанням ДПА або ЗНО. У кращому випадку позакласна 
робота носить епізодичний характер і приурочена до святкування важливих 
дат, календарних свят тощо. Втім така стихійність є малопродуктивною. «У 
багатьох школах за зовнішньою різноманітністю видів позакласної роботи 
приховується стихійність і безсистемність, повна відсутність зв’язку з 
програмовим навчальним планом, матеріалом і мовленнєвим досвідом учнів. 
Ці та інші недоліки не тільки знижують ефективність позакласних занять, але 
й зводять їх нанівець» [2]. 

Зважаючи на те, що особливістю південно-східного регіону України є 
те, що більшість мешканців міст залишається російськомовними, принаймні у 
побуті, тому актуальною є позакласна робота з української мови. У цих 
регіонах важливо створювати україномовне середовище не тільки на уроках з 
української мови та літератури, а й продовжити роботу на позакласних 
заняттях, створюючи дружнє середовище для активного спілкування 
українською мовою. На це орієнтує вчителя й концепція виховної роботи 
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загальноосвітньої школи. Позакласна робота з мови є значним чинником у 
піднесенні загальної культури мови учнів. Ця робота в її різноманітних 
формах збуджує інтерес учнів до опанування мови, дає вчителеві змогу 
поглибити знання учнів, набуті на уроках [Цит за: 3]. 

Серед різних форм позакласної роботи найбільш ефективною вважаємо 
гурткову, бо вона носить систематичний характер, що дисциплінує учнів, а 
також дозволяє заздалегідь і ретельно продумати план засідань. Заняття 
можуть бути пов’язані між собою спільною темою, що відповідно сприятиме 
залученню проектних технологій.  

На заняттях гуртка активно використовуються презентації, укладання 
текстів різних жанрів, їх детальний аналіз, вправи зі стилістики з добором 
слів, редагуванням текстів, підбір синонімів, що сприяють розвитку мовлення 
учнів. Для розвитку практичних навичок щодо вирішення різних 
комунікативних ситуацій застосовуємо метод переконуючих текстів. Діти 
мають навчитися писати службові та приватні листи різного характеру. 
Наприклад, учитель ставить завдання написати лист-прохання директору 
школи. Учитель розбиває дітей на пари для обміну листами. Другий учень 
має відредагувати лист, якщо, на його думку, однокласника був недостатньо 
аргументованим.  

Дієвою формою роботи для набуття мовленнєвих навичок є дискусія 
або дебати, які мають проводитися за визначеними правилами. Діалог має 
бути коректним. Під час дискусії учні старших класів обговорюють теми 
життєвих цінностей, еміграції, виїзду молоді за кордон на навчання або 
заробітки. З учнями 7-8 класів можуть бути підняті питання стосунків, 
порозуміння з батьками та однолітками, обговорення конкретної життєвої 
ситуації тощо. 

Отже, робота гуртка з української мови дозволяє урізноманітнити 
форми роботи з розвитку мовлення, вдосконалення володіння рідною мовою, 
надати учням майданчик для набуття «м’яких» навичок, обговорення 
актуальних проблем. Учні навчаються бути переконливими, закликати до дії, 
відстоювати свою позицію, узагальнювати висновки тощо.  

Посилання 
1. Ковтун (Бугайчук) О. Основні підходи до розвитку українського 

літературного мовлення учнів у позакласній роботі. Гуманітарна освіта в 
технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. К., 2002. Вип. 4. С. 19-
27. 

2. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх 
закладах : навч. посібник для студентів ВНЗ. К. : Центр учбової літератури, 
2008. 386 с.  

3. Умєрова З. К. Значення позакласної роботи з української мови у школі. 
URL: http://intkonf.org/umerova-z-k-znachennya-pozaklasnoyi-roboti-z-
ukrayinskoyi-movi-u-shkoli/ 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
ОРГАНИЗАЦИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С «ТРУДНЫМИ ЛЮДЬМИ» 

 

Студентка Надежда Ефимова (гр. ПРО-01-17) 
Научный руководитель - докт. филос. наук, проф. В.И. Палагута 

Кафедра инженерной педагогики 
Национальная металлургическая академия Украины, г. Днепр 

 
Современный социум предъявляет новые требования к коммуникации 

людей, многократно увеличивая количество ситуаций общения и 
межличностного взаимодействия. В теории и практике межличностного 
взаимодействия уже возник новый термин – «трудные люди» [1]. Давая 
предельно общее определение этой «породы» людей, их можно 
охарактеризовать как неконтактные, неадекватные, неудобные, сложные, 
колючие, непростые и т.д. Это те самые люди, общаться с которыми 
чрезвычайно трудно, порой невозможно, труднопереносимо, неприятно, 
крайне утомительно, а порой и просто неинтересно. 

Более того, в современном социальном мире сложно сохранять 
психологическое равновесие: иногда достаточно просто посмотреть 
последние новости, чтобы получить если не психологическую травму, то 
испытать психологический травматический аффект. Нас постоянно 
захватывает то одна отрицательная эмоция, то другая, и мы не можем 
постоянно удерживать в фокусе внимания самое важное для нашей 
жизнедеятельности. На этом фоне трудно сохранять одно из самых ценных 
приобретений человека — возможность быть в контакте с другими людьми, 
не утрачають умения общаться так, чтобы общение приносило 
положительные эмоции и чувства. Очень важно не обесценить 
межличностные отношения как таковые. Первое, что помогает выйти из 
эмоционального, отрицательного по своей сути, напряжения, - 
рационализация мыслительной деятельности, сосредоточенность внимания на 
главном, планомерное выполнение намеченных дел, ощущение ритма 
жизнедеятельности и т.д. Для людей, которые привыкли жить эмоциями и 
чувствами, - это ценный навык, который необходимо постоянно развивать и 
совершенствовать. 

Вышеперечисленные принципы к межличностному взаимодействию 
рассчитаны на общение с обычными людьми, встречающимися в жизни 
ежедневно и ежечасно. Однако бывают люди, общение с которыми вызывают 
определенны проблемы и которые не пойдут вам навстречу, какие бы 
личностные усилия вы бы не прилагали. Что делать при встрече с особенно 
трудным человеком, обладающим определенными личностными 
характеристиками, которые существенно мешают эффективному общению?  

Имеет смысл рассмотреть эту проблему в настоящей статье. Прежде 
всего, важно понять, кого относить к «трудным людям»? Действительно, 
каждый человек может иметь собственную классификацию «трудных 
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людей», основанную на его индивидуальных качествах, определяющих 
психологический портрет личности и во многом основывающейся на 
личностном жизненном опыте. К примеру, общеизвестно, что образ матери в 
большинстве случаев не вызывает враждебных чувств и олицетворяет земное, 
жизненное, доброе и заботливое начало. Вместе с тем, довольно часто 
встречаются случаи, когда женщина, долгие годы страдающая в качестве 
дочери властной тиранической матери (есть уже психоаналитическое 
понятие, описывающее такую мать – «фаллическая» мать), отнесет каждого, 
кто проявляет аналогичные качества, особенно если это женщина, к 
категории «трудных», точнее, проблемных и конфликтных в общении людей.  

Вышеотмеченный случай красноречиво указывает на существование 
определенных типов людей, общепринято признанных «трудными» теми 
партнерами по общению, кто постоянно сталкивается с разными людьми в 
силу своих профессиональных интересов — политиками, врачами, юристами, 
преподавателями, бизнес консультантами, рекламными агентами, 
работниками сферы услуг и т. п. Обозначение и описание таких типов в 
определенной мере облегчает взаимодействие с ними: после их достаточно 
правильного отнесения к определенному типу, вы уже будете приблизительно 
знать, какую модель общения применить с человеком данного типа. Более 
того, по мере межличностного взаимодействия уже можно понять 
психологические особенности человека, и насколько он умеет находить 
контакт с людьми. 

В ставшей уже классической книге «Общение с трудными людьми» и 
исходя из тридцатилетнего опыта работы с людьми в частных фирмах Роберт 
М. Бремсон предлагает свою типологию «трудных людей», наличествующей 
около дюжины разных типов. Наиболее часто встречающиеся следующие: 

— агрессивисты, которые подразделяются на следующие категории: 
«черменовские танки», «снайперы» и «взрыватели». Это люди, которые 
провоцируют других, говорят колкости и раздражаются, если их не слушают; 

— жалобщики или «нытики», у которых всегда найдется что-нибудь, на 
что сетовать. Обычно они ничего не делают для решения проблемы, потому 
что считают себя не способными ни на что или не хотят брать на себя 
ответственность; 

— молчуны, которые спокойны и немногословны. Вы не знаете, о чем 
они в действительности думают или чего хотят; 

— сверхпокладистые, которые скажут вам «да» по любому поводу и 
пообещают поддержку. Тем не менее, слова у таких людей расходятся с 
делом: они не выполняют своих обещаний и не оправдывают возложенных на 
них надежд; 

— вечные пессимисты, которые всегда предвидят неудачи. Поскольку 
они обычно считают, что из затеваемого ничего не получится, такие люди 
всегда стараются сказать «нет» или постоянно испытывают беспокойство, 
сказав «да»; 
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— всезнайки, которые считают себя выше других, потому что они, как 
они сами полагают, знают все на свете; при этом они хотят, чтобы об этом 
«превосходстве» знали другие. Они могут действовать как «бульдозеры», 
расталкивающие всех на своем пути со своими «знаниями». Они могут также 
вести себя как «пузыри», переполненные осведомленностью и сознанием 
собственной важности. Часто оказывается, что они ошибаются, поскольку в 
основном только играют роль [2]. 

Приведем некоторые общие принципы общения с «трудными людьми». 
Действенный принцип общения с «трудными людьми» любого типа 

состоит в том, чтобы отчетливо отдавать себе отчет в существовании 
определенных скрытых интересов или потребностей, которые они 
удовлетворяют, взаимодействуя таким образом в социуме. Например, 
сверхагрессивный человек может действовать, как паровой каток, потому что 
в глубине души он боится иметь дело с другими людьми или потому что не 
хочет испытать страх перед возможностью ошибки, ведь боязнь его кроется в 
том, что он когда-то испытал этот страх и его травматические последствия 
или ему помогли испытать, то он чувствует тревогу по этому поводу. А, к 
примеру, спокойный молчун может замыкаться в себе, боясь открыться 
другим людям. Его тревога во многом вызвана фантазмом, что люди якобы не 
захотят с ним общаться или слушать его. Еще один тип - вечный пессимист 
может всегда пророчествовать неудачи, потому что ему удобнее жить с 
уверенностью в неудаче, чем с уверенностью в удаче только потому, что 
самому так легче или проще существовать.  

Следовательно, если вы решили вступить в общение с трудным 
человеком, то вам следует выявить его скрытые желания и потребности, и 
приготовиться к испорченному у вас настроению, а также подумать над тем, 
как удовлетворить их желания и потребности. То есть, этот подход 
аналогичен тому, который вы используете при разрешении обычных 
конфликтов, часто встречающихся в повседневной жизни и возникающих в 
любой социальной среде. 

Важной особенностью общения с «трудными людьми» является 
преодоление отрицательных эмоций, возникающих при общении с ними. Так, 
контакт с «трудным человеком» может вызвать в вас огорчение, гнев, 
растерянность, подавленность и другие чувства, выбивающие из жизненной 
колеи. Такой человек сам по себе может нести очень сильный отрицательный 
эмоциональный заряд, что может привести к эмоциональному заражению и 
психологической перегрузке. Как, например, «динамит», который «взрывается», 
когда что-то происходит вопреки его желанию. Такое поведение очень часто 
проявляется у людей публичной сферы - политиков, спортсменов, деятелей 
искусства и культуры, врачей, учителей, юристов и т.д. 

Поэтому, одним из общих принципов взаимодействия должен состоять 
в том, чтобы взять под контроль свои эмоции и переживания или открыть 
возможности выхода эмоциям и чувствам «трудного человека», если вы 
решили продолжать общение с ним для разрешения конфликта, либо решить 
вопрос так, чтобы общение не доходило до конфликта.  
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 Еще один общий принцип общения с «трудными людьми» следующий 
- постарайтесь найти взаимоприемлемый способ удовлетворения его скрытых 
желаний и потребностей. Используйте совместный подход к разрешению 
конфликтов, которые начинают вырисовываться после отнесения поведения 
«трудного человека» к определенному типу, нейтрализации его 
вызывающего, подчас, провокационного поведения и старайтесь взять 
общение под свой контроль [1]; 

При общении с «трудными людьми» особенно важно не попасть в 
«ловушку ответственности», то есть, такие люди всегда стараются 
переложить ответственность на вас и внушить вам чувство вины за свое 
испорченное настроение, плохое психологическое состояние, неудавшееся 
действие или прожитый день, или жизнь вообще, сделав вас своим 
психологическим заложником. Поэтому, еще одним важным общим 
принципом общения с такими людьми является переключение их внимания с 
их травматического прошлого на будущие действия и поведение, 
деятельность и жизненные планы в целом, гарантирующие положительный 
результат. Вы можете им сказать: «Да это случилось - ну что из этого? Не это 
сейчас главное, а важно сделать сейчас то-то и то-то для решения проблемы в 
настоящем и достижений в будущем». Таким вот образом вы нейтрализуете 
беспокойство, чувство неуверенности, виновности, ощущения никчемности 
«трудных людей», полностью переключая их на настоящее время и включая 
их в жизненный ритм и деятельность в социуме.  

Безусловно, этих общих принципов гораздо больше, но 
вышеперечисленные вполне можно применить в общении с трудными 
людьми различных типов, а их эффективность зависит от умения 
своевременно распознать их тип и выбрать эффективный способ поведения и 
общения с ними.  

Очевидно, что все что здесь сказано, вполне понятно большинству 
людей лишь только потому, что каждый из нас постоянно сталкивается с 
такими людьми. И каждый из нас не всегда принимает правильное решение в 
межличностном взаимодействии с ними, которое подчас доходит до скрытого 
или явного конфликта.  

На мой взгляд, в сегодняшнее время появилось очень много «трудных» 
или, как их сейчас принято называть - «токсичных» людей, которые и 
успешны, и все у них прекрасно, вот только психологические травмы, 
полученные ими на жизненном пути, их тревожат, постоянно не дают им 
покоя и тянут назад - в прошлое время их жизни. Важно здесь не попасть под 
их психологическое влияние и психические атаки, а также, постараться 
понять и по возможности разрешить его скрытые желания и потребности.  

Вместе с тем, полученные психологические травмы «трудных» людей 
всегда носят индивидуальный характер и нуждаются в дальнейшем 
углубленном изучении скрытых желаний и интересов, определяющих мотивы 
их поведения. Психоаналитический способ их углубленного изучения 
предоставил еще З. Фрейд в своей работе «Торможение, симптом и тревога» 
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[3, – C. 233-310]. Основной лейтмотив данной работы, и имеющей 
непосредственное отношение к нашей теме построение взаимоотношений с 
«трудными людьми» заключается в следующем: их тревога представляет 
собой сигнальную реакцию на утрату объекта скрытого желания и 
потребностей. Перечень таковых утрат следующий- всецелая утрата утробной 
среды в момент рождения, постепенная утрата матери или отца как скрытого 
объекта желаний и потребностей, утрата (частичная или полная) объекта 
любви и привязанности- утрата любви Сверх – Я или того, кого сейчас 
принято называть в психоаналитической литературе «большим Другим». Но 
эта тема отдельного рассмотрения.  
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Постановка проблеми. Сучасною наукою доведено і підтверджено 

практикою, що одним із суспільно значущих інститутів, який має сприяти 
розв’язанню гострих проблем з працевлаштування випускників ВНЗ є 
соціальне партнерство з базовими підприємствами. Мета даної статті – 
проаналізувати визначення конкурентоспроможності, виявити сутність 
конкурентоспроможності та оцінювання рівня конкурентоспроможності 
випускників вищого навчального закладу, з урахуванням проблеми 
задоволення потреб роботодавців. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Конкурентоспроможність 
випускників ВНЗ в умовах соціального партнерства з базовими 
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підприємствами є об’єктом особливої уваги дослідників: А. Муравьйова, 
Г. Задорожного, А. Рибіна, П. Бадаченка, О. Олейникова, В. Жукова, 
А. Іонова та ін. Перед сучасний вищим навчальним закладом стоїть важливе 
завдання – формування у майбутнього фахівця здатності успішно 
адаптуватися і «продати» себе на ринку праці, що вимагає «ефективної 
організації процесу професійної підготовки, у якій би могли б формуватися 
такі якості та характеристики майбутнього фахівця, які б забезпечували його 
продуктивну професійну діяльність, конкурентоздатність на рику праці» [1]. 

Питання, пов’язані з конкурентоспроможністю випускників вищих 
навчальних закладів, розглядали у своїх працях такі науковці, як О. Грішнова, 
Л. Колєшні, І. Заюков, І Каленюк, І. Кравченко, В. Калініченко. Крім того, цю 
проблему досліджували наступні українські фахівці: Л. Лісогор, В. Онікієнко, 
М. Семикіна, О. Цимбал, а також такі закордонні автори, як Я.Х. Гордон, 
А.Я. Кібанов А. Кара, В. Петров, С. Резнік. Всі ці науковці приділяють 
особливу увагу проблемі визначення конкурентоспроможності випускників. 

