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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ IV МІЖНАРОДНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ"ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБНИХ 

ВИРОБНИЦТВ".

Шановні студенти, викладачі,  співробітники, гості  і  всі учасники нашої 
конференції! Дозвольте привітати Вас у зв’язку з початком її роботи!

Багатопрофільність  конференції  говорить  про  орієнтації  її  на  реальні 
питання  виробництва,  науки,  співробітництва  з  закордонними  колегами  та 
підготовку інженерних та наукових кадрів, які будуть забезпечувати розвиток 
економіки нашої країни, а також сприяти високим досягненням в різних галузях 
реального виробництва. Ця конференція проводиться вже втретє і її активним 
організатором  є  кафедра  “Обладнання  перероблювальних  технологічних 
комплексів”.

Визначну  роль  в  організації  і  підтримці  конференції  грає  ПрАТ 
“Авдіївський  коксохімічний  завод”,  який  в  надзвичайно  важких  сучасних 
умовах  продовжує  не  тільки  працювати,  але  й  надає  підтримки  нашому 
університету.  За  це  ми  щиро  вдячні  керівництву  підприємства  і  всім  його 
працівникам. Впевнені, що ця співпраця, яка продовжується на протязі багатьох 
десятиліть  буде  і  надалі  приносити  користь  не  тільки  нам,  робітникам 
університету, а й всьому народу України.

Бажаю  учасникам  плідної  роботи,  натхнення  і  знаходження  нових 
можливостей внести свій внесок в розвиток і процвітання нашої України!

Ректор Донецького національного технічного університету,
професор Ляшок Я.О.



4

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
УЧАСНИКАМ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ» 
ДИРЕКТОРА ЧАО «АКХЗ»

Крупнейший в Европе

31  ноября  1963  года  выдача  первого  кокса  коксовым  цехом  №  1 
ознаменовала  рождение  Авдеевского  коксохимического  завода.  Изначально 
АКХЗ  строился  как  крупнейшее  в  Европе  коксохимическое  предприятие  с 
использованием новейших технологий.

Уникальные возможности

Коксовые цехи завода оборудованы установками сухого тушения кокса, 
что  является  прогрессивной  экологической  технологией,  которая  позволяет 
тепловую энергию раскаленного кокса использовать для производства пара и 
электроэнергии. АКХЗ является первым и одним из двух предприятий Украины, 
где используется сухое тушение.

Очищенный  коксовый  газ  после  извлечения  из  него  ряда  химических 
веществ в химцехах завода используется для обогрева коксовых батарей и на 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) предприятия для производства электроэнергии и 
пара для нужд предприятия. В мирное время при полной загрузке производства 
мощности ТЭЦ позволяли полностью обеспечивать потребности завода в тепло- 
и электроэнергии, а также обеспечивать город горячей водой и отоплением.

С началом АТО, когда АКХЗ регулярно из-за обстрелов лишался внешних 
источников  электроэнергии,  заводские  энергетики  изыскали  способ 
автономного  производства  электричества,  что  позволяло  продолжать  выпуск 
продукции.  Зимой 2016 года,  в  очередной раз работая только на внутренней 
генерации электричества,  авдеевские коксохимики по решению управляющей 
компании  сознательно  снизили  уровень  производства,  чтобы  иметь 
возможность  подавать  в  город  теплоносители,  и  не  допустить  замерзания 
отопительной системы Авдеевки.

Благодаря  Авдеевскому  коксохимическому  заводу,  несмотря  на 
металлургический  кризис  и  сложнейшие  условия  с  энергоносителями  в 
регионе,  по  итогам  2016  года  прифронтовая  Авдеевка  по  объему 
промышленного  производства  на  душу  населения  заняла  первое  место  с 
большим отрывом от остальных городов Донецкой области. В расчете на одного 
авдеевца  объем  реализованной  промышленной  продукции  (товаров,  услуг) 
составил 348 683,2 гривны. 

В мае 2017 года усилиями энергетиков ДТЭК и АКХЗ была построена и 
введена в эксплуатацию новая линия ЛЭП с подконтрольной Украине стороны, 
вне  линии  обстрелов.  Это  обеспечило  стабильное  энергоснабжение 
предприятия,  позволило  вывести  из  консервации цеха  и  достичь  довоенного 
уровня производства, выпуская 9 800 тонн доменного кокса ежесуточно.
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Только высокое качество

Сегодня на АКХЗ производится 30 видов продукции. Основной из них – 
кокс  доменный,  химической  –  бензол  сырой,  сульфат  аммония  и  пек 
каменноугольный электродных.

Продукция  Авдеевского  коксохима  отличается  высоким  качеством. 
Авдеевский  кокс  реализуется  на  украинском  рынке.  Продукция 
коксохимической  группы  поставляется  как  на  отечественный  рынок,  так  и 
экспортируется во многие страны мира:  Россию, Польшу,  Чехию, Словакию, 
Турцию, Египет и другие.

Экология

На  АКХЗ  реализуется  масштабная  инвестиционная  программа  по 
техническому  переоснащению  предприятия  с  учетом  международных 
экологических норм. Эта программа не останавливалась даже в тяжёлое время 
военного  конфликта  на  Донбассе.  Так,  только  в  2016  году  было  завершено 
строительство и введены в эксплуатацию такие важные объекты как сульфатное 
отделение в цехе улавливания № 1, установка каталитического обезвреживания 
вентиляционных  выбросов  на  установках  грануляции  электродного  пека  в 
смолоперегонном цехе, дробильное отделение в коксовом первом цехе. 

Сегодня завод продолжает внедрять экологические проекты. На очереди 
модернизация печь-котлов цеха сероочистки №1. Это уменьшит выбросы СО2 в 
атмосферу, а также попадание в обогревательную систему коксовых цехов и на 
котлы  теплоцентрали,  что  снизит  коррозийные  процессы  и  повысит  срок 
службы оборудования.  Переоснащение склада смолы смолоперегонного цеха 
системой  подавления  выбросов  азотом,  которая  исключит  выбросы 
химзагрязнителей с емкостей для хранения смолы в атмосферу. 

Учиться и развиваться

На  АКХЗ  работает  около  4000  работников.  Являясь  крупнейшим 
работодателем  в  городе,  завод  гарантирует  своим  сотрудникам  стабильную 
заработную  плату  и  социальную  защищенность.  При  этом  доходы  заводчан 
напрямую  зависят  от  их  вклада  в  производство.  На  АКХЗ  используется 
прогрессивная система ежегодной оценки персонала, позволяющая объективно 
определить как личный вклад работника в производство, так и его потенциал к 
дальнейшему карьерному росту.

Кроме  того,  каждый  работник  имеет  возможность  дополнительного 
заработка  благодаря  участию  в  системе  подачи  бережливых  предложений  и 
командах  непрерывного  совершенствования.  Подавая  идеи,  направленные  на 
повышение  качества  и  выхода  продукции,  снижение  ее  себестоимости, 
повышение безопасности и улучшение условий труда, работник совершенствует 
предприятие и получает вознаграждения за свою инициативу.

Для  обучения  персонала  завод  тесно  сотрудничает  с  Донецким 
национальным  техническим  университетом.  Начиная  с  90-х  годов  на 
предприятии проходила  защита  комплексных дипломных проектов  студентов 
ДонНТУ  по  специальностям  «Химическая  технология  твердого  топлива», 
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«Машины  и  аппараты  химических  производств».  Не  прекратилось  это 
сотрудничество  и  в  период  обострения  противостояния  на  Донбассе. 
Специально  для  авдеевских  коксохимиков  руководство  и  преподавательский 
состав  ДонНТУ  организовали  ускоренную  программу  обучения  по 
специальностям  без  отрыва  от  производства,  которое  проводилось  на  базе 
учебного центра Авдеевского коксохима.

Мужество

На заботу  о  работниках  коксохимики  отвечают  преданностью родному 
предприятию. Это в полной мере проявилось в 2014-2016 годах, когда завод и 
Авдеевка  подвергались  регулярным  обстрелам.  Следуя  политике 
приоритетности  жизни  и  здоровья  персонала,  руководство  АКХЗ  издало 
распоряжение,  по которому неявка на работу при угрозе жизни (обстрелах) не 
являлась прогулом и не вела за собой увольнения или других санкций. Тем не 
менее  большинство  коксохимиков  невзирая  на  рвущиеся  мины  и  снаряды 
продолжили выполнять свои производственные задачи.

Когда  стало  совсем  «горячо»,  заводчане  эвакуировали  свои  семьи.  Не 
имея  возможности  из-за  обстрелов  попасть  домой,  они  месяцами  жили  и 
работали на АКХЗ, обеспечивая сохранность основных фондов и оборудования 
предприятия,  его  работоспособность.  Совершив  настоящий  трудовой  подвиг, 
авдеевские коксохимики отстояли свой завод,  дали шанс на жизнь Авдеевке, 
защитили регион от экологической катастрофы.

Но  профессионализм  и  беспрецедентное  мужество  не  спасают  от 
осколков.  Ценой  этому  подвигу  стали  почти  50  раненых  заводчан  и  10 
погибших,  двое  непосредственно  на  рабочем  месте.  Теряя  товарищей, 
коксохимики  защищали  и  продолжают  защищать  АКХЗ,  каждый  раз 
подтверждая  свое  решение,  принятое в  самое  тяжёлое  время:  «Этот  завод 
строили наши отцы. Мы не дадим его уничтожить. Это наш завод!»

Социальная ответственность

Несмотря на любые сложности Авдеевский коксохим остается социально 
ответственным  предприятием.  Завод  принимает  активное  участие  в 
восстановлении  и  развитии  Авдеевки.  Только  в  2015  году  АКХЗ  было 
восстановлено после обстрелов 69 многоквартирных домов и 15 социальных 
объектов.  В 2017 году, после того как в результате обстрелов город лишился 
газоснабжения, по решению главного акционера Метинвеста Рината Ахметова в 
бюджет Авдеевки была перечислена половина суммы от стоимости прокладки 
нового газопровода «Очеретино – Авдеевка» - 28,9 млн. грн. И еще направлено 
предприятием  на  финансирование  социальных  программ  11,9  млн.  грн. 
Финансирование социальных программ города в 2018 году составило 16,6 млн. 
грн. АКХЗ по прежнему является крупнейшим налогоплательщиком Авдеевки, 
обеспечивая своевременные платежи и наполнения городского бюджета. В 2017 
году его доля отчислений составила 67% от всех поступлений в казну города.

Генеральный директор ЧАО «АКХЗ» Магомедов М.С.
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СЕКЦІЯ 1 ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБЛЮВАЛЬНИХ 
КОМПЛЕКСІВ

MODELING CROSS-FLOW FILTRATION WITH ANSYS

Hryhorian L., Antonyuk S., Lösch P., Urazmetov O.,Toporov A. 

Donetsk National Technical University

Conventional  manufacturing  processes,  such  as  precipitation  or  wet  
grinding, can not guarantee that the particles have a size of less than 1  
μm. To do this, we simulated the process of cross-filtration using Ansys.  
The regularities of flow of the suspension during crossflow filtration for  
smooth and rough walls are established at various volume flows.

The  demand  for  nanosuspension  increases  in  many  process  products  or 
intermediates.  In  general,  separation  from  suspensions  of  particles  with  a  small 
spread  in  particle  size  is  required.  Studies  on  nanoparticles  promise  progress  in 
various technical fields.

For  the  classification  of  suspensions,  sieves,  cyclones,  flow classifiers  and 
centrifuges are used. These established classification methods often do not have a 
sharp separation in fine fractions or are a separation limit of more than 1 μ�. Often 
these methods can also work only at very low solids content. In the classification with 
a hydrocyclone, the fine fraction is also always discharged in the lower run, which is 
not always economical when obtaining a fine fraction.

Therefore, the classification of the transverse flow is studied as a method for 
classifying particles in the particle size range from 0.1 to 1 μm.

The aim of the study is the modeling of a tubular module with five membranes 
by the finite volume method.

For modeling, the finite volume method (FVM) was used, which is a method of 
representing  and estimating partial  differential  equations  in  the  form of  algebraic 
equations.

The purpose of cross-flow filtration with membranes is to separate particles 
from  a  liquid  with  a  certain  diameter.  The  liquid  is  fed  into  the  membrane 
tangentially. Due to higher pressure on the sides,  the concentration of pure liquid 
penetrates through the membrane (permeate flux) (Fig. 1). The permeate flux creates 
a  drag  force  to  suspended  particles,  which  transfers  them to  the  surface  of  the 
membrane. The velocity gradient in the boundary layer of the transverse flow creates 
a lift on the suspended particles, which carry them back to the bulk flow. Both forces 
depend on the particle size. By adjusting the cross-flow velocity and the flow that 
propagates, one can adjust the size of the separation. Particles that are smaller than 
the separation size are deposited on the membrane, while larger particles remain in 
the volumetric flow. After washing the system with a clean liquid, the particles that 
settle on the membrane can be suspended by backwashing and discarded from the 
system.
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Figure 1 - Forces acting on particles above the membrane surface

 The filter is a system with five tubular membranes and three threaded rods, a 
cylindrical body, two holders and two covers (Fig.2a). 

 
 

a                                                                 
b

Figure 2 - Tubular module with five membranes:  a-complete assembly in a 
section; b - simplified model

With the help of the 3D modeling system, complete assembly of the equipment 
was made (Fig. 2a), but for the calculation it was simplified (Fig. 2b).

Using  Ansys  program was  modeled  distribution  of  pressure  in  the  tubular 
module with smooth walls for the volumetric flow of 450 l/h 900 l/h (Fig.3).
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a

b

Figure 3 -  Pressure distribution in  the tubular  module:  a  -  for  a  speed of  
0,46 m/s; b - for the speed of 0,91 m/s

Obtained pressure distribution in the tubular module is obtained by specifying 
the wall roughness for volume flows from 450 l/h to 900 l/h (Fig.4)

а

b

Figure 4  -  Pressure  distribution:  a-  for  speed 0,46 m/s;  b-  for  a  speed of  
0,91 m/s
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Flow velocity  distributions to  the membrane 1,  2,  and 3 were obtained for 
smooth walls at a volume flow of 450 l/h and 900 l/h (Fig. 5) and for rough walls for 
a volumetric flow of 450 l/h and 900 l/h (Fig. 6).

Figure 5  -  Distribution flow rate  velocity  in  the  membrane 1,  2  and 3  for 
smooth walls at a flow rate of 450 l/h and 900 l/h

Figure 6 - Distribution flow rate velocity in the membrane 1, 2 and 3 with a 
roughness for a volume flow of 450 l/h and 900 l/h

Thus, the process of formation of the velocity profile at the entrance to the 
channel occurs in the membrane. After some distance of 18 diameters of the flow 
membrane becomes stationary, the flow is completely formed.

The carried out researches have allowed to establish regularities of movement 
of a stream of a suspension at cross-filtration for smooth and rough walls at various 
volumetric charges. As a result of the conducted studies, it was found that the model 
is most adequate at a volume flow rate in the range from 700-800 l/h.
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УДК 62-4

SIMULATION EINES PARTIKELAUFPRALLS MIT 
DER FINITE-ELEMENT-METHODE

Dereviankina L., Breuninger P., Antonyuk S., Toporov A.

DonNTU, TU Kaiserslautern, DonNTU

Die Oberflächenstruktur von Bauteilen auf der Mikroskala beeinflusst  
zahlreiche physikalische Phänomene auf der Makroskala, wie Reibung,  
Schmierstoffhaftung, Wärmetransfer oder Benetzung

Das Ziel der Forschungstätigkeit  ist  die Simulationen eines Partikelaufpralls 
mit der Finite-Element-Methode (FEM) mit vorhandenen Modellen. 

3D-Geometrie und die Simulation haben in Abaqus gemacht.  Das Johnson-
Cook-Modell für Materialschädigung hat verwendet.

Als Randbedingung wird definiert, dass das Substart and den äußeren Wänden 
fest eingespannt ist. Start-Geschwindigkeit des Partikel ist 500 m/s.

Die Ergebnisse der Simulations des Partikelaufpralls:
Der Partikelaufprall beim tiefsten Eindringen für Aufprallwinkeln 0, 1, 5, 10, 

20, 45 Grad in Abbildung 1 (a, b, c, d, e, f):

Abbildung 1: Der Partikelaufprall beim tiefsten Eindringen. Das Partikel hat 
a)0-Grad-Richtung;  b)1-Grad-Richtung;  c)5-Grad-Richtung;  d)10-Grad-Richtung; 
e)20-Grad-Richtung; f)45-Grad-Richtung;

Die  Spannungen  (S.Mises)  an  der  vordersten  Stelle  des  Partikels  in 
Bewegungsrichtung (Diagramm 1).
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Diagramm 1 – Die Spannungen, bei der Verformung auftreten an der 
vordersten Stelle des Partikels ist.

Der Einfluss auf die Spannungen ist  verschiedener für jeden Aufprallwinkel 
des Partikels.

Höhere Spannungen, bei der Verformung auftreten an der vordersten Stelle des 
Partikels  ist,  treten  für  die  Aufprallwinkeln  0,  1,  5,  10,  20  Grad.  Maximale 
Spannungen ist 473.443 MPa, 470.911 MPa, 466.477 MPa, 466.868 MPa, 460.331 
MPa für diese Aufprallwinkeln.

Geringere Spannungen, bei der Verformung auftreten an der vordersten Stelle 
des Partikels ist, treten für den Aufprallwinkel 45 Grad. Maximale Spannungen ist 
448.664 MPa, für diesen Aufprallwinkel.

Literaturverzeichnis:

1. Assadi, H., Gärtner, F., Stoltenhoff, T., & Kreye, H. (2003). Bonding mechanism in cold 
gas spraying. ActaMaterialia, 51(15), 4379-4394.

2. Wen-Ya Li,  Chao Zhang,  Chang-Jiu  Li,  and  Hanlin  Liao,  Modeling  Aspects  of  High 
Velocity  Impact  of  Particles  in  Cold  Spraying  by Explicit  Finite  Element  Analysis,  Journal  of 
Thermal Spray Technology, 2009, 18 (5-6), p 921 – 933.

3. Wen-Ya Li, Wei Gao, Some aspects on 3D numerical modeling of high velocity impact of 
particles in cold spraying by explicit finite element analysis, Applied Surface Science, 2009, 255, p 
7878–7892.
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INVESTIGATION OF THE FRICTION BEHAVIOR OF GRANULES

Loiko S., Wies D., Antonyuk S., Toporov А.

Donetsk National Technical University

Spheronization is  one of  the methods used to  produce granules.  This  
technology allows to  obtain granules that  have a uniform shape and  
small deviations in size. The main problem is the drying of wet granules  
during the spheronization process,  because the mechanical  properties  
are highly dependent on the moisture content of the particles.

Granules are characterized by several parameters, one of which is the degree of 
sphericity. Equipment in which the granules increase the degree of sphericity is called 
a spheronizer (Fig. 1). 

The spheronizer consists of a cylindrical wall and a rotating lower plate having 
a certain structure. It allows increasing the frictional force between the particle and 
the surface of the plate, and, consequently, increasing the kinetic energy of particle 
motion. In the course of the work, different plate geometries and their influence on 
the rounding time and the quality of the pellets were used [1].

To improve the efficiency of the spheronizer and to improve the design, studies 
of the spheronizer with different friction plate constructions have been carried out. 
The dependences of the properties of moving particles on the design parameters of 
the equipment are investigated [2].

Fig. 1 - General view of the spheronizer

To analyze the interaction of particles with a friction plate, the discrete element 
method (DEM) was used. Since these interactions are realized as a result of contact 
and directly  depend on the properties  of  the material,  it  is  precisely the different 
materials and their structures that were the goal of the research of this work. The 
simulation was performed using the EDEM software (DEM solution) [3] (Figure 2).
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Fig 2 – Modeling of the spheronization process

The modeling process began with the creation of a 3D models of friction plates 
with different angles and gaps (Fig 3).

а) Geometry of friction plate without gap; b) Geometry of friction plate with gap

Fig 3 – 3D models of friction plates.

The next step is modeling of the placement of granules in a spheronizer and 
give  them  an  initial  parameters  of  particle  motion.  During  the  simulation,  the 
following forces can have an influence on the granules:

 friction, when two particles touch each other;
 bounce, when two particles collide;
 gravity.
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After the simulations, the data were received and processed Z position (Fig. 4), 
Velocity (Fig. 5), Kinetic energy (Fig. 6). The results are presented in the form of 
graphs.

The Fig. 4 shows the dependencies of the number of particles on their position 
when different angles and gapes are used in the geometry of the friction plate.

Fig. 4 Dependence of the number of particles on their positions

The Fig. 4 shows that near the friction plate is located the smallest number of 
particles, in the middle part of the surrounding wall - a moderate number of particles. 
And at the top you can see how many particles are in this position at the moment.

The Fig. 5 shows the graphs of the dependence of the velocity on the particle 
position.

Fig. 5 - Dependence of the velocity on the particle position

It can be concluded from Fig. 5 that in the interval from 0 to 30 mm the particle 
velocity decreases, indicating a change in the position of the particles, namely their 
movement  into the upper layer of the granules,  where the velocity  is very small. 
Figure 6 shows the dependence of the kinetic energy and angle of the friction plate, as 
well as dependence of the kinetic energy and gap. In the first case, the graph shows 
that there is no significant effect of the angle on the readings of the kinetic energy. 
But the second graph shows that the kinetic energy increases, if we have a gap and its 
value increases.
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Fig. 6 - а) Dependence of the kinetic energy and angle of the friction plate; b) 
dependence of the kinetic energy and gap

An analysis of simulation results showed that a change in the angle of incision 
of the friction plate has a negligible effect on the efficiency of spheronization, and the 
value of the gap between the notches has a much greater effect on efficiency. The 
dependence of the velocity on the angle of incision, the number of particles from their 
position, and also the dependence of the kinetic energy on the angle of the friction 
plate and gap were established.