Аналіз наукових публікацій підтвердив, що при визначені поняття 
«конкурентоспроможність» і оцінюванні рівня конкурентоспроможності не 
має єдності в поглядах, тому виникла потреба у дослідженні цієї проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Аналіз наукових джерел показав, що термін «конкурентоспроможність» 

та оцінювання рівня конкурентоспроможності випускників ВНЗ, у педагогіці, 
використовують з різних аспектів, а саме, як:  
- відповідність якості робочої сили потребам ринку, можливість 

перемагати в конкуренції на ринку праці, порівняно з іншими 
кандидатами задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, 
навичок, особистих рис [2]; 

- переваги в якісних характеристиках молодих людей, які дозволяють на 
ринку праці швидше за інших представників вікових груп населення 
знайти тимчасову або постійну роботу [3]; 

- сукупність якісних і вартісних характеристик специфічного товару 
«робоча сила», що забезпечує задоволення конкретних потреб 
роботодавців, у тому числі державних підприємств, у працівниках 
певної кваліфікації [4]; 

- категорія ринкової економіки, що відображає ступінь розвитку 
конкуренції на ринку праці, тоді як якість робочої сили та трудових 
послуг – властивість людського фактора виробництва у будь-якій 
економічній системі [5]; 

- здатність реалізувати свої знання та навички на ринку праці в умовах 
платоспроможного попиту [6]; 

- агрегована сукупність властивостей працівника, яка дає його робочій 
силі можливості відповідати вимогам конкурентного ринку, попиту 
покупців, забезпечують її визнання на ринку праці [7]; 

- у широкому сенсі – це ступінь корисності якостей робочої сили 
потенціальному роботодавцю, а у вузькому – володіння такою 
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професією (фахом) і такими якостями, які дають робітнику перевагу у 
боротьбі з конкурентами за вакантне робоче місце [8]; 

- показник якості робочої сили, який показує ступень відповідності 
індивідуальних особливостей фахівця вимогам професійної діяльності, 
основний параметр, який визначає рівень професійної підготовки [9]; 

- соціально-економічна категорія, яка характеризує потенціальні 
здібності людини до праці і представляє собою три рівня здібностей: 
I) сукупність якостей, які характеризують здібності до праці; 
ІІ) оволодіння навичками пошуку праці, вміння переконувати  у своїх 
перевагах; ІІІ) відповідність якості робочої сили вимогам робочого 
місця [10]; 

- показник якості вузівської підготовки та можливість реалізації 
професійних і особистісних якостей випускника відповідно до 
сучасного виробництва [11]; 

- комплексна властивість, яка має свої ресурси (психофізичне здоров’я, 
вік, зовнішність, здібності, талант, рівень інтелекту, запас енергії) і 
моральні аспекти [12]; 

- інтегрована характеристика особистості, яка забезпечує ефективність 
професійної діяльності сучасних соціально-економічних умовах [13]; 

- одна із компетенцій, яка забезпечує соціально-професійну мобільність 
випускника і складається з трьох компонентів: когнітивного, діяльного, 
особистісного [14]; 

- здібності до індивідуальних досягнень у праці, яка являє собою вклад у 
досягнення організаційних цілей. Стрижнем конкурентоспроможності 
працівника, як і будь-якого товару, є його компетенції, що відповідають 
ринковим потребам у функціональній якості праці[15]; 

- комплексна характеристика, яка відображає ступінь розвитку науково-
педагогічного потенціалу професорсько-викладацького складу вищого 
навчального закладу, що визначає його здатність до здійснення 
науково-педагогічної діяльності і забезпечує досягнення рівня якості 
освітньої послуги, який відповідає встановленим стандартам освіти і 
запитам споживачів, і цілей вищого навчального закладу[16]; 

- набір якостей, які визначають переваги їх носія в системі трудових 
відносин у порівнянні з іншими їх учасниками [17]; 

- взаємообумовлених єдності його мотиваційних, кваліфікаційних, 
особистісних і ділових характеристик, що забезпечують високий рівень 
теоретичної підготовки, володіння практичними навичками професійної 
діяльності, вільну орієнтацію в суміжних областях, здатність 
адаптуватися в професійному середовищі, відповідність вимогам 
роботодавця і внутрішній баланс душевних та фізичних сил [18]; 

- особистість, яка здатна швидко і безболісно адаптуватися до постійних 
змін соціальних умов, науково-технічного прогресу і нових видів 
діяльності та форм спілкування в умовах збереження позитивного 
внутрішнього психоенергетичного потенціалу і гармонії [19]; 
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- відносна і узагальнена характеристика, яка складається з трьох 
основних компонентів: технічного, економічного, соціально-
організаційного. 
 

На нашу думку головними складовими конкурентоспроможності 
випускників вищих навчальних закладів є: 1) оволодіння професійними 
знаннями, вміннями і навичками, творче відношення до праці, прагнення до 
високої продуктивної діяльності, здібність до неперервного саморозвитку; 
2) організаторські здібності: вміння працювати в команді, потреба та 
готовність брати відповідальність на себе; 3) особистісні (працездатність, 
самостійність, компетентність, ініціативність, організованість). 

 

Активна життєва позиція   
Професійні знання, вміння та навички  
Компетентність 
Творчість, креативність 
Вміння працювати в команді 
Вміння приймати нестандартні рішення 
Вміння та бажання навчатися 
Патріотизм 

Показники 
конкурентоспроможності 
випускника 

 

Позитивний настрій на роботу  
 

Аналіз існуючих підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності 
випускників ВНЗ показали, що впродовж останнього часу використовуються 
різноманітні методи оцінки конкурентоспроможності, але вони не 
враховують повний спектр якісних і кількісних показників 
конкурентоспроможності випускників, а саме:  

1. За методикою науковців І.В. Станкевича, Є.Г. Борисевича, 
інтегральний показник оцінки рівня конкурентоспроможності випускника  
ВНЗ (АВ) є імовірністю складної події, яка складається з якісних і кількісних 
подій 

 

  якKB AAA  , (1.1) 
 

де АВ – інтегральний показник конкурентоспроможності випускника 
вищого навчального закладу; АК – груповий показник 
конкурентоспроможності випускника за кількісними параметрами; Аяк – 
груповий показник конкурентоспроможності випускника вищого навчального 
закладу за якісними параметрами; α, β – вагові коефіцієнти груп. [20] 

 

2. За методикою науковця М.О. Кримової, інтегральний показник 
загальної конкурентоспроможності молодих фахівців має наступний 
математичний вираз: 





N

i
ii KqінтQ

1
, (1.2) 
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де Qінт – інтегральний індекс якості фахівців; qi – частковий індекс 
якості за i-м критерієм; Кi – індекс важливості i-го критерію якості; N – 
кількість критеріїв, що характеризує якість фахівців. 

,
i

i

E
P

iq   (1.3) 





N

i
iii IIK

1
/ , (1.4) 

 

де Ii – споживча оцінка важливості i-го критерію якості; Pi - споживче 
сприйняття якості за і-м критерієм; Еі  – споживче очікування  якості за і-м 
критерієм [21]. 

Висновки 
Дослідження конкурентоспроможності випускників дозволяє дати 

оцінку ефективності роботи вищих навчальних закладів з професійної 
підготовки. Вважаємо,що найбільший вплив на формування конкуренто 
спроможності випускників вищих навчальних закладів здійснює освітньо-
професійна складова, яку визначає низка характеристик, а саме освітні, 
кваліфікаційні та професійні. 

Посилання 
1. Завацька Л.А. Формування конкурентоспроможності фахівців галузі 

фізичної культур і спорту у вищих навчальних закладах недержавної форми 
власності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного 
виховання і спорту. 2011. № 2. С 39 – 44. 

2. Грішнова О.А., Самарцева А.Є. Молоді спеціалісти на ринку праці: 
проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування. Економіка та 
управління. 2013. № 2. С. 49–54. 

3. Семикіна М.В., Голбанос С.С. Конкурентоспроможність молоді на 
регіональному ринку праці в умовах системної кризи. Наукові праці 
Кіровоградського національного технічного університету: збірник наук. 
праць. Кіровоград: КНТУ, 2015. Вип. 27. С. 28–35. 

4. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових 
відносин: монографія / Д.П. Богиня та ін. Київ: Ін-т економіки НАН України, 
2003. 213 с. 

5. Шевченко Л.С. Професійна освіта як чинник конкурентоспроможності 
робочої сили. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2. С. 77–85. 

6. Безтелесна Л.І., Пляшко О.С. Теоретичні основи трактування потенційної та 
реальної конкурентоспроможності людських ресурсів. Формування ринкової 
економіки: Спецвипуск: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, 
соціальнийвимір, інноваційний розвиток: зб. наук. пр. у 2 т. Т.1. Київ: КНЕУ, 
2012. С. 93–103. 

7. Глевацька Н.М. Конкурентоспроможність робочої сили регіону: методологія 
та напрями забезпечення: автореф. дис. … канд. екон. наук:08.09.01. Київ. 
2006. 25 с. 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 390 

8. Шатохин А.Г. Теоретическая модель конкурентоспособности работника. 
Вестник Костромского государственого университета им. Н.А. Некрасова. 
2000. №2 С.26-31 

9. Борисова О.В., Миляева Л.Г. Основные направления повышения 
конкурентоспособности выпускников ВУЗов на рынке труда. Известия 
Иркутской государственной экономической академии. 2009. №5. С. 157-161 

10. Вирина И.В Формирование и развитие конкурентоспособности молодых 
специалистов на рынке труда. Автореф. дисс. … канд.. эк. наук: 08.00.05, 
Москва. 2007. 24 с. 

11. Исмагилова Ф.С. Управление конкурентоспособностью в инновационном 
среде. Среднее профессиональное образование. 2009. №3. С. 19-21 

12. Практикум по социально-психологическому тренину. Под ред. Б.Д. 
Парыгина изд.3-е испр., доп. СПб., 2001. 352 с. 

13. Киржбаум О.В. Повышение конкурентосопособности выпускников увузов на 
рынке труда: организационный аспект. Автореф. Канд.эк.наук: 08.00.05. 
Омск. 2007. 26  с. 

14. Львов Л.В., Перевозова О.В. Феномен конкурентоспособности в 
профессиональном образовании менеджеров. Мир науки, культуры, 
образования. 2010. №1. С. 169 – 178. 

15. Сотникова С.И. Движение персонала как механизм повышения 
корпоративной конкурентоспособности в нестабильной среде. Вестник 
НГУЭУ. 2012. № 2. С. 45–55. 

16. Лазарев В.Н., Пирогова Е.В. Управление конкурентоспособностью 
персонала высшего учебного заведения. Ульяновск: УлГТУ, 2010. 204 с. 

17. Янченко Е.В. Конкурентоспособность человеческих ресурсов в системе 
трудовых отношений современного общества. Вестник Томского 
государственного университета. 2001. № 2. С. 163–169. 

18. Кара А.Н. Организационно-экономический механизм управления 
конкурентоспособностью рабочей силы на рынке труда региона: 
монография. Москва: Спутник+, 2011. 228 с. 

19. Андрияко Ю.В. Конкурентоспособность выпуcкника высшего учебного 
заведения как организационно-педагогическая проблема. Вектор науки ТГУ.  
2010.  № 1. С. 34- 36. 

20. І.В. Станкевич, Є.Г. Борсевич. Комплексний підхід до оцінки рівня 
конкурентоспроможності випускників освітніх організацій в контексті вимог 
працедавців. Економіка та держава. 2017. №3. С.71-76 

21. М.О. Кримова. Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з 
економічною освітою на ринку праці України. Демографія та соціальна 
економіка. 2015. №2. С. 53-64. 

 
 
 
 
 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 391 

ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Доц., канд. хім. наук Ю.В. Ісаєнко, викладач Л.П. Павлова,  
викладач Н.І. Горбунова  

Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету 
м. Харків 

 
Інтерактивні методи навчання і виховання є дуже ефективним засобом в 

опануванні сучасних технологій, підвищенні ефективності навчання і якості 
знань, формуванні життєвої і професійної компетентності сучасної молоді. 
Однією з інтерактивних методик, що набула популярності у Великобританії, 
США, Німеччини, Данії та інших країнах стала Casestudy (кейс-метод, метод 
аналізу ситуацій), розроблена англійськими науковцями М. Шевером, Ф. 
Едейем та К. Єйтс. Саме їй у світовій практиці відводиться важливе місце для 
вирішення сучасних проблем у навчанні. Вперше кейс-метод був 
застосований у 1910 р. при викладі управлінських дисциплін у Гарвардський 
бізнес-школі, який добре відомий інноваціями, а в Україні даний метод став 
поширюватись тільки у другій половині 90-х років ХХ ст., як пізнавальна 
акселерація у процесі вивчення природничих наук [1]. 

Суть кейс-методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, 
історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення 
або вироблення рішень студентами з певного розділу навчання дисципліни. 

Цінність використання кейс-методу полягає в тому, що він одночасно 
відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс 
знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало 
суміщає навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним 
і ефективним в реалізації сучасних завдань системи освіти [2] . 

Грунтуючись на тому, що хімія є в першу чергу експериментальною 
наукою, з безліччю різних шляхів вирішення однієї проблеми або завдання, 
застосування кейс-технологій дозволяє реалізувати всі переваги даної 
технології навчання при використанні її в навчанні хімії. Дану технологію 
можна використовувати в процесі вивчення хімічних дисциплін. 

Наведемо кілька прикладів застосування даної технології при 
викладанні загальної та неорганічної хімії та органічної хімії. 

1. Кейс з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» за темою: 
«Властивості Фосфору та його сполук» 

Викладач наводить студентам наступну інформацію: «Академік Семен 
Вольфкович був в числі перших радянських хіміків, що проводили досліди з 
фосфором. Тоді необхідні запобіжні заходи ще не проводилися  і 
газоподібний фосфор у ході роботи просочував одяг. Коли Вольфкович 
повертався додому темними вулицями, його одяг випромінюв блакитне 
світіння, а з-під черевиків сипалися іскри. Кожен раз за ним збирався натовп і 
приймав вченого за потойбічну істоту, що призвело до поширення чуток про 
ченця, що світиться». 
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Викладач задає студентам такі питання по кейсу: 
1. Які види фосфору існують і що за явище «алотропія»? 
2. Які приклади з життя або літературних джерел ви можете 

привести про фосфор? 
3. Які хімічні властивості фосфору обумовлюють його застосування 

в промисловості і в побуті? 
4. Які запобіжні заходи треба було застосовувати академіку, 

працюючи з фосфором? 
Студенти працюють, використовуючи конспект, підручник і інтернет- 

ресурси. Результати пошуку заносяться в таблицю 1. 
Таблиця 1 – Фосфор та його властивості 

Алотропні 
модифікації 

фосфору 

Фізичні 
властивості

фосфору 

Хімічні 
властивості 

фосфору 

Дія 
фосфору 

на 
організм 
людини 

Техніка 
безпеки 

при роботі 
з 

фосфором 

Застосу-
вання 

фосфору 

      
2. Кейс з дисципліни «Органічна хімія» за темою «Спирти» 
Викладач ставить проблему студентам: «Якщо ви визначите формулу 

речовини, яка містить 34,78% (за масою) найпоширенішого хімічного 
елемента на планеті Земля; 13,04% (за масою) найпоширенішого елемента у 
Всесвіті (разом з першим елементом він утворює найпоширенішу на Землі 
складну речовину); 52,18% (за масою) елемента, який входить до складу усіх 
без виключення органічних сполук, то зможете визначити формулу 
універсальної отрути, яка вражає усі без виключення живі організми і забрала 
більше людських життів, ніж усі інші отрути разом взяті». 

Викладач задає студентам такі питання по кейсу: 
1. Яка молекулярна і структурна формула цієї універсальної отрути? 
Визначте її молярну масу. 
2. До яких речовин (неорганічних чи органічних) належить ця речовина? 
Зазначте клас речовин. 
3. Які хімічні властивості виявляє ця речовина? 
4. Чи виявляє ця речовина певні корисні для людини властивості? 
Зазначте ці властивості. 

Студенти працюють, використовуючи конспект, підручник і інтернет-
ресурси. Результати пошуку заносяться в таблицю 2. 

Таблиця 2 – Спирти та їх властивості 
Молекулярна 

формула  
речовини 

Структурна 
формула 
речовини 

Молярна 
маса  

речовини 

Клас 
речовин 

Хімічні 
властивості 
речовини 

Корисні 
властивості 
речовини 
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Можливі й інші варіанти питань та відповідей з кейс-технологій. 
Наведемо приклади. 

3. Кейс з дисципліни «Органічна хімія» за темою «Властивості 
органічних сполук».  

Викладач наводить цитату славетного  детектива  Шерлока Холмса з 
оповідання «Скандал в Богемії», яку він  говорить своєму другові, доктору 
Ватсону: «Якщо в мою кімнату входить джентльмен, що пропах  
хлороформом, якщо на вказівному пальці правої руки у нього чорна пляма від 
азотної кислоти... Я маю бути повним ідіотом, щоб не визнати у ньому 
представника медицини».  

Завдання. Які помилки допустив Холмс? Використовуючи теоретичний 
матеріал лекційного заняття за темою «Білки» та практичний матеріал 
лабораторної роботи за темою «Галогенопохідні вуглеводнів» обгрунтуйте 
Вашу позицію. 

Одразу зрозуміло, що ймовірні помилки можуть критися в описі 
властивостей двох хімічних речовин, про які йде мова в оповіданні. 
Озброївшись конспектом, студенти легко виявлять, що азотна кислота 
залишає на шкірі не чорні, а жовті плями. Реакція азотної кислоти з білками 
так і називається – ксантопротеїнова (ксантос – означає жовтий). Можна її 
провести капнувши азотною кислотою на будь-який білок, наприклад яєчний, 
– з’явиться жовте забарвлення. Крім того, представнику лікарської професії 
не властиво мати справу з азотною кислотою. Чорна пляма на його руці могла 
з’явитися не від азотної кислоти, а від азотнокислого срібла, ляпісу, або 
“пекельного каменя”, як його називали в давнину. Ця речовина, яку лікарі 
застосовували як засіб для припікання, на світлі розкладається, утворюючи 
частинки срібла чорного кольору. 

В висловлюванні знаменитого детектива є ще одне сумнівне місце. Він 
говорить про запах хлороформу, але ж ця речовина використовується для 
загального наркозу при складних операціях: Ватсон же такими операціями не 
займався. Швидше за все від нього можна було відчути запах йодоформу – 
поширеного знезаражуючого засобу. Назви цих речовин схожі, а от запах 
вони мають зовсім різний. 

4. Кейс з дисципліни «Органічна хімія» за темою «Теорія кольоровості. 
Барвники». 