References
1. Chris  Vervaet,  Lieven  Baert,  Jean  Paul  Remon.:  Extrusion-spheronisation  Extrusion-

spheronisation. A literature review / International Journal of Pharmaceutics 116 (1995) 131-
146 
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Processing 45, 838-856 (2006)

3. https://www.edemsimulation.com/resources-learning/

https://www.edemsimulation.com/resources-learning/


20

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 
ГАЗОГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ

Баранов Є.В., Топоров А.А., Костіна О.Д.

Пошук  альтернативних  джерел  енергоресурсів  сьогодні  активно  
ведеться  в  усьому  світі.  Одне  з  таких  джерел  -  енергія,  що  
виділяється при згорянні біомаси і горючих технологічних відходів.  
Актуальними завданнями стають розробка і випуск нових зразків  
техніки, які дозволяють залучати в оборот місцеві енергоресурси.

The search for alternative sources of energy resources is being actively  
conducted  all  over  the  world  today.  One  such  source  is  the  energy  
released from the combustion of biomass and combustible process waste.  
Actual  tasks  are  the  development  and  production  of  new  models  of  
equipment that allow the involvement of local energy resources.

На  початку  XX  століття  газифікація  вугілля,  торфу  та  деревини  була 
одним  з  основних  методів  виробництва  пального  газу.  Газифікація 
здійснювалася  в  спеціальних  апаратах,  званих  конверторами,  реакторами, 
газогенераторами  або  газифікаторами.  Горючий  газ  часто  містив  значну 
кількість  твердих  частинок  і  міг  використовуватися  тільки  в  котельних, 
випалювальних печах і в інших топках.

Найбільш широке промислове розвиток газифікація отримала до початку 
1960-х  рр.  Однак  внаслідок  швидкого  зростання  видобутку  природного  газу, 
розвитку мережі газопостачання і посилення вимог до охорони навколишнього 
середовища газифікацію практично перестали застосовувати. Останнім часом 
зріс інтерес до горючих газів на основі біомаси і горючих органічних відходів.

Газ  може  бути  отриманий  шляхом  газифікації  різних  видів  біомаси  і 
горючих органічних відходів:

• органічних побутових відходів, в том числі паперу та гуми;
• відходів лісозаготівлі та деревопереробки, в тому числі кори, обрізків 

дерев, тріски, тирси та деревного вугілля;
• сільськогосподарських відходів, в тому числі соломи злакових культур і 

ріпаку,  стебел  кукурудзи,  лляних  відходів,  рисового  лушпиння,  шкаралупи 
горіхів і ін.

В  умовах  значного  підвищення  цін  на  рідке  паливо  і  природний  газ 
особливого  значення  набуває  можливість  їх  заміщення  газом,  отриманим  з 
біомаси та горючих технологічних відходів.

Одна  з  таких  можливостей  -  використання  генераторного  газу  для 
виробництва  теплової  та  електричної  енергії  малими  автономними 
установками, роль яких у розвитку локального енергозабезпечення підприємств 
і індивідуальних споживачів в найближчі роки буде зростати.

Генераторним називається газ, що утворюється при взаємодії вуглецю з 
будь-яким газоподібним реагентом за умови отримання в його складі горючих 
складових.  В  якості  газифікуючого  агенту  застосовуються  зазвичай  кисень 
повітря, водяна пара, чистий кисень, а також суміш пари і повітря або пара і  
кисню.  На  рис.  1.1  наведено  класифікацію методів  газифікації,  в  залежності 
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способу  впливу  на  сировину.  Також  на  схемі  показано,  якого  рівня  теплоту 
згоряння буде мати газ, одержуваний при різних видах газифікуючого агенту, і 
можливі області його використання. 

Рис. 1.1. Класифікація методів газифікації твердого палива

Найпростіший  -  це  метод,  при  якому  процес  газифікації  відбувається 
тільки  за  рахунок  кисню  повітря.  Вуглистий  залишок,  отриманий  в  процесі 
піролізу в газогенераторе, спалюється з обмеженим доступом повітря. 

Продуктом газифікації є повітряний генераторний газ з низькою теплотою 
згоряння,  що  складається  переважно  з  водню і  окису  вуглецю,  розбавлений 
азотом повітря і деякою кількістю вуглекислоти. В повітрі, як відомо, міститься 
21%  кисню,  який  відповідає  за  інтенсивність  процесу  газифікації,  тому 
температура  в  реакторі  визначається  швидкістю  подачі  цього  повітря  і 
швидкістю подачі  палива.  Невелике  підведення  повітря  призводить  до  дуже 
низької температури шару, в результаті виробляється менше газу і підвищується 
вміст в ньому смол. Нижча теплота згоряння повітряного генераторного газу 3,5 
... 4,8 МДж/м3, що робить можливим його використання в котлах та двигунах 
внутрішнього згоряння. Але такий газ не придатний для спалювання в камерах 
згоряння  газових  турбін  і  для  транспортування  по  трубопроводах  на  великі 
відстані.

Удосконалення  конструкцій  газогенераторів  з  метою  використання 
генераторного  газу  в  якості  палива  при  утилізації  відходів  спільно  з 
виробленням  електричної  і  теплової  енергії,  дозволяє  підвищити 
енергоефективність переробки відходів.
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УДК 621.783.2 

ЗАХИСНІ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПІДВІЩЕННЯ ДОЛГОВІЧНОСТІ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ

Бобровский Є.К., Антонюк С.І., Топоров А.А., Трет`яков П.В.

Донецький національний технічний університет

Технологічні  печі   використовуються   в  усіх  галузях  хімічної  
промисловості. У печах за рахунок спалювання палива реалізується  
процес  нагріву  продукту,  що  переробляється,  підпливом  важких  
умов  работі  технологічні  печі  схильні  до  деградаційних  явищ..  
Нанесення захисних покриттів  є  одним з  найбільш єффективних  
засобів підвищення довговічності 

З  урахуванням тривалої  експлуатації  обладнання,  під  впливом високих 
температури,   агресивних  середовищ,  а  також  тиску  в  металі  активно 
протікають  процеси  старіння  [1]:  деградація  структури  і  зміна  механічних 
властивостей, які негативно впливають на працездатність обладнання і можуть 
стати причиною його аварійного руйнування.

В  коксохімічній  промісловості  використовують  трубчаті  печі  з 
двостороннім  обігрівом  труб,  так,  в  даний  час,  вона  являє  технічно 
найдосконалішу трубчасту піч, яку використовують для нагріву смоли. 

Специфіка  роботи  трубчастих  печей  пояснює  наявність  деградаційних 
процесів,  таких  як:  окалинообразовування,  коксоутворення,  корозія,  старіння 
матеріалу, які представлені на рисунку 1.

Рисунок1 - Деградаційних процеси в змійовику трубчастої печі

Причиною  корозії  із  зовнішнього  боку  пічних  труб  (З  боку  топкового 
простору) є порушення нормального режиму експлуатації печі, тобто робота з 
підвищеним коефіцієнтом надлишку повітря, з надлишком палива або робота 
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при  температурі,  що  перевищує  нормативне  значення.  Наслідком  корозії  є 
околинообразовування.  Найбільш  інтенсивне  утворення  корозії  та  окалини 
спостерігається  при  експлуатації  печі  при  температурі,  що  перевищує 
допустимий для матеріалу труб змійовика [2]. При появі окалини на зовнішній 
поверхні  трубчастого  змійовика,  відбувається  охрупчовування  і  руйнування 
поверхневого шару. Внаслідок чого ростуть механічні напруги в трубі.

Корозії димовими газами схильні головним чином поверхні труб перших 
рядів змійовика конвекційних камер, якщо температура сировини на вході в піч 
нижче  50  °С.  Окалиноутворення  є  наслідком  окислення  металу  труб,  що 
починається з їх зовнішніх поверхонь [3].

Для запобігання деградації  зовнішної  поверхні  змійовика пропонується 
використовування  покриття.  Існують  декілька  способів  нанесення  покриттів 
гальваничним,  газодинамічним, хімічним,  горячим,  диффузійним  та 
металлизаційним  способами.  Покриття  формується  в  результаті  взаємодії 
часток і металевих компонентів.

Покриття  можуть  бути  одношаровими  або  багатошаровими.  Останні 
створюють  шляхом  поступового  нарощування  одного  або  декількох  шарів 
різних металів.

При  виборі  способу  покриття  необхідно  враховувати  властивості 
одержуваного  поверхневого  шару  в  комплексі  з  властивостями  нарощуваних 
виробів. Різноманітність умов експлуатації визначає складність вибору стійкого 
покриття.  До  покриттям  часто  висувають  вимоги  збереження  жаростійкості, 
корозійної стійкості,  високої теплопровідності,  антифрикційних властивостей, 
зносостійкості при змінних, контактних, ударних, статичних навантаженнях або 
при декількох видах навантажень, що діють на вироби одночасно.

Розглядається медод газодинамічного напилення яке формується методом 
високошвидкосного  за  допомогою  сопла  Лаваля  для  покрашення  адгезії 
поверхні труби та осадженного порошку на поверхню металу. В результаті на 
поверхні компонента створюється покриття, яке захищає проти окислення під 
впливом високої температури. 

Алюмінієві металлізацпонние покриття коррозійностійке як в звичайних 
атмосферних умовах, так і в атмосфері, що містить сірчисті гази; в атмосфері 
парів  і  газів  при  високих  температурах,  в  аміачних  розчинах  і  багатьох 
кислотах, особливо окислювальних. Захист сталевих конструкцій алюмінієм в 
окислювальних  середовищах  обумовлена  головним  чином  закупоркою  пір 
покриття плівкою з окису алюмінію.

Сопл  Лав ля  являє  собою  газовий  канал  особливого  профілю,  щооо ао  
розганяє газовий потік до надзвукових швидкостей. По мірі руху газу уздовж 
сопла,  його абсолютна температура  Т і  тиск  p зменшуються,  а  швидкість  V 
зростає. схема роботи сопла Лаваля представлена на рисунку 2

На  звужуючій,  докритичній  ділянці  сопла  рух  газу  відбувається  з 
дозвуковими швидкостями. У найвужчому, критичному перетині сопла локальна 
швидкість  газу  досягає  звукової.  На  ділянці  що  розширюється,  закритичній, 
газовий потік рухається з надзвуковими швидкостями. 

Загальним для всіх газотермических методів є те, що матеріал покриття 
нагрівається і прискорюється в високотемпературному газовому потоці рисунок 
4. На поверхню підкладки напилюваний матеріал надходить у вигляді дрібних 
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розплавлених  або  пластифікований  частинок,  які,  вдаряючись  об  неї, 
деформуються і, закріплюючись, утворюють суцільне покриття.

Рисунок 2 – Cхема роботи сопла 
Лаваля

Рисунок 3 – 3D модель сопла 
Лаваля

Проведене  моделювання  процесу  напилення  рисунок  4  показує 
перетворення температури та тиску в надзвукову швидкість потоку. На рисунку 
видео що на вході швидкість потоку дуже маленька а після проходження сопла 
Лаваля швідкість стає надзвуковою.

Рисунок 4 – моделювання процессу напилення часток титану



Для  эфективного  напилення  великої  площі  труби  пропонується 
використовувати батарею з сопел Лаваля (рисунок 5),  розташованих таким 
чином  щоб  струмені  загу  з  порошком  були  направлені  на  ретурбент 
обтікаючи  його.  В  процессі  нанесення  покриття  батарея  з  сопел  Лаваля 
знаходиться  в  статичному  положенні  а  труба  здійснює  поступово-
обертальний рух.

Рисунок 5 – Батарея сопел Лаваля

Для  запобігання  деградаційних  явищ  протікаючих  на  поверхні 
змійовика  трубчатих  печей  було  запропонованно  виконувати  напилення 
порошкообразного оксиду титану під високими швидкостями з використання 
сопла  Лаваля.  Напилення  спияє  поліпшенню антикорозійних  властивостей 
трубчатки.  покриттія  отриманні  за  допомогою  високошвидкісногоо 
напилення  виражається в пониженому вмісті окислів, більш високої адгезії, 
зменшеною пористості.
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕСУРСУ ОБІГРІВАЛЬНИХ ПРОСТІНКІВ КОКСОВИХ 
ТА ПЕКОКОКСОВИХ ПЕЧЕЙ

Боровльов В.М., Топоров А.А., Трет`яков П.В.

Донецький національний технічний університет

В  статті  розглянуті  зміни  параметрів   основних  типів  відмов  
обігрівальних  простінків  коксових  та  пекококсових  печей.  Ідея  
статі  –  обгрунтування  методів  прогнозування  ресурсу  
обігрівальних простінків коксових та пекококсових печей.

The article deals with the changes of parameters of the main types of  
failures  of  heating  cokes  and  coke  ovens.  The  idea  of  gender  -  the  
justification of methods for predicting the resource heating space of coke  
and coke ovens.

Обладнання  коксохімічної  та  хімічної  промисловості  характеризується 
складними умовами роботи, довгими строками експлуатації, температурою та 
тиском,  безперервністю  проведенням  технологічних  процесів,  переробкою 
токсичних, агресивних середовищ.

Обладнання  при  експлуатації  схильне  зміні  параметрів.  Параметрами 
обігрівальних простінків є:

- геометричні  характеристики матеріалу  обладнання:  габаритні  розміри, 
товщина стінки обладнання;

- фізико-хімічні  характеристики  матеріалу  обладнання:  фізичний  і 
хімічний склад матеріалу,  міцностні  характеристики,  температурні  показники 
роботи обладнання.

- гідравлічні характеристики: шорсткість, гідравлічний перетин.
Зміна  параметрів  відбувається,  як  правило,  в  3  стадії.  Стадія  1  – 

початковий  знос,  який  виявляється  при  приробітку.  Стадія  2  –  відбувається 
зміна  параметрів  з  постійною  швидкістю.  Режим  зношування  набуває 
встановленого вигляду. 

Зміна  одного  або  декількох  параметрів  обладнання  на  протязі  деякого 
проміжку часу неминуче призведе до відмови обладнання. Згідно ДСТУ 27.002-
89  відмова  обладнання  –  порушення  його  працездатного  стану.  Для 
обігрівальних простінків  коксових та  пекококсових  печей виділяють 3  групи 
відмов:  механічні,  технологічні  та  відмови  пов’язані  з  помилками  або 
порушеннями при експлуатації, виготовленні, введенням в експлуатацію.

До першого типу відносять відмови, повязані з порушенням механічної 
працездатності,  внаслідок  зношування,  злому  елементів  простінків, 
порушенням  форми  елементів  простінків,  виникання  недопустимих  супутніх 
процесів. Для обігрівальних простінків коксових та пекококсових печей такими 
процесами є  витоки  технологічного  середовища,  наприклад,  коксовий газ  та 
його перетоки крізь простінок.

До технологічних  відносять  відмови,  які  обумовлені  порушенням  ходу 
технологічного  процесу,  який  проводиться  на  даному  обладнанні,  що 
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призводить до випуску неякісного продукту  або порушенню функціонування 
обладнання. Для обігрівальних простінків коксових та пекококсових простінків 
технологічними  відмовами  вважають  зниження  продуктивності  камери 
коксування,  буріння  камер  або  важкий  ход  виштовхувальної  штанги 
коксовиштовхувача,  перекриття  або  засмічення  опалювальних  вертикалів, 
локальний перегрів опалювального вертикала обігрівального простінку.

Третя група відмов тісно пов’язана з рівнем технологічної дисципліни та 
культури виробництва та  експлуатації  обладнання.   Тому в  подальшому такі 
відмови не беруться до уваги. 

Більша  частина  механічних  та  технологічних  відмов  проявляються 
поступово  при  зміні  одного  або  декількох  параметрів.  Для  обігрівальних 
простінків  коксових  та  пекококсових  печей  в  якості  таких  параметрів 
виступають  величина  деформації  простінку,  кількість  працюючих 
опалювальних вертикалів або степінь їх перекриття.

Згідно [1] після відмови або технічного огляду не підлягає відновленню - 
граничний  стан  обладнання.  Признаки  граничного  стану  обладнання, 
встановлені  в  нормативно-технічної  документації  називаються  критеріями 
граничного  стану.  Залишковим  ресурсом  називають  запас  можливого 
напрацювання обладнання після моменту контролю його технічного стану або 
ремонту,  на  протязі  якого  забезпечується  відповідність   вимогам  технічної 
документації  всіх  його  основних  техніко-експлуатаційних  показників  та 
показників безпеки.

Концепція  прогнозування  залишкового  ресурсу  простінків  коксових  і 
пекококсових батарей базується на наступних принципах.

Залишковий ресурс простінків коксових і пекококсових батарей можливо 
прогнозувати коли забезпечується декілька умов:

4. відомі параметри, які визначають технічний стан простінку;
5. відомі критерії граничного стану простінку;
6. присутня можливість періодичного або безперервного контролю значень 

ПТС. 
Прогнозування  надійності  здійснюється  через  визначені  періоди 

експлуатації  вимірюють  максимальні  величини  виникаючих  пошкоджень. 
Вимірюють розмір пошкоджень простінків коксових і пекококсових батарей та 
наносять на карту оглядів. Маючи гранично допустимий розмір пошкоджень та 
екстраполюючи розмір  пошкоджень  на  даний момент,  враховуючи попередні 
виміри, отримаємо досить точні оцінки показників надійності. 

В  якості  параметру  вимірювання  ресурсу  обігрівальних  простінків 
коксових  та  пекококсових  простінків  прийнято  кількість  печевидач  [2].  Як 
головного  параметру,  який  характеризує  роботу  печей.  Приблизна  кількість 
печевидач  для  одного  року  експлуатації  складає  275,  але  залежить  від  умов 
експлуатації та періодів коксування визначених регламентом виробництва.

Для  прикладу  розрахований  ресурс  обігрівальних  простінків 
пекококсових печей з внесенням основних розрахункових даних в таблицю 1 та 
побудовано графік зміни ресурсу обігрівальних простінків пекококсових печей 
під  час  експлуатації  (рисунок  1).  В  якості  контрольованого  параметра  для 
обігрівального простінку виступала величина його деформації. Статистичні дані 
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були взяті по результатам оглядів робочих журналів огляду простінків з 1992 – 
2008 року.

Таблиця  1  -  Оцінка  залишкового  і  гамма  процентного  ресурсу 
обігрівальних простінків пекококсових печей

Рисунок 1 – Зміна ресурсу обігрівальних простінків пекококсових печей
Деформація простінку заважає нормальному функціонуванню простінку 

та камери коксування, внаслідок виникнення явища «буріння» печі.
Аналізуючи  отримані  результати  можна  зазначити,  що  для  отримання 

величини  ресурсу  бралися  до  уваги  лише  розмір  деформації  обігрівального 
простінка  пекококсових  печей.  Для  отримання  точних  оцінок  ресурсу 
простінків необхідно враховувати зміну стану опалювальних вертикалів.

Перелік посилань
1. Надежность  и  эффективность  в  технике.  Справочник  в  10  томах,  М.: 
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2. Топоров А.А.,  Боровлев  В.Н.  Анализ надежности  пекококсовой батареи методом 
дерева  отказов  //  Захист  металургійних  машин  від  поломок  :  Міжвузівський  тематичний 
збірник наукових праць. – Маріуполь, 2012.
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УДК 662.76.032

РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГАЗОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ 
ГАЗИФІКАЦІЇ ТВЕРДИХ ВУГЛЕЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ

Денисюк І.О., Топоров А.А., Бобровский Є.К.

Донецький національний технічний університет

Для вирішення проблем пов'язаних з газифікацією твердого палива,  
аналізу сировинної бази і процесів газифікації, була розроблена та  
виготовлена  лабораторна  установка  газогенератора  оберненого  
типу.  Розроблена  3D-модель  та  модуль  управління  відцентровим 
вентилятором. 

Газифікація - це перетворення палива в горючий газ. Процес газифікації 
палива  близький  процесу  горіння.  В  основі  обох  процесів  лежить  хімічна 
реакція відновлення  (вуглецю і водню) з окислювачем (киснем). Відмінність в 
тому, що при згорянні відбувається повне окислення палива в умовах надлишку 
кисню,  а  газифікація  йде  в  умовах  дефіциту  кисню.  При  газифікації  як 
окислювачі,  які  іноді  називають  газифікуючими  агентами,  використовують 
кисень (або збагачений їм повітря), водяна пара, діоксид вуглецю або суміші 
зазначених  речовин.  Залежно  від  співвідношення  вихідних  реагентів, 
температури,  тривалості  реакції  і  інших  чинників  можна  отримувати  газові 
суміші різного складу.

Щоб уникнути складний процес очищення газів від смол, пилу та ін., Для 
газифікації  палив  з  великим  вмістом  летких  частинок  застосовуються 
газогенератори оберненого процесу газифікації (рис.1). У цих газогенераторах 
напрям руху газу співпадає з напрямом руху палива.

1 - зона підсушування; 2 - зона сухої перегонки;3 - зона горіння; 4 - зона 
відновлення;5 - зона золи; 6 - газ; 7 -  фурми; 8 - вигріб золи;9 – колосникові 
грати; 10 - завантаження палива

Рисунок 1 - Схема газогенератора оберненого типу
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Газ  відбирається  з-під  колосникових  грат(9),  повітря  поступає  через 
фурми (7) в зону горіння(3), яка в цьому випадку розташовується вище за зону 
відновлення(4).  Для  можливості  безперебійного  відбору  газу  зола  з 
газогенераторів  оберненого  процесу  утилізується  через  колосникові грати.  У 
цьому газогенераторі продукт сухої перегонки під дією тяги проходить через 
зону горіння, в якій велика частина їх згорає.  Інша частина, досягаючи зони 
відновлення,  взаємодіє  з  розжареним  коксом,  що  заповнює  цю  зону,  і 
розкладається,  внаслідок  чого  виходять  головним  чином  окис  вуглецю  (С), 
водень (Н2) і невелика кількість вуглеводнів (CmHn).

Був  проведений розрахунок  основних  параметрів (табл.1)  лабораторної 
установки газогенератора зверненого процесу.

Таблиця 1 - Розрахунок газогенераторної установки продуктивністю
20 м3/год

Назва Величини Розмірності 

Висота камери згоряння 550 мм

Внутрішній діаметр камери згоряння 140 мм

Внутрішній діаметр фурм 6 мм

Кількість фурм. 5 шт

Висота фурм вид колосникової решітки 80 мм

Середній обсяг повітря, що подається 1,45 м3/кг

Середній вихід сухого газу на робочу масу 2,29 м3/кг

Продуктивность установки 20 м3/год

По  розрахованим  параметрам  (табл.1) була  спроектована  3D-модель 
газогенератора оберненого типу (рис. 2).
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1 - бункер; 2 – вихід газу ;3 - корпус; 4 – вхід повітря ;5 – фурмений пояс;  
6 – фурми ; 7 - колосникові грати; 8 – вигріб золи

Рисунок 2 - 3D-модель газогенератора оберненого типу

По 3D-моделі була виготовлена реальна модель лабораторної установки 
газогенератора оберненого типу (рис. 3).

Рисунок 3 -  Модель лабораторної  установки газогенератора оберненого 
типу продуктивністю 20 м3/год

Для контроля  та  зміни  кількості  повітря  що подається  в  газогенератор 
встановлено  лічильник  роторного  типу,  а  також відцентровий   вентилятор  з 
регулятором  обертів  (рис.6)  за  рахунок  широтно-імпульсної  модуляції  на 
таймері  ne555  (рис.5)  для  легкого  підбору  кількості  повітря  що  подається 
вентилятор  був  від  тарований  по  встановленому  вольтметру  і  виявлена 
залежність кількості  повітря від напруги на  вентиляторі (рис. 4).
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Рисунок  4  –  Залежність  кількості 
повітря що подається в газогенератор 
від напруги.

Рисунок  5  -  Схема  широтно-
імпульсної  модуляції  блоку 
управління вентилятором.

Рисунок 6 - Відцентровий вентилятор з лічильником роторного типу 

Був проведений експериментальний запуск лабораторної установки. При 
проведенні  експерименту  бункер  завантажили  пелетами  вагою 400  грам  для 
газифікації  цього  об'єму  було  витрачено  0,6  м3 повітря  та  отримано  0,9  м3 

синтез-газу що співпадає з розрахунками отже розрахунок вірний.
Таким  чином,  розроблено  проект  лабораторної  газогенераторної 

установки оберненого типу.  Розроблена 3D-модель,  модуль подачі  повітря та 
схема регулювання, виготовлена газогенераторна лабораторна установка.
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ПРИСТРОЇ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТОМОЇ ПОВЕРХНІ Й ВІЛЬНОГО 
ОБ’ЄМУ ШАРУ РЕГУЛЯРНОЇ КІЛЬЦЕВОЇ НАСАДКИ В 

МАСООБМІННОМУ АПАРАТІ

Мікульонок І.О.

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Розроблено  пристрої  для  дистанційного  укладання  елементів  
кільцевих  насадок  в  масо  обмінному  апараті.  Ці  пристрої  
характеризуються  низькою  матеріалоємністю,  високою 
технологічністю  та  простотою  укладання  кільцевих  насадкових  
елементів в апараті з потрібним проміжком між ними, величина  
якого зберігається під час експлуатації апарата.

Devices  for  placing  of  ring  packing  contact  elements  in  the  mass 
transfer apparatus with a gap between them are designed. These devices  
are  characterized  by  low  material  capacity,  high  technological  
effectiveness and simplicity of placing of ring packing contact elements  
in  the  device.  The  necessary  gap  between  the  elements  remains  at  
exploitation of the apparatus.

Насадкові апарати є найпоширенішим видом масообмінного обладнання 
хімічних,  нафтохімічних,  нафтопереробних,  харчових  і  низки  інших 
виробництв.  На  відміну  від  тарілчастих  і  плівкових  масообмінних  апаратів 
конструкція  насадкових  апаратів  не  передбачає  наявності  пристроїв  для 
розподілу оброблюваних фаз по кожному окремому контактному елементу. Крім 
того насадкові контактні елементи зазвичай достатньо дешеві, а також прості у 
виготовлення та експлуатації [1].

Одними  з  найбільш  простих,  але  досить  ефективних  контактних 
елементів насадкових масобмінних апаратів  є  кільцеві  насадки й насамперед 
запропоновані  понад сторіччя тому німецьким хіміком-технологом Фрідріхом 
Августом  Рашигом  (також  іменованим  Фрицем  Рашигом)  (Frіedrіch  August 
Raschіg (Frіtz  Raschіg);  1863–1928) металеві  або керамічні  кільцеві  контактні 
елементи,  названі  на  його  честь  «кільцями  Рашига»  (Raschіg  rіngs),  для 
заповнення ними колонних апаратів з метою фракційної дистиляції органічних 
речовин.

Традиційні  кільця  Рашига  представляють  собою  прямий  круговий 
кільцевий  циліндр,  зовнішній  діаметр  якого  дорівнює  його  висоті  (тобто  із 
круглими основами, перпендикулярними його поздовжньої осі.

Кільця Рашига розміщують у масообмінному апараті як невпорядковано 
(навалом),  так  і  більш  ефективно  –  впорядковано  (регулярна  насадка). 
Основний  недолік  цих  елементів  насадки  –  різні  гідродинамічні  режими 
всередині  кожного насадкового тіла  та  між цими тілами,  що погіршує умови 
проходження процесу масообміну.
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Для  забезпечення  схожих  гідродинамічних  режимів  всередині  кожного 
насадкового тіла та між сусідніми тілами запропоновано спосіб їх укладання з 
проміжком одне відносно одного зі зміщенням кілець кожного наступного шару 
відносно  попереднього  (пат.  Росії  № 2440843).  Порівняно  з  традиційним 
щільним укладанням кільцевих  насадкових тіл  в  апараті  (з  контактом  одне  з 
одним у певному шарі насадки) їх розміщення з проміжком одне відносно одного 
забезпечує  подібні  гідродинамічні  режими  як  всередині  кожного  насадкового 
тіла, так і між цими тілами. Недолік цього рішення – складність рівномірного 
укладання  сусідніх  кільцевих  насадкових  тіл  із  забезпеченням  потрібного 
проміжку між ними, а також збереження цього проміжку під час роботи апарата.

Автором  запропоновано  декілька  технічних  рішень  щодо  спрощення  та 
поліпшення  засобів  зазначеного  призначення.  Так,  розроблено  елемент, 
виконаний у вигляді m-подібної скоби, ширина внутрішньої ніжки якої визначає 
величину  проміжку  між  сусідніми  насадковими  тілами,  а  зовнішні  ніжки 
призначені  для  фіксації  зазначених  насадкових  тіл  між  собою.  У 
найприйнятнішому прикладі виконання елемента його виготовлено з дроту або 
пластини постійної товщини (пат. України № 75745U). Недолік цього елемента – 
можливість застосування лише для  кільцевих насадкових тіл певної товщини, 
що  істотно  звужує  технологічні  можливості  елемента.  Крім  того,  внаслідок 
виступу  цих  елементів  над  торцевими поверхнями кільцевих  насадкових тіл 
збільшується  відстань  (по  висоті)  між  сусідніми  кільцевими  насадковими 
тілами,  а  отже  і  зменшується  питома  поверхня  контактної  частини 
масообмінного апарата.

У  зв’язку  із  зазначеним  розроблено  декілька  відповідних  пристроїв, 
вільних від  цього недоліку.  Відповідно до пат.  України № 107206U пристрій 
складається  з  двох  розміщених  в  одній  площині  і  з’єднаних  між  собою 
перемичкою пружних фіксаторів, кожний з яких виконано у вигляді дуги кола з 
центральним  кутом  понад  180°  і  радіусом,  що  відповідає  радіусу  кільцевих 
насадкових тіл. Згідно з пат. України № 107208U пристрій виконано у вигляді 
розрізного  пружного  кільця  с  розташованими  в  його  площині  виступами,  а 
згідно  з  пат.  України  №  107209U  пристрій  виконано  у  вигляді  круглого 
кільцевого циліндра із  зовнішнім буртиком або зовнішньою відбортовкою на 
одному з його торців.

Розроблені  засоби  характеризуються  низькою  матеріалоємністю  й 
високою  технологічністю  та  забезпечують  простоту  укладання  кільцевих 
насадкових  тіл  в  апараті  з  потрібним  проміжком  між  ними,  величина  якого 
зберігається під час експлуатації апарата.
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УДК 628.179

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПРОЦЕСУ ПИТНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Прохода Ю.Ю., Дерев’янкіна Л.С., Костіна О.Д.

Донецький національний технічний університет 

Сучасний  стан  системи  водопостачання  у  Донецькій  області  
потребує   вдосконалення  роботи  комунальних  підприємств  та  
покращення  їх  послуг,  тому  важливо  чітко  розуміти  існуючі  
проблеми та мати методи їх вирішення.

Вступ. Комунальне підприємство (КП) [1] – це власність місцевої ради від 
імені громади. Годнев Є.В. – консультант з управління, у статті «Що ми чекаємо 
від  системи  управління  якістю  в  органах  місцевого  самоврядування?»  [2] 
розглядає існуючу проблему, яка полягає у недовірі громадян до своїх органів 
місцевої влади. Автор акцентує увагу на тому, що для того, щоб надати якісну 
послугу, необхідно застосовувати програми за рахунок стандарту ISO 9001, в 
якому чітко описана модель управління та вимоги до підприємств. Особливість 
дослідження Годнева Є.В.  в тому, що комунальні підприємства об’єднують в 
одну  систему  менеджменту,  управлінням  якої  займаються  органи  місцевої 
влади.  Але  важливою  відмінністю  і  унікальністю  може  бути  необхідність  у 
наданні  можливості  кожному  комунальному  підприємству  формувати  власні 
процеси, дії, рекомендації щодо моделі управління та вимог на підприємстві.

В  Україні  все  більше  на  вітчизняних  підприємствах  з  питного 
водопостачання  впроваджують  міжнародні  стандати  (МС)  серії  ISO  9000. 
Одним із перших таких підприємств є КП «Білоцерківвода». Впровадження у 
себе на підприємстві ДСТУ ISO 9001 дало перевагу у використанні сучасних 
методів  очистки  та  обробки  води,  реконструкцію,  заміну  та  ремонт 
технологічного обладнання [3].

Актуальною проблемою Донбасу є незадоволеність споживачів у наданні 
якісного та безперебійного питного водопостачання.

Метою  дослідження  є  підвищення  довіри  споживачів  до  комунальних 
підприємств з питного водопостачання.

Вирішити проблему можливо при розв’язанні таких завдань:
1. Розробка  та  впровадження  на  КП документів  на  основі  стандарту  ISO 

9001.
2. Модернізація  процесу  питного  водопостачання  – як  один  із  методів 

заміни застарілого обладнання у системі водопостачання, який підвищить 
рівень якості питної води. 

3. Залучення споживачів до покращення роботи комунальних підприємств.
Теоретичні  основи.  Одним  з  документів,  які  розроблюють  та 

впроваджують  на  комунальних  підприємствах  з  питного  водопостачання  на 
основі стандарту ISO 9001, є Керівництво з якості [4]. Це документ, який описує 
систему  управління  якістю  на  підприємстві,  його  функціонування  та  діючу 
документацію.  У  Керівництві  з  якості  прописані  вимоги  до  технологічного 
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процесу,  процедури  та  рекомендації  щодо  покращення  роботи  комунального 
підприємства з питного водопостачання.

Перевагою  Керівництва  з  якості  на  основі  МС  ISO  9001  є  надійна  та 
безперебійна робота системи водопостачання та водовідведення; високий рівень 
надання послуг виробництва, довіра споживачів, замовників до комунального 
підприємства  з  питного  водопостачання.  На  КП  з  питного  водопостачання 
мають  бути  визначені  цілі  та  політика  у  сфері  якості,  за  допомогою  яких 
відбувається покращення якості.

Результати. В таблиці наведено приклад рекомендацій щодо покращення 
деяких процесів системи питного водопостачання.

Модернізація  процесу  питного  водопостачання  повинна  відбуватися  на 
всіх  етапах  технологічної  схеми  – починаючи  з  забору  води  до  подачі  її 
споживачу.  Сучасне  обладнання  та  автоматизовані  системи  допомагають 
виявити невідповідність показників на перших етапах технологічного процесу, 
завдяки чому знижуються фінансові витрати на усунення недоліків.

Таблиця  –  Рекомендації  щодо  покращення  процесу  питного 
водопостачання

№ Ціль Термін 
вико-
нання

Відпо
віда-
льна 
особа

Необ-
хідний 
ресурс

Очікуваний 
результат

Реалізація цілей за 
допомогою 

зворотного зв’язку 
зі споживачем 

1 2 3 4 5 6 7
Розділ І Заходи щодо забезпечення якості та надійності водопостачання
1 Систе-

матични
й відбір 

та 
дослід-
ження 
проб 
води

31.12.2
018

Згідно з 
планом 
рекон-

струкції 
КП

Контроль 
якості

Розробка 
комплексного 

методу відбору 
проб води на 

кожному етапі 
водопостачання

(надання інформації 
у відкритому 

доступі споживачам 
про показники 
якості води на 
кожному етапі 
технологічного 

процесу)
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Продовження табл.
1 2 3 4 5 6 7

2 Зміна 
ниніш-
нього 
хлору-

вання на 
сучасні 
методи 
очистки 
(ультра-

фіолетові 
установ-

ки 
«ЗІКО»)

31.12.
2018

10 тис. 
дол

Напрями 
діяльності 

підприємства 
які треба 
вдоскона-

лити

Придбання 
сучасного 

обладнання та 
установок 

(надати права участі 
споживачам, 

способом 
опитування, у 

виборі 
постачальника)

3 Ремонт 
фільтрів 

Карлівсь-
кої 

фільтру-
вальної 
станції

06.06.
2018

Згідно з 
планом 
реконст
рукції 

КП

Покращення 
якості води 

та 
фінансового 

стану 
підприємства

Заміна 
фільтрувального 

елементу
(залучення молодих 

вчених або 
дослідників в 

області питного 
водопостачання)

4 Регулю-
вання 

тиску в 
системі 
водо-

постачан
ня для 

скороче-
ння 

витрат 
води

31.12.
18

4 тис. 
грн

Покращення 
безперебій-

ності 
надання 
послуг 

водопоста-
чання, 

покращення 
фінансового 

стану 
підприємства

Перехід від методу 
перепуску до 
частотного 

управління (участь 
споживачів у 

процесі питного 
водопостачання за 

допомогою відгуків, 
анкетування тощо)

Висновки.  Для покращення своєї  роботи КП з питного водопостачання 
має  залучити  споживачів  до  цього  процесу.  Це  можна  зробити  завдяки: 
анкетуванню,  наданню  комунальним  підприємствам  рекомендацій  або 
запобіжних  дій  (при  зміні  тиску  у  водопровідній  системі,  при  ремонтних 
роботах  тощо),  створенню відкритого  доступу  до  інформації  про  здійснення 
послуг.

У результаті дослідження було виявлено основний аспект, змістом якого є 
розробка  та  впровадження  внутрішнього  документу  на  комунальному 
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підприємстві з питного водопостачання  – Керівництва з якості на основі МС 
ISO 9001.

Нові  методи  управління,  сучасне  обладнання  та  реконструкція  мереж 
впливає  на  якість  питної  води  та  на  підвищення  показників,  які  сприяють 
задоволенню споживачів та підвищенню їх довіри.
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МОДЕЛЮВАННЯ ГАЗОДИНАМІЧНИХ ПОТОКІВ В ОБІГРІВАЛЬНОМУ 
ПРОСТІНКУ КОКСОВОЇ ПЕЧІ З ВИКОРИСТАННЯМ CAE-СИСТЕМИ 

ANSYS

Селіщев М.О., Оверко В.М., Топоров А.А.

Донецький національний технічний університет

Розглянуті газодинамічні процеси, які  проходять в обігрівальному  
простінку  коксової  печі. На  основі  промислових  креслень,  
побудована  3D-модель  обігрівальної  системи  коксової  печі  
«Гіпрококсу»  зі  збірним  горизонтальним  каналом  та  боковим 
підведенням газу, яка була імпортована у  CAE-систему  ANSYS, де 
проведено  моделювання  та  розрахунок  потоку  газоповітряної  
суміші, що поступає до простінку.

Gas dynamic processes, which take place in the heating  partition  of a 
coke  oven,  are  considered.  Based  on  the  industrial  drawings,  a  3D 
model of the heating system of the Giprokoks’ coke oven with horizontal  
collecting channel and lateral gas feed was built and then imported into  
the CAE-system ANSYS for the calculating and modeling the flow of the  
air-gas mixture entering to the partition.

Один з  небагатьох  елементів  конструкції  коксових  печей,  який час  від 
часу зазнає змін та спроб вдосконалення, є обігрівальна система. В залежності 
від  засобу  обігріву,  відрізняють  коксові  печі  систем:  Копперс,  Отто,  Штіль, 
Дід’є,  Беккер,  Вілпут,  але  найбільш  актуальними  та  поширеними  на 
вітчизняних коксохімічних виробництва є коксові печі «Гіпрококсу» [1].

Приведена у дослідженні система обігріву включає в себе 27 вертикалів 
розділених на дві частини – коксову та машинну, відповідно. Особливість даної 
системи полягає  у  тому,  що вертикали  двох  частин  почергово  працюють  на 
висхідних  та  спадних  потоках.  Таким  чином,  через  косі  ходи  до  вертикалів 
надходить  повітря,  а  крім  нього  до  них  за  допомогою  газових  корнюрів 
підводиться коксовий газ. Утворені у вертикалах продукти горіння переходять у 
збірний горизонтальний канал та переміщуються до іншої частини простінка, 
де  через  косі  ходи відводяться далі.  Модель обігрівального простінку такого 
типу печей побудована у CAD-системі КОМПАС-3D (рис. 1):

Рисунок 1 – 3D-модель обігрівального простінку
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Слід відмітити, що дана модель зроблена зі спрощенням регенеративної 
зони. Це спричинено цілями дослідження за умовами яких ми не проводимо 
розрахунок  теплового  балансу  обігрівального  простінку,  тому  насадкова 
частина регенератора не врахована. 

Побудована  модель  дозволяє  провести  комплексний  розрахунок  та 
моделювання  фізико-хімічних,  теплових  та  газодинамічних  процесів,  що 
проходять  в  обігрівальному  простінку.  Розглянемо  подібне  моделювання  на 
прикладі розрахунку газодинамічних процесів. Для цього використовуємо CAE-
систему ANSYS Workbench [2] та імпортуємо до неї побудовану 3D-модель, де 
вона додається до компонента Geometry та редагується у DesignModeler, а саме 
за  допомогою  інструменту  Named Selection задаються  назви  основних 
елементів,  які  будуть  використані  під  час  розрахунку  (рис.  2а).  Після  чого 
компонент  Geometry імпортується до аналітичної системи  Fluid Flow (Fluent) 
для подальших дій (рис. 2б):

а) найменування основних елементів б)структура розрахункової моделі

Рисунок 2 – Геометрія та структура розрахункової моделі.

Першим етапом підготовки для розрахунку є формування розрахункової 
сітки  за  допомогою  інструменту  Mesh (рис.  3).  Так  як  дане  дослідження 
проводиться  у  першому приближені,  то  сітка  використовується  стандартного 
типу. Для більш якісних результатів дослідження сітку слід редагувати вручну.

Рисунок 3 – Розрахункова сітка моделі

Наступним етапом,  у  компоненті  Setup задаються умови розрахунку.  У 
пункті  Models→Viscous→Edit обираємо модель розрахунку (рис.  4а).  Умовам 
дослідження  відповідає  модель  розрахунку  k-έ,  яка  дозволяє  отримати 
характеристику  газодинамічних  потоків.  Дана  модель  складається  з  двох 
нелінійних рівнянь, де k це масова густина кінетичної енергії, а έ – швидкість 
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дисипації турбулентної енергії. Крім того ця модель призначена для розрахунку 
нестиснутих потоків у закритому просторі, що цілком підходить для вирішення 
поставлених цілей. Константи рівняння та умови розрахунку пристінної зони 
залишаємо стандартними.

Рисунок 4 – Налаштування моделі

Після чого переходимо до встановлення граничних умов (ГУ) елементів 
конструкції:  Boundary Conditions→Елемент→Type (рис.  4б).  За  умовами 
дослідження,  необхідно  провести  моделювання  газодинамічних  процесів  в 
обігрівальному  простінку,  тому  для  клапанів  однієї  частини  конструкції  та 
газового каналу встановлюється ГУ mass-flow-inlet, тобто через ці частини буде 
входити потік. Температуру потоку приймаємо умовною – 300 К для тієї частки, 
що входить через клапани та 600 К на вході до газового каналу. Вважаємо, що 
вихід  потоку  буде  проходити  через  клапани  іншої  частини,  тому  для  них 
встановлюємо ГУ Outflow.  Усі інші елементи конструкції вважаємо закритими 
та встановлюємо їм ГУ Wall.

У вкладці  Solution Methods встановлюємо першочерговість  параметрів, 
які будуть розраховуватися (рис. 4в). Як вже зазначалося раніше, обрана модель 
розрахунку основується на двох параметрах – турбулентній кінетичній енергії 
та дисипації, саме для них і встановлюємо перший порядок розрахунку.

Після встановлення усіх параметрів моделювання, можна безпосередньо 
приступати до розрахунку. Для цього обраємо вкладку Run Calculation,  задаємо 
число ітерацій, яке у нашому випадку складає 100, та  запускаємо розрахунок. 
По  завершенню  розрахунків  переходимо  до  компоненту  Results для 
переглядання результатів моделювання.