Викладач  зі студентами знаходять наступний уривок  в романі 
Олександра Дюма “Граф Монте-Крісто”: «Існує отрута, яка вбиває, не 
залишаючи майже ніяких слідів. Є спосіб переконатися в наявності цієї 
отрути. Вона повертає синій колір лакмусовому папірцю, забарвленому 
кислотою в червоний колір, і забарвлює в зелений колір фіалковий сироп. 

Лікар повільно налив кілька крапель лимонаду в чашку з фіалковим 
сиропом. В ту ж мить сироп на дні чашки змінив колір: спочатку став синім, 
як сапфір, потім набув кольору опалу, з опалового став смарагдово-зеленим і 
таким залишився. 

– Це отрута, – сказав лікар, – тепер я готовий присягнути в цьому перед 
Богом і людьми». 
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Завдання. Як Ви вважаєте, яку реакцію – кислу чи лужну, мав лимонад? 
На Вашу думку, чи справедливими були слова лікаря про те, що в лимонаді 
отрута, лише на тій підставі, що він змінив колір індикатора? 
Використовуючи теоретичний матеріал лекційного заняття за темою «Теорія 
кольоровості. Барвники» обгрунтуйте Вашу позицію. 

Лакмус – відомий кожному студенту індикатор, який допомагає 
визначити тип реакції середовища, і відрізнити кислоту від лугу. 
Індикаторами є також деякі рослинні барвники. Сік фіалки теж є індикатором. 
За допомогою фіалкового сиропу лікар міг лише встановити, що лимонад мав 
невластиву йому лужну реакцію, але визначити наявність отрути він таким 
чином не міг. 

Висновки 
1. Таким чином, використання кейс-методу  дозволяє розвинути у 

студентів аналітичне, творче та критичне мислення,  на практиці провести  
пошук і знайти альтернативні рішення проблеми,  усвідомити їх  
багатозначність та  застосовувати при вирішенні життєвих ситуацій, що 
виникають у реальній діяльності. 

2. Використання кейс-технологій у навчальному процесі гарантує більш 
якісне засвоєння знань за рахунок їх поглиблення та виявлення прогалин. 
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В сучасних умовах становлення практики комп’ютерної освіти в 
Україні та в країнах Європейського союзу пов’язане із розвитком 
інформаційно-комунікативних технологій та інформатизацією процесу 
навчання, формуванням глобального середовища міждисциплінарної 
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інтеграції, а також переходом до безперервної, відкритої освіти. Саме це 
складає основу інформаційного суспільства.  

Постановка проблеми. Під впливом визначених процесів виникає 
потреба у нових освітніх практиках, що призводить до змін як суті освіти, так 
і її зовнішніх форм. В ситуації, коли головною освітньою метою є не знанієва 
підготовка, а забезпечення вимог для самовизначення та самореалізації 
творчоорієнтованої у своєму розвитку особистості, реалізується 
компетентністний підхід в проектуванні та складанні  загальноосвітніх 
програм. Сучасна людина повинна не тільки володіти деяким обсягом знань, 
але й вміти вчитися. Мається на увазі шукати і знаходити необхідну 
інформацію, використовувати різноманітні джерела інформації для 
вирішення проблем, що виникають, постійно розширювати, доповнювати 
коло своїх компетенцій, безперервно розвиватися в динамічно змінюваному 
світі. У новій світовій парадигмі людина, що постійно знаходиться в 
освітньому середовищі, стає суб’єктом пізнавальної діяльності, а не об’єктом 
педагогічного впливу. 

Актуальність проблеми. Останнім часом (в умовах зростаючої 
пандемії) суттєвим помічником  в цьому та невід’ємною складовою 
загальноосвітнього процесу у навчальних закладах різних видів та рівнів є 
дистанційні методи навчання. Це дозволяє забезпечувати зростаючий попит 
на якість освітніх послуг, інтегруватися до міжнародного наукового простору, 
стати суб’єктами педагогічної комунікації і міжнародного культурного 
збагачення та обміну.  Впровадження дистанційного навчання визначається в 
якості однієї із пріоритетних завдань модернізації вітчизняної освіти. 

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий аналіз 
досліджень останнього десятиліття показав, що більшість вчених 
обговорюють питання впровадження віддаленої форми навчання в освітній 
процес, аналізуючи досвід вітчизняних і зарубіжних колег, та пропонуючи 
різні методики її організації. Проблеми технологій дистанційного навчання 
розглядалися на міжнародних конференціях, на яких був зроблений суттєвий 
внесок у розвиток міжнародного співробітництва з університетами України, 
Болгарії, Австрії, Португалії, Фінляндії, Нідерландів, інших кран 
Євросоюзу[1]. Багаторічний досвід проведення таких заходів показав, що такі 
конференції є ефективним майданчиком для обговорення актуальних шляхів 
розвитку освіти і науки. 

Перегляд педагогічних досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, 
що підґрунтям в розробці педагогічних технологій слід вважати багатий 
довід, накопичений вищою школою у питаннях організації й оптимізації 
навчання, який відобразили у своїх роботах провідні вчені В. Андрущенко 
[2], О. Анісімова, О. Матвійчук, С. Подласов [3], О. Кузнецова [4], Т. 
Купцова, І. Колієв [5]. Впровадження віддаленої форми навчання в освітній 
процес, на думку Самолюка Н. свідчить про те, що: «…дистанційні технології 
навчання можна розглядати як природний етап еволюції традиційної системи 
освіти від дошки з крейдою до електронної дошки й комп’ютерних 
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навчальних систем, від книжкової бібліотеки до електронної, від звичайної 
аудиторії до віртуальної аудиторії» [6]. 

Для дослідження методики навчання дисциплін та підготовки 
педагогічного складу з використанням дистанційної форми, в Україні були 
створені спеціальні методичні центри: Український центр дистанційної освіти 
(м.Київ), Інститут дистанційних технологій навчання (м.Київ), проблемна 
лабораторія дистанційного навчання (м.Харків) та багато інших організацій [7]. 

Інтенсивний розвиток постіндустріального суспільства 
характеризується, в тому числі, швидкістю виготовлення, розповсюдження та 
впровадження у виробництво новітніх наукових фахових знань. ХХІ століття 
– це епоха знань і наукових технологій. Педагогічною наукою накопичений 
достатній досвід реалізації систем дистанційного навчання. В цілому 
тенденція до переходу до нетрадиційних форм освіти простежується в 
зростанні кількості вищих навчальних закладів, що ведуть підготовку за 
новими інформаційними технологіями. Процес розвитку дистанційного 
навчання в Україні стримується відсутністю належного матеріально-
технічного забезпечення. 

Дистанцiйне навчання - це форма навчання з використанням 
комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологій, якi забезпечують 
інтерактивну взаємодію викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i 
самостiйну роботу з матеріалами iнформацiйної мережi. Загально прийнято, 
що дистанційне навчання являється формою отримання освіти, під час якої в 
освітньому процесі використовуються традиційні і специфічні методи, засоби 
і форми навчання, засновані на комп’ютерних телекомунікаційних 
технологіях. В основі освітнього процесу лежить цілеспрямована і 
контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може навчатися в 
зручному для нього місці, за індивідуальним розкладом, маючи комплекс 
спеціальних засобів навчання і узгоджену можливість контакту з викладачем і 
з іншими студентами.  

Характерними перевагами та ресурсами дистанційного навчання 
більшість дослідників вважають наступне: 

По-перше, гнучкість. Мається на увазі те, що студенти займаються в 
зручному для них місці в обраний ними час. Кожний має можливість 
навчатися стільки, скільки йому особисто необхідно для засвоєння курсу тієї 
чи іншої дисципліни. 

По-друге, паралельність. Надається можливість поєднувати професійну 
діяльність і навчання. 

По-трете, модульність. З набору незалежних учбових курсів складається 
детальний навчальний план, що відповідає індивідуальним та груповим 
потребам. 

По-четверте, віддалена дія. Відстань від місця знаходження студента до 
вищого освітнього закладу не є перешкодою для ефективного навчально-
методичного процесу. 
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По-п’яте, асинхронність. В процесі навчанням студент і викладач 
працюють за зручним для кожного розкладом. Окрім цього, він може 
постійно корегуватися відносно побажанням. 

По-шосте, охоплення. Кількість студентів не є критичним параметром. 
По-сьоме, рентабельність і доцільність. Економічна ефективність 

дистанційного навчання можна розглядати з різних мочок зору. А саме, як 
зниження витрат на навчання за рахунок впровадження нових науково-
технічних розробок; як приріст матеріальних благ, який забезпечується 
завдяки підвищенню професійного та кваліфікаційного рівня спеціаліста;  як 
безпосередній внесок працівників освіти в якість освітніх послуг. 

По-восьме, соціальний аспект. Дистанційне навчання сприяє 
поліпшенню соціальної напруги, забезпечуючи можливість отримання освіти 
незалежно від місця проживання та матеріальних умов. 

Перераховані особливості визначають переваги дистанційного навчання 
в порівнянні з іншими формами отримання вищої та передвищої освіти. 
Водночас воно ставить нові специфічні вимоги як до викладача, так і до 
студента, не завжди полегшуючи працевтрати і того, й іншого.   

 Дистанційне навчання являє собою високотехнологічний продукт 
науково-технічної революції, що використовує ідею безвідривного 
обслуговування студентів, чим і пояснюється його активне поширення у 
всьому світі. Саме тому дистанційну освіту часто називають 
найперспективнішим напрямом розвитку освіти в цілому, особливою 
педагогічною технологією XXI ст.[8], що базується на відкритому навчанні з 
використанням сучасних телекомунікацій для спілкування: «студент – 
викладач», «студент – студент», «студент – інформація» в інформаційному 
просторі. Головна особа дистанційного навчання – студент. 

Проте використання дистанційного навчання має і деякі недоліки, з 
яких можна виділити: - виникнення перебоїв в доступі до віддалених 
ресурсів, що може призвести до втрати або пошкодження даних; - 
некомпетентність педагогів в питанні організації дистанційної освіти з 
використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій; - складність 
контролю самостійності виконання завдань; - складність мотивації та 
контролю своєчасності виконання завдань через відведення більшої частини 
навчального матеріалу на самостійне опрацювання; - складність організації 
спільних видів діяльності з метою комунікації та обміну досвідом.  

Таким чином, метою впровадження дистанційного навчання у закладах 
передвищої освіти є організація якісного навчально-виховного процесу «на 
відстані» з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та 
відкритим доступом до освітніх ресурсів. Саме така форма навчання може 
швидко адаптуватись до вимог інформаційного суспільства та підготувати 
майбутнього спеціаліста. У поєднанні з традиційними формами, дистанційна 
освіта у навчальному закладі може надати широкий спектр освітніх послуг як 
для абітурієнтів і студентів для набуття необхідних навичок та вмінь для 
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майбутньої професійної діяльності, так і для викладачів з метою підвищення 
кваліфікації.  

На даний момент основними перспективами дослідження є процес 
розробки якісного вільного освітнього простору та підготовки педагогічних 
кадрів – фахівців зі своєї спеціальності, а також в сфері інформаційних 
технологій. За умови вирішення вищеописаних проблем буде створене 
ефективне дистанційне навчання, що всебічно розкриє потенціал студента, 
враховуючи як індивідуальні, так і загальнолюдські потреби.  

Посилання 
1. Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. 

Європейський досвід»: Матеріали у 2-х томах. Дніпро-Відень, 2017. – 400 
с.; ХІV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і 
освіті» 04-07 червня 2018 р.. Варна, Болгарія. – 396 с.; ІІ Міжнародна 
конференція «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід. 
12-15 листопада 2018 р. Гельсінкі. – 400 с.; ХV Міжнародна конференція 
«Стратегія якості у промисловості і освіті» 03-06 червня 2019 р.. Варна, 
Болгарія. – 400 с. 

2. Андрущенко В. П. Засоби дистанційного електронного навчання і 
педагогічні технології / В. П. Андрущенко, А. П. Кудін // Вісн. академії 
дистанційної освіти. – 2004. – № 2. – С. 2–5. 

3. Анисимова О.В., Матвейчук А.В., Подласов С.А. Использование 
дистанционного контроля при организации самостоятельной работы 
студентов // Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания: 
материалы Международной научно-практической конференции 
посввященной 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова, 20-22 февраля 2013 
г., - Могилев, МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – 324-328.   

4. Кузнецова О.Я. Особливості організації дистанційного контролю 
результатів самостійної роботи студентів. // ХІV Міжнародна конференція 
«Стратегія якості у промисловості і освіті» 05-08 червня 2017 р. Матеріали 
у 2-х томах. – Т.1. Варна, Болгарія. – 230-233 с. 

5. Купцова Т.А., Колієва І.А. Організація самонавчання студентів та 
дистанційного навчання іноземним мовам як виклик часу. // ХІV 
Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» 05-08 
червня 2017 р. Матеріали у 2-х томах. – Т.1. Варна, Болгарія. – 177-180 с. 

6. Самолюк Н. Актуальність і проблемність дистанційного навчання 
[Електронний ресурс] / Н. Самолюк, М. Швець // Нова педагогічна думка. – 
2013. – № 1.1. – С. 193. – Режим доступу до ресурса: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_50. 

7. Дистанційна освіта [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурса: 
http://mon.gov.ua/activity/education/distanczijna/distantciyna.html.  

8. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в 
системі підвищення кваліфікації / Н. Клокар // Шлях освіти. -2007. - №4 
(46). – С. 38-41. 
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ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 

Канд. пед. наук, доц.*1 Р.М. Калько 
*1Кафедра перекладу та іноземних мов 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

Наше сьогодення характеризується стрімким розвитком та поширенням 
інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності, а 
особливо для забезпечення якісного персоналізованого навчання перекладу 
студентів в теперішніх умовах. Тому проблематика перекладу за допомогою 
моделей штучного інтелекту займає одне з провідних місць у сучасному 
перекладознавстві. Поглибленому теоретичному аналізу використання 
моделей штучного інтелекту та окремих нейромереж присвячені праці 
Хайрова Н., Коваленко А., Шенк, Р., Марчук Ю., Мельчук І., Филлмор, Ч. та 
ін.. В зазначених працях штучний інтелект (ШІ) розуміється як Big Data, яку 
можна обстежувати математичними засобами регресією, класифікацією, 
кластеризацією тощо. Але вже у стародавніх алфавітах кожна літера означала 
також і цифру і додаючи числові значення літер, можна було отримати й 
числове значення всього терміну. Тому перші спроби перекладу як виявлення 
прихованого змісту назви предметів (гематрія ( גימטריה )) полягали у зверненні 
до праабетки, а потім оцифруванні за принципом Літера-Число.  

На основі теорії «Родового дерева» можливо пояснити фундаментальні 
принципи розпізнавання структур, до яких належить і переклад. У 
європейській  традиції фонематичної абетки завдання спрощується, оскільки 
всі відомі системи писемності західної цивілізації походять від єдиного 
джерела – праабетки консонантного фінікійського письма. Її подальша 
еволюція пов’язана із виникненням спочатку знаків для голосних, коли деякі 
фінікійські приголосні були пристосовані для позначення голосних звуків, 
уведення нових символів, які позначали фонеми, яких не було у фінікійській 
мові (грец. Ω кирилиця Ѧ, Ѫ, тощо) та зміною напряму письма від 
початкового у фінікійській справа ліворуч (збережено в арабському письмі та 
інших) до більш розповсюдженого варіанту зліва направо.  

Використовуючи понятійний апарат теорії множин, індексні 
позначення, квантори загальності та діаграму Ейлера-Вена, можливо логічно 
описати усі європейські абетки з урахуванням їхнього фонематичного та 
чисельного значення. Для формального опису елементів множини 
використовуються Індексні значення символів, що буде верифіковане на 
прикладі перекладу з англійської мови (множина D; індексні значення d1, d2, 
… d26) українською (E; e1, e2, … e33), які можна об’єднати у групи Індексів. 
Отже, для двох множин D та E можливо виділити індексні значення 3 
порядків: високе: DEд (цифровий збіг); середнє: DEф (фонематичний збіг);  
низьке D та E (немає збігів з іншою множиною). Множини D та E утворюють 
підмножини з різних комбінацій індексних значень у вигляді слів, речень та 
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текстів. Відсутність для природних мов загальноприйнятної універсальної 
граматики, незважаючи на багаточисельні спроби її створення, починаючи з 
граматистів Пор-Рояля, дозволяє сприймати згадані підмножини як 
поєднання «випадкових» індексів, які підлягають статистичному опису, 
насамперед принципам Нормального (Ґаусового) розподілу. Зробимо простий 
експеримент діджиталізації підмножини слова з урахуванням тільки його 
порядку індексу, при цьому високий порядок індексу має цифрове значення 
«3», середній «2», низький «1» на прикладі колірних універсалій. Red 223, 
Червоний  12222211. Orange 222222, Оранжевий 222212211. Orange 222222, 
Помаранчевий 222222212211.  Yellow 123321, Жовтий 222211. Green 22222, 
Зелений  2232211. Blue 2322, Блакитний 13221211.  Blue 2322, Синій 21231. 
Purple 222232, Фіолетовий 23232222211. White 12322, Білий 13311.  Black 
23222 Чорний 1222211 [1]. 

Висновки: Перспективним залишається питання відтворення сучасних 
нейромереж задля якісного технічного перекладу та перекладу в цілому з 
точки зору кишенькового сучасного помічника, яке в теоретичних джерелах 
не розглядалось, на практиці ми бачимо сучасний розвиток, але задля 
адекватного, стилістично, морфологічно та синтаксично правильного 
перекладу звісно ж цього не достатньо. Крім того, безупинний розвиток 
власне самої мови визначає необхідність звернення до питання перекладності 
деяких термінів та пошуку їх адекватних відповідників у мові перекладу. 

Посилання 
1. Kalko R. Peculiarities of the usage of artificial intelligence methods to solve 

digital translation problems in the Modern Linguistics (based on the Ukrainian-
English translation) / Rita Kalko. // International Journal of Advanced Research 
(IJAR). – 2020. – №8. – С. 212–218.  