Для  відображення  газодинамічних  процесів,  що  проходять  в 
обігрівальному простінку, побудуємо Streamline.  Перед цим робимо переріз по 
вертикалам та елементам конструкції  через  які  входить та виходить потік за 
допомогою команди  Insert→Location→Plane,  де вибираємо потрібну площину 
та  встановлюємо  відстань  на  якій  має  бути  зроблений  розріз.  Після  чого 

а) – налаштування моделі

б) граничні 
умови

в) першочерговість параметрів розрахунку
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будуємо потоки використовуючи команду Insert→Streamline. У вкладці Domains 
обираємо тверду частину конструкції – part solid, а у вкладці Start from вказуємо 
перерізи  зроблені  раніше,  кількість  ліній  для  будування  від  50  до  250. 
Переходимо до вкладки Color та обираємо режим будування Variable, після чого 
вказуємо параметр швидкості потоку (Velocity) та отримуємо результат (рис. 5):

Рисунок 5 – Модель газодинамічного процесу в обігрівальному простінку

Отримані результати дозволяють не тільки візуалізувати траєкторії потоку, 
але й встановити його вплив на кожний елемент конструкції шляхом визначення 
числових  значень  параметрів  таких  як:  швидкість  потоку,  масових  часток 
хімічних елементів з яких складається потік, тиску і температури у будь-якій 
точці  обігрівального  простінку  та  інших.  У  подальшому  планується 
продовження  цього  дослідження,  а  саме:  моделювання  процесу  горіння  у 
вертикалах  обігрівального  простінку  та  процесів  теплообміну  між 
обігрівальним простінком, його кладкою та камерою коксування;

Використання засобів моделювання у  CAD-системах та розрахунок цих 
моделей  у  CAE-системах  дозволяє  проводити  більш глибокий  аналіз  роботи 
обігрівального  простінку  та  визначити  його  недоліки  з  подальшим пошуком 
варіантів усунення цих недоліків за допомогою систем проектування. 
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УДК 669.054.82

ПЕРЕРОБКА ШЛАКІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Семакова В.Б., Пілюгін Є.І.*, Руських В.П., Семаков В.В.

Приазовський державний технічний університет, * ПрАТ «ММК ім. Ілліча»

Виробництво  чорних  металів  супроводжується  утворенням 
значної кількості шлаків, які можуть повністю використовуватися  
як оборотний продукт металургійної промисловості та сировина 
для  багатьох  галузей  народного  господарства,  знижуючи 
собівартість основного продукту.

При виробництві 1 т сталі сумарний вихід доменних та сталеплавильних 
шлаків  перевищує  0,5 т.  Таким  чином,  на  металургійному  підприємстві  з 
річною виплавкою сталі біля 5 млн т утворюється близько 2,5 млн т шлаків, з 
яких біля  1,8 млн т  складають доменні  шлаки,  а  накопичені  шлакові  відвали 
містять декілька млн т вторинної сировини.

Шлаки  доменного  виробництва  звичайно  містять  до  90 %  оксидів 
кальцію, кремнію та магнію, їхній модуль основності коливається у межах 0,8-
1,2. При природньому охолодженні доменні шлаки утворюють камнєподібний 
матеріал,  проте  високоосновні  шлаки  за  умови 
СаО ˃ (1,92 SiO2 + Al2O3 + 0,2 MgO) перетворюються на порошок [1].

Основним продуктом переробки доменного шлаку є гранульований шлак, 
який використовується для виробництва цементу та шлакоситалів (рис. 1).

Рис. 1 – Схема переробки шлаків виробництва чорних металів
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В меншій кількості з доменних шлаків виготовляють шлакову пемзу, литі 
вироби,  мінеральну  вату.  Доменні  шлаки  широко  використовуються  в 
будівництві  шляхів,  у  виробництві  бетонів  і  шлакомінеральних  активних 
сумішей. Щебінь та пісок, необхідні для будівельної галузі, отримують як при 
переробці відвальних шлаків, так і рідких шлаків.

Литий  щебінь  виготовляють  повільним  охолоджуванням  шлаку  при 
зливанні розплаву в траншею шаром 80-100 мм. Після затвердіння протягом 20-
30 хвилин поверхня шлаку зрошується водою для запобігання зчеплення шарів. 
Наступну партію шлаку зливають в цю ж траншею після випаровування вологи 
з  поверхневого  шару.  Висота  шлаку  в  траншеї  досягає  2 м.  Після  витримки 
протягом  двох  діб  шлак  розробляється  екскаватором  і  спрямовується  в 
дробильно-сортувальне відділення.  Після дроблення шлак використовують як 
баласт при будівництві автомобільних доріг і залізниць або як заповнювач для 
бетонів.  Для  виробництва  щебеню придатні  всі  доменні  шлаки,  за  винятком 
високоосновних,  схильних  до  розпаду,  і  з  вмістом  сірки  >  1,5 %,  що  легко 
спучуються.  При  дробленні  щебеню  з  відвального  доменного  шлаку 
утворюється до 15-20 % піску.

Цінними  компонентами  шлаку  для  його  використання  в  цементній 
промисловості  є  трьох-  і  двохкальцієві  силікати  та  алюмінати  кальцію.  Аліт 
Са3SiO5 є  основною складовою портландцементного  клінкеру,  що забезпечує 
високу гідравлічну активність цементу. Ортосилікат Са2SiO4 існує в декількох 
модифікаціях,  з  котрих  α-  і  β-форми  мають  щільну  упаковку  кристалічної 
решітки  і  придають  цементу  цінні  властивості.  Навпаки,  γ-модифікація 
характеризується низькими щільністю та реакційною здатністю по відношенню 
до  води,  тобто  непридатна  для  виробництва  цементу.  При  зачиненні  водою 
ортосилікат  кальцію приєднує її,  утворюючи його водні  силікати,  що сприяє 
зміцненню  цементного  каменю.  Для  підвищення  вмісту  в  доменних  шлаках 
цінних  клінкерних  мінералів  запобіганням  поліморфному  перетворенню 
двохкальцієвого  силікату  в  γ-форму  необхідно  оптимізувати  технологічні 
параметри процесу гранулювання шлаку, створивши умови для швидкого його 
охолодження, що також сприятиме більшій фіксації розплаву в склоподібному 
стані.  Підвищення  кількості  склофази  у  гранульованому  шлаку  забезпечить 
зниження  витрати  в’язких  матеріалів  при  виробництві  портландцементу  і 
шлакопортландцементу.

Управління  процесами  кристалізації  розплаву  дозволяє  виготовляти 
вироби з шлакового лиття, які володіють рядом цінних властивостей: високою 
абразивною  і  хімічною  стійкістю,  механічною  міцністю,  діелектричністю, 
жароміцністю і малим водопоглиненням. Для виробництва лиття придатні кислі 
та  нейтральні  доменні  шлаки.  Шлакове  лиття  представляє  собою  штучний 
кристалічний матеріал,  формований з розплаву з наступною кристалізацією і 
термообробкою.

Завдяки  каталітичній  кристалізації  шлакового  скла  виготовляють 
шлакоситали,  які  представляють  собою  конструкційні  та  оздоблювальні 
керамічні  матеріали.  Шлакоситал  легше  алюмінію,  має  значну  хімічну  і 
термічну  стійкість,  високу  міцність  на  вигин,  стиск  і  стирання,  є  гарним 
діелектриком, не поглинає воду, має робочу температуру до 750 оС. Вихідною 
сировиною для виробництва шлакоситалів є доменний гранульований шлак і 
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кварцовий пісок, що сплавляються в стаціонарній печі в скломасу. Як добавки 
до шихти частково застосовують глину і каталізатори кристалізації – сульфат 
натрію, кремнєфтористий натрій, сульфіди та оксиди ряду металів (Mn, Fe, Zn, 
Cr, Ti). Шлакоситаловими плитами футерують шихтові бункери металургійних 
підприємств, вимощують дороги і т. п.

Сталеплавильні  шлаки  відрізняються  високою  основністю,  які  під 
впливом атмосферної вологи розкладаються, іноді перетворюються на порошок. 
Силікатний розпад шлаків обумовлений поліморфним перетворенням Ca2SiО4, а 
магнезіальний  і  вапняний  –  гідратацією  вільного  вапна  і  магнезії,  що 
супроводжуються  значним  збільшенням  об’єму  матеріалу.  Марганцевистий  і 
залізистий  розпади  шлаків  відбуваються  внаслідок  гідратації  сульфатів 
марганцю  і  заліза  під  впливом  атмосферної  вологи.  Утворення  Fe(OH)2 

супроводжується збільшенням обсягу на 38 %, а Mn(OH)2 – на 24 %, і приводить 
до руйнування шлаку. Розпад спостерігається при вмісті в шлаках більш 3 % 
(FeО + MnО) і більш 1 % сульфідної сірки. Застосування конвертерного шлаку в 
будівництві  доріг  утруднено  через  наявність  великої  кількості  вапна,  що, 
усмоктуючи дощову воду, розширюється і деформує дорожнє покриття.

Завдяки значному вмісту корисних компонентів (біля 8-20 % FeО, 3-6 % 
MnО і до 50 % СаО) конвертерні шлаки використовують як оборотний продукт 
у металургійному виробництві. Сталеплавильні шлаки необхідно переробляти 
комплексно з одержанням щебеню та піску для будівництва, кускового шлаку 
для доменного виробництва та  гранул для агломерації  з  відсіванням дрібних 
фракцій та їх подрібненням для виробництва шлакового борошна для сільського 
господарства  як  розкислювача  ґрунтів,  а  для  цементної  промисловості  –  як 
клінкеру.

Металургійні  шлаки  містять  значну  кількість  металу,  який  необхідно 
витягати  і  використовувати  в  шихті  металургійних  печей  (металобрухт, 
доменний присад). Переробка шлаків на щебінь забезпечує витяг близько 60-
70 % металу від його вмісту в шлаку, решта губиться в щебеневому і пісковому 
продуктах.  За  даними  Уралмеханобра,  шляхом  двох(трьох)-ступеневого 
відмагнічування при дробленні та помелі можна практично повністю відбирати 
метал, що міститься в шлаках, довівши витяг заліза зі шлаку в концентрат до 
83-97 %. Мінеральна частина, що залишається після сепарації, містить незначну 
кількість заліза, що дозволяє використовувати її в сільському господарстві як 
вапняне добриво та у промисловості будівельних матеріалів.

На Алчевському металургійному комбінаті [2] при переробці відвального 
шлаку,  крім  металобрухту  та  крупнокускового  матеріалу,  виділяють  фракцію 
крупністю менш 10 мм, яка спочатку не збагачувалась і вивозилася до відвалу. 
Потім  на  тракті  виділення  дрібняку  було  встановлено  електромагнітний 
сепаратор  для  одержання  збагаченого  мартенівського  шлаку,  що  забезпечило 
підвищення  вмісту  металічного  заліза  до  50 %  та  збільшення  його  питомої 
витрати до аглошихти в 2 рази з економією природних матеріалів у 1,3-1,5 рази 
без зниження вмісту заліза в агломераті.

Таким чином, комплексна переробка шлаків металургійного виробництва 
потребує їхньої підготовки за крупністю, витягування металевої частини, яка 
повертається до певного технологічного процесу відповідно до розміру кусків 
матеріалу.  Немагнітна  частина  шлакового  продукту  згідно  з  його  хімічним 
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складом і властивостями використовується в багатьох галузях – для дорожнього 
будівництва, виробництва бетонів, в’язких матеріалів, добрив, литих виробів та 
ін.

Щебінь конвертерного шлаку використовується в шихті доменних печей 
багатьох  країн  (при  витраті  до  180  кг  шлаку  на  1  т  чавуну),  що  дозволяє 
частково замінити вапняк, рудні матеріали і марганцеві добавки.

Застосування дрібних шлаків фракції 3-5 мм при агломерації дозволить не 
тільки  утилізувати  всі  корисні  компоненти,  а  й  підвищити  газопроникність 
опікуваного  шару  аглошихти  з  підвищення  продуктивності  агломашин  і 
міцності  агломерату  (Японія,  аглофабрика  м. Фукуяма:  добавка  в  шихту  1,0-
2,5 % граншлаку забезпечила підвищення продуктивності агломашин з 236,0 до 
253,5 т / год).

При дробленні шлаку утворюються його дрібні фракції  менш 3 мм, які 
доцільно з іншими дрібними відходами металургійного виробництва (шламами, 
відсівами, пилом та ін.) брикетувати методом вакуумної екструзії та повертати в 
металургійне  виробництво.  Брикетна  фабрика  має  також  виготовляти 
будівельну продукцію (цеглину, плити, в’язкі та ін.).
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АНАЛІЗ ДЕФЕКТІВ ОБІГРІВАЛЬНИХ ПРОСТІНКІВ КОКСОВИХ ТА 
ПЕКОКОСОВИХ ПЕЧЕЙ

Сергєєв О.А., Топоров А.А., Боровльов В.М.

Донецький Національний технічний університет

Коксохімія  -  область  хімії  та  хімічної  промисловості,  що  займається 
переробкою природного палива (головним чином кам'яного вугілля) в кокс і ін. 
Основними коксохімічними продуктами (крім коксу) є коксовий газ, продукти 
переробки сирого бензолу, кам'яновугільної смоли і аміаку (аміачні добрива); їх 
повний  асортимент  включає  близько  80  найменувань  [1].  Основним 
обладнанням для переробки коксового вугілля є коксові печі які  працюють у 
досить  тяжких  умовах.  Так  як  печі  мають  невеликі  розміри  то  доцільно  їх 
складають у батареї (рисунок 1).

Коксування  складається  з  стадій:  підготовка  до  коксування,  власне 
коксування,  уловлювання  та  переробка  летючих  продуктів [2].  Сам 
технологічний процес з'явився в XVIII столітті.

Рисунок 1 – Коксова батарея вигляд ззовні

Печі усередині, футеруються вогнетривами які працюють у надзвичайно 
тяжких умовах, самі вогнетриви мають форму цеглин, які складаються в цілі 
простінки. Під час експлуатації на простінках під впливом різних факторів при 
видачі  коксу,  або  під  час  завантаження  можуть  виникати  різні  дефекти  – 
тріщини, сколи, раковини, викривлення, або прогари [3].

Всі  ці,  та  інші  дефекти  впливають  на  показники  надійності  коксової 
батареї і тому при визначенні об’єктів дослідження слід зупинитися на них.

Основними  критеріями  які  характеризують  дефект  є  його  геометричні 
розміри, кількість цеглин на які розповсюджується дефект, а також його ступінь 
деформації.  При  дослідженні  дефектів  було  вирішено  занести  їх  у  таблицю 
“Excel”  і  охарактеризувати  їх  для  подальшого  вивчення.  При  занесенні  в 
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таблицю доцільно було скористатися методом координатів, так як при занесенні 
координат можна порахувати за формулами їхні геометричні розміри, а також 
скласти  аналіз  руйнування  самих  простінків  у  вигляді  відсоткового 
співвідношення. На базі такої таблиці була порахована піч № 55 ліва сторона. 

Сама  таблиця  1  складається  з  розрахункової  частини,  (розрахунок 
геометричних розмірів (червоний колір), відсоткового співвідношення (світло-
коричневий колір), та частини в яку заносяться початкові дані (синій колір).

Таблиця 1 – Таблиця параметрів дефектів обігрівального простінку

Розміри самого простінку а  також його площа,  та об’єм були занесені, 
окремо в таблицю з початковими даними (таблиця 2).

Таблиця 2 – Таблиця вихідних даних обігрівального простінку

Знаючи  координати  об’єкту  можна  порахувати  їх  геометричні  розміри, 
такі як площа, довжина контуру, відсоток від простінку і ін. Всі ці формули були 
занесені в таблицю. Наприклад щоб визначити площу прогару (таблиця 3), слід 
було  спочатку  взяти  сам  об’єкт  у  вигляді  многокутника,  а  далі  порахувати 
площу многокутника за координатами:

А=
1
2|∑

i=1

n− 1

x i y i+1+xn y1−∑
i=1

n − 1

xi+1 y i+x1 yn|
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Таблиця 3 – До розрахунку площі кривизни

Ця формула дійсна якщо координат многокутника небагато, а при 
визначенні  площі  кривизни  де  координат  набагато  більше,  там  вже  було 
вирішено порахувати  площу самого  об’єкту  розбивши його  на  трикутники і 
порахувати площу кожного трикутника окремо, а потім ці площі просумувати і 
отримати загальну площу многокутника:

А=∑∓ 1
2|x1− x3

x2− x3

y1 − y3

y2 − y3
|

Також  при  визначенні  довжини  тріщини  доцільно  було  скористатися 
довжиною відрізка по двом координатам, а потім просумувати всі ці відрізки і 
отримати загальну довжину самої тріщини:

l=∑√ ( x2− x1 ) 2+( y2 − y1 ) 2

На  рисунку  2  наведено  приклад  розподілу  дефектів  по  їх  видам  для 
окремого обігрівального простінку, який побудовано на основі наведених вище 
таблиць.

Рисунок 2 - Розподіл дефектів по їх видам для окремого обігрівального 
простінку.
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Таким  чином  було  створено  автоматизований  інструмент  розрахунку 
параметрів  дефектів,  який  дозволяє  накопичувати  дані  про  дефекти 
обігрівальних  простінків  коксових  та  пекококсових  печей,  проводити  їх 
класифікацію та розраховувати основні їх параметри.
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА КОКСА НА ВРЕМЯ ЕГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ В УСТК

Скрипченко Н.П., Попов Е.Н., Фидчунов А.Л.

ГП «УХИН»

В  данной  статье  приводится  анализ  гидравлических  процессов  
внутри  камеры  тушения  УСТК.  Показано  влияние  фракционного  
состава  тушащегося  кокса  на  продолжительность  его  
охлаждения,  а  следовательно  и  время  его  пребывания  в  камере  
тушения. 

This  article  analyzes the hydraulic  processes inside the extinguishing  
chamber of  the UITC. The influence of  the fractional  composition of  
quenched coke on the duration of its cooling, and, consequently, the time  
of its stay in the quenching chamber is shown.

Исследованию гидравлического режима камеры УСТК и связанных с этой 
тематикой вопросов в отечественной коксохимии посвящено сравнительно мало 
работ  [1-3].  Причиной  этому  служит  то  обстоятельство,  что  по  сути, 
прохождение  процесса  охлаждения  кокса  в  камере  тушения  является  для 
исследователей  «черным  ящиком».  Данный  факт  можно  проиллюстрировать 
тем, что при использовании стандартного теплотехнического расчета установки 
сухого тушения кокса [4] время схода кокса в камере тушения умножается на 
коэффициент,  учитывающий  неравномерность  схода  кокса  и  распределения 
дутья. 

Рассмотрим  концепцию  гидравлического  сопротивления  слоя  кокса 
внутри  камеры  УСТК.  Внутри  камеры  тушения  за  счет  запирающего 
сопротивления  слоя  кокса  движение  газа  теплоносителя  происходит 
практически равновероятно в любых направлениях от источника выхода газа – 
это  дутьевая  головка,  либо  подача  периферийного  дутья.  Это  происходит 
потому, что расстояние до косых ходов велико и действующие силы разряжения 
в зоне косых ходов проявляют себя сравнительно близко от зоны отбора газа. В 
основной  же  массе  загрузки  прохождение  теплоносителя  под  действием 
разности гидростатического давления в слое кокса между нижней и верхней 
частями загрузки направлено вверх.

Исходя из сделанного заключения можно сделать следующий вывод. Во 
первых, различный уровень охлаждения будет иметь кокса в застойных зонах и 
зонах  ускоренного  схода  кокса.  Во-вторых,  более  крупные  куски  кокса,  по 
сравнению  с  коксом  более  мелких  фракций  также  будут  иметь  различный 
уровень охлаждения. При этом, любой из отдельных кусков кокса в конечном 
итоге будет иметь температуру газа-теплоносителя в данной зоне. 

Для иллюстрации данного вывода применим типичный расчет времени 
охлаждения кокса, использующийся в монографии Вирозуба И.В. [5]. Примем 
гранулометрический состав кокса (%): +80 – 4,7; 60-80 – 31; 40-60 – 46,1; 25-40 
– 12,6; 10-25 – 2,0 и <10 – 3,0. Согласно расчету (использован метод расчета, как 
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для  регенеративной  насадки)  время  охлаждения  кокса  приведенного 
гранулометрического  состава  составляет  3,06  ч.  Однако,  если  тот  же  расчет 
использовать  без  усреднения,  а  индивидуально  для  каждой  из  фракций 
приведенного  гранулометрического  состава,  время  охлаждения  кусков  кокса 
различной крупности составит (ч): для фракции <10 – 0,033; 10-25 – 0,3; 25-40 – 
0,9; 25-40 – 1,9; 40-60 – 3,8; +80 – 5,6. Таким образом, мы видим, что куски 
кокса рамером > 60 мм не успевают полностью охладиться проходя от зоны 
форкамеры  до  выгрузки.  Конечно,  использованный  стандартный  расчет 
времени охлаждения  кокса,  может  и  неверно  отражать  зависимость  времени 
охлаждения от размера кусков кокса. Однако, исходя из выявленных тенденций 
можно сделать следующие выводы.

Во  первых,  более  крупные  куски  кокса  во  время  выгрузки  из 
разгрузочного устройства будут потушены не полностью, что может привести к 
самовозгорания кокса. Это в большей степени правомерно, если присутствует 
кокс гранулометрический состав которого отличен от приведенного. Например, 
кокс, получаемый при коксовании в ширококамерных печах (трамбование, либо 
печи  с  шириной  камеры  450-500  мм).  В  данном  случае,  содержание  кокса 
крупных  фракций  будет  выше  и,  проведенный  стандартный  расчет  времени 
охлаждения кокса по средневзвешенным характеристикам, будет неучитывать 
время охлаждения крупных кусков кокса. 