 
 

 
ФАНТАЗІЯ, ФАНТАСТИКА І ТВОРЧА УЯВА У 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ РОЗРІЗІ 
 

Ст. викл. Т. В. Кирпита 
Національна металургійна академія України, м. Дніпро 

 
Діапазон творів, які ми відносимо до «фантазії», дуже широкий: від 

дитячої казки до трилера і від романтичного роману до так званих творів 
жанру «фентезі», у яких описується альтернативна реальність. Під фантазією 
ми, власне, і розуміємо цю альтернативну реальність у художньому творі, 
коли автор створює «інший світ», який більшою чи меншою мірою 
відрізняється від того, який вважається реальним, тобто від об’єктивної 
дійсності. Саме у цьому значенні трактується поняття «фантастика» у 
«Словнику літературознавчих термінів» під редакцією Л. І. Тимофєєва, який 
містить наступне визначення: «Фантастика (від давньогрецького φανταστική – 
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мистецтво уяви, фантазія) – світ дивних уявлень і образів, породжених уявою 
на основі засвоєних раніше фактів реального життя» [1, c. 432]. «Стисла 
літературна енциклопедія» дає таке визначення фантастики: «специфічний 
метод відображення життя, який використовує художню форму-образ (об’єкт, 
ситуацію, світ), у якому елементи реальності сполучаються не властивим їй у 
принципі способом – неймовірно, «дивовижно», «надприродно» [2, с. 887]. 
Тобто, це створення фантазійних (уявних) образів на основі існуючих уявлень 
про світ. У цьому ж ключі розуміють фантастику автори «Літературної 
енциклопедії»: «Фантастика у літературі та інших мистецтвах  зображення 
неправдоподібних явищ, введення вигаданих образів, що не співпадають з 
дійсністю, ясно відчутне порушення художником природних форм, 
причинних зв’язків, закономірностей природи. Фантазія є необхідною 
умовою всякого мистецтва, незалежно від його характеру (ідеалістичного, 
реалістичного, натуралістичного) і навіть взагалі всякої творчості – наукової, 
технічної, філософської [3, с. 652660]. Відразу ж виникає необхідність 
уточнення понять «фантастика» і «фантазія». У широкому значенні 
«фантазійні» твори включають у себе фантастику (мається на увазі наукова 
фантастика) і «фентезі» (тобто літературу про нереальне, вигадане, а також 
твори, де фантастичне повністю відсутнє або подається у вигляді сновидінь, 
гри уяви). Щоб уникнути плутанини, далі ми будемо вживати термін 
«фантазія» у більш широкому значенні, тобто у значенні, у якому, наприклад, 
вживає його Л. І. Скуратовська: «клас літературних творів, що протистоїть 
усім тим жанрам, котрі орієнтовані на відтворення реальності у її існуючих 
(чи тих, які визнаються такими певним суспільством) формах» [4, c. 153]. 
Такий підхід має кілька обґрунтувань: по-перше, термін «фантастика» 
закріпився за певним родом творів, тому ми не можемо застосувати його, 
наприклад, до філософської казки (яку також не можна повністю віднести і до 
фентезі); до того ж, існує велика кількість нереалістичних творів, які також 
важко помістити у рамки одного жанру, але які можна описати як «a highly 
imaginative poem, play, etc.» / «надзвичайно фантазійний вірш, п’єса і т.д.» 
(одне з визначень слова «fantasy» у словнику «Webster’s New World Dictionary 
of the American Language» [5, с. 506] або «a work (such as a poem or play) in 
which the author's fancy roves unrestricted» / «твір (такий, як вірш або п’єса), 
у якому уява автора необмежена» [6, с. 449]. Отже, «фантазією» ми 
називаємо клас творів художньої літератури, який в англомовних джерелах 
часом іменують «imaginative literature» або «speculative fiction» 
(узагальнюючі терміни, що позначають нереалістичну літературу), і які є не 
лише «фантастичними», але також і зразком оригінальності мислення 
автора, його здатності надавати нових смислів буденним речам, а також 
незвичності, дивності і гротескності образам. 

Що ж таке творча фантазія, яка її сутність, за якими законами вона 
працює? Як ми вже зазначали вище, фантазійним у широкому значенні є все, 
що протистоїть реальності. Втім, тут є одне «але»  будь який художній твір є 
вигадкою, у якому вимисел представлений як реальність. Звичайно, поняття 
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реального-нереального є необхідним для виділення фантазійних творів, але 
категорія реальності не може бути єдиною основою для визначення фантазії. 
Саме тому слід приділити увагу категоріям дивного, незвичайного, 
чудесного, ексцентричного і гротескного, які і є основою для виділення 
фантастики в окремий жанр. 

Фантазія як психічна діяльність – це процес творчої уяви. Різниця між 
мисленими образами об'єктів та самими об'єктами різко підкреслюється тим, 
що можуть бути сформульовані мисленнєві образи, для яких відсутні 
фактичні еквіваленти; саме ці образи спочатку пригадуються у зв'язку з 
поняттям фантазії, тому що вони представляють фантазію у її найчистішому 
вигляді. За словами Гегеля, який ставив творіння людської уяви вище творінь 
природи, «Мистецтво має у своєму розпорядженні не лише все багатство 
образів природи у всій їх строкатій різноманітності, але поверх того ще й 
творчу уяву, яка володіє невичерпними можливостями розширення області 
форм, додає до вже існуючих у природі власні творіння» [7, с. 5‒6]. 

Найяскравіше фантазійність виявляється у фантастичних творах, які 
слугують чудовим обрамленням і у певному сенсі «виправданням» безмежній 
фантазії митця, саме тому більша частина творів, які ми будемо розглядати у цій 
роботі, відносяться до нереалістичного напряму художньої літератури. 

У есе «Про надприродне у літературі» («On the Supernatural in Fictitious 
Composition») (1829), присвячене творам Е. Т. А. Гофмана, Вальтер Скотт 
робить важливе розмежування віри у надприродне та фантастичного стилю 
письма (саме він вводить в ужиток термін «mode of writing», тобто стиль або 
метод письма), де буйна уява не має меж, а всі види комбінацій, навіть 
найабсурдніші та найбільш шокуючі, випробовуються і застосовуються без 
вагань. У випадках, коли ми маємо справу з вірою у надприродне, вона діє у 
рамках певних законів, які обмежують можливості фантазії. І навпаки, у 
фантастичній літературі для фантазії не існує обмежень окрім уяви 
письменника [8, с. 281‒282]. Отже, Вальтер Скотт називає метод, яким 
користується Гофман, фантастичним, а його твори – фантастикою.   Згодом, у 
1830-му році, французький літератор Шарль Нодьє вводить термін 
«фантастика» [9, с. 409]. 

Йосип Ейгес, визначаючи фантастику як «особливий характер художніх 
творів, прямо протилежних реалізму» [10, с. 1000], у той же час заперечує це: 
«У найширшому значенні фантастичними будуть всі взагалі художні твори... 
Недостатнє засвоєння того, що і реалістичне, і фантастичне представляють 
собою лише різновид єдиного за своєю суттю світу фантазії, призвело як до 
дещо спотвореного розуміння реалізму, так і до зневажання фантастики» [10, 
с. 1001]. Як можна побачити на цьому прикладі, визначення і класифікація 
фантастики — дійсно непроста справа. 

Е. М. Форстер надавав великого значення фантазії, виділяючи її як один 
з аспектів роману поряд з оповіддю, персонажами, сюжетом, пророцтвом, 
структурою і ритмом. Фантазію разом з пророцтвом він вважає елементами, 
що пронизують інші аспекти [11, с. 74]. Неодмінним атрибутом фантастики 
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він вважає надприродне, зазначаючи, що воно не має бути явно вираженим у 
творі, достатньо лише натяку на можливість його присутності. Тут Форстер 
висуває думку, що передує поглядам Тодорова на суть фантастичного як 
вагання, а саме: читач сам має визначитися, яку версію подій прийняти. 
Автор ставить його перед вибором: «прийняти надприродне або його 
відсутність» [11, с. 77]. 

Висновки 
Загалом, сучасні літературознавці у спробах охарактеризувати 

категорію фантастичного, дати їй визначення, спираються на праці Р. Каюа, 
С. Лема і Ц. Тодорова. 

Роже Каюа дає дуже широке визначення фантастичного, відносячи до 
нього усе, що не є точно зображеним звичайними предметами і людьми [12, 
с. 14]. Хоча таке визначення є дуже узагальнюючим, воно робить великий 
крок у вивченні фантастичного, розмежовуючи вигадку і реальність. 

Станіслав Лем, розмірковуючи над тим, що ж таке фантастика, розділяє 
поняття «фантастичне» і «надприродне». Так, наприклад, для християнина 
янголи, Дух Святий, Бог – це істоти надприродні, але не фантастичні, так 
само як африканський божок для племені, яке йому поклоняється [13, с. 203]. 
Тут ми наближаємося до проблеми нестійкості самого поняття фантастичного 
у суспільстві на певному етапі свого розвитку. Про це ж говорить і 
Б. Михайловський: «Фантастичне у філософському смислі – ідеалістичної 
трансформації дійсності – очевидно, як і фантазія – не є ще чимось властивим 
саме мистецтву, воно впроваджується у всі ідеології. Фантастичні уявлення, 
просочуючись у науку, не усвідомлюються як такі, а (на даному ступені 
культурного розвитку) стверджуються як щось безумовно реальне, 
об’єктивне. Скажімо, система Птолемея для його сучасників і наступних 
поколінь була науковим відображенням дійсності, і лише подальший 
науковий прогрес показав її фантастичність; іноді неусвідомлено-фантастичні 
уявлення є формою гіпотези (наприклад, алхімія)» [14, с. 563]. Отже, коли ми 
говоримо про фантастичне, слід враховувати історичний період, у який було 
написано даний твір. 

Цвєтан Тодоров розглядає будь-який художній твір через призму 
сприйняття читача. Такий підхід можна охарактеризувати відомим 
афоризмом О.Вайлда про мистецтво з передмови до роману «Портрет Доріана 
Грея»: «It is the spectator, and not Life, that art really mirrors» («Мистецтво 
насправді віддзеркалює глядача, а не Життя» - переклад мій, Т. К.) [15, с. 91]. 
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Сучасні тенденції практичної соціальної роботи свідчать, що окремі 

соціальні проблеми доцільно вирішувати шляхом впровадження соціальних 
проектів. Саме тому результатом нашого дослідження «Соціалізація дітей та 
підлітків у місцях позбавлення волі» є чіткий алгоритм соціального проекту 
«Шанс на нове життя».для вирішення означеної проблеми. Пропонуємо до 
розгляду методичні матеріали цього проекту. 

Актуальність проблеми: сучасний період розвитку українського 
суспільства характеризується змінами, що охоплюють усі сфери людського 
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життя. На тлі цих змін саме діти та підлітки перебувають у найтяжчому 
становищі внаслідок несформованості власної системи стійких моральних 
переконань, ціннісних орієнтацій, що нерідко викликають неадекватну 
реакцію на життєві події. Діти, які відбувають покарання у місцях 
позбавлення волі, потребують особливої уваги та підтримки. Станом на 
01.07.2020, число неповнолітніх, які перебувають в СІЗО – 141 особа [1]. 

 Проведення профілактики, адаптація після відбування покарання, 
протидія злочинності – першочергові завдання для працівників колоній, 
батьків, соціальних працівників та волонтерів.  

На думку дослідників-пенологів ресоціалізація як процес складається з 
низки органічно пов’язаних етапів, на яких різні суб’єкти повинні 
здійснювати комплексний вплив на тих, хто вчинив злочин, з метою 
забезпечення можливостей адаптації та подальшої інтеграції цих осіб після 
звільнення від відбування покарання до умов життя на волі. Такі вчені, як В. 
Наливайко, Г. Радов, І. Євтушенко, М. Стурова, О. Зубкова, О. Беца, С. 
Горенко та ін., виділяють два основні етапи процесу ресоціалізації: 
пенітенціарний (під час відбування та покарання) і постпенітенціарний (після 
звільнення засудженого) [2]. 

Серед соціальних чинників правопорушень можна виділити: 
- загострення соціальних проблем в українському суспільстві 

(зниження рівня життя, забезпечення житлом, зростання проблеми зайнятості 
та працевлаштування, тощо);  

- неефективну роботу соціально-культурних закладів, обмежені 
можливості для змістовного проведення дозвілля дітьми-сиротами;  

- недосконале законодавство щодо соціального захисту дітей в 
кризових станах;  

- недоліки в роботі правоохоронних органів;  
- низький рівень правової, педагогічної культури населення;  

криміналізація культури, у тому числі дитячої і молодіжної;  
- надмірне зловживання алкоголем, наркотичними речовинами;  
- брак можливостей отримати соціально-психологічну допомогу, тощо [3]. 
Враховуючи зазначене, можна стверджувати, що підліткам, які 

перебувають у місцях позбавлення волі, необхідна допомога та яскраві 
приклади, що можуть стати авторитетними для них. Саме тому ми 
пропонуємо проект «Шанс на нове життя», який надасть змогу 
підростаючому поколінню змінити бачення про своє майбутнє та 
адаптуватися після відбування покарання. Профілактика, яка передбачена в 
ході проекту, буде спрямована на попередження та  подолання девіацій, які 
характерні нашій цільової аудиторії. 

 Мета проекту: створення умов для соціалізації та адаптації дітей, які 
відбувають покарання методом «рівний-рівному» 

План заходів для досягнення цілі:  
1. Збір волонтерської групи осіб, які відбували покарання в 

минулому 
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2. Залучення психологів-коучів до участі у проекті  
3. Заключення договору із пенітенціарним закладом «Кременчуцька 

виховна колонія» про дозвіл на проведення тренінгів  
4. Розробка тренінгових модулів, спрямованих на бесіду між 

волонтерами та підлітками;  
5. Оцінка цільової аудиторії на життєві компетенції кейсовим 

методом; тест на конфліктність; тест на перевірку життєвих орієнтацій 
6. Проведення 3 тренінгових модулів на теми:  
- знайомство груп взаємопідтримки (історія про потрапляння 

волонтера до дитячої колонії, життя до/після позбавлення волі, 
працевлаштування, створення сім’ї); 

- профорієнтація та працевлаштування; 
- профілактика та способи подолання проблеми девіантної 

поведінки 
7. Організація онлайн- екскурсій до підприємств-роботодавців, де 

наразі працевлаштовані представники волонтерської групи; 
8. Оцінка ефективності проведеної роботи на тренінгах: перевірка 

набутих знань, навичок, компетенцій  кейсовим методом 
Тривалість проекту: 3 місяці 
Індикатори успішності проекту: 
- зниження кількості проявів девіантної поведінки серед учасників 

проекту; 
- працевлаштованість або вступ до навчального закладу учасників 

проекту після виходу на волю = 70% (1 рік); 
- зміна особистісних характеристик та життєвих орієнтацій: 

зниження конфліктності, підвищення самооцінки, розвиток вольових якостей, 
зародження нових інтересів. 

Ресурси: 
Людські: волонтерський актив груп взаємопідтримки м. Кременчук; 

психологи-коучі Полтавської області; соціальні працівники із 
Кременчуцького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Матеріальні: фінансування психологічних послуг,  технічне обладнання 
(2 ноутбуки, проектор, інтерактивна дошка), канцелярія, кошти на 
організацію кави-брейку. 

У якості мотивації для учасників групи взаємопідтримки передбачено 
позитивну характеристику та рекомендацію від Кременчуцького ЦСССДМ, 
надання додаткових послуг (допомога з пошуком житла, місця роботи).  

До фінансування проекту ми пропонуємо залучити приватних осіб-
підприємців. 

Висновки 
Відповідно актуальності проекту, на сьогоднішній день, проблема 

потрапляння підлітків до місць позбавлення волі потребує вирішення. 
Здобутки науки в цьому аспекті і діяльність суб’єктів не повинні себе 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 407 

вичерпувати з метою поліпшення ситуації та впровадження нових 
ефективних програм та проектів щодо запобігання девіацій у молодого 
покоління.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ  
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Магістрант І.О. Лисоконь 
Науковий керівник – проф., докт. пед. наук В.І. Бобрицька 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ   
 

Сучасна педагогічна наука та інтеграція українського освітнього виміру 
в європейський простір ставлять величезну кількість викликів перед 
освітянами, науковцями та менеджерами освітньої галузі. Виникнення 
міжгалузевих досліджень у галузі вищої освіти, зокрема з питань розвитку 
інвестиційних процесів, зумовлює необхідність удосконалення 
терміносистеми у означеній сфері наукового пізнання. 

Безперечно, що протягом десятиліть інвестиційна політика в галузі 
вищої освіти змінювалась і причинами цих змін є політичні, суспільні, 
економічні та соціокультурні обставини, що відбувалися як в державі, так і в 
її інституціях. Успішність упровадження освітньої та науково-технічної 
діяльності закладами вищої освіти залежить від їх спроможності залучати 
інвестиції для реалізації ідей або програм щодо поліпшення якості освіти, 
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вироблення нових освітніх або наукових програм тощо. Варто зазначити, що 
саме інвестиції, як форма матеріального або нематеріального 
капіталовкладення, дають змогу вплинути на фінансово-економічний 
інноваційний розвиток закладу вищої освіти. Важливим є розуміння 
необхідності впровадження європейських моделей не лише освітнього 
процесу, а й керівництва освітою. Тому питання інвестиційної політики в 
галузі вищої освіти повинно мати особливий, пріоритетний характер. В 
даному досліджені актуалізується питання удосконалення терміносистеми 
інвестиційних процесів у вищій школі, оскільки саме ці аспекти закладають 
базис для подальших наукових досліджень та розробки практичного 
інструментарію освітніх інвестицій. 

Термінознавство як наука та дисципліна склалися у другій половині ХХ 
століття завдяки виокремленню «мови для спеціальних цілей» та відповідного 
предмета з формуванням спеціальних методів дослідження на базі галузевої 
лексикології [4, с. 20]. В Україні основоположниками термінознавства як 
науки та наукової дисципліни вважаються О. Білобіда, І. Верхоратський, 
Я. Городинський, Т. Панько, О. Тараненко тощо.  

Інвестиційна діяльність, проблеми та процеси інвестування закладів 
вищої освіти є предметом досліджень М. Баран, Л. Іщук, С. Кожем’якіна, 
Т. Лапіна, Ю. Литюга, В. Мартиненко, Л. Черватюк, Т. Яровенко та інших. 
Проте питання поняттєво-категорійного апарату інвестиційних процесів у 
вищій школі не досліджувалось вітчизняними науковцями. Вирішенню 
питань освітньої політики присвячено багато публікацій, зокрема 
В. Андрущенка, В. Бобрицької, В. Кременя, В. Савельєва та інші. 

Дослідження інвестиційних процесів у вищій школі потребують 
визначення основних наукових категорій та терміносистеми.  

Національна академія педагогічних наук України розробляючи проєкт 
Національного стандарту класифікації освіти (концепція) під поняттям 
категорії визначає ступінь складності та послідовність системи освіти від 
найлегшого до найважчого рівня, тобто рівень освіти [12]. До основних 
категорій педагогіки належать процеси розвитку, формування, спеціалізації, 
виховання, освіти, навчання, самовиховання, самоосвіта, учіння [7]. У своєму 
навчальному посібнику Р. Яковенко до основних категорій відносить 
теоретичні поняття та мислені форми у вигляді термінів реально існуючих 
економічних систем, моделей та процесів [14].  

Основною проблемою визначення наукової категорії інвестиційної 
політики в галузі вищої освіти в Україні є дослідження даного питання 
виключного в галузевому полі. Педагогічна наука визначає інвестиції як суто 
економічний процес та категорію, економічні теорії розглядають інвестиційну 
діяльність на макро- і мікро- рівнях, як частину міжнародних та фінансово-
економічних процесів, але без галузевого аспекту. Нині сфера освіти в 
більшості випадків ототожнюється вченими до педагогіки, тому в результаті 
відбуваються процеси:  
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- підміна розуміння понять «педагогіка» (як наука) і «освіта» (як 
система), що призводить до базового неправильного розуміння процесів, що 
відбуваються в сфері освіти вцілому і окремих її галузях конкретно;  

- руйнування кроссекторальних зв’язків, які є основою будь-яких 
наукових, і не тільки, процесів. Процес інвестування за своїм характером і 
загальним розумінням є міжгалузевим. По відношенню до вищої школи 
інвестиційні процесі стосуються одночасно освіти, економіки, державного 
управління, міжнародних відносин, соціально-економічних комунікацій, 
адміністративного права тощо.  

Цікавість до проблеми галузевих терміносистем завжди є предметом 
ряду наукових доробків, які визначаються процесами інтеграції наук в 
європейський простір, посиленням процесів термінотворчості та науково-
технічним прогресом. Так, В. Бобрицька зазначає, що нині існує величезний 
суспільний, а особливо освітянський, запит не лише на визначення векторів 
розвитку освітньої політики, а й на термінологічний супровід цих векторів. 
Останнім часом освітня політика є предметом багаточисельних наукових 
праць, що зумовлено в практичній потребі системи навчання і виховання [2, 
с. 112].  

Не високий рівень наукової зацікавленості питанням інвестиційної 
політики у галузі вищої школи призвів до відсутності термінологічного 
словнику інвестиційних процесів вищої освіти. Тому при проваджені 
досліджень з даної тематики основними джерелами поняттєвого апарату як 
правило є сукупність нормативно-правових актів, різного роду словники, 
науково-методична література, результати досліджень та монографії, 
навчальні посібники тощо. Варто зазначити, що важливо роль у формуванні 
терміносистеми будь-якого дослідження або наукової галузі мають 
словникові видання, які постійно оновлюються відповідно до вимог часу та 
викликів сучасної науки.  

На нашу думку до основних понять інвестиційних процесів у вищій 
школі можна віднести наступні терміни: державна освітня політика [2, с. 131, 
133], інвестиції [9, ст. 1], інвестиційна діяльність [9, ст. 2], інвестиційна 
політика в сфері освіти [16], інвестиційна політика у галузі вищої освіти [1], 
інвестиційна програма [3], інвестиційне середовище [5, с. 23-24], 
інвестиційний проєкт [9, ст. 2], інвестиційний розвиток [13], інвестор [8, 
ст. 14; 11, ст. 1], механізм інвестування вищої освіти [16], освіта [10], освітні 
інвестиції [15, с. 86], освітня політика [6, с. 71]. 

Після аналізу запропонованих основних понять можливо зробити 
висновок про неузгодженість поняттєвого апарату в національному 
правовому полі та їх вузькоспеціалізовану направленість, в тому числі і 
понять, що мають загальногалузеве розуміння або використання. Для 
прикладу термін «інвестор» вживається в чинному законодавстві [8, ст. 14; 
11, ст. 1] для визначення суб’єктів господарювання, які можуть провадити 
свою діяльність та користуватися надрами завдяки перемозі у конкурсі, тому 
ми робимо висновок, що в законодавстві України відсутнє консолідоване 
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міжнаукове поняття «інвестор». Так само в різних законодавчих актах 
надається абсолютно інакше трактування терміну «іноземні інвестиції». 

Окремо необхідно зазначити, що чинним законодавством України не 
визначено і термін «освіта», лише в Законі України «Про освіту» (2017) 
визначено, що «освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 
культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного 
добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 
цінностями і культурою, та держави» [10]. Нині освіта більше розглядається 
як свідома пізнавальна діяльність людей задля отримання необхідних для 
життя знань, умінь та навичок, а також їх удосконалення. Проте важливим є 
розведення розуміння освіти як науки та дисципліни (з точки зору 
дидактики), і як системи (з точки зору організації освітньої, науковою, 
науково-технічної діяльністю і управління закладами освіти). 

Висновки 
1. Дилемою інвестицій в освіті як наукової категорії необхідно вважати 

її міжгалузевий характер, який сформований дослідженнями. Економічні та 
педагогічні науки відводять даному процесу другорядне місце, тому в системі 
освіти виникають проблеми трактування освітніх інвестицій та їх наукової 
галузевої приналежності, а також відсутність сформованого поняттєвого апарату.  

2. Запропоновані автором в даному досліджені терміни, які стосуються 
інвестиційної політики в галузі вищої освіти, через наявність значної 
кількості варіацій в трактування корелюються в більшості галузевою 
приналежністю, тому їх необхідно трактувати як базові та потребуючі 
абстракційного коригування виходячи із процесів та механізмів інвестиційної 
політики по відношенню до вищої школи в Україні.  

3. Головною проблемою формування терміносистеми інвестиційних 
процесів у вищій школі необхідно вважати невелику кількість науково-
дослідницьких праць, видань та навчальної літератури з даної тематики, застарілі 
словникові видання з інвестиційної політики, наявність колізій в чинному 
законодавстві та галузевому закріплені загальноівестиційних понять. Варто 
відзначити, що дуже часто галузевим терміносистемам властиві не лише 
смислові, а правописні проблеми. Також бракує одностайності в серед науковців 
у визначені базових термінів інвестиційної діяльності, що будуть мати 
інтердиспицплінарний характер та закладатиму основу для вироблення похідного 
поняттєвого апарату в різних галузях при відповідних дослідженнях.   

4. Терміносистема інвестиційної діяльності не так давно почала 
впроваджуватись в освітній політиці, але не дивлячись на це відбувається 
цілком логічний адаптаційний період. На даний момент в Україні ще не має 
державного стандарту або єдиного опублікованого словникового видання на 
визначення поняттєво-категорійного апарату інвестиційних процесів у вищій 
школі. Відсутність системного підходу та спільної згоди, точки зору 
дослідників для вироблення термінологічного апарату є першочерговим 
завданням освітньої політики.  
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
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Керівник - доцент, декан ф-ту інформаційних технологій І.Ф.Повхан  

ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород 
 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві роль соціальних 
мереж неухильно зростає, оскільки однією з головних їх особливостей є 
інтерактивність і свобода від владної вертикалі. Сьогодні неможливо уявити 
життя людини без соціальних мереж. Вони впроваджуються в усі соціальні 
процеси і практики та якісно змінюють характер комунікативної взаємодії. 

Аналіз дослідження і публікацій. Проблема дослідження полягає у 
визначенні закономірностей та принципів функціонування соціальних мереж 
як сучасних медіа-платформ та каналів комунікації з аудиторією. 

Актуальність теми полягає в тому, що в умовах діджиталізації 
комунікативних та культурних практик існує потреба в ефективному 
використанні соціальних мереж як сучасних медіа-платформ та каналів 
комунікації. Популярні сьогодні соціальні мережі періодично оновлюються та 
збільшують свої функціональні можливості, а їх аудиторія постійно зростає. 
Щоб виділитися в нескінченному потоці інформації та завоювати 
прихильність користувачів тої чи іншої соціальної мережі потрібно розуміти 
її специфіку та на повну використовувати закладений в ній потенціал. Тому 
вони вимагають вивчення і постійної уваги фахівців зі зв'язків з 
громадськістю.  

Виклад основного матеріалу. Хотілося б перерахувати ще не менш 
важливі, корисні особливості даних соціальних медіа, які роблять їх 
актуальними: можливість здійснити соціальну, політичну, правову і 
агітаційну діяльність, що містить механізми зворотного зв'язку; можливість 
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оперативно реагувати на запити громадян, що йдуть безпосередньо, через 
соціальну мережу; здатність впливати на політичні та соціальні процеси в 
суспільстві; можливість виділяти політичних лідерів; відкритий доступ до 
соціальних і політичних матеріалами, до адміністративних документів 
знаходяться на сторінках даних інтернет-ресурсів. 

Особливої популярності соціальні мережі набули за період пандемії 
коронавірусу. Пройшов рік з моменту спалаху COVID-19 в Китаї, а 
глобальний цифровий ландшафт вже сильно відрізняється від того, що ми 
бачили на його початку. І він продовжує змінюватися, не зменшуючи темпів. 
Причина – в пандемії коронавіруса, який торкнувся різних аспектів життя 
людей. Незважаючи на те, що в багатьох країнах вже зняли обмеження, нові 
цифрові звички, вироблені за час карантину, збереглися, що спричинило 
значне збільшення цифрової активності. І проявляється це зовсім по-різному. 
Так, згідно зі звітом Akamai, всього за кілька місяців 2020 року глобальний 
інтернет-трафік зріс на 30%. Цим даними вторить і GlobalWebIndex: з початку 
цього року ми стали значно більше часу проводити на пристроях, 
підключених до інтернету. 

Висновки. Поява і розвиток соціальних мереж сприяє розвитку нової 
культури і всього суспільства. Головною метою використання соціальних 
мереж є соціалізація і інтеграція, прагнення до встановлення стосунків з 
іншими користувачами. Будь-яка функція соціальної мережі переплітається з 
комунікаційною і, зрештою, трансформується в комунікацію. Соціальні 
мережі мають потужний потенціал для побудови "діалогового" відкритого 
спілкування, яке в свою чергу відкриває нові можливості для ведення 
маркетингу у компаніях, орієнтованих на задоволення всебічних потреб 
конкретної людини, Вони є практичним механізмом підтримки 
маркетингових комунікацій компаній в Інтернеті.  
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ДВНЗ Ужгородський національний університет, м. Ужгород 
 

Постановка проблеми. Підвищення якості освіти є одним із 
пріоритетних завдань, що стоять перед сучасною вищою освітою в Україні. 
Сучасний навчальний процес уже не може ефективно функціонувати без 
використання новітніх засобів навчання. Тенденція трансформації 
електронних бібліотек в даний час чітко спостерігається у вищій освіті та 
різних медіа-центрах, які комплектуються електронними підручниками та 
посібниками. 

Електронні навчальні ресурси та посібники стають одними з 
найпопулярнішими компонентами у вищій освіті. Розробники додатків 
створюють спеціальні можливості для доступу через мобільні пристрої та 
персональні комп’ютери. Ефективна організація навчального процесу з 
використанням електронних посібників передбачає активне використання їх в 
поєднанні з сучасними формами та методами навчання. 

Незважаючи на позитивну тенденцію електронних навчальних 
посібників, багато користувачів не розуміють, як ефективно та максимально 
їх використовувати. У процесі впровадження технології, електронні 
посібники – це не тільки забезпечення економічної вимоги, замінивши 
традиційні підручники, а ще надання нових можливостей для організування 
навчальних процесів. 

Тому дослідження створення і використання сучасних інформаційних 
технологій є однією із актуальних проблем сучасної освіти. 

Аналіз дослідження і публікацій. Проблема створення та використання 
електронних посібників  давно привернула увагу багатьох науковців. Це 
питання вивчали такі учені-дослідники, як: П. Буга, А. Циганенко, Ю. 
Запорожченко, В. Беспалько, О. Алічева, Ю. Сидоркіна та інші. Аналіз 
існуючих підходів до створення електронних посібників свідчить про 
відсутність єдиної концепції щодо його проектування. 

Метою статті є детальний аналіз основних засад використання 
електронних навчальних посібників. 

Виклад основного матеріалу. Електронний посібник – це навчальне 
видання, що містить систематизований виклад навчальної дисципліни або її 
частини, що відповідає державному стандарту і навчальній програмі і 
офіційно затверджене як даний вид видання. Він частково заміняє або 
доповнює підручник і офіційно затверджене як даний вид видання. Текст 
електронного підручника представлений в електронній формі і забезпечений 
розгалуженою системою зв’язків, що дозволяє миттєво переходити від одного 
його фрагмента до іншого відповідно до деякої ієрархії фрагментів. 

Закон України «Про освіту» визначає: "електронний підручник 
(посібник) – електронне навчальне видання із систематизованим викладом 
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навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові 
об’єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію". 

Види електронних посібників: 
 для відкритого доступу через глобальну комп'ютерну мережу 

Іnternet; 
 для використання в процесі аудиторного навчання (для локальної 

мережі). 
Перед сучасною системою освіти стоїть певні завдання, які мають 

забезпечити підготовку покоління на високому рівні. Це зумовлює 
використання новітніх технологій у навчанні. Тому потрібно готувати 
підростаюче покоління до швидкого сприйняття та обробки інформації. 
Наявність вмінь та навичок у інформаційній сфері та застосування 
електронних посібників при вивченні різноманітних дисциплін надає таку 
перевагу. Введення будь-якого електронного навчального посібника 
передбачає повне включення усіх учасників у проект, який не може бути 
здійсненим без ретельного планування. 

Використання електронних посібників у сучасному світі надає великі 
переваги для студентів, а також, для викладачів, які забезпечують підтримку 
лекційного курсу з метою його поглибленого опанування. Доступ до 
інформації стає все більш доступнішим. Але, незважаючи на це все, 
електронний посібник, насамперед, повинен бути правильно оформлений, 
призначений для самостійного вивченню матеріалу. Такий програмний 
продукт має створюватися з урахуванням структури навчального курсу, 
логіки викладу матеріалу. 

Існує ряд проблем використання електронних посібників, а саме: 
1. Пристрої для читання електронних книг більш чутливі до фізичного 

впливу, ніж друковані книги. 
2. Вартість електронної книги більша, ніж однієї друкованої, проте тут варто 

врахувати, що на електронний пристрій можна закачати величезну 
кількість книг. 

3. Потенційна несумісність з новим апаратним чи програмним забезпеченням. 
4. Час роботи переносного пристрою від батареї обмежений. 
5. Значні незручності при переведенні в електронний формат паперових 

видань зі значною кількістю ілюстрацій. 
6. Необхідність періодичного технологічного вдосконалення форматів і типів 

файлів електронних книг. 
7. Зменшується час живого спілкування. 
8. Наявність телекомунікаційних каналів і стабільного електропостачання.  
9. Підвищена стомлюваність при роботі з монітором, можлива шкода 

здоров’ю. 
Є багато переваг та недоліків використання електронних посібників, 

проте поставити крапку в цих дискусіях зможуть лише подальші дослідження 
науковців та час. 
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Висновки 
1. Використання електронних посібників відкриває нові можливості в 

навчанні, саморозвитку та вдосконаленні себе самостійно. Для заочного 
та дистанційного навчання значущість електронного посібника 
особливо важлива. 

2. Незважаючи на всі переваги, є також певні недоліки, тому електронні 
посібники, насамперед, це поки лише допоміжні інструменти, які 
надають переваги у навчанні. 

Посилання 
1. Вембер В. П. Роль та місце електронного підручника в навчально-

методичному комплекті з навчального предмета для загальноосвітньої 
школи / В. П. Вембер // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць 
Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. 
Максименка. – Т. VIII, вип. 6. – К., 2009. – С. 43–51. 

2. Кузнецова І.О. Електронний підручник як важливий компонент системи 
дистанційного навчання / І.О. Кузнецова // Вісник СевНТУ. Серія: 
Педагогіка. – Севастополь: СевНТУ. – 2012. – № 127/2012. – С. 63–67. 

3. Коваль Л. Є. Електронний підручник як засіб вдосконалення професійної 
педагогічної освіти майстрів виробничого навчання. Наукові праці. Серія: 
педагогіка, психологія і соціологія. 2010. № 8. С. 79–85. 

4. Федорчук В. В. Електронний підручник як засіб інформатизації сучасної 
освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. №. 12. С. 153–158. 

5. Коваль Л. Є. Електронний підручник як засіб вдосконалення професійної 
педагогічної освіти майстрів виробничого навчання. Наукові праці. Серія: 
педагогіка, психологія і соціологія. 2010. № 8. С. 79–85. 