Во вторых, доказанное ранее отличие фракционного состава разных зон 
засыпи  кокса  в  камере  УСТК  подразумевает  различное  количество 
теплоносителя,  которое  необходимо  подать  в  эти  зоны,  чтобы  равномерно 
охладить кокс. Проведенные расчеты показали, что в действующих УСТК по 
причине,  можно  сказать,  незначительного  отличия  фракционного  состава  в 
разных  зонах,  количество  теплоносителя  будет  отличаться.  Данный  вывод 
можно  подтвердить  тем  фактом,  что  при  эксплуатации  одной  из  УСТК  с 
производительностью  70  т/ч  работающей  в  паре  с  печами,  где  коксовали  с 
применением трамбования шихты, для достижения равномерность температуры 
выдаваемого  кокса  приходилось  выгружать  кокс  не  поочередно  из  каждого 
затвора, а по схеме 2:1 – два раза из одного затвора, один раз из другого. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ГОРІЛОЇ ПОРОДИ 
ТЕРИКОНІВ ДОНБАСУ

Смоляга В.Г., Топоров А.А.

Донецький національний технічний університет

У  рамках  статті  проведено  порівняльний  аналіз  фізичних  
властивостей  пустої  та  горілої  породи  териконів  Донбасу.  
Визначено  відмінність  гранулометричного  складу  свіжої  та  
необпаленої  породи.  Наведено  рекомендації  до  цільового  
застосування породи в будівництві та на хімічних підприємствах.  
Визначено оптимальні методи її класифікації.

Актуальність  застосування  горілих  порід  в  будівельній  та  хімічній 
промисловості  останнім  часом  пов’язана  з  пошуком  альтернативних  джерел 
мінеральних сполук. Одним з актуальних напрямів дослідження є виготовлення 
будівельних матеріалів  з  включенням горілих порід  териконів.  Використання 
горілих порід в будівництві має на меті здешевлення будівельних матеріалів та 
утилізацію відвалів.  Визначення гранулометричного складу породи необхідно 
для оцінювання технологічних можливостей її застосування в промисловості. 

Для  дослідження  будо  відібрано  зразки  необпаленої  (м.  Селідово,  ш. 
Селідоввугілля)  та  горілої  (м.  Мирноград,  ш  Центральна)  породи.  Зразки 
відбиралися на висоті 5, 10 та 15 м від основи відвалу. Глибина забору зразків 
не перевищує 1,5 м.

При дослідженні гранулометричного складу зразки породи були очищені 
від  крупного  каміння  та  сміття.  Просіювання  відбувалося  за  стандартною 
методикою на металопробивних ситах розміром осередку від 4,0 до 0,1 мм. Із 
загальної  маси  матеріалу  відібрано  порції  масою  близько  200  г.  Результати 
дослідження зведено в таблицю.

Таблиця 1 – Результати дослідження гранулометричного складу

Розмір часток, dч 

мм
Зразок 1,
m1=210 г

Зразок 2, 
m2=170 г

Зразок 1,% Зразок 2, %

>4,0 46 38 25,99% 18,91%
4,0-3,5 3 9 1,69% 4,48%
3,5-3,0 6 6 3,39% 2,99%
3,0-2,5 12 10 6,78% 4,98%
2,5-2,0 3 9 1,69% 4,48%
2,0-1,6 17 28 9,60% 13,93%
1,6-1,0 9 43 5,08% 21,39%
1,0-0,8 21 23 11,86% 11,44%
0,8-0,7 5 4 2,82% 1,99%
0,7-0,5 17 11 9,60% 5,47%
0,5-0,4 10 6 5,65% 2,99%
0,4-0,2 25 11 14,12% 5,47%
0,2-0,1 3 3 1,69% 1,49%
<0,1 0 0 0,00% 0,00%
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Аналіз  отриманих  даних  показує,  що  гранулометричний  склад  зразків 
очікувано відрізняється. Так в обпаленій породі (зразок №1) близько 26% маси 
займають  частки  розміром  >  4  мм;  14,12% -  розміром  0,4-0,2  мм;  11,86% - 
розміром  1,0-0,8  мм.  У  свою  чергу  необпалена  порода  (зразок  №2)  за 
гранулометричним складом представлена частками розміром: > 4 мм (18,91%); 
2,0-1,6 мм (13,93%); 1,6-1,0 мм (21,39%); 1,0-0,8 мм (11,44%).

Визначення  належності  сипкого  матеріалу  до  конкретного  класу 
проводиться  на  основі  даних  неоднорідності  маси  та  крупності  часток. 
Показниками крупності часток для дискретного матеріалу за гранулометричним 
складом  є  ефективний  (d10),  середній  (d50)  та  контолюючий  (d60)  діаметри. 
Визначення значень діаметрів для першого (d1

10, d1
50, d1

60) та другого (d2
10, d2

50, 
d2

60) зразків виконано графічним методом, шляхом побудови інтегральної кривої 
гранулометричного складу матеріалу.

Рисунок 1 - Інтегральний графік гранулометричного складу для зразка №1

Рисунок 2 — Інтегральний графік гранулометричного складу матеріалу 
для зразка №2
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Для зразка №2 з терикону ш. Селидоввугілля ефективний діаметр склав 
d2

10 = 0,45 мм, середній d2
50 = 1,3 мм, контролюючий d2

60 = 1,6 мм (рис. 1.3). Для 
зразка породи №1 з терикону ш. Центральна ефективний діаметр склав d1

10 = 0,3 
мм, середній - d1

50 = 1,3 мм, контролюючий - d1
60 = 1,8 мм (рис. 1.2).

Зважаючи, що для необпаленої та горілої породи середній діаметр d1
50 = 

d2
50 припустимо, що наведені представляють один матеріал, який пройшов різні 

ступені перетворення. В такому випадку зразок №2 виступає в якості похідного 
матеріалу, що пройшов стадії видобутку та збагачення вугілля, після чого був 
залишений  на  збереження  в  териконі.  У  свою  чергу  зразок  №1  виступає 
кінцевим  матеріалом,  що  пройшов  усі  стадії  обпалення  та  перетворення.  В 
реальних  умовах  процес  повного  перетворення  пустої  породи  на  горілу 
проходить  протягом  5-8  років  [1].  Уклавши  дане  припущення  з’являється 
можливість проаналізувати зміни в породі за більш короткий строк.

Пропорційно зменшилася частка фракцій середнього розміру (2,0-1,0 мм). 
Беручи до уваги умови процесу обпалення породи в териконі, зазначимо, що 
частки  середньої  крупності  утворили  агрегати  в  результаті  впливу  високої 
температури  та  хімічних  перетворень  [2].  Другим  цікавим  моментом 
перетворення виступає збільшення кількості дрібних включень в загальній масі. 
Припускається,  що  такі  зміни  в  гранулометричному  складі  викликані 
невисокою  механічної  міцністю  утворених  агрегатів,  що  призвело  до  їх 
руйнування  та  подрібнення  у  шарах  терикону  [3].  Враховуючи  прийняте 
припущення  розрахунок  численних  змін  не  приводиться  через  недостатню 
достовірність, але основна тенденція залишиться незмінної.

Засновуючись на отриманих даних визначимо наступне:
У процесі обпалення гранулометричний склад породи стає неоднорідним, 

що полегшує підготовку матеріалу та його класифікацію.
 Це спрощує впровадження горілої породи до процесу виготовлення 

бетонної суміші.
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УДК 006.86

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПОЛОЖЕННЯ І ПЕРЕЛІКУ 
ВИМІРЮВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ АКРЕДИТОВАНОЇ 

ЛАБОРАТОРІЇ 

Шевель Ю.В., Дерев’янкіна Л.С., Костіна О.Д.

Донецький національний технічний університет 

Для отримання атестату з акредитації вимірювальній лабораторії  
замало  злагодженого  процесу  проведення  вимірювань.  Потрібно  
мати  кваліфікований  персонал,  сучасні  засоби  вимірювальної  
техніки,  матеріально-технічну базу, а також працюючу систему  
якості. Розробка етапів впровадження ДСТУ ISO/IEC 17025:2017  
дозволяє  досягти  поставлених  цілей  і  отримати  атестат  з  
акредитації.

Вступ. На території України, згідно даних Державної служби статистики, 
станом на 1 січня 2017 року нараховано 460 міст і 885 селищ міського типу, 
серед них згідно даних Національного агентства з акредитації України (НААУ) , 
станом на 2018 рік, акредитовані тільки 507 випробувальних і 23 калібрувальні 
лабораторії  [2].  Така  кількість  лабораторій  працюючих  згідно  міжнародних 
вимог є суттєво меншою у порівнянні з європейським досвідом. Саме тому на 
сьогодні  досягнення  потрібного  рівня  компетентності  випробувальних  та 
калібрувальних  лабораторій,  Донецької  області  та  України  загалом,  які 
здійснюють  будь  яку  метрологічну  діяльність  потрібно  для  підвищення 
конкурентоспроможності  перед  споживачем  серед  інших  випробувальних 
лабораторій,  видавання  достовірних  результатів  випробувань  і  формування 
довіри  до  результатів  випробувань  від  споживача.  Проблема  проведення 
сучасного метрологічного  контролю  випробувальної  лабораторії 
досліджувалася  багатьма  вченими,  серед  робіт,  присвячених  проблемам 
вдосконалення  лабораторного  контролю  якості,  можна  виділити  наступних 
вчених:  Гризодуб  А.І.,  Новіков  В.М,  Никитюк  О.А  [4],  [5]  та  інших  .   На 
сьогодні актуальним аспектом на шляху до забезпечення єдності вимірювань та 
підвищення ефективності роботи лабораторії і організації загалом є проведення 
акредитації  згідно  вимог  міжнародного  стандарту,  адже  акредитація  є 
найважливішим механізмом у досягненні даних цілей.

Теоретичні основи. Акредитація – це процедура, яка дає змогу лабораторії 
проводити  якісний  аналіз  проб,  методи  якого  відповідають  міжнародним 
вимогам  компетентності  випробувальних  лабораторій,  а  також  видавати 
протоколи  випробування  або  свідоцтва  про  калібрування. Основним 
документом з акредитації лабораторій є ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 метою якого 
є  поліпшення  співпраці  між  лабораторіями  та  іншими  органами,  а  також 
сприяння обміну інформацією і досвідом та гармонізація процедур. ISO 17025, 
на відміну від ISO 9001, містить у собі вимоги до управління лабораторією, 
технічні  вимоги  до  засобів  вимірювальної  техніки  (ЗВТ),  персоналу 
приміщення,  навколишнього  середовища,  методик  випробувань  та 
калібрування.  Вимоги  даного  стандарту  поширюються  на  всі  лабораторії 
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незалежно від обсягу виконуваних робіт у відповідній сфері або чисельності її 
персоналу.  Вимірювальна  лабораторія  –  це  організація,  підприємство,  або 
установа їх окремий підрозділ, який проводить вимірювання фізичних величин, 
визначає хімічні складові, фізико-хімічні і фізико-механічні та інших складові і 
показники  речовин,  матеріалів  або  продукції,  за  винятком  вимірювань, 
пов'язаних  з  оцінкою  відповідності  продукції,  процесів,  послуг,  з 
документальним  оформленням  їх  результатів.  Важливим  і  зручним аспектом 
проходження  акредитації  для  вимірювальної  лабораторії  є  можливість 
виконувати тільки окремі види робіт. Якщо лабораторія не здійснює один або 
декілька  видів  діяльності,  вимоги  до  яких  встановлені  даним  стандартом, 
наприклад  розробка  власних  методів,  то  вимоги  цих  розділів  на  них  не 
поширюються.

У стандарті  ISO/IEC 17025 наведено вимоги,  яким повинні відповідати 
лабораторії  для  гарантії  своєї  компетентності  з  технічної  точки  зору  і 
можливості видавати достовірні результати. Узагальнені вимоги стандарту, на 
перший  погляд,  дуже  спрощують  процедуру  впровадження  системи,  проте 
організація повинна встановити заходи, які визначають використання політики 
якості, цілей, результатів внутрішнього аудиту, аналізу даних, коригувальні та 
запобіжні  дії  і  аналізу  з  боку  керівництва  для  сприяння  постійному 
поліпшенню. Також кроком до повного розуміння і впровадження акредитації є 
розробка  положення  і  переліку  вимірювальних можливостей  для  лабораторії 
згідно вимог міжнародного стандарту, які є довідником для співробітників що 
спрощує  кроки  виконання  процедур  і  методик  вимірювання,  а  також 
регламентує умови праці у лабораторії.

Загальний  порядок  проведення  акредитації  для  усіх  лабораторій  має 
єдину структуру до якої входить:

4. Подання заявки лабораторією на акредитацію.
5. Проведення експертизи поданих лабораторією документів.
6. Укладення  договору  з  органом  з  акредитації  щодо  проведення  робіт  з 

акредитації.
7. Перевірка лабораторії.
8. Прийняття рішення стосовно акредитації лабораторії, згідно результатів її 

перевірки.
9. Реєстрація та видача атестату акредитації.
10.Укладання угоди з органом з акредитації.  

Однаковий  порядок  проведення  акредитації  для  усіх  випробувань 
обумовлено дозволяє розробити єдині правила для будь яких видів діяльності в 
області вимірювальних та калібрувальних лабораторій. Але в окремих випадках 
у  залежності  від  області  діяльності,  цілей  і  рівня  технічної  підготовки  для 
кожної  з  систем  акредитації,  національної  або  міжнародної,  визначені  певні 
стандарти,  критерії,  нормативні  і  керуючі  документи.  Критерії  акредитації 
можна розділити на декілька груп – рис.1
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Рисунок 1 – Основні критерії акредитації лабораторії 
[5]Результати.  Створення «Положення про вимірювальну лабораторію» і 

«Переліку  вимірювальних  можливостей»  (табл.1)  які  встановлюють  перелік 
об’єктів  дослідження  та  види  досліджень,  на  право  виконання  яких 
акредитується  лабораторія,  визначає  основні  завдання,  функції,  права, 
відповідальність  та  взаємовідносини з  іншими організаціями при проведенні 
вимірювань,  діапазон  вимірювань,  запобіжні  та  коригувальні  дії  і 
характеристики  похибок  дає  можливість  отримати  уявлення  про  можливості 
лабораторії  і  прийняти  рішення  про  подальшу  доцільність  проведення 
акредитації лабораторії.  Також обов’язковим додатковим керівним документом 
для працівників вимірювальної лабораторії,  що містить у собі  організаційно-
методичні,  адміністративні  процедури  і  методи  з  організації  та  проведення 
вимірювань є «Настанова з якості». Дані документи є внутрішніми і підлягають 
відповідному  обліку  та  представляють  собою  сукупність  формалізованих 
документів, у яких наводиться систематизована інформація про вимірювальну 
лабораторію.
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Таблиця 1 – Перелік вимірювальних можливостей лабораторії на прикладі 
лабораторії питної води

Назви 
об’єкту 
вимірюв

ань

Позначення 
та назва 

методики 
вимірювань

Показники
, що 

оцінюють
ся

Фізичні 
величини, що 
вимірюються

Діапазон 
вимірюван

ь

Запобіж
ні та 

коригува
льні дії

Характерис
тики 

похибок 
або 

невизначені
сть 

вимірювань

1 2 3 4 5 6 7
Вода 
водопро
відна 
(питна), 
підземн
а 
(артезіа
нська)

ГОСТ  3351-
74  Вода 
питна. 
Методи 
визначення 
смаку, 
запаху, 
кольоровост
і і мутності

Запах, 
смак  та 
присмак 

Умовні 
одиниці

Від 0 до 5 
балів

У 
випадку
,  коли 
результ
ат 
випробу
вань 
виходит
ь  за 
встанов
лені 
діапазо
ни 
вимірю
вань, 
необхід
но 
проінфо
рмувати 
хіміка-
аналіти
ка  і 
відправ
ити 
пробу 
на 
повторн
е 
дослідж
ення 
задля 
аналізу 
причин 
невідпо
відност
ей.

∆ = ±1 бал

Забарвлен
ість 
(кольоров
ість)

Градуси 
кольоровості 

Від  1  до 
50 град.

∆  = ± (50-
10) % 

ГОСТ  3351-
74 
Нефелометр
ичний 
принцип 
визначення 
мутності 
ДСТУ  ISO 
7027:2003 
(7027:1999, 
IDT)

Каламутн
ість 
(мутність
)

Умовні 
одиниці

Від  0,5  до 
1,5 

∆  = ± 20 % 
∆  = ± (2-3) 
%

МВВ  № 
081/12-0317-
06 
Поверхневі, 
підземні  та 
зворотні 
води.  МВВ 
водневого 
показника 
(pH) 
електрометр
ичним 
методом.

Водневий 
показник

 Активність 
іонів водню

Від  1  до 
14 pH

∆  = ± 0,05 
pH

Від  3  до 
10 pH

∆   =  ± 
(0,05-0,2) 
pH

ДСТУ 
4077-2001 
Якість 
води. 
Визначенн
я pH



Висновки.  Проаналізувавши  теоретичні  засади  проведення 
акредитації  вимірювальної  лабораторії  і  покращення  метрологічного 
контролю якості визначено, що створення «Положення про вимірювальну 
лабораторію» і «Перелік вимірювальних можливостей» для лабораторії в 
рамках  вимог  ISO 17025  надає  можливість  мати  упевненість  у  виданих 
результатах,  визначати  процедури  проведення  випробувань,  вимоги  до 
персоналу лабораторії, вимоги до ЗВТ, а також навколишнього середовища, 
що загалом дозволяє вдосконалити лабораторний контроль якості.
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СЕКЦІЯ 2. МАШИНОБУДУВАННЯ, ГІРНИЧІ МАШИНИ,
МЕХАТРОНІКА

УДК 621.314.26:622.647.2 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ 
БАГАТОКРИЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ПРИВОДУ 

СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

Белицький П.В, Герасименко О., Калмиков Я.

Донецький національний технічний університет 

Розроблено  математичну  модель  цільової  функції  
багатокритеріальної  оптимізації  регульованого  приводу  
стрічкового  конвеєра  за  критеріями  енергоспоживання  на  
транспортування  вантажу  і  ресурсу  гнучкого  тягового  органу  
конвеєра.

Актуальність теми та її зв’язок із науковими задачами. Стрічкові конвеєри 
є  одним  з  розповсюджених  видів  промислового  транспорту.  Гірничі 
підприємства  інтенсивного  вуглевидобутку  орієнтовані  на  конвеєризацію 
основного  транспорту.  Одним  із  недоліків  конвеєрів  є  високі  витрати  на 
транспортування,  які  відображуються  на  собівартості  вугілля.  Питома  вага 
транспортування  вугілля  стрічковими  конвеєрами  в  собівартості  видобутого 
вугілля сягає 20 % [1]. Зниження витрат на транспортування корисної копалини 
промисловим  транспортом  підприємства  є  актуальною  науково-практичною 
задачею. 

Одним зі шляхів вирішення даної задачі є застосування на промислових 
стрічкових  конвеєрах  регульованого  приводу,  який  дозволяє  знизити 
енергоспоживання при транспортуванні та підвищити ресурс складових частин 
стрічкового конвеєра. Втім, в якості основної структури регульованого приводу 
розглядається  частотно  регульований  привод,  який  має  високі  капітальні 
витрати  й  у  більшості  випадків  потребує  розробки  алгоритмів  регулювання 
швидкості стрічки, які складно реалізувати в умовах виробництва [2]. Розробка 
більш  простої  та  дешевої  альтернативи  частотно  регульованому  приводу 
стрічкового  конвеєра  гірничого  підприємства  є  актуальною  задачею 
проектування  і  конструювання  шахтного  технологічного  і  транспортного 
обладнання.

Огляд літератури за темою досліджень. На даний момент запропоновані 
методики  розробки  регульованого  приводу  стрічкового  конвеєра,  а  також 
алгоритми  формування  навантаженості  його  приводу  при  змінній  швидкості 
транспортування.  Втім,  недостатньо  уваги  приділено  питанню  оптимізації 
структури  регульованого  приводу  гірничих  стрічкових  конвеєрів,  а  також 
обґрунтуванню перспектив використання в гірництві двошвидкісних стрічкових 
конвеєрів.  Відсутня  цільова  функція  оптимізації  регульованого  приводу 
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шахтного  стрічкового  конвеєра  [1-4],  що  робить  доцільними  подальші 
дослідження даного питання.

Постановка  задачі.  Метою  роботи  є  розробка  математичної  моделі 
цільової  функції  багатокритеріальної  оптимізації  регульованого  приводу 
стрічкового  конвеєра  за  критеріями  вартості  приводу,  енергоспоживання  на 
транспортування  вантажу  і  ресурсу  гнучкого  тягового  органу  конвеєра.  Для 
досягнення  поставленої  мети  слід  вирішити  задачі:  обґрунтувати  критерії 
оптимізації структури приводу стрічкового конвеєра та встановити їх зв’язок зі 
змінними проектування регульованого приводу стрічкового конвеєра; на основі 
методики  загальноприйнятого  розрахунку  стрічкового  конвеєра  [5]  показати 
перспективність  застосування  двошвидкісних  двигунів  у  його  регульованому 
приводі. 

Викладення  матеріалу  і  результати.  Для  вирішення  першої  задачі  було 
обрано  наступні  критерії  оптимізації  структури  регульованого  приводу 
стрічкового  конвеєра:  середньозважені  питомі  енерговитрати  W  на 
транспортування вантажу стрічковим конвеєром, які є об’єктивною кількісною 
оцінкою  ефективності  роботи  приводу  стрічкового  конвеєра  і  основою  для 
порівняння  структур  регульованого  приводу;  накопичена  пошкоджуваність 
каркасу стрічки конвеєра НП, яка характеризує ресурс гнучкого тягового органу 
даної  транспортуючої  машини  [6].  Отже,  критерії  оптимізації  структури 
регульованого  приводу  стрічкового  конвеєра  гірничого  підприємства  можна 
записати наступним чином:

  min, НПWf . (1)

Таким  чином,  цільова  функція,  яку  розроблено  за  критеріями 
середньозважених  питомих  енерговитрат  на  транспортування  вантажу  і 
накопиченої пошкоджуваності каркасу стрічки забезпечить розробку структури 
регульованого приводу стрічкового конвеєра із найменшими витратами енергії 
на  транспортування  сипкого  вантажу  і  максимальним  ресурсом  найбільш 
ненадійного вузлу даного конвеєра – стрічки. Згідно із [4; 5], середньозважені 
питомі  енерговитрати на  транспортування вантажу штрековим або уклонним 
стрічковим  конвеєром  для  j-ї  структури  регульованого  приводу  останнього 
можна записати: 
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де ηp – коефіцієнт корисної дії редуктора регульованого приводу; п – 
кількість  інтервалів  фактичної  гістограми  розподілення  вантажопотоку;  k  – 
коефіцієнт,  що ураховує місцеві  опори уздовж траси конвеєра;  qij  –  погонна 
маса вантажу на стрічці, що відповідає i-му інтервалу гістограми розподілення 
вантажопотоку для j-ї структури регульованого приводу і режиму регулювання 
швидкості стрічки,
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i
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6,3
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Qi –  вантажопотік  корисної  копалини  як  випадкова  величина;  vij – 
швидкість  стрічки,  яка  зумовлена  j-м  алгоритмом  керування  конвеєром  і 



63

відповідає і-му інтервалу гістограми розподілення вантажопотоку; q0 – погонна 
маса  стрічки;  qp

/,  qp
// -  погонна  маса  обертових  частин  верхніх  та  нижніх 

роликів,  відповідно;   ω/ -  коефіцієнт  опору  руху  стрічки;  β –  середній  кут 
транспортування;  pi –  імовірність  виникнення  і-го  вантажопотоку;  ηij – 
коефіцієнт корисної дії електричної частини  j-го регульованого приводу, який 
відповідає  і-му  інтервалу  гістограми  розподілення  вантажопотоку  [7];  ηzij – 
коефіцієнт режиму завантаженості стрічки,
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Згідно  із  [6],  накопичена  пошкоджуваність  каркасу  стрічки  конвеєра 
визначиться як
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де Aij –  амплітуди  навантаженості  каркасу  стрічки  зумовлені  j-м 
алгоритмом  керування  конвеєром,  відповідають  і-му  інтервалу  гістограми 
розподілення  вантажопотоку,  МПа  [6];  zij –  частота  виникнення  амплітуд 
навантаженості,

1 Lvz ijij ,      (6)

L – довжина конвеєра.
Із  достатньою точністю можна оцінити  відносне  значення  накопиченої 

пошкоджуваності каркасу стрічки при застосуванні j-ї структури регульованого 
приводу  і  алгоритму  керування  конвеєром,  у  порівнянні  із  нерегульованим 
приводом, за формулою:
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 1 , (7)

де vH –  номінальна  швидкість  стрічки  в  нерегульованому  приводі 
конвеєра.

Формули  (2)  –  (7)  встановлюють  залежність  критеріїв  оптимізації  від 
параметрів проектування.  Виходячи із  (1)  – (7),  цільову функцію оптимізації 
структури і режимів роботи регульованого приводу стрічкового конвеєра можна 
записати наступним чином: 

.     (8)

Формули  (2)  –  (8)  і  є  математичною  моделлю  цільової  функції,  яку 
обґрунтовано  і  розроблено  за  критеріями  середньозважених  питомих 
енерговитрат на транспортування вантажу стрічковим конвеєром і накопиченої 
пошкоджуваності каркасу стрічки конвеєра.

Для  вирішення  другої  задачі  обрано  характеристики  реального 
вантажопотоку  на  конвеєрі  вугільної  шахти  [8],  який  підпорядковується 
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нормальному  закону  розподілення  із  максимальним  значенням  1500  т/год., 
математичним  очікуванням  134  кг/с  (482  т/год.)  і  середньоквадратичним 
відхиленням 66,4 кг/с (239 год.). 

На підставі даних [8] побудовано гістограму розподілення вантажопотоку, 
яку приведено на рисунку 1. На рисунку також зображено графіки залежності 
питомих  енерговитрат  на  транспортування  сипкого  вантажу  і  коефіцієнту 
режиму завантаженості стрічки конвеєра від вантажопотоку в разі застосування 
нерегульованого  приводу  (базовий  варіант  I)  і  двошвидкісних  двигунів  зі 
співвідношенням низької та високої швидкостей 1:2 у регульованому приводі 
конвеєра (пропонований варіант II).

Рисунок  1  -  Графіки  залежності  питомих  енерговитрат  на 
транспортування сипкого вантажу і коефіцієнту режиму завантаженості стрічки 
конвеєра  від  вантажопотоку  в  разі  застосування  нерегульованого  приводу  і 
двошвидкісних двигунів зі співвідношенням швидкостей 1:2:

W(I),  W(II)  –  питомі  енерговитрати  на  транспортування  вантажу 
конвеєром  із  нерегульованим  приводом  і  двошвидкісними  приводними 
двигунами  зі  співвідношенням  швидкостей  1:2,  відповідно;  ηz(I),  ηz(II)  – 
коефіцієнт  завантаженості  стрічки  конвеєра  із  нерегульованим  приводом  і 
двошвидкісними приводними двигунами зі  співвідношенням швидкостей 1:2, 
відповідно

З  аналізу  залежностей  рисунку  1  видно,  що  в  разі  застосування 
двошвидкісних двигунів зі співвідношенням низької та високої швидкостей 1:2 
у  регульованому  приводі  конвеєра  спостерігається  більш  раціональне 
заповнення стрічки конвеєра на низькій швидкості, яку включають при низьких 
значеннях вантажопотоку  Qij≤0,5Qmax.  Внаслідок цього в останньому випадку 
мають  місце  менші  питомі  енерговитрати,  аніж  при  застосуванні 
нерегульованого  приводу.  Це  є  резерви  зменшення  енергоспоживання  при 
транспортуванні сипкого вантажу. Отже, холостий хід конвеєра істотно впливає 
на енергоспоживання при функціонуванні  конвеєра,  в  тому числі  при роботі 
останнього при неповній завантаженості стрічки.

η
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Згідно із результатами математичного моделювання за (2) – (8), отримані 
наступні  параметри  роботи  горизонтального  стрічкового  конвеєра  довжиною 
1000 м із розподіленням вантажопотоку, отриманим в представницьких умовах 
[8]: 

11.середньозважені  питомі  енерговитрати  на  транспортування  сипкого 
вантажу стрічковим  конвеєром: в базовому варіанті – 9,1 кВт∙год/(т∙км), в 
запропонованому  варіанті  –  2,9  кВт∙год/(т∙км),  очікуване  зниження 
енергоспоживання – до 68 %;

12.відносна  накопичена  пошкоджуваність  каркасу  стрічки:  в  базовому 
варіанті  –  1,  в  запропонованому  варіанті  –  0,5,  очікуване  підвищення 
ресурсу стрічки – в 2 рази.
Вищесказане вказує на доцільність застосування двошвидкісних двигунів 

із  співвідношенням низької  та  високої  швидкостей 1:2 у приводі  стрічкового 
конвеєра для регулювання швидкості у режимах транспортування вантажу.

Висновки. В результаті дослідження встановлено: 
1)  Середньозважені  питомі  енерговитрати  на  транспортування  вантажу 

стрічковим конвеєром і відносна накопичена пошкоджуваність каркасу стрічки 
конвеєра є об’єктивними кількісними оцінками критеріїв оптимізації структури 
регульованого приводу стрічкового конвеєра.  За цими критеріями розроблено 
математичну модель цільової функції оптимізації структури приводу конвеєра, 
яка  ураховує  завантаженість  стрічки,  закон  розподілення  вантажопотоку  і 
коефіцієнт корисної дії електричної частини приводу конвеєра;

2)  Отримані  такі  результати  моделювання  роботи  горизонтального 
стрічкового конвеєра із нерегульованим приводом і двошвидкісними двигунами 
в  регульованому  приводі  стрічкового  конвеєра  довжиною  1000  м  із 
розподіленням вантажопотоку, отриманим в представницьких умовах: очікуване 
зниження енергоспоживання для конвеєра із регульованим приводом – до 68 %; 
очікуване підвищення ресурсу стрічки конвеєра з регульованим приводом – в 2 
рази.  Це  вказує  на  доцільність  застосування  двошвидкісних  двигунів  із 
швидкостей  1:2  для  регулювання  швидкості  у  режимах  транспортування 
вантажу.

Напрямки подальших досліджень: розробка простору проектування для 
оптимізації  структури  і  режимів  роботи  регульованого  приводу  стрічкового 
конвеєра; вибір оптимальної структури і режиму роботи регульованого приводу 
стрічкового конвеєра за критеріями зниження витрат на привод і підвищення 
ресурсу конвеєра.
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПІДВІСКИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
НА НАВАНТАЖЕНІСТЬ 

ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМБАЙНУ ВИБОРЧОЇ ДІЇ
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На  основі  математичного  моделювання  встановлені  
закономірності  впливу  жорсткості  системи  підвіски  і  зазорів  в  
направляючих  виконавчого  органу  прохідницького  комбайна  на  
навантаженність  системи  підвіски  при  постійному  і  
синусоїдальному зовнішньому навантаженні.

On the basis of mathematical modeling, regularities are established for  
the effect of the stiffness of the suspension system and the gaps in the  
guides of roadheader´s executive body on the loading of the suspension  
system with a constant and sinusoidal external load.

Сучасним  напрямком  розвитку  вугледобувної  промисловості  є 
інтенсифікація  видобутку вугілля  з  очисного  вибою до 10-ти і  більше тисяч 
тонн  на  добу  [1].  Однією  з  умов  реалізації  високих  можливостей  нової 
видобувної  техніки  є  своєчасна  підготовка  очисних  вибоїв  -  за  період 
відпрацювання лави повинна бути підготовлена і оснащена обладнанням нова, 
внаслідок  чого  подальше  поліпшення  технічного  рівня  прохідницьких 
комбайнів  є  актуальною  проблемою.  Виконані  останнім  часом 
експериментальні  і  теоретичні  дослідження  спрямовані  на  пошук  шляхів 
підвищення  продуктивності  і  надійності  прохідницьких  комбайнів  шляхом 
вирішення задач оптимізації параметрів виконавчого органа [2] та систем його 
приводу  і  подачі  [3].  Однак  вивченість  закономірностей  навантаженності 
системи  підвіски  виконавчого  органу  комбайна,  зокрема,  впливу  зазорів  на 
динамічність навантажень, на сьогодні є недостатньою і потребує подальших 
експериментальних і теоретичних досліджень. 

Для  оцінки  впливу  зазорів  в  направляючих  виконавчого  органу 
стрілоподібного  прохідницького  комбайна  на  навантаженість  його  системи 
підвіски  при  різних  параметрах  її  жорсткості  і  зовнішнього  навантаження 
розроблена  розрахункова  схема,  наведена  на  рис. 1.  Розрахункова  схема 
представляє собою висувну частину виконавчого органу у вигляді коронки 1, 
жорстко закріпленої на балці 2, яка шарнірно зафіксована в стрілі 3. На схемі 
також  показані:  С  -  приведена  жорсткість  зони  упору  висувної  частини  зі 
стрілою,  Δ/2  -  половина  величини  зазору  в  направляючих,  а  і  l  –довжина 
направляючої  і  висувної  частини стріли відповідно.  При взаємодії  коронки з 
гірничим масивом на ній формується зовнішнє навантаження Fвн, що викликає 
коливання виконавчого органу в направляючих, що, в свою чергу, призводить до 
виникнення сили пружності Fупр в момент контакту висувної частини зі стрілою.
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Рисунок  1  -  Розрахункова  схема  для  опису  руху  висувної  частини 
виконавчого органу щодо стріли

На  основі  розрахункової  схеми  розроблена  математична  модель  руху 
висувної частини виконавчого органу щодо стріли  у вигляді:

                 Ιφ''= Fвн 
.l - Fупр 

.а,
   Fупр=0,  якщо |φ.a| ≤ Δ/2,
   інакше   Fупр= C φ / |φ| . ( | φ |.a – Δ/2),  

де 
Ι - момент інерції висувної частини виконавчого органу щодо шарніра;
φ - кут повороту висувної частини в направляючих.
Для  проведення  модельних  досліджень  був  розроблений  план 

експерименту,  який  передбачав  фіксацію  сили  пружності   Fупр в  момент 
контакту  висувної  частини  виконавчого  органу  з  направляючою  стріли  при 
різному характері зовнішнього навантаження (постійному: Fвнп =20; 50; 100 кН; 
синусоїдальному - Fвнс = 50sin3t; 50sin6t;  50sin9t;  50sin12t) для різних значень 
величини  зазору  (Δ   = 0.0005 м;  0.001 м;  0.002 м)  і  жорсткості  упору  (С 
 = 50000 кН/м; 100000 кН/м; 200000 кН/м).

В  ході  досліджень  фіксовані  значення  сили  пружності  Fупр значно 
відрізнялися від очікуваних (сили пружності в статиці), тому в якості критерію 
оцінки впливу величини зазору на навантаженність елементів системи прийнято 
коефіцієнт  динамічності  kд,  рівний  відношенню  сили  пружності,  отриманої 
модельним шляхом, до сили пружності в статиці.
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У  якості  прикладу,  на  рис. 2  наведені  залежності  коефіцієнта 
динамічності  від  величини  жорсткості  для  постійного  зовнішнього 
навантаження, а на рис. 3  - залежності коефіцієнта динамічності від частоти 
для  синусоїдального  навантаження  при  величині  зазору  0.002 м.  На  рис. 4 
наведені  залежності  максимальних  значень  коефіцієнта  динамічності  від 
величини зазору при різних значеннях жорсткості упору для синусоїдального 
зовнішнього навантаження.

Рисунок 2 -  Залежності  коефіцієнта динамічності  від жорсткості  упору 
при різних значеннях постійного навантаження і величині зазору 0.002м

Рисунок  3  -  Залежності  коефіцієнта  динамічності  від  частоти 
синусоїдального  навантаження  при  заданих  значеннях  жорсткості  і  величині 
зазору 0.002м
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Рисунок 4 - Залежності максимальних значень коефіцієнта динамічності 
від  величини  зазору  при  різних  значеннях  жорсткості  упору  при 
синусоїдальному зовнішньому навантаженні

Таким  чином,  на  основі  аналізу  результатів  досліджень  встановлено 
наступні  закономірності  впливу  жорсткості  системи  підвіски  і  зазорів  в 
направляючих виконавчого органу прохідницького комбайна на навантаженість 
системи підвіски при постійному і синусоїдальному зовнішньому навантаженні:

-  при  додаванні  постійного  зовнішнього  навантаження  коефіцієнт 
динамічності kд збільшується зі збільшенням жорсткості упору (50000 - 200000 
кН/м)  і  величини зазору  (0,0005-0.002 м)  з  2.1  до  5.6  і  знижується з  ростом 
величини зовнішнього навантаження (20 - 100 кН);

-  при  додаванні  синусоїдального  зовнішнього  навантаження  величина 
коефіцієнта динамічності kд залежить від його частоти, при цьому досягає свого 
максимального  значення  kдmax на  частоті  fmax,  яка  залежить  від  жорсткості  і 
величини зазору. При збільшенні зазору з 0.0005 м до 0.002 м fmax знижується з 
1 Гц до 0.4 Гц. Коефіцієнт динамічності збільшується на частотах від 0 до fmax і 
зменшується при f  > fmax;

-  максимальні  значення  коефіцієнта  динамічності  kдmax при  додаванні 
синусоїдального зовнішнього навантаження збільшуються з  ростом величини 
зазору і жорсткості упору з 1.6 до 3,0.
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Встановлено,  що  фактором  істотно  обмежуючим  добову  
технічну продуктивність бурошнекової установки є витрати часу  
на  виконання  допоміжних  операцій.  Для інтенсифікації  виймання  
тонких  пластів  запропонована  схема  бурошнекового  виймання  з  
розширенням свердловини.

It  is  established  that  the  factor  that  significantly  limits  the  daily  
technical performance of the drill  rig is the time required to perform  
auxiliary operations. To intensify the excavation of thin seams, a scheme  
of a drilling with a borehole extension is proposed.

Основною сировинною та  енергетичною базою всіх  галузей  народного 
господарства  України  є  гірничодобувна  промисловість.  Загальні  державні 
запаси вугілля оцінюються в 110 млрд тонн, промислові – в 7,13 млрд. Аналіз 
розподілу  промислових  запасів  вугілля  за  потужністю  пластів  показує,  що 
понад 80 % з них складають дуже тонкі (0,55-0,7 м) і тонкі (0,7-1,2 м) пологі 
пласти [1]. Крім того, у дуже тонких пластах залягають вугілля високої якості 
(середньозважена зольність пластів потужністю до 0,8 м знаходиться в межах 
13 %). 

Існуюча техніка і технологія видобутку вугілля на тонких пластах, багато 
в  чому  вичерпали  свої  технічні  можливості,  а  для  розробки  тонких  пластів 
вугілля  -  непридатні.  Засоби  механізації,  засновані  на  використанні 
механізованих  кріплень,  не  можуть  застосовуватися  на  пластах  потужністю 
менше  ніж  0,8 м  [2].  Виймання  таких  пластів  потребує  нових  безлюдних 
способів  відпрацювання,  що  могли  б  забезпечити  високу  продуктивність  з 
малими енерговитратами.  Одним з  таких способів  є  бурошнекова технологія 
виймання без необхідності кріплення призабійного простору.

Сучасний бурошнековий комплекс (рис. 1) становить собою пристрій 2, 
що  містить  дві  гілки  секційного  спареного  шнекового  ставу  1  з  ріжучими 
органами розміщеними у вибої свердловини. Шнекові стави розташовані з боків 
центрального ставу і з'єднані з приводами подачі та обертання, розташованими 
на  штреку.  В  робочому  режимі  ріжучі  органи  руйнують  вугільний  пласт,  а 
обертові шнекові стави підхоплюють відбите вугілля і транспортують його по 
всій довжині свердловини до відкаточного штреку, де воно перевантажується на 
конвеєр 3.
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Рисунок 1 – Схема бурошнекової установки

Теоретична продуктивність бурошнекової установки складає:

бур

ш

t

SL
Q


 , т/хв,

де шL  - довжина штанги, м; S  - площина поперечного перетину гірничої 
виробки, м2;  - щільність вугілля, т/м3; бурt  - час на буріння, хв.

Тоді, технічна продуктивність бурошнекового виймання визначається як:

добур

бур
тех tt

t
QQ


 , т/хв.,

де  доt  -  час на виконання допоміжних операцій,  віднесений до одного 
робочого циклу буріння:

поросфсзоспошзошпшдо tttttttt  , хв.,

де  пшt  -  витрати  часу  на  подачу  штанги,  хв.;  зошt -  витрати  часу 
на з'єднання обертача зі штангою;  пошt  -  витрати  часу  на подачу 
обертача зі штангою, хв.; зосt  -  витрати часу на з’єднання обертача зі  ставом, 
хв.; фсt  - витрати часу на фіксацію ставу, хв.; росt  - витрати часу на роз’єднання 
обертача зі ставом, хв.;  поt  - витрати часу на повернення обертача у вихідне 
положення, хв.

Аналіз  продуктивності  бурошнекових  установок  з  урахуванням  витрат 
часу на виконання допоміжних операцій при довжині штанги 2 м і швидкості її 
подачі  2  м/хв  дозволяє  зробити  припущення,  що  тривалість  роботи 
бурошнекової установки складає не більше 1 хв при тому, що час, витрачений 
на виконання допоміжних операції,  складає приблизно 11 хв.  Це означає,  що 
технічна продуктивність суттєво залежить від тривалості допоміжних операцій.
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На  рис.  2  наведені  залежності  добової  технічної  продуктивності  добQ  
бурошнекового  виймання  з  загальним  часом  по  виїмці  вугілля  20 годин 
протягом доби від швидкості подачі  nV  при різних значеннях витрат часу на 
виконання допоміжних операцій за цикл доt  (0; 2; 5; 11 хв).

Рисунок 2 - Залежності добової технічної продуктивності  виймання від 
швидкості подачі при різних значеннях витрат часу на виконання допоміжних 
операцій

Аналіз  залежностей,  зображених  на  рис.  2,  показує,  що  максимально 
можлива  добова  технічна  продуктивність   бурошнекового  виймання  при 
швидкості подачі 0,5 м/хв досягає 475 т/добу, а при збільшенні витрат часу на 
виконання  допоміжних  операцій  зменшується,  та  при  доt =11 хв  складе 
127 т/добу, а це - лише 26 % від максимально можливої добової продуктивності. 
При  швидкості  подачі  2 м/хв  максимально  можлива  добова  технічна 
продуктивність бурошнекового виймання досягає 1900 т/добу, а зі збільшенням 
витрат часу на виконання допоміжних операцій до відмітки  доt =11хв. складе 
лише 158 т/добу,  що рівноцінно  8 % від  максимально можливої  та  в  3  рази 
менше,  ніж  при  швидкості  подачі  0,5 м/хв  і  тих  саме  витратах  часу  на 
допоміжні операції.

Таким чином, зрозуміло, що без адекватної системи нарощування штанги 
бурошнековий спосіб виймання тонких пластів не приведе до бажаного ефекту. 
Отже,  для  інтенсифікації  видобутку  тонких  пластів  потужністю  від  0,55 м 
бурошнековою  установкою  її  структура  і  параметри  мають  забезпечувати 
істотне зниження витрат часу на виконання допоміжних операцій. 

З  метою  збільшення  добової  технічної  продуктивності  і  зменшення 
тривалості  виконання  допоміжних  операцій  запропоновано  застосування  не 
однієї,  а  декількох бурошнекових установок,  розташованих на  одній  ділянці. 
Можлива  схема  видобутку  вугілля  у  такий  спосіб  представлена  на  рис. 3  і 
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передбачає при розширенні свердловини і поступовому демонтажі перенесення 
знятих штанг на нову ділянку, яка в цей час тільки забурюється. 

Рисунок 3 - Схема бурошнекового виймання з розширенням свердловини

Таким  чином,  технологія  і  структура  запропонованої  бурошнекової 
машини забезпечить інтенсифікацію виймання  пластів потужністю від 0,55 м за 
рахунок  виймання  вугілля  додатковим  виконавчим  органом  для  розширення 
свердловини під час перемонтажу штанг. Напрямком подальших досліджень є 
оптимізація структури та параметрів бурошнекової установки для інтенсивної 
виїмки тонких пластів.
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СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЯКІСНИХ ПОВЕРХОНЬ ВАЛІВ ПРИ ЇХ 
МЕХАНІЧНІЙ ОБРОБЦІ

Калмиков В.С., Калафатова Л.П.