 
 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
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Ст. викладач1 М.С. Пєтушкова 
1Кафедра германських мов і перекладу 

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна 
 

В умовах переходу до дистанційної форми навчання при викладанні 
іноземної мови перед викладачем вищого навчального закладу постає 
питання ефективної організації навчального процесу для успішного 
оволодіння студентами іноземною мовою. Перед викладачем також постають 
питання вибору оптимальної навчальної платформи, учбового матеріалу та 
методів його викладання у цифровому навчальному середовищі, перевірки 
знань студентів та оцінювання. Однак одним з найскладніших завдань при 
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роботі зі студентами є організація групової та парної роботи. В цій статті буде 
розглянуто особливості реалізації педагогічних моделей взаємодії на заняттях 
іноземної мови для ефективної організації групової та парної роботи у цифровому 
навчальному середовищі для студентів у вищому навчальному закладі.  

На необхідність розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних із 
розвитком ідеї педагогічної взаємодії, вказують сучасні українські вчені-
педагоги О.Глузман, С.Вітвицька, О.Друганова, С.Золотухіна, М.Євтух, 
В.Курило, О.Микитюк, С.Микитюк, В.Майбородова, Н.Побірченко, 
Н.Пузиркова, О.Рацул, О.Рудницька та ін. Тому перш за все необхідно 
визначити поняття «педагогічна взаємодія». Л.Ковальчук розглядає 
педагогічну взаємодію як систему синергетичної взаємодії суб’єктів 
навчального процесу, що розгортається на рівні різних діяльнісних підсистем 
і спрямована на навчання, освіту, виховання, розвиток, формування 
особистості [1, с.17-25]. Зокрема О.Марченко виділяє наступні ознаки, які 
характеризують педагогічну взаємодію: наявність єдиної мети як 
усвідомлюваного і запланованого результату; чіткий розподіл 
функціональних обов’язків між вчителем і учнями в навчально-педагогічній 
діяльності; виникнення спілкування [3]. 

В рамках здійснення педагогічної взаємодії на занятті з іноземної мови 
основною метою навчання є формування професійної комунікативної 
компетенції, а результатом іншомовної підготовки повинні стати готовність та 
спроможність студента здійснити ділову та професійну комунікацію в усній та 
письмовій формі. Для розвитку іншомовної компетенції потрібно організувати 
комунікативно-орієнтоване навчання. В умовах дистанційної освіти це вимагає 
від викладача професійного володіння інструментами обраної навчальної 
платформи, творчого підходу, створення нових вправ, адаптованих під цифрове 
середовище, постійного моніторингу зворотного зв’язку від студентів, 
моніторингу ефективності обраних навчальних засобів. Також однією з 
особливостей занять з іноземної мови є використання парних та групових форм 
роботи, що важко організувати під час дистанційного навчання [4], але які є 
необхідною передумовою досягнення мети та результату вивчення будь-якої 
мови. Завдяки комбінації педагогічних моделей взаємодії навіть під час 
дистанційного навчання можливо досягнути основної мети заняття – формування 
професійної комунікативної компетенції.  Надалі в статті будуть розглянуті 
моделі педагогічної взаємодії та особливості їх застосування в умовах 
дистанційних занять з іноземної мови. 

О. Коротаєва виділяє три моделі педагогічної взаємодії [2]. Перша – 
традиційна, що реалізується в прямій залежності між конкретним викладачем та 
конкретним студентом (див. рис. 1). В умовах дистанційного заняття така 
взаємодія повинна бути обмежена у часі з метою приділення уваги іншим 
студентами та з метою уникнення відволікання або зниження концентрації уваги 
всієї групи. На практиці проведення дистанційного заняття з іноземної мови така 
взаємодія успішно була реалізована у поєднанні роботи зі всією групою. 
Наприклад, якщо у одного студента є проблеми з вимовою звука або помилки у 
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граматичній темі, то більшу увагу викладач приділяє роботі з конкретним 
студентом, а вся група студентів також паралельно тренує обрану тему.  

 

  

Рисунок 1 – Модель 1 «викладач – студент» 
 

Другу модель можна позначити як індивідуально-групову: викладач 
ставить перед учнями проблему, яка спочатку вирішується індивідуально, а 
потім піддається загальному обговоренню (див. рис. 2).  

Рисунок 2 – Модель 2 «викладач – група студентів» 
 

Практика дистанційного навчання вносить свої корективи, і автор статті 
вважає за необхідне додати також постійний зворотній зв'язок зі студентами, 
який позначено стрілками (див. рис. 3). Така взаємодія має місце і під час 
аудиторних занять, але особливо важлива на дистанційних, бо під час 
викладання матеріалу для групи з одночасною демонстрацією екрану у 
застосунку Teams у викладача не має змоги бачити реакцію всіх студентів. 
Канал зворотного візуального зв’язку для нього відсутній у цьому випадку. 
Тому студенти мають бути заздалегідь попереджені про необхідність 
нотування питань та можливості задати питання навіть під час викладання 
матеріалу в реальному часі. 

 
 

Рисунок 3 – Модель 2 «викладач – група студентів» 
 

І, нарешті, третій вид педагогічної взаємодії представляє собою 
навчання в парах (див. рис. 4). Така взаємодія здійснюється під час виконання 
широкого кола завдань, наприклад, для тренування навичок діалогічного 
мовлення. В ході дистанційного заняття практика показала ефективне 
впровадження даного виду взаємодії за умовою використання невеликої 
кількості лексичного або граматичного матеріалу для скорочення часу роботи 
з кожною парою студентів і надання можливості всім студентам представити 
результати своєї роботи без втрати динаміки та швидкості проведення 
заняття. Наприклад, якщо під час складання діалогу в аудиторії студенти 
можуть брати для тренування 6-8 нових лексичних одиниць, то під час 
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дистанційного заняття ця кількість не має перевищувати 2-4. Інакше цей вид 
діяльності займає багато ефірного часу, уваги викладача, а увага студентів 
навпаки знижується.  

 
 

Рисунок 4 – Модель 3 «навчання в парах» 
 

В рамках статті також будуть розглянуті принципи реалізації 
вищевказаних трьох моделей з наведенням конкретних прикладів з практики 
дистанційного навчання іноземній мові. Для виконання дослідження було 
обрано викладання іноземної мови з використанням застосунку Teams та 
інших сервісів програмного продукту Microsoft Office 365. Слід відмітити, що 
робота зі студентами на даній платформі здійснювалась протягом двох 
навчальних семестрів для різних навчальних курсів. Застосунок Teams 
дозволяв проводити відеоконференцію без обмеження за часом, а також 
надавав доступ до таких важливих функцій для проведення заняття, як 
наприклад, дошка та спільне управління її інструментами, демонстрація 
екрану та звуку, чат приватний та груповий, використання хмарних засобів 
Power Point, Word, Forms та ін.   

Дотримання наступних принципів забезпечило успішну організацію 
навчання іноземній мові та реалізацію всіх трьох педагогічних моделей. 
Серед найбільш важливих виділяються наступні: 

- висока динамічність проведення заняття;  
- рівномірний розподіл часу для кожного студента; 
- використання різних моделей педагогічної взаємодії в рамках одного 

заняття; 
- підтримання високої концентрації уваги викладача та студентів; 
- створення актуальних комунікативних ситуацій в умовах 

електронного навчального середовища; 
- супровід, тобто активна участь викладача у всіх видах організації 

учбової взаємодії (див. рисунки); 
- створення персональних та загальних каналів взаємодії з учасниками 

в рамках одного додатку/однієї навчальної платформи. 

Надалі в статті буде розглянуто особливості реалізації трьох моделей 
для формування мовленнєвих навичок з іноземної мови: читання, письма, 
монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання.  

 Для формування навичок читання та перекладу в ході заняття з 
іноземної мови були підібрані тексти та статті невеликого об’єму, завдяки 
чому ці види діяльності займали невеликий обсяг часу на занятті. Для 
тренування цих навичок студенти працювали по черзі лише з одним 
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реченням, що забезпечило високу швидкість виконання даного виду 
активності. Після читання кожного абзацу додатково викладач ставив 
питання до групи, чи залишились незрозумілими будь-які синтаксичні 
конструкції та лексика під час перекладу. Після завершення читання всього 
тексту кожен студент групи мав змогу ще раз перевірити себе та задати 
питання, якщо для нього щось залишалось незрозумілим.  

З метою формування навичок непідготовленого діалогічного мовлення 
студенти отримували тему або лексичні одиниці та створювали діалог у 
режимі реального часу без попередньої підготовки. Застосунок Teams 
уможливлює парну роботу студентів в приватних чатах з подальшою 
демонстрацією діалогу в загальній конференції, але, як показала практика, 
такий вид діяльності займає багато часу на занятті і не є ефективним. Тому 
підготовлене діалогічне мовлення найбільш ефективне за умови виконання 
вправ у якості домашнього завдання.  

Тренування навичок монологічного мовлення здійснювалось шляхом 
підготовки студентами презентацій з демонстрацією на екрані на заняттях з 
іноземної фахової мови. Для утримання уваги аудиторії під час докладу 
викладач доручав кожному студенту задати декілька питань на тему 
презентації після завершення доповіді.  

Рівень сформованості навичок письма та письмового перекладу 
викладач мав змогу перевірити завдяки фотографіям з вправами від студентів 
або у документі Word, який можна було створювати, зберігати та корегувати 
в рамках хмарної платформи Microsoft Office 365. Хмарні сервіси надають 
викладачеві і студентам велику допомогу під час контролю вправ на переклад 
та письмо. По-перше, документ з перекладом доступний з будь-якого 
пристрою в будь-який час, по-друге, дозволяє зробити виправлення у режимі 
рецензування, по-третє, такий документ може зберігатися в хмарі та не 
займати місце на робочому комп’ютері.  

Аудіювання проводилось шляхом демонстрації екрану з одночасною 
трансляцією звуку з комп’ютера викладача. Загалом, різниця під час 
проведення аудіювання на дистанційному та аудиторному занятті не помітна. 

Для перевірки сформованості граматичних навичок на базі платформи 
створювались граматичні тести різного рівня складності за допомогою 
програми Forms з встановленням часу виконання, виводу автоматичної 
оцінки, демонстрацією помилок та створенням діаграми успішності 
виконання тесту для викладача. Для викладача це уможливлювало 
використати результати аналізу частоти помилок і у разі необхідності 
провести повторення тієї чи іншої теми. 

Висновки 
1. Передумовою ефективної організації навчанню іноземній мові у 

вищому навчальному закладі в умовах дистанційного навчання є вдале 
поєднання групової та парної роботи з правильним підбором обсягу 
навчального матеріалу та рівномірним розподілом часу на виконання кожного 
виду вправ. 
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2. Групова та парна робота здійснюється за трьома моделями 
педагогічної взаємодії. Кожна з моделей має бути доцільно використана та 
скомбінована викладачем під час заняття для досягнення мети навчання з 
іноземної мови – формування професійної комунікативної компетенції. 

3. Вибір платформи для дистанційного навчання повинен забезпечити 
викладача та студентів всіма необхідними сервісами для формування всіх 
необхідних іншомовних навичок і контрольної перевірки знань.  
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Увага до ціннісних змін очевидно зумовлена тим фактом, що саме 

цінності детермінують наші уявлення про світ, саме вони визначають вагу та 
значення речей, що нас оточують, а також моральним принципам, стандартам 
та етичним кодексам, правила й настановам, з якими ми маємо справу у 
житті, зрештою, цінності мають визначальний характер для нашого способу 
мислення і життєвої поведінки. З іншого боку, цінності є одним з 
фундаментальних елементів нашого сприйняття та реакції на довкілля [18]. 
Цінності, крім того, є основою багатьох наших упереджень, емоційного 
ставлення до речей, навіть власне до нас самих, а також суджень та рішень, 
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які ми приймаємо щосекундно. Цінності глибоко складають індивідуальну 
«ментальну модель», впливають на те, як світ розуміється і як здійснюються 
особистістю певні дії [19, с. 8]. «Ціннісні орієнтації, як і цінності, є обов’язковими 
складниками ціннісно-смислової сфери: сукупно вони становлять основу 
життєвої практики  людини, створюють передумови для вибору нею життєвих 
цілей» [7, с. 168]. Означене зумовлює особливу й перманентну наукову цікавість 
до цінностей та ціннісних змін в сучасному світі. 

Метою нашого дослідження є на підставі аналізу сучасних 
аксіологічних досліджень, по-перше, окреслити предметне поле сучасної 
наукової уваги до ціннісних змін, і, по-друге, позначити характер цих змін, 
зокрема у контексті співвідношення традиційних та модернових цінностей.  

На початку викладу матеріалу нашого дослідження відзначимо, що 
зміна аксіологічних орієнтирів, перегляд цінностей та їх ієрархій, пошук 
нових підходів щодо формування ціннісно-смислової сфери мають свої 
причини, не помітити які не можливо. Зокрема спеціальні дослідження 
показують принциповий вплив на ціннісну сферу наслідків глобальних змін 
початку ХХІ століття (зокрема, глобальна комунікація, міграція, міжнародні 
зв’язки) [8, с. 7]. Крім того ціннісні зміни у світі відбувалися в останні 
десятиліття під впливом: 1) зниження ролі релігійних інститутів й 
авторитарних лідерів; 2) поширення демократії й зміцнення її інститутів; 3) 
зростання значення суспільної толерантності і гендерної рівності тощо [16]. В 
українських реаліях «такі неминущі цінності, як добро, благо, людина, праця, 
батьківщина, патріотизм почали підмінюватися антицінностями, такими, 
приміром, як безмежна воля, індивідуалізм, багатство, сила, влада, секс, 
містика тощо» [9, с. 10]. 

Експерти вказують на те, що «ціннісно-культурне поле українського 
суспільства характеризується суперечливим та дуже повільним відходом від 
пострадянських орієнтацій у сферах розбудови державного та політичного 
устрою, економіки, формування міжособистісних стосунків, правовій системі 
тощо» [8, с. 13]. Драматизм ситуації полягає в тому, що хоч Україна і заявила 
про шлях європейської та євроатлантичної інтеграції, втім, емпіричні дані 
соціологічних досліджень 2020 року показують, що саме наявна ціннісно-
нормативна система виступає одним з бар’єрів руху в цьому напрямі.  

З іншого боку, в експертному середовищі утвердилося переконання 
щодо необхідності формування ціннісних орієнтирів на основі системи 
європейських цінностей (верховенство права, рівність перед законом, 
самореалізація, толерантність, відкритість до змін, індивідуальна 
відповідальність, взаємодопомога). Втім і тут не все однозначно, адже у зоні 
нестабільності знаходяться навіть загальновизнані цінності європейського 
інтеграційного об’єднання як-от повага до людської гідності, свобода, 
демократія, рівність, верховенство права та повага прав людини, включаючи 
права осіб, що належать до меншин. Зокрема Президент Європейського 
економічного та соціального комітету «Різноманітність Європи» Арно 
Метцлер наголошує, що першочерговим завданням європейських інституцій є 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 423 

ефективне підтвердження основних цінностей ЄС. «Оскільки ЄС доводилося 
стикатися з численними кризами і посиленням протистояння між державами-
членами, загальне тлумачення таких цінностей, як демократія, верховенство 
права та солідарність відсутнє» [12, с. 3]. 

Необхідно відзначити, що процес ціннісних трансформацій, в принципі, 
не є прямолінійним і однозначним. Французькі соціологи Олів’є Галланд та 
Яннік Лемел на підставі комплексних досліджень стверджують, зміна 
цінностей є контроверсійним процесом. Зокрема, теорії модернізації, 
розроблені в 50-60-х роках ХХ ст., припускали, що суспільства різних країн 
прагнуть сучасних цінностей, поступово відмовляючись від своїх 
традиційних цінностей. Втім, ця ідея конвергенції не знаходить 
підтвердження в європейських країнах, що засвідчують напрацьовані 
опитування щодо цінностей. Фактично, напруга між традицією та сучасністю 
залишається основою системи цінностей європейських суспільств [13]. 

Французький філософ Жан Бодрійяр, в свою чергу, аналізуючи стан 
сучасної культури, вказує на конфлікт старого і нового, так званий 
«культурний шок», коли людина від традиційних стандартів, норм і способу 
життя переходить у соціальний простір з новими культурними орієнтаціями і 
нормами. Але в цьому просторі цінності втрачають свою фундаментальність – 
відбувається «розігрування» цінностей. В сучасній культурі зовнішня сторона 
культурної форми має значну перевагу над внутрішньою. У зв’язку з цим, 
цінності які дійсно мали символічне значення, позбавляються своєї ідеології й 
стають менш функціональними [2]. Цінності симулюються, а сучасна людина 
втрачає ціннісні орієнтири, що призводить до ефекту відчуження [1]. 
Американський нейрофізіолог Роджер Сперрі вказує на той факт, що сучасне 
суспільство вражене «соціальним неврозом втрати цінностей» [4, с. 59]. 

З іншого боку, американський вчений Клер У. Грейвз, автор теорії рівнів 
людського розвитку, обґрунтував системну модель розуміння розвитку 
еволюційної трансформації людських цінностей, у межах якої стверджує, що у 
відповідь на зміну умов життя люди розвивають нові системи цінностей, 
змінюючи власний рівень існування [14]. При цьому, цінності Грейвз 
потрактовував як мотиватори людської діяльності: мінливі під впливом довкілля, 
цінності міняють людину, щоразу виводячи її на новий рівень життя. Для нашого 
дослідження це важлива думка, адже доводить, що через цінності можна 
впливати на поведінку людини, скеровувати її життєві стратегії.  

Зауважимо, що послідовник теорії Грейвза, американський дослідник 
Дон Бек, говорячи про систему цінностей, визначає її як комплексну систему 
адаптації, а також систему пріоритетів (чому люди роблять те, що вони 
роблять). При цьому, на його переконання, цінності людини можуть 
змінюватися з часом, а можуть залишатися незмінними – це залежить від 
конкретних життєвих умов. «На цінності людини можуть впливати 
найрізноманітніші події» [6]. Іншими словами, мінливий світ, процеси, що в 
ньому відбуваються – зіткнення глобалізації та національної 
самоідентифікації, інноваційних тенденцій і збереження традиційних 
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цінностей, конфлікти інтересів особистості і колективу, не можуть не 
зумовлювати зміну аксіологічних орієнтирів. 

Британський дослідник Кеннет Чарльз Калман також обстоює позицію, 
що цінності змінюються та еволюціонують. Останнє, на думку науковця, 
доводиться тим фактом, що протягом кількох останніх десятиліть виникають 
нові етичні проблеми, вирішення яких знаходилося у ціннісній площині 
(тобто шляхом перегляду певних цінностей). При цьому є низка цінностей, 
що мають загальне схвалення і є незмінними протягом тривалого періоду 
часу. Водночас, існує низка вторинних цінностей, що є дискусійними й 
мінливими [10]. Зокрема Калман вказує на те, що за останні роки дуже сильно 
змінилися і продовжують змінюватися соціальні цінності. Наприклад, 
міняються публічні погляди на медичну професію (зростають сумнів щодо 
ролі лікарів та способу функціонування та регулювання діяльності медичної 
професії). Зменшується довіра до влади та її інститутів, а натомість є 
зростання інтересу до прав людини і, навіть, прав тварин. Британській 
дослідник також у своїй роботі говорить про нівелювання цінностей 
релігійної толерантності й расової терпимості, адже попри глобалізацію й 
інтернаціоналізацію, расова та релігійна нетерпимість є основним джерелом 
конфліктів у всьому світі. Складною цінністю є інформація. З одного боку, 
очевидно зростає роль інформаційних технологій (ІТ) та Інтернету, а доступ 
до інформації є принципово важливим джерелом змін. Водночас, цінність 
інформації втрачається від її неналежної якості. Зрештою, показовою щодо 
змін аксіологічних орієнтирів є ситуація у сфері сімейних і сексуальних 
відносин. Як вказує британський дослідник К. Ч. Калман, за останні 30 років 
ми спостерігаємо дуже значні зрушення у сімейному житті та ставленні до 
сексу (зокрема йдеться про питання контрацепції, абортів та догляду за 
людьми похилого віку) [10]. 

Відомий американський дослідник Рональд Інглхарт на підставі 
оригінальних підходів до дослідження цінностей та їх змін від покоління до 
покоління започаткував проект Світового дослідження цінностей 
WorldValuesSurvey, реалізація якого проходить з п’ятирічної періодичністю в 
сімдесяти восьмі країнах світу з залученням багатьох організацій. 
Проаналізувавши свої багаторічні дослідження, прийшов до висновку про 
фундаментальні ціннісні трансформації у напрямку збільшення ваги 
цінностей раціональності, толерантності, довіри і участі громадян у 
процедурах ухвалення рішень у політичному та економічному житті [15]. 
Крім того, спостереження Інглхарт та його колег доводять, що загальносвітові 
процеси технологічного та мережевого поступу спричинюють освіченість 
суспільства на тлі поширення цінностей самовираження [16]. При цьому, 
Рональд Інглхарт констатує, що сучасні технологічність й раціональність 
зовсім не призводять до нівелювання чуттєвості й емоційності, адже останні 
надають можливість людям давати й виконувати довгострокові зобов’язання. 
На переконання американського науковця, емоції дозволяють людям 
реалізовувати ідеї та проекти виходячи за межі чистої раціональності, яка 
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може гальмувати людський поступ [5]. Така тенденція свідчить про 
гальмування процесів атомізації суспільства й ренесансу на практиці ідеї, що 
зважають на соціальну сутність людини. Невдоволення цінностями, що є 
типовими для суспільства споживання, відтак матеріалізувалося у тенденцію 
до соціоцентризму, з притаманними йому альтруїзмом, волонтерством, 
ком’юнітаризмом, краудфандингом, екоцентризмом тощо. Ця тенденція 
здобула визначення як формування неогуманістичного світогляду, що 
спрямований не тільки на особистість, а й на соціальну й екологічну систему.  

Варто відзначити, що увага до цінностей, ціннісних орієнтацій та 
загалом ціннісної проблематики має цілком прагматичний характер у 
сучасному світі. Спеціальні дослідження довели, що цінності виступають у 
ролі основи корпоративної культури, а цінності можуть сильно впливати на 
те, що люди насправді роблять. Як наслідок в західно-європейській теорії і 
практиці управління впродовж 1980-х і 1990-х років домінували теорії та 
методи, які прагнули замінити зміст адміністрування (управлінської 
практики), акцентуючи увагу на нові культурні цінності, що підкреслювали 
«загальну якість» та «обслуговування споживачів» [17, с. 142 ].  

Показово, що дослідження американських науковців Дональда Сала, 
Стефано Тарконі та Шарліз Сал наочно доводять, що для сучасного світу 
бізнесу існують критично важливі цінності, без яких неможливий 
підприємницький бізнес [11]. Очолює перелік таких цінностей чесність, 
співпраця, орієнтація на потреби індивіда та повага. При цьому ці та інші 
цінності постають у ролі орієнтирів, що допомагають співробітникам 
узгоджувати свою поведінку з корпоративною культурою. Варто наголосити, 
що з 500 компаній, які входять до вибірки згаданого дослідження, 72% 
пов’язували культуру своєї компанії з цінностями чи фундаментальними 
цінностями, і навіть працівники компаній, які використовують інші поняття – 
наприклад, принципи, філософію чи ідеали, вказали цінності як основу своєї 
культури [11]. Таким чином підтверджується позиція Макса Вебера, що саме 
у світлі цінностей визначаються норми поведінки та цілі людей, а самі 
цінності – це довільно проектовані людиною феномени, за допомогою яких 
наша свідомість осягає життя і встановлює істину [3, c. 565]. 

Висновки 
1. Зміна аксіологічних орієнтирів є типовою для початку ХХІ сторіччя, 

адже цей період є добою різноманітних контроверз – зіткнення процесів 
глобалізації та національної самоідентифікації, інноваційних тенденцій і 
збереження традиційних цінностей, конфліктів інтересів особистості і 
колективу тощо, що очевидно зумовлюють динамічні процеси 
переосмислення цінностей, ціннісних установок, змін змісту ціннісно-
смислової сфери. 

2. Значення аксіологічних досліджень детерміноване тим фактом, що 
цінності, ціннісні орієнтації як провідні елементи ціннісно-смислової сфери 
особистості виступають вагомими засобами засвоєння духовної культури 
суспільства. З іншого боку увага до цінностей, ціннісних орієнтацій та 
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загалом ціннісної проблематики має цілком прагматичний характер, адже 
цінності мають визначальний характер для змісту людської практики 
(зокрема, професійної). 
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ВREXIT: ПОЛІТИЧНА РОЗПРАВА ЧИ ПОЛІТИЧНА ГРА 
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* Кафедра філософії та політології 

Національна металургійна академія України, м. Дніпро 
 

Тернистий шлях спіткав британців на протязі останніх 70 років. Це саме 
той час, коли починаючи з 1949 р., Велика Британія намагалася приєднатися 
до процесу економічної інтеграції в рамках Європейських співтовариств.  

Головною метою об’єднання европейских країн були, виключно, 
економічні інтереси, а саме: створення єдиної митної зони, організація 
вільного руху капіталу між країнами тощо. І лише в 1957 році було створено 
Європейське економічне співтовариство (ЄЕС), до якого увійшли Бельгія, 
ФРН, Італія, Люксембург, Нідерланди і Франція. Проте, британці  з іншими 
країнами створили свою альтернативну "Європейську асоціацію вільної 
торгівлі". 

Однак наприкінці 1950-х рр. британська економіка виявилася однією з 
найслабкіших у Західній Європі, поступаючись за темпами зростання 
Франції, Німеччині та Італії. Лише у 1960-х роках, коли Лондон, нарешті, 
вирішив приєднатися до ЄЕС, президент Франції Шарль де Голль двічі 
накладав вето на його заявку.  

У 1972 році відбувся референдум, під час якого 68,3 % французів 
висловилися на корись членства Великої Британії, Данії, Ірландії та Норвегії в 
об’єднаній Європі. 

В результаті, Велика Британія набула членства у ЄЕС лише в 1973 році. 
На протязі двох десятиліть відбувалися політичні та економічні зміни. 

Так, наприклад, в 1991 році змінилося керівництво Великої Британії. Новим 
прем’єр-міністром став Джон Мейджор, який вже через рік підписав 
історичний документ -  Маастрихтський договір, який набрав чинності лише 
1 листопада 1993 року на основі ЄЕС. Документ був націлений на регіональну 
інтеграцію. Завдяки цьоому, на підгрунті ЄЕС, і був створений Європейський 
Союз.  
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Не дивлячись на перспективи, які відбувалися навколо Великої 
Британії, було багато скептиків, які закликали до виходу з ЄС та, навіть, 
створили партію незалежності Сполученого Королівства.  

Тим часом, невдоволення зростало в народі і у владних колах, 
представники яких намагалися зберегти максимальну незалежність у 
ключових питаннях політики і економіки. Вони не захотіли приєднуватися до 
Шенгенської угоди і відмовилися від єдиної європейської валюти. 

Слід нагадати, що за останні три десятиліття Британія дуже сильно 
змінилася, як у економічному, так і політичному плані.  

Таким чином, пропонуємо провести аналіз внутрішньої та зовнішньої 
політики Великої Британії, починаючи з 2004 року і до сьогодення (2020 рік), 
та охарактеризуємо основні проблеми, які, на наш погляд, вплинули на вихід 
британців з ЄС (табл. 1).  

Таблиця 1. Основні проблеми, що спричинили ВREXIT  
Причина Характеристика 

Міграційна 
політика 

Велика Британія стала однією з основних жертв європейської 
політики відкритих кордонів, адже саме в неї прагнуть попасти 
трудові мігранти.  Найбільший потік робочої сили хлинув у 2004-му 
і 2007-му роках, переважно, з країн Східної Європи, які приєдналися 
до ЄС. За даними національного статистичного управління 
Сполученого Королівства в 2016 році в Британії працювали 942 
тисячі громадян з держав Східної Європи, переважно - з Румунії, 
Болгарії та Польщі, і 791 тисяча західних європейців. Соціальна 
інфраструктура і бюджет країни не витримували таке навантаження. 

Євробюрократія Незліченні закони і правила перетворилися в бар’єри для розвитку 
бізнесу, а прийняття найбільш важливих рішень в рамках ЄС 
вимагає довгих узгоджень з усіма членами. 

Грошові внески Протягом багатьох років Велика Британія, як одна з найбільш 
розвинених країн Євросоюзу, платила великі внески, не отримуючи 
від цього ніякої відчутної вигоди. Грошові внески країн-членів ЄС в 
бюджет Союзу розподілялися нерівномірно. За величиною суми, яка 
йде в загальноєвропейську скарбницю, Сполучене Королівство 
займає четверте місце після ФРН, Франції та Італії. 

Політична 
культура 

Велика Британія - країна з багатими традиціями, що стали 
невід’ємною частиною місцевої політичної культури. Саме тому 
британців так дратує перспектива політичного об’єднання - вони не 
готові делегувати прийняття доленосних політичних рішень від 
керівництва ЄС. 

Ринки збуту Загальний ринок, що виглядав привабливим і перспективним двадцять-
тридцять років тому, вже не такий цікавий. Після розпаду СРСР і 
закінчення холодної війни з’явилися нові ринки збуту, раніше 
недоступні країнам Заходу. Зазначимо, що на даний момент саме ЄС 
залишається головним торговельним партнером Великої Британії. 

Суди Судові рішення країн ЄС приймаються лише на основі 
законодавства Європейського Союзу, в той час, як в основі правових 
систем більшості держав Британської Співдружності лежить 
англійське право. 
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Проаналізувавши ситуацію, ми бачимо, що британцям просто набридло 
платити чималі внески за членство в організації, яка поступово позбавляє їх і 
національний уряд контролю у всіх сферах життя. 

Ще одним із факторів роздору стало те, що англійці заперечують проти 
безперешкодного приїзду до їхньої країни іммігрантів, квоти на розселення 
яких визначає Євросоюз. Можна також сказати, що вступ до Європейського 
Союзу поставив під загрозу національну ідентичність, а це для британців 
зовсім не порожній звук. Вони цінують свій спосіб життя, що складався 
століттями, і заради його збереження готові піти на багато що, аби повернути 
все на свої місця. Не треба забувати, що Англія - це консервативна країна зі 
своїми традиціями та устроєм. 

Починаючи вже з 2000 років, Бритаю почало лихоманити. Одна з 
найбагатших країн світу дивним чином занурюється в кризу: стрімко зростає 
кількість бездомних, більшість яких не мігранти, а справжні британці.  За 
офіційною статистикою, у всьому Сполученому Королівстві ночує на вулиці 
4751 осіб (дані на кінець 2017 року). На думку благодійної організації 
«Криза», що займається проблемами бездомних, ця цифра занижена мінімум 
в п'ять разів [1]. 

Як і коли було прийнято рішення про вихід з ЄС 
На тлі масового прийняття країн Східної Європи до Євросоюзу на 

початку 2000-х популярність євроскептиків продовжила зростати. Менша 
розвиненість цих країн створила додаткове навантаження, яке лягло на плечі 
самих багатих членів ЄС. І, якщо, за перші 11 років після свого створення 
Партія незалежності Сполученого Королівства лише одного разу змогла 
отримати три місця в Європарламенті, то в 2004 році, коли в ЄС були 
прийняті Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, 
Словенія, Чехія та Естонія, вона отримала відразу дванадцять місць. 

І згодом лише покращувала свій результат, дійшовши до 24 місць в 
Європарламенті в 2014 році. А в наступному році зробила неможливе, 
зумівши отримати одне місце в нижній палаті британського парламенту. 

Загострення суперечок навколо членства в ЄС призвело до того, що в 
2016 році в країні було організовано референдум про членство Великої 
Британії у Європейському Союзі. Питання було сформульовано таким чином: 
"Потрібно Сполучене королівство залишити членом Європейського Союзу 
або покинути Європейський Союз?" 

Голосування відбулося 23 червня 2016 року. І це стало історичною 
подією для країни. 

Вже до 4:30 ранку 24 червня 2016 року стало зрозуміло, що 
прихильники виходу зі складу ЄС перемогли. Незабаром після оголошення 
результатів пішов у відставку прем’єр-міністр Великої Британії Девід 
Кемерон, який виступив ініціатором референдуму і агітував за збереження 
членства в Євросоюзі. 

11 липня 2016 року новим прем’єр-міністром Великої Британії стала 
Тереза Мей. 
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У лютому 2017 року рішення про вихід з ЄС було схвалено обома 
палатами парламенту і вже через місяць 16 березня його підписала королева 
Єлизавета II. 

29 березня 2017 британський прем’єр Тереза Мей повідомила 
керівництво ЄС про початок процедури виходу її країни з Союзу. 

6 липня 2018 року Тереза Мей представила так званий "план Чекерс", 
що передбачав тісну інтеграцію з ЄС після виходу. Цей варіант не влаштував 
нікого – ні британський парламент, ні ЄС. 

25 жовтня 2018 після довгих переговорів лідери 27 країн затвердили 
проект угоди з Велико. Британією про її вихід зі складу співтовариства і 
політичну декларацію про майбутні відносини з Лондоном. Вступ договору в 
силу намічався на 30 березня 2019 року. Однак, британський парламент тричі 
відкидав цей проект, що і стало причиною декількох переносів дати виходу 
[4]. 

Таким чином, зауважимо, що Велика Британія проголосувала за вихід з 
ЄС на референдумі ще в 2017 році. Однак відразу зробити цього не змогла: 
парламент відмовлявся відразу затверджувати запропоновані урядами 
варіанти «шлюборозлучного» процесу з Європою. Після того, як вибори 
виграв колишній мер Лондона і екс-глава британського МЗС, консерватор-
євроскептик Борис Джонсон, англійцям все одно довелося ще жити, протягом 
11 місяців, за нормами Євросоюзу. Хоча в управлінні вони вже не братили 
участі. Але і у нього, з першого разу, нічого не вийшло. 

24 липня 2019 року Тереза Мей покинула свій пост, так і не зумівши 
виробити план виходу, який би влаштовував всіх, ні провести через 
парламент наявний, схвалений Брюсселем.  

Вихід з ЄС, який тепер вже був намічений на 31 жовтня 2019 року, 
знову довелося переносити. Джонсон зрозумів, що з існуючим розкладом сил 
у парламенті, де у його партії немає більшості, він не зможе довести Brexit до 
кінця, і призначив позачергові вибори на 12 грудня. За підсумками цього 
голосування його партія отримала 365 місць з 650, і Джонсон гарантував собі 
підтримку Палати Громад. 

9 січня 2020 року Палата Громад, а 22 січня - Палата Лордів 
британського парламенту, не дивлячись на безліч розбіжностей, прийняли 
Закон про вихід з Європейського союзу. 23 січня його підписала королева 
Єлизавета II. Цей документ гарантує, що нових відстрочок вже не буде - 31 
січень 2020 року Велика Британія втратила представництво і право голосу в 
органах влади Євросоюзу, тобто повністю покинула ЄС з політичної точки 
зору [4]. Перехідний період в економіці, протягом якого Сполучене 
Королівство продовжить залишатися частиною єдиного європейського 
економічного простору, тривало до кінця 2020 року. 

Наслідки для ЄС 
«Вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу може 

призвести до розпаду єврозони». З таким прогнозом генеральний директор 
компанії JP Morgan Джеймі Даймон виступив на конференції, організованій 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 431 

Міжнародним інститутом фінансів. Відповідно до його розрахунків, Brexit «в 
п’ять разів» збільшить ризик краху єврозони в найближче десятиліття. 
 При цьому, для самої Великої Британії наслідки виходу з ЄС, на думку 
Даймона, аж ніяк не стануть катастрофічними. «Це призведе до скорочення 
ВВП країни, але тут немає катастрофи. Так, звичайно, країну чекають роки 
невизначеності, але це теж не катастрофа», - говорить Даймон, який вважає 
названі труднощі «витратами правового і технічного характеру» [2]. 