Донецький національний технічний університет

Проведені  дослідження впливу способів  механічної  обробки,  типу  
інструментів і  режиму різання на забезпечення заданих якості  і  
точності  відповідальних  поверхонь  валів.  Запропоновано  рівень  
технологічної собівартості як критерій оцінки вибраних варіантів  
обробки.

The researches of influence of methods of mechanical processing, type of  
tools and a mode of cutting on maintenance of the given quality and  
accuracy of responsible surfaces of shafts have been carried out. The  
level  of  technological  cost  is  proposed  as  a  criterion  for  evaluating  
selected processing options.

Важливим  завданням  сучасного  машинобудування  є  автоматизація 
виробництва  та  випуск  конкурентоспроможної  продукції.  Раціонально 
розроблений  технологічний  процес  (ТП)  суттєво  впливає  на  собівартість 
випуску продукції, витрати на обладнання та інструмент. Значну складність у 
виробництві  продукції  додають  високоточні  поверхні,  які  є  обов’язковим 
елементом  конструкції  деталей  типу  «вал»  -  одних  з  найбільш  поширених 
деталей редукторів різного типу, в тому числі і редукторів стрічкових конвеєрів. 
Уся  складність  обробки  подібних  деталей  полягає  в  тому,  що  виробнику 
потрібно  забезпечити  задану  якість  поверхні  (на  валах  зазвичай  такими 
поверхнями є шийки, що контактують з елементами підшипників) і при цьому 
собівартість  випуску  продукції  повинна  бути  якомога  меншою.  З  метою 
отримання якісних поверхонь аналізують і підбирають різні варіанти виконання 
технологічних операцій при їх механічній обробці.

Існує значна кількість способів обробки, які забезпечують потрібні якісні 
характеристики  виробів  [1].  Розглянемо  декілька  з  них,  що  найчастіше 
застосовуються при обробці валів. До їх складу відносяться:

7. Тонке точіння.
8. Шліфування.
9. Алмазне вигладжування.

Метод  тонкого  точіння  найчастіше  застосовують  в  автомобільному, 
авіаційному, гірничому виробництві. Цей метод використовується при обробці 
циліндричних, конічних поверхонь, обробці уступів, фасок та торців. Точність 
розмірів,  користуючись  тонким  точінням,   може  бути  виконана  по  6  ...  8 
квалітету [2]. Більш високу точність можна отримати при обробці кольорових 
металів,  для яких знос інструмента значно менше,  ніж при обробці  сталі  та 
чавуну.

При цьому методі використовуються: різці з пластинками твердого сплаву, 
кераміки  та  алмазні  різці.  В  залежності  від  виду  оброблюваного  матеріалу, 
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кожен інструмент має свої переваги і свої недоліки. Різці, оснащені алмазами, 
довговічніші за твердосплавних, але із-за підвищеної крихкості їх використання 
вимагає особливої попередньої підготовки поверхні, що буде оброблятися. Вони 
дозволяють працювати багато годин без  переточування і  переналагодження і 
тим  самим  обробляти  велику  кількість  однакових  деталей  з  дотриманням 
високої точності розмірів і чистоти поверхні (до Rа = 0,5 мкм).

Наступним  методом  отримання  якісної  поверхні  є  шліфування  –  вид 
абразивної обробки, при якій швидкість різання (швидкість руху інструменту) 
становить  vк до 40 м/с,  а швидкість руху подачі  залежить від схеми різання. 
Його можуть здійснювати як заготов, так і абразивний інструмент. В залежності 
від поверхні, яку потрібно обробити, застосовують різні методи шліфування. Це 
значно  полегшує  обробку  деталі  та  зменшує  собівартість  на  витрати  по 
інструменту.  До  шліфування  подаються  високі  вимоги  по  точності  розмірів, 
геометричної форми і якості обробки [1].

Метод  алмазного  вигладжування.  Алмазне  вигладжування  -  процес 
пластичної  поверхневої  деформації  (ППД)  вихідного  мікропрофілю 
оброблюваної  поверхні  під  дією  зусилля,  що  прикладене  до  алмазу,  який  у 
спеціальній оправці переміщується відносно неї. Процес пластичної деформації 
призводить  до  згладжування  мікронерівностей  оброблюваної  поверхні  і 
заповнення  впадин  мікропрофілю  об'ємом  металу  його  деформованих 
нерівностей.

Застосування  природних  алмазів  для  реалізації  способу  ППД  якісно 
змінює цей процес. Створюється можливість отримати виключно високий клас 
чистоти  поверхні  майже  на  всіх  пластичних  металах  і  сплавах  будь-якої 
твердості.  Зусилля,  з  яким  здійснюється  процес  вигладжування  алмазом, 
дозволяють  обробляти  тонкостінні  і  маложорсткі  вироби,  при  зміцненні  їх 
поверхневого  шару.  Все  це  стає  можливим  завдяки  винятковим  фізико-
механічним  та  експлуатаційним  властивостями  алмаза  як  інструментального 
матеріалу.

Ефективність  кожного  з  перерахованих  способів  залежить  від 
обгрунтованості  та  доцільності  їх  використання,  правильного  вибору 
параметрів режиму обробки (швидкості різання v, подачі s, глибини різання t), 
що встановлюються згідно з умовами обробки та якістю і точністю поверхні, 
які потрібно отримати, вибору інструменту. Для різних умов обробки вартість 
інструменту  та  витрати  на  його  відновлення  можуть  значно  знизити 
продуктивність випуску продукції та підвищити її собівартість.

Вибір  та  використання  параметрів  механічної  обробки,  яка  забезпечує 
необхідний рівень точності і якості при заданій продуктивності,  базується на 
результатах  рішення  задачі  оптимізації,  де  в  якості  критерію  прийнята 
технологічна собівартість процесу Ст. Вона представлена залежністю [3]

Ст = С1 + С2 + С3 + С4 + С5,

де  С1 -  непродуктивні  витрати,  що  припадають  на  одну  деталь  і  які 
включають  вартість  закріплення  і  зняття  однієї  деталі,  вартість  простою 
обладнання; С2 - вартість машинного часу обробки (С2 = f (v, s, t)); С3 - вартість 
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часу на зміну інструменту; С4 - вартість інструменту, віднесена до однієї деталі; 
С5 - вартість матеріалу оброблюваної деталі.

Саме  цей  показник  (технологічна  собівартість)  показує,  на  скільки 
конкурентоспроможна  продукція  того,  чи  іншого  виробництва.  Адже 
отримуючи  якісні  і  точні  деталі,  при  цьому  маючи  невелику  собівартість  їх 
вироблення, можна впливати на зростання рівня машинобудування. Шляхами 
регулювання технологічної собівартості є зменшення: часу машинної обробки 
деталі; простоїв обладнання; вартості інструменту та відновлення його ріжучої 
здатності; часу зміни та переналагодження інструменту. За рахунок правильно 
вибраного  методу  обробки  деталі,  конструкції  та  матеріалу  інструменту, 
способів його відновлення можна значно зменшити технологічну собівартість 
процесу  обробки  при  врахуванні  того  фактору,  що  неправильно  підібраний 
матеріал  інструменту  і  сам  інструмент  можуть  погіршити  рівень  якості 
продукції. Також, варіюючи параметрами режиму обробки, можна підвищити її 
продуктивність, але при цьому необхідно брати до уваги ті технічні обмеження 
на  процес  оптимізації,  що  пов’язані  з  можливістю  виникнення  негативних 
наслідків  (наприклад,  підвищення  температури  в  зоні  різання,  підвищеного 
зносу  інструменту,  тощо),  що  негативно  відіб’ється  на  якості  і  точності 
обробки.

Таким чином, вирішення задачі оптимізації процесу механічної обробки 
високоякісних деталей в конкретних умовах виробництва є складним технічним 
завданням, яке потребує подальших досліджень.

 

Перелік посилань
1. Качество машин: Справочник. В 2 т. Т. 1/ А.Г. Суслов, Э.Д. Браун, Н.А. Виткевич и 

др. – М.: Машиностроение, 1995. - 256 с.
2. Кочергин А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и станочных 

комплексов / А.И. Кочергин. – М: Машиностроение, 1991. – 384 с.

3. Армарего И.Дж., Браун P.Х. Обработка металлов резанием / И.Дж. Армарего, Р.Х. 
Браун - М.: Машиностроение, 1977. – 325 с.



78

УДК 621.873

ОБГРУНТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРОТИУГІННИХ ЗАХВАТІВ 
ПОРТАЛЬНИХ ТА КОЗЛОВИХ КРАНІВ

Коваленко М.С., Таровик М.Г., Крупко В.Г.

Донбаська державна машинобудівна академія

Розроблені  основні  напрямки  удосконалення  конструкцій  
протиугінних  захватів,  за  рахунок  збільшення  сил  тертя  між  
елементами захватів і рейковим шляхом.

Актуальність  питання.  Значна  кількість  козлових  і  портальних  кранів 
експлуатується  на  відкритих  складах,  в  портах  на  перевантажувальних 
майданчиках.  В  сучасних  умовах  на  них  можуть  впливати  значні  вітрові 
навантаження,  характер  зміни  яких  по  напрямку  і  величині  може  різко 
змінюватися,  тому  такі  крани  за  умов  безпечної  експлуатації  повинні 
оснащуватись  надійними протиугінними захватами.  Крани,  що працюють  на 
відкритому  повітрі,  піддаються  вітровому  навантаженню  (РД 24.090.102-01.). 
При тиску вітру, що перевищує 250 Па або 400 Па для відповідних районів, 
крани  повинні  припиняти  роботу.  При  значних  навітряних  площах  кранів  і 
ураганному вітрі тиском до 1000 Па, зусилля  угону досягає значних величин, 
але кран повинен утримуватися на одному місці.

З метою запобігання угону кранів, що працюють на відкритому повітрі, 
вони  обладнаються  пристроями  проти  угону,  які  мають  різноманітні 
конструкції.

Протиугінні  пристрої  потрібні  для  втримання  крана,  що  працює  на 
відкритому  повітрі,  від  мимовільного  переміщення  по  рейковому  шляху  під 
дією  вітру,  який  перевищує  граничний  робочий  вітер.  Ними  повинні  бути 
забезпечені  баштові,  козлові,  портальні  й  інші  крани,  що переміщаються  по 
рейковому  шляху.  Мостові  крани,  що  працюють  на  відкритому  повітрі, 
пристроями проти угону можна не забезпечувати, якщо гальмо розраховане на 
втримання  крана  під  дією  вітру.  Максимальні  зусилля  угону  крана  вітром 
визначаються по слідуючим методикам : сила, що утримує кран від угону Р1 

повинна бути не менша за  розрахункове зусилля угону крану Р2.

Відповідно  до  Правил  будови  та  безпечної  експлуатації 
вантажопідйомних кранів  пристрої повинні утримувати кран від угону вітром 
неробочого стану[3].

Р1 > Р2 або Р ∙ 1 = к·Р2 (Н),

де к ≥1,2 - коефіцієнт запасу; довідкові матеріали рекомендують ≥1,5 [1]. 

Р1 = n ∙ m ∙ f ∙ N Н,

де  n - число затискних деталей захоплення; у кліщових і ексцентрикових 
n =2, для остановів n = 1;

m - число захоплень на крані;
N - нормальне зусилля, що притискує деталь захоплення до рейки (рис. 1) 
f = (0,15…0,30) - коефіцієнт тертя.
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Розрахункове зусилля угону крану вітром

P2 = Wв - W ,Н

де Wв - повне найбільше вітрове навантаження на кран неробочого стану, 
діюча уподовж підкранового шляху; визначається по ГОСТу 1451-77;

W  -  опір  пересуванню  крану  за  вирахуванням  опору  ходових  не 
приводних коліс і гальмівного зусилля приводних коліс, приведеного до ободів 
цих коліс.

Приведені  формули  є  основою  міцнісного  розрахунку  різних  типів 
противоугоних пристроїв .

Затискне зусилля на голівці рейки з формули

 

Робоча площа губок захоплення

де[�]-   допустиме  напруження  зминання  в  МПа  приймається  для 
загартованої  сталі  марок  65Г  і  60С2  (при  твердості  поверхні  НВ  350-450) 
рівним 200-250 МПа, для незагартованої  сталі марок 45 або 50 – 80 МПа.

Нижче розглядаються особливості розрахунків, пов'язаних з відмінністю 
типів захоплень.

Кліщові  захоплення  з  ручним  приводом.  Момент  на  осі  гвинта, 
необхідний для створення утримуючого кран зусилля (тобто притиску N губок 
до рейки)  рівний для захоплень з горизонтальними гвинтами 

і для захоплень у вертикальним натискним гвинтом і планками розпорів, 
розташованими під кутом β до вертикалі

При затиснутих кліщах зазвичай приймається β = (60…70°).
де r - середній радіус різьблення гвинта в мм;
α- кут підйому гвинтової лінії, для само гальмуючого гвинта α≈4÷5°;
p - кут тертя гвинта в гайці; при парі сталь - бронза р≈4-6°, при сталевій 

парі р =8/9°; а і b - плечі важільної системи.
Моменти не повинні перевищувати величину моменту, який розвивається 

робітником при нормальному зусиллі:

Мр = Pp ∙ R Н·м,

де R - плече руків'я в мм;
Рр =  250-300  Н  -  зусилля  з  боку  робітника  при  короткочасній  роботі.

(≥5хв).

Н.
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Якщо  Мр менше  необхідних  моментів,  то  до  гвинта  пристроюється 
передача,  що зменшує  момент.  Запаси  міцності  в  деталях  призначаються  по 
роботі чи іншим джерелам.[1]

a) б)

Рис 1. Принципові схеми протиугінних захватів
 а)  існуючі  клиновидні  з  зачепленням  бокових  стінок  рейки;  б) 

пропонований механічний з ексцентриковим захватом рейок по біговій доріжці.
Недоліком  існуючих  конструкцій  можна  вважати  обмежену  площу 

контакту між рейкою та захватним пристроєм, та можливість зменшення зусиль 
взаємодії силових елементів у клиновому, та гвинтовому пристрої проти угону.

На  кафедрі  ПТМ  проводиться  дослідження  по  підвищенню  безпечної 
експлуатації наведених кранів за рахунок удосконалення конструкцій і методів 
розрахунку протиугінних захватів .Так на рис. 1б  наведена принципово нова 
схема  нового захвату у якого забезпечена сила тертя між «біговою доріжкою» 
рейки  та  ексцентриковим  шатуном.  Це  дозволить  підвищити  «керованість» 
процесом  останова  або  утримання  крана  і  забезпечити  його  стійкість  при 
підвищених вітрових навантаженнях.

Перелік посилань
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ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПУ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТА ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМБАЙНА 

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ПОРОДАХ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ 

Скіба М.С., Семенченко А.К.

Донецький національний технічний університет

Наведено  порівнювальний  аналіз  за  силовими  і  енергетичними 
показниками  руйнування  міцних  порід  різцевим  і  шарошковим  
інструментом. Показана доцільність використання шарошок при  
створенні прохідницьких машин  нового технічного рівня.

The  comparative  analysis  by  power  and  energy  characteristics  of  
destruction the hard rocks of cutting tool and milling cutter. The milling  
cutter  has  a  rational  application  in  making  roadheaders  the  new 
technical level.

Сучасним  напрямком  розвитку  вугледобувної  промисловості  є 
інтенсифікація  видобутку  вугілля  із  лави.  Умовою  реалізації  високих 
можливостей нової видобувної техніки є своєчасна підготовка очисних вибоїв. 
Однак при проведенні  підготовчих виробок в оброблюваному масиві  можуть 
зустрічатися породи підвищеної міцності, руйнувати які різцевим інструментом 
не  завжди  доцільно.  Тому  стає  питання  заміни  різців  більш  універсальним 
робочим  інструментом,  який  характеризується  високою  продуктивністю  і 
низькою енергоємністю руйнування.

Аналіз  літературних  джерел  показує,  що  різцями  відбивають  значно 
більший об’єм порід, ніж іншими інструментами разом узятими [1, 2]. Однак 
суттєвим  недоліком  різання  є  обмеженість  у  застосуванні  на  породах  малої 
міцності.  При різанні частина енергії,  підведеної до різця,  йде на відбійку, а 
інша частина - на подолання тертя різця об породу, внаслідок чого виділяється 
так багато тепла, що матеріал різця може плавитись. Таким чином, руйнувати 
міцні  породи  різанням  недоцільно  внаслідок  швидкого  зношування  і  частої 
заміни різцевого інструмента,  що веде до значного зниження продуктивності 
прохідницьких  комбайнів.  Необхідно  шукати  більш  довговічний 
альтернативний  інструмент,  в  якості  якого  можуть  бути  використані  дискові 
шарошки зі застосуванням яких на руйнування витрачається не менше 98,4% 
енергії,  підведеної  до  породи.  Звідси  зрозуміло,  що  шарошка  значно  менше 
зношується в порівнянні з різцем. 

Для остаточного висновку щодо перспективності застосування шарошок в 
якості  робочого  інструмента  прохідницьких  машин  необхідно  порівняти 
значення  силових  і  енергетичних  параметрів  руйнування  міцного  вугілля 
різцевим і міцної породи шарошковим інструментом з однаковими значеннями 
товщини стружки і кроку установки інструменту на основі обраного критерію 
порівняння.

Вирішення  поставленого  завдання  здійснювалося  шляхом  визначення 
відносних зусиль різання і подачі, а також питомих енерговитрат (приведених 
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до  одиниці  міцності)  при  руйнуванні  вугілля  різцями  і  породи  шарошками. 
Значення цих параметрів, при руйнуванні вугілля різцем, визначалися на основі 
наступних вихідних даних: коефіцієнт міцності вугілля 3f ; показник ступеня 
крихкості пласта при різанні  5,3E ; потужність пласта  2,1pH м; тип різця – 
3Р4.80М; різець не затуплений; кут нахилу різця  45 º;  схема руйнування – 
шахова;  швидкість  подачі  5,3nV м/хв;  швидкість  різання  5,2pV  м/с.  При 
руйнуванні  породи  шарошкою  розглядалися  наступні  вихідні  дані:  міцність 
породи  ;10f  діаметр шарошки  150шD  мм, руйнування породи відбувається 
роздавлюванням.

Визначення  зусиль  різання  і  подачі  для  різців  здійснювалося  по 
залежностях,  наведених  в  роботі  [1].  Визначення  зусиль  різання  і  подачі  на 
шарошці  здійснювалося  по  залежностях,  наведених  в  роботі  [2].  Питомі 
енерговитрати руйнування для різців  та  шарошок визначалися за  формулою, 
наведеною в роботі [3].

Залежності зусилля різання на шарошці від товщини стружки при різних 
значеннях  кроку  установки  інструменту  та   відношення  зусилля  різання  на 
шарошці  до  зусилля  різання  на  різці,  приведених  до  одиниці  міцності, 
зображені на рис. 1.

Залежності зусилля подачі на шарошці від товщини стружки при різних 
значеннях  кроку  установки  інструменту  та   відношення  зусилля  подачі  на 
шарошці до зусилля подачі на різці, приведених до одиниці міцності, зображені 
на рис. 2.

Залежності  питомих  енерговитрат  руйнування  породи  шарошкою  від 
товщини  стружки  при  різних  значеннях  кроку  установки  інструменту  та 
відношення  енерговитрат  руйнування  породи  шарошкою  до  енерговитрат 
руйнування  вугілля  різцем,  приведених  до  одиниці  міцності,  зображені  на 
рис. 3.

Аналіз отриманих залежностей показує, що при товщині стружки 3h  см 
відношення  рш ZZ /  і  wpwш HH / ,  приведені  до  одиниці  міцності,  менше  або 
дорівнюють одиниці.  Це свідчить про те,  що шарошкове руйнування міцних 
порід є більш ефективним, ніж їх різання. Крім того, шарошки набагато більш 
довговічні  в  роботі,  ніж  різці.  Це  підтверджує  доцільність  заміни  різцевих 
робочих  органів  прохідницьких  машин  на  шарошкові.  Зусилля  подачі  на 
одиницю міцності на шарошці навпаки значно більше, ніж на різці, однак ця 
різниця зменшується зі збільшенням товщини стружки. Тому необхідно шукати 
оптимальні параметри конструкції шарошкового виконавчого органу та способи 
збільшення зусилля подачі без шкоди для конструкції та габаритів машини.
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Рисунок 1  -  Залежності  зусилля різання на шарошці і  відношення 
зусилля різання на шарошці до зусилля різання на різці,  приведених до 
одиниці міцності, від товщини стружки при кроці установки інструменту: 

- - - - -  t =3 см, -- -- t =4 см, ------ t =5 см

Рисунок  2  -  Залежності  зусилля  подачі  на  шарошці  і  відношення 
зусилля  подачі  на  шарошці  до  зусилля  подачі  на  різці,  приведених  до 
одиниці міцності, від товщини стружки при кроці установки інструменту: 

- - - - -  t =3 см, -- -- t =4 см, ------ t =5 см
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Рисунок  3  -  Залежності  питомих енерговитрат  руйнування  породи 
шарошкою  і  відношення  питомих  енерговитрат  руйнування  породи 
шарошкою  до  питомих  енерговитрат  руйнування  вугілля  різцем, 
приведених  до  одиниці  міцності,  від  товщини  стружки  при  кроці 
установки інструменту: 

- - - - - t =3 см, -- -- t =4 см, ------ t =5 см

Таким чином, порівнювальний аналіз силових і енергетичних параметрів, 
приведених  до  одиниці  міцності  породи,  при  руйнуванні  міцного  вугілля 
різцями  і  міцної  породи  шарошками  показав,  що  за  значеннями  відносних 
зусиль різання і питомих енерговитрат руйнування шарошки є більш вигідним 
інструментом як за експлуатаційними, так і за економічними показниками. 