Крім того, похитнеться роль Лондона як світового фінансового центру; 
провідні інвестиційні банки США, що орієнтуються на ЄС, можуть прийняти 
рішення про виведення з британської столиці своїх штаб-квартир і 
переведення їх в Нью-Йорк. 

Промислово-фінансові кола Великої Британії, дійсно, виявилися в 
непростому положенні. Згідно з британськими джерелами, понад 70% 
представників британського великого бізнесу і транснаціональних корпорацій 
голосували на референдумі 23 червня за збереження членства в Євросоюзі. У 
той же час, представники малого та середнього бізнесу, вбачаючи в виході 
нові можливості для розширення свого підприємництва, не обтяжувати 
бюрократичними обмеженнями і політичними розрахунками. 

Наслідки для України 
Що стосується торгівлі, то, поки що, її принципи мінятися не будуть: до 

кінця року між Києвом і Лондоном діяла ще європейська Угода про асоціацію 
та зону вільної торгівлі. Далі підуть окремі торгові договори з кожною країною. 

Українці скептично поставилися про новини щодо Брекситу. Справа в 
тому, що вихід Англії з ЄС руйнував всю офіційну ідеологію українських 
європрагнень. Багато хто не міг повірити, як же так: ми прагнемо до курсу на 
ЄС і НАТО, а одна з трьох головних країн Євросоюзу - багата і успішна 
Велика Британія - біжить з ЄС. 

Однак, не дивлячись на все, що відбувається, на одному з форумі в 
Давосі з подачі президента Володимира Зеленського, тема брексіта набула 
нового змісту для нашої країни. Президент закликав прийняти Україну в ЄС 
тому, що там звільнилося місце. 

В.Зеленський зауважив, що «зараз дуже зручний момент. Якщо одна 
велика країна зробила exit, може бути для України настав час зробити enter» 
?! [3]. 

Однак, це всього лише слова і гіпотеза. Насправді це не так працює. Тут 
потрібно враховувати багато факторів. Наприклад, Британія була одним з 
донорів Євросоюзу, а Україна може увійти в ЄС тільки в статусі дотаційної 
країни, в яку потрібно вкладати багато грошей. 

Висновки  
Вихід Великої Британії зі складу ЄС може мати 2 варіанти розвитку 

подій: 
1) На тлі найсильнішої міграційної кризи посилюються євроскептичні 

настрої. Брексит може викликати ланцюгову реакцію серед інших членів ЄС 
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і, тим самим, може зруйнуватися весь ЄС. Наприклад, Швейцарія відкликала 
свою заявку на членство в ЄС. Однією з найголовніших проблем, як і раніше, 
залишається питання невдоволення біженцями. А, також, тим, що «багаті» 
країни тягнуть за собою «бідні». У підсумку це все може набриднути, тим 
більше, в період пандемії COVID-19, коли кожна країна опинилася на межі 
економічної кризи. 

2) ЄС стане міцнішим і згуртованим, але, лише, у тому випадку, коли, 
можливо, інші країни не захочуть повторення подібних проблем, як у випадку 
з «Brexit». 
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Стан здоров'я української нації на сьогоднішній день є не надто 
задовільним. За останній час гостро постала проблема фізичного та 
спортивного виховання та вдосконалення фізичного розвитку молоді з ранніх 
років. Тому заклади вищої освіти (ЗВО) намагаються популяризувати та 
зацікавити студентів займатися фізичною культурою та спортом як під час 
навчальних занять та і у поза навчальний час.  

Спортивна підготовка є дуже важливою у вихованні молодого 
покоління для забезпечення їх здорового майбутнього. Фізичне виховання є 
однією з необхідних складових гармонійного розвитку особистості студента і 
складає органічну частину всього освітнього процесу, здійснюваного 
закладами вищої освіти України. 

Залучення до спорту дає людині фізичне загартування, виховує 
спритність та швидкість реакції, почуття колективізму. Завдяки 
комплексному поєднанні засобів спортивного розвитку: природних чинників, 



II Всеукраїнська конференція «Молодь і наука. Практика інноваційного пошуку» 
17 грудня 2020 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро (Україна) 

 433 

гігієнічних факторів і фізичних вправ можливий повноцінний усебічний 
фізичний розвиток та зміцнення здоров’я студентів. На цій основі 
здійснюється більш висока професійна підготовка молодих фахівців у 
навчальних закладах і є однією з найбільш актуальних задач фізичної 
культури і спорту на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Фізичне виховання у ЗВО виступає, з одного боку, як фізкультурно-
спортивна діяльність, а з іншого - є навчальною дисципліною, орієнтованою 
на підготовку особистості, яка має високий рівень здоров'я, необхідну 
фізкультурну освіту й фізичну підготовленість. Традиційна організація, зміст 
і методи теоретико-методичного забезпечення фізичного виховання у ЗВО 
недостатньо відповідають сучасним вимогам і не забезпечують усебічну 
підготовку майбутнього фахівця, здатного на високому професійному рівні 
вирішувати виробничі проблеми [1]. 

Використання різноманітних видів спортивної діяльності сприяє 
профілактиці захворювань, підвищенню працездатності, збільшенню 
тривалості життя, організації повноцінного дозвілля, боротьбі зі шкідливими 
звичками, створює умови пізнання власних можливостей і забезпечує 
оптимальні обсяги рухової активності [2]. 

Студенти, як майбутні фахівці з вищою освітою, великою мірою 
визначають майбутнє нашої країни, тому вони повинні мати не тільки 
високий рівень професійної підготовки, але й бути фізично витривалими, 
працездатними і здоровими. Фізичне виховання та масовий спорт у сфері 
освіти мають на меті забезпечити виховання у студентів потреби самостійно 
оволодівати знаннями, уміннями й навичками управління фізичним 
розвитком людини, засобами фізичного виховання та навчання, застосовувати 
набуті цінності у подальшому житті .  

У Законі України “Про фізичну культуру і спорт” висвітлено 
організаційні засади спортивно-оздоровчої діяльності у навчально-виховній 
сфері. Фізичне виховання у ЗВО включає: навчальні заняття професійно-
прикладною фізичною підготовкою; факультативні заняття; фізичні вправи у 
режимі дня; тренувальні заняття у секціях спортклубів; масові фізкультурно- 
спортивні заходи [3]. 

Систематичні заняття у спортивних секціях або ж факультативах 
призводять до реального поліпшення самопочуття, зміцнення м'язів, 
підвищення сили, витривалості, швидкості, спритності тощо. Під час занять і 
спортивних змагань гартуються вольові якості, відповідальність, зібраність та 
багато іншого. Спілкування у високоемоційній атмосфері, набуття 
майстерності з багатьох видів спорту тільки сприяють становленню і 
формуванню сучасної людини. 

Т. Круцевич, В. Петровський у своїй праці "Практика в системі фізичної 
освіти" пишуть: "Специфічною особливістю фізичного виховання, на відміну 
від розумової освіти та виховання, є його переважний вплив на біологічну 
сферу людини: спрямоване на зміну його форм (наприклад, статури), 
функціональних можливостей окремих систем організму (м’язової, серцево-
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судинної, дихальної та ін.), розвиток рухових якостей (сили, швидкості, 
витривалості тощо), навчання руховим діям, підвищення опору зовнішнім 
факторам (загартування), які проводяться на протязі усього терміну навчання. 
Попри цієї специфіки, фізичному вихованню притаманні ознаки 
педагогічного процесу" [5].  

Важливою педагогічною умовою успішного процесу спортивної 
підготовки є вирішення проблеми диференціації, що полягає у необхідності 
індивідуальної роботи зі студентами, особливо коли це стосується додаткових 
фізичних навантажень у процесі гурткових, секційних і самостійних занять. 
Диференціація студентів за рівнем фізичної підготовленості з урахуванням 
функціональних показників має бути одним з принципів організації 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у ЗВО [4]. На виховання 
позитивного ставлення студентів до власного здоров’я, звички до занять 
спортом та здорового способу життя значною мірою впливає динамізм, 
притаманний сучасній цивілізації. Він вимагає нових поглядів на теорію і 
методику фізичного виховання і заняття оздоровчою фізичною культурою, які 
мають розвиватися, змінюватися і перебудовуватися відповідно до 
соціальних, духовних і культурних запитів студентської молоді. Їх розвиток 
має відповідати сучасним вимогам педагогічної науки і практики та 
перебувати у постійному русі. Такі умови сприятимуть формуванню всебічно 
розвиненої особистості з високими духовними та фізичними здібностями як 
домінуючими і вирішальними у розвитку ціннісної системи молодої людини, 
майбутнього молодого спеціаліста. 

 

Висновки 
1. Створення ефективної системи навчальної спортивної підготовки 

студентів у ЗВО значною мірою сприятиме зміцненню здоров’я студентів, 
компенсуватиме дефіцит необхідного обсягу добового руху, потрібного їм 
для нормального фізичного розвитку. За умови ефективної діяльності такої 
педагогічної системи можна знизити темпи погіршення рівня індивідуального 
здоров’я студентської молоді, уникнути таких соціальних явищ, як 
депопуляція, деградація, дегенерація. 

2. Для підвищення ефективності фізичного виховання фахівцям 
необхідно позбутися педагогічних стереотипів і перейти від авторитарних до 
гуманізованих методик фізичного виховання, а педагогічний процес 
спрямувати на формування здорового способу життя.  

3. Основною спрямованістю подальшого вдосконалення програми 
фізичного виховання студентів повинна стати інтенсифікація навчального 
процесу шляхом проведення занять зі спортивною спрямованістю. 

4. Стимулюванню активності студентів закладів вищої освіти до 
фізкультурної діяльності сприяє взаємопов’язана система академічних занять 
та позааудиторних форм діяльності, а саме: ранкова гігієнічна гімнастика, 
“фізкультхвилинки” під час самостійних занять, прогулянки, заняття у групах 
загальної фізичної підготовки, секційні заняття з різних видів спорту, 
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спортивні змагання, спортивно-розважальні свята, туризм, самостійна робота 
з розвитку фізичних якостей. 
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Питанню викориcтання машинного перекладу у професійній 

перекладацькій діяльності, що нині цікавить як науковців-лінгвіcтів, так 
і виробників програмного забезпечення, присвячено багато публікацій, зокрема 
Ф. Бацевича, М. Блехмана, В. Войнова, М. Періжняка, Г. Ситар, О. Швейцера, 
А. Янківця. Проте машинний переклад не розглядався зазначеними вище 
науковцями з погляду особливостей та ефективності використання машинного 
перекладу звичайними користувачами мережі Інтернет.  

Метою статті є висвітлення сфер застосування машинного перекладу 
непрофесійними перекладачами та надання рекомендацій щодо попереднього 
редагування та поcтредагування текстової інформації для отримання кращої 
якості машинного перекладу.  

Сьогодні власники смартфонів та інших гаджетів у будь-який час мають 
доступ до хмарних служб перекладу, таких як Google Translator, і можуть 
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використовувати їх для елементарного розуміння іншомовних текстів, а, 
отже, перекладу вузькоcпеціалізованої тематики: текстів міжнародних засобів 
масової інформації, каталогів Інтернет-магазинів, сайтів освіти, особистої і 
ділової кореспонденції тощо. 

Проте в окремих видах перекладацької діяльності, використання 
звичайним користувачем мережі Інтернет онлайн-cервісів машинного 
перекладу не є ефективним або доцільним. Жоден онлайн-cервіс машинного 
перекладу досі не здатний виконати переклад без втрати більшої частини 
стилістичних особливостей текстів художньої, юридичної і технічної 
тематики. Наприклад, у випадку перекладу технічної документації цільовий 
текст використовується як «підрядкoвий» переклад, на oснові якого технічний 
екcперт продукує кінцевий вaріант текcту, cпираючись на знaння предметної 
гaлузі [1, с. 22]. До проблем машинного перекладу художніх творів можна 
віднести: 

1) нездатність систем машинного перекладу ефективно перекладати 
художні заcоби, такі як метафора, гра слів, іронія та інших; 

2) труднощі перекладу фразеологізмів та крилатих виразів; 
3) неспроможність систем передати авторський стиль художнього твору; 
4) здійснення системою послівного перекладу, що нівелює художню 

цінність твору [2, с. 69]. 
Якщо раніше системи машинного перекладу були доступні лише 

з попередньою інсталяцією на персональний комп’ютер користувача, то 
сьогодні користувачеві не обов’язково їх звантажувати, адже ці програмні 
продукти доступні для використання в мережі Інтернет.  

До універсальних переваг безкоштовних систем машинного перекладу 
можемо віднести: 1) високу швидкість перекладу; 2) безкоштовність; 3) 
можливість перекладу великих обсягів тексту; 3) універсальність (здійснюється 
переклад з будь-якої мови оригіналу на будь-яку мову перекладу).  

В основі технології безкоштовних та платних систем машинного 
перекладу лежать однакові принципи роботи: 1) здійснення перекладу, 
заснованого на правилах (англ.rule-based), 2) здійснення перекладу, 
заснованого на статистиці (англ. statistical-based), 3) гібридний підхід 
виконання перекладу. 

Перший принцип роботи полягає в тому, що для кожного речення 
вибудовується синтаксична структура, заснована на правилах граматики мови 
оригіналу. Після цього структура трансформується в синтаксичну структуру мови 
перекладу, а потім виконується підстановка слів із словника, тобто синтез 
речення мовою перекладу. До переваг таких систем можна віднести високу 
якість, стабільність і  передбачуваність машинного перекладу. Недоліками таких 
систем є вартість розробки і підтримки лінгвістичних алгоритмів і словників, а 
також велика кількість часу, необхідна для лексичного налаштування системи для 
окремого клієнта або нової предметної області.  

Основний метод статистичного перекладу полягає в  навчанні машини 
за допомогою надання їй великої кількості паралельних текстів, що містять 
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однакову інформацію на різних мовах. Побудова моделей статистичного 
перекладу відбувається доволі швидко, але недоліком цієї технології є 
залежність від наявності багатомовного корпусу текстів, що має містити 
мінімум 2 мільйони слів для адекватного перекладу текстів окремої тематики. 

Останнім часом домінуючим є гібридний принцип роботи систем 
машинного перекладу. Особливістю цього принципу є застосування 
нейронних зв’язків. Системам нейронного машинного перекладу хоч і 
притаманна можливість самонавчання, але його темпи досить низькі, 
особливо при роботі з великими обсягами корпусів текстів. Проблемною 
вважаємо також залежність нейронних мереж від типу даних, які лежать в 
основі cистеми. 

Нaразі жодна з описаних вище систем машинного перекладу не мoже 
врaховувати такі особливості природних мов: синонімію мовних структур, 
синтаксичну неоднозначність і багатозначність, мету та культурні 
особливості тексту оригіналу.  

Таким чином, онлайн перекладачі поступаються інстальованим 
системам машинного перекладу лише відсутністю можливості підключати 
тематичні словники, створювати власні словники користувача і відсутністю 
функції пам’яті перекладу. Хоча, на жаль, ці функції в системах машинного 
перекладу, які необхідно попередньо придбати і встановити на персональний 
комп’ютер, суттєво не впливають на якість отриманого перекладу.  

Загалом незважаючи на розвиток та вдосконалення технологій 
машинного перекладу, універсальним та основним недоліком як систем 
платного так і безкоштовного машинного перекладу є необхідність 
постредагування, а інколи і попереднього редагування текстів.  

Звичайно, поліпшення якості машинного перекладу є головним 
завданням розробників спеціалізованого програмного забезпечення. Однак, 
зважаючи на той факт, що якість машинного перекладу певною мірою 
залежить  від якості поданого тексту, на етапі підготовки тексту до виконання 
перекладу системою машинного перекладу користувачу варто: 

1) пeревірити текст на відсутність друкарських та орфографічних 
помилок; 

2) пeревірити текст на дотримання пунктуації та регістру (розкладки) 
літер; 

3) переконатися, що в тексті мови оригіналу використовуються 
загальноприйнятні абревіатури. 

Друкарські, орфографічні помилки, пропущені або, навпаки, зайві 
розділові знаки, можуть перешкодити он-лайн перекладачеві правильно 
зрозуміти синтаксичну структуру речення. Попередня ж адаптація тексту 
мови оригіналу може значно спростити постредагування перекладу. 

Поcтредагування машинного перекладу є дoцільним під час рoботи з   
великими за oбсягом та пoдібними за фoрмою текcтами, при цьому його варто 
доручити редактору, який зазвичай проходить спеціальну підготовку.  
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Процеc поcтредагування текcту машинного перекладу редактoром 
включaє такі етaпи:  

1) перечитування речення чи фрагменту тексту машинного перекладу.  
2) порівняння вихідного тексту машинного перекладу з оригінальним 

текстом.  
3) оцінювання якості кожному фрагменту тексту перекладу на основі 

стандартизованих інструкцій.  
4) прийняття рішення щодо достовірності перекладу того чи іншого 

фрагмента.  
5) удосконалення або повторний переклад тексту [3, с. 101].  
Висновки 
1. Системи машинного перекладу є незамінними помічниками під час 

перекладу великих обсягів інформації, тому що дозволяють економити час і 
зусилля користувачів систем.  

2. Сучасні безкоштовні та платні системи машинного перекладу не 
можуть повністю замінити професійного перекладача, тому що створені ними 
тексти все ще повністю не позбавлені смислових спотворень і потребують 
залучення редактора, який володіє ґрунтовними знаннями іноземної мови та 
добре орієнтується в предметній галузі, до якої належить інформація, що 
перекладається. 

3. Онлайн перекладачі цілком здатні допомогти користувачеві подолати 
мовний бар’єр та зрозуміти зміст будь-якого тексту іноземною мовою. Їх 
доцільно використовувати в тих галузях, де не вимагається абсолютної 
точності перекладу, або для текстів, мова оригіналу яких нормована і 
спрощена. 

4. Поліпшення якості вихідного тексту машинного перекладу можна 
забезпечити шляхом дотримання наведених у статті рекомендацій на етапі 
попереднього редагування текстів.  
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