Зрозуміло, що найбільш зручним і доцільним для установки шарошкового 
інструмента  є  планетарний  виконавчий  орган,  до  істотних  переваг  якого 
належать  простота  конструкції  і  безперервна  схема  обробки  вибою.  Тому 
подальше обґрунтування раціональних параметрів шарошкового інструмента і 
розробку конструкції шарошечних вузлів слід вести у напрямку застосування на 
планетарних  виконавчих  органах  прохідницьких  комбайнів  для  руйнування 
міцних гірничих порід.
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СЕКЦІЯ 3. ЕКОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

THEORETICAL ASPECTS OF DRINKING WATER SUPPLY 
IN DONETSK REGION 

Alekseeva O., Prohoda J., Shevel J.

Donetsk National Technical University

Drinking water quality is one of the basis elements of people’s health  
and development of the state in general. The theoretical inspection of  
water quality control by Dnieper basin management of water resources  
was analized. The public inquiry of Pokrovsk habitants was conducted.  
The recommendation and decisions on a change of the water pipelines  
were proposed.

The problems the quality of drinking water is contamination of reserves with 
sewage, industry emissions and  use of outdated water supply system, and so on. So 
the  pressing issue  for  Ukraine  and for  whole  world  is  to  ensure  the  safe  use  of 
drinking water. 

The study is outdated water supply systems that affect the quality of drinking 
water of our country as well as in the Donbass.

As  it  is  known Ukraine  belongs  to  countries  with  insufficient  resources  of 
drinking water (less than 1000 m3/year per the person). Potential reserves of surface 
water  in  Ukraine  is  about  209.3  km3/year,  and the annual  total  demand of  water 
resources by population and industries of the country of about 15 billion m3 

Water resources cover all areas of life. They are a part of the natural resources 
which  largely  determines  the  opportunities  for  development  of  industry  and 
agriculture,  location  of  settlements,  recreation  and  health  care.  To  for   industrial 
supply districts, cities water resources are redistributed by the construction of canals. 
Available for a wide use of water resources are formed mainly in the catchment basin. 
Large rivers (Dnieper, Dniester, Seversky Donets, Southern and Western Bug) and 
small ones.

According to the results of studies of the Dnipro river basin water authority 
(The  Dnieper  Water  Management)  August  2014,  it  can  be  concluded  that  the 
hydrochemical condition of the water in the reservoirs (almost all the water reservoirs 
of the Dnipro) the relative improvement of the hydrochemical condition of the water 
is observed due to the gradual reduction of  temperature of the air and the  water (the 
water  temperature  is  ranged  16-25°C),  and  increase  of  the  content  of  dissolved 
oxygen in water (from 6.2 to 10.8 mg O2/dm3).

According  to  the  results  of  the  studies  of  surface  water  condacted  to 
hydrochemical state of the water in the reservoirs and in the main watercourses of the 
Dnipro river basin is characterized by a satisfactory level with a negative variable 
characteristics and with certain characteristics. The factors of an influence on water 
quality are:

- high temperature of air and water (the water temperature is 18 27°C);
- significant heavy rainfall;
- a massive "bloom" of water in the reservoirs water courses of the basin.



86

In general on the values of the integral assessment of the water quality. The 
water from Dnipro river basin in July - August belongs to the second category – "very 
good" (about 30% of definitions) and III categories – "good" (70% of the definitions). 
In compare to the same periods 2011-2014 have degraded in these conditions.

The water supply system of Donetsk region is the complex of the plumbing and 
the waterworks which includes the channel  Seversky Donets-Donbass (SDD),  the 
Second Donetsk  and Pivdennodonbaske  water  supply,  17  reservoirs  and 18  filter 
stations, 64 water pumping station of centralized water supply.

In comparison with the water system of the Dnipro there are many negative 
differences that are associated with the events of the ATO (anti-terrorist operation). 
They significantly impair and reduce the work in the water supply system of Donetsk 
area, so much time and financial resources are spend on rebuilding power lines and 
pumping stations.

Recently the local feature of the region has become the increase of population 
in the area, which led to raising the water using for the needs of the habitant. Often 
this feature contributed significantly to the supply system. So they need to replace 
pipelines to prepare sewage and pumping stations.

The recommended solution is to replace the pipelines and to prepare the pump 
and sewage plants it is possible to take into account the following propositions:

-  drilling of  wells  with the removal  of  sand the during washing process in 
individual tanks contamination of sewage system by sand;

- warning residents not to pollute drains of the Donetsk region.
Technical means of solving this problem is the implementation the programs of 

the transfer of all pump stations for automatic operation.
It has been considered in the study:
- theoretical overview of water quality monitoring in the Dnipro region;
- comparative analysis of characteristics of water quality of the Dnipro basin on 

the basis of the Program of state monitoring of Dnieper surface waters;
- comparison of water supply in Donetsk and Dnipro regions;
- a social survey of habitant;
-  recommendations for  technological  solutions to  eliminate  the problems of 

water supply in Pokrovsk.

http://context.reverso.net/translation/english-russian/anti-terrorist
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ОЦІНКА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ АТП №11417 НА СТАН ВОДНИХ 
РЕСУРСІВ М. СЛОВ'ЯНСЬК

Алмалієва Д.А., Костенко В.К.

Донецький національний технічний університет

Забруднення водойомів, що знаходяться в безпосередній близькості  
до  об'єкта  автотранспортного  підприємства  №11417  
м.Словянськ, відбувається як безпосередньо зі стоків, що містять  
нафтопродукти, синтетичні миючі засоби, важкі метали і.т. п. ,  
так  і  через  викиди  відпрацьованих  газів  і  твердих  частинок  в  
повітрі з наступним осіданням токсикантів в воду .

Забруднення  поверхневих  вод  відбувається  двома  шляхами.  Перший  - 
перенесення  в  водойми  механічних  (опади,  суспензії,  емульсії)  і  хімічних 
(розчинені  речовини  в  іонної  і  молекулярної  формі)  забруднювачів,  що 
утворюються при будівництві та експлуатації доріг. Зміст забруднень в стоках 
залежить від району, інтенсивності транспортного потоку і т.д. Найважливішим 
забруднювачем  є  хімічні  речовини,  що  використовуються  для  боротьби  з 
ожеледицею  (хлориди,  нітрати,  фосфати  і  сульфати  Na,  Ca,  Mg,  спирти, 
глюколів). Найбільш вживані хлористі сполуки, зокрема NaCl і CaCl2.

Другий  шлях  -  скидання  стічних  вод  автотранспортних  підприємств. 
Основними  забруднювачами  є  нафтопродукти,  луги,  кислоти,  мастильно-
охолоджуючі  рідини і  т.д.,  які  утворюються  при  мийці  автомобілів,  заправці 
акумуляторів, ремонті системи охолодження та інших операціях.

Стічні води  АТП №11417 поділяються на:
1) води які входять в систему оборотного водопостачання
2) нафтовмістні від виробничих ділянок;
3) містять важкі метали, кислоти і луги;
4) містять фарбу і розчинники фарб;
5) поверхневі стічні води з території.
Стічні води від мийки автомобілів складають 80...85% від всього обсягу 

виробничих стічних вод. Основними забрудненнями цих вод є зважені частинки 
і нафтопродукти. Середні концентрації забруднень в стоці наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 - Характеристика ступеня забрудненості стічних вод від миття 
автомобілів 

Категорія автомобілів Зважені 
речовини,

мг/л

Нафтопродукти, мг/л рН БПК20, 
мгО2/л

ТЭС, 
мг/л

легкові 400…600 20…40 7…8 20…40 0,01
автобуси 900…1300 20…50 7…8 30…40 0,01

вантажні малої 
вантажопідйомності

1400…1800
40…50 7…8 30…40 0,1

вантажні великої 
вантажопідйомності

2000…4000
50…150 7…8 30…40 0,1

У стічних водах від миття автомобілів,  що працюють на етильованому 
бензині,  можливо  присутність  тетраетилсвинцю  (ТЕС).  При  цьому  осад  і 
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нафтопродукти,  яких  затримують  на  очисних  спорудах,  мають  високу 
токсичність.

Кількість нафтовмісних стічних вод від виробничих ділянок коливається 
від 50 до 1000 м3 / добу. Найбільша кількість стоків з високою концентрацією 
забруднень надходить від ділянок зовнішньої мийки автомобілів і разборочно-
мийної ділянки.

 Стічні  води,  що  містять  важкі  метали,  надходять  від  цехів  і  дільниць 
гальванічних покриттів і  інших видів обробки поверхонь металів (травлення, 
пасивації,  електрополірування,  нікелювання  і  ін.).  Ці  стічні  води  містять 
кислоти, луги, сполуки хрому, солі міді, нікелю, цинку, кадмію та інших металів 
(таблиця 2) [4].

Таблиця  2  –  Характеристика  ступеня  забрудненості  стічних  вод  від  
гальванічних дільниць 

Забруднення Концентрація, мг/л
зважені речовини 400…800

сухий залишок 600…3000
хлориди (Сl-) 500…1000

сульфати(SO4
-2) 400…800

хром (Cr+6) 200…240
іони важких металів 200…500

Стічні  води  від  гальванічних  дільниць  за  характером  забруднень 
поділяються  на  дві  групи:  стічні  води,  що містять  хромовую кислоту  (після 
хромування  виробів);  кислі  і  лужні  стоки  (від  знежирення  і  травлення 
поверхонь).

 Стічні води, що містять фарбу, надходять від гідрофільтрів фарбувальних 
камер (ділянок). Зважені речовини в цих стоках представлені грубодисперсними 
частинками фарбувальних і ґрунтувальних матеріалів, які частково випадають в 
осад, а частково налипають на стіни і сітчасті фільтри. Дрібнодисперсні частки 
знаходяться  в  емульгованому стані.  Середня  концентрація  зважених речовин 
становить 260 мг / л.

Підприємства автомобільного транспорту належать до групи підприємств, 
поверхневі  стічні  води  яких  не  містять  специфічних  речовин  з  токсичними 
властивостями.  Середня  концентрація  в  дощових  водах  становить:  завислих 
речовин - 2000 мг / л; нафтопродуктів - 30 ... 70 мг / л.

Вирішення екологічних проблем вимагає комплексного підходу до роботи 
кожного суб'єкта господарської діяльності, пошуку нових раціональних рішень 
по  розробки  і  впровадження  природоохоронних  заходів  відповідно  до 
екологічних, прогнозом передбачуваних наслідків. 

Заходи спрямовані на зниження негативного впливу автотранспортних і 
вантажно-розвантажувальних засобів на навколишнє середовище:

-Удосконалення конструкції техніки, її елементів і систем



89

-Моніторинг  технічного  стану  та  екологічних  характеристик  техніки  і 
виконання сучасного та якісного її технічного обслуговування і ремонту

-Дотримання правил експлуатації
-Покращення властивостей традиційних моторних палив і  застосування 

альтернативних екологічно чистіших видів палива.
-  Своєчасне  списання  зношеної  і  застарілої  техніки,  її  утилізація  і 

вторинне використання відходів.
-Раціональна організація перевезень вантажів і дорожнього руху
-Підвищення  рівня  екологічної  освіти  всіх  категорій  працівників, 

пов'язаних з експлуатацією техніки
-Удосконалення нормативно-правової бази.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 
МЕДНО-ЦИНКОВОГО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ШЛАМА

Даценко В.В.

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (ХНАДУ)

Представлены  результаты санитарно-химической  оценки 
модельного  гальваношлама.  Установлено,  что  входящие  в  его  
состав  тяжелые  металлы  (Cu  и  Zn) обладают  высокой  водно-
миграционной  активностью,  в  связи  с  чем  медно-цинковый 
гальваношлам нельзя  считать  экологически  безопасным  для  
окружающей природной среды.

The results of the sanitary and chemical assessment of model galvanic  
sludge was presented. The heavy metals (Cu and Zn) in its composition  
have high water-migration activity, and therefore copper-zinc galvanic  
sludges can not be considered safe of ecologically for the environment  
was found.

Масштабы  техногенного  загрязнения  окружающей  природной  среды 
(ОПС)  в  последние  годы  приобретают  глобальный  характер.  Основными 
источниками  поступления  тяжелых  металлов  (ТМ)  в  ОПС  являются 
гальваношламы (ГШ), образующиеся при очистке сточных вод гальванических 
производств.  Так,  при  травлении  изделий  из  медных  сплавов  в  травильном 
растворе накапливаются соли металлов, входящих в состав оксидной пленки, 
которая формируется при горячей обработке и отжиге.  Из-за  низкого уровня 
утилизации  промышленных  отходов  в  Украине  (12 %)  общий  объем  их 
накопления  на  территории  нашей  страны  постоянно  возрастает,  что 
обусловливает возрастание техногенного загрязнения всех компонентов ОПС. 
Большую  часть  ГШ  тоже  складируют  (в  шламонакопителях).  Значительное 
количество содержащихся в них ТМ попадает в почву. Миграция ТМ из ГШ, 
размещенных  на  поверхности  почвы,  происходит  главным  образом  с 
дождевыми водами и приводит к  загрязнению грунтовых вод.  Эту  проблему 
следует  решать  комплексно:  необходимо  исследовать как  процессы 
трансформации  соединений  ТМ  в  почвах,  так  и  динамические  особенности 
растворов загрязнителей, проникающих в подпочвенные горизонты [1–3]. 

Определение  количественного  содержания Cu  и  Zn в ГШ, 
экспериментально  полученном  путем  нейтрализации  сульфатного  медно-
цинкового  раствора  гашеной  известью,  осуществляли  методом  электронно-
зондового микроанализа на японском сканирующем электронном микроскопе 
JSM-6390  LV.  Как  показал  рентгеновский  микроанализ  INCA,  указанные 
элементы  имеют  следующие  массовые  доли  в  исследуемом  ГШ: 
W(Cu) = 17,82 %, W(Zn) = 16,12 %.  Согласно  рентгенофазовому  анализу 
основными  фазами  образца  модельного  ГШ  являются  гипс  CaSO4∙2H2O, 
гуннингит  ZnSO4∙H2O,  бассанит  CaSO4∙0,5Н2О,  ктеназит 
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(ZnCu)5(SO4)4(OH)12(H2O)12,  антлерит  Cu3(OH)4(SO4),  госларит  ZnSO4∙7H2O  и 
намувит (Zn3,2Cu0,8)(SO4)(OH)6∙4Н2О.

Оценку  степени  безопасности  ГШ  для  ОПС  и  сопоставление 
концентраций  растворяемых  Cu2+ и  Zn2+ проводили  с  использованием  трех 
экстрагентов  –  дистиллированной  воды,  ацетатно-аммонийного  буферного 
раствора  и  минеральной  кислоты  (0,8 М  HCl)  [3]. Для  получения  вытяжек 
модельный  ГШ  смешивали  с  экстрагентом  в  соотношении  1:10,  после  чего 
смесь отстаивали и фильтровали.  Концентрации ионов Cu2+ и  Zn2+ в вытяжках 
определяли атомно-абсорбционным методом через 1, 3, 7, 10, 20 и 30 суток [2]. 
Шлам выдерживали в экстрагентах при температуре 20 °С. 

Необходимо  отметить,  что  соединения  ТМ,  входящие  в  состав  ГШ, 
неустойчивы  к  атмосферным  воздействиям,  в  связи  с  чем  они  могут 
представлять  существенную  опасность  для  ОПС.  Для  исследования 
последствий контакта ГШ с агрессивной средой проведено экспериментальное 
моделирование  поведения системы «ГШ−модельная среда»  с использованием 
дистиллированной  воды,  ацетатно-аммонийного  буферного  раствора  и  0,8 М 
HCl,  имеющих  разный  уровень  рН.  Его  результаты,  приведенные  в  табл. 1, 
показали,  что  все  виды  рассмотренных  вытяжек  характеризуются  довольно 
высокими концентрациями Cu2+ и Zn2+.

Таблица 1 – Растворение соединений тяжелых металлов медно-цинкового 
гальваношлама в модельных средах

Срок растворения ГШ, сут.
1 3 7 10 20 30

Концентрация ионов металла (С), мг/дм3

Дистиллированная вода (рН = 6,8)
Cu2+ 15,527 29,025 35,567 39,957 63,683 76,47
Zn2+ 3127,5 3325,0 3470,0 3707,5 3791,25 4175,0

Ацетатно-аммонийный буферный раствор (рН = 5,1)
Cu2+ 1169,3 1384,6 1618,2 1802,1 1963,6 2543,7
Zn2+ 2262,0 2792,5 3417,5 4045,0 5380,0 5871,25

0,8 М HCl (рН = 1,98)
Cu2+ 6475,0 7275,0 7350,0 7325,0 7275,0 7250,0
Zn2+ 6850,0 7357,5 7390,0 7282,5 6737,5 6580,0

Кроме  того,  было  установлено,  что  в  ГШ  преобладают  кислотные 
труднорастворимые формы Cu и Zn, при этом медь имеет незначительную долю 
водорастворимых  форм,  характеризующих  максимальную  миграционную  и 
биологическую  активность  ТМ,  а  цинк  –  существенную.  Оба  металла 
отличаются  высокими концентрациями подвижных форм, извлекаемых из ГШ 
ацетатно-аммонийным буфером.

Можно предположить,  что  появление Zn в водном модельном растворе 
обусловлено вхождением в состав модельного ГШ хорошо растворимых в воде 
гуннингита ZnSO4∙H2O и госларита ZnSO4∙7H2O. Антлерит Cu3(OH)4(SO4) слабо 
растворим в воде, но хорошо растворим в кислотах, что объясняет присутствие 
меди  в  кислотных  вытяжках.  Наличие  этих  ТМ  в  кислотных  и  ацетатно-
аммонийных  буферных  вытяжках,  возможно,  связано  и  с  образованием 
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гидратированных  двойных  гидроксосолей  –  намувита  (Zn3,2Cu0,8)(SO4)
(OH)6∙4Н2О и ктеназита  (ZnCu)5(SO4)4(OH)12(H2O)12.  Установлено,  что из  двух 
исследуемых металлов, содержащихся в модельном гальваношламе, цинк легче 
отдает ионы в раствор, чем медь,  поэтому катионы Zn2+ вносят больший вклад 
в негативное воздействие на ОПС по сравнению с катионами Cu2+.

Представленные в табл. 1 результаты исследования миграции Cu2+ и Zn2+ 

из ГШ в дистиллированную воду и  ацетатно-аммонийный буферный раствор, 
показатель кислотности которого близок к рН дождевой воды, свидетельствуют 
о  том,  что концентрация  Zn2+  в водных  вытяжках  в  сотни  раз  превышает 
содержание  Cu2+,  а  в  ацетатно-аммонийном  буфере  –  вдвое.  Вместе  с  тем 
растворение  обоих металлов в  данных вытяжках  имеет схожую восходящую 
динамику, указывающую на аналогичность протекающих процессов.

Поскольку  деструктивные  физико-химические  процессы  в  толще 
складируемых ГШ часто приводят к повышению кислотности,  исследовалась 
способность ТМ к растворению в 0,8 М HCl (табл. 1). Установлено, что эмиссия 
ионов Cu2+ и Zn2+ из образцов ГШ в кислотные вытяжки значительно выше, чем 
в водные и ацетатно-аммонийные. Данный эксперимент позволяет определить 
валовое  содержание  потенциально  опасных  элементов,  которые  могут 
переходить в подвижную форму и оказывать негативное влияние на объекты 
ОПС.

Поступление ионов меди из ГШ в 0,8 М HCl приводит к насыщению ими 
кислотной  вытяжки. Изучение  динамики  растворения  соединений  Cu  и  Zn 
показало, что в первые сутки концентрации ионов ТМ в вытяжках возрастают в 
1,1–1,2 раза. На десятые сутки процесс растворения соединений меди и цинка 
практически прекращается, т.е. более длительное воздействие (30 суток) на ГШ 
кислотной среды не приводит к дальнейшему увеличению концентраций ионов.

Полученные результаты можно объяснить кинетическими особенностями 
процесса. В течение первых суток под воздействием кислой среды происходит 
интенсивное  растворение  соединений  меди  и  цинка  в  поверхностных  слоях 
образца ГШ с переходом ионов исследуемых металлов в раствор. В дальнейшем 
миграция  Cu2+ и Zn2+ замедляется,  что связано с нарастанием диффузионных 
затруднений  для  их  извлечения  из  образца.  Предположительно  протекает  и 
обратный процесс – соединения меди и цинка осаждаются из раствора в шлам.

На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что 
интенсивность растворения меди и цинка в системе «ГШ–модельный раствор» 
определяется главным  образом  химическими  свойствами  элементов  ГШ, 
влияющими  на  характер  взаимодействия  и  прочность  связей  между  этими 
элементами.

Оценка  потенциальной  водно-миграционной  опасности  компонентов 
изучаемого  ГШ  проводилась  путем  сопоставления  максимальных  уровней 
фактического содержания ТМ шлама в водном и буферном экстрактах (табл. 1) 
с  предельно  допустимыми  концентрациями  исследуемых  металлов  для 
водоемов  (ПДКв).  Для  каждого  загрязнителя  модельного  ГШ  определялась 
кратность  превышения  концентрации  ее  нормативного  значения 
(ПДКв(Cu) = 1 мг/л;  ПДКв(Zn) = 1 мг/л).  Результаты  проведенного 
сравнительного анализа показали, что в обеих вытяжках концентрации ионов 
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меди и цинка значительно превышают ПДК этих металлов, установленные для 
воды хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 

Следует  также  отметить,  что  в  медно-цинковом  шламе Zn имеет 
повышенную  водно-миграционную активность  по  сравнению  с  Cu в 
нейтральных (рН = 6,8) и слабокислых (рН = 5,1) средах: отношение  С(Zn2+) к 
С(Cu2+) (кратность превышения) в водной вытяжке составляет 54, а в ацетатно-
аммонийном буфере – 2. Такая зависимость растворимости меди и цинка от рН 
среды объясняется химическими свойствами соединений этих элементов.

Анализ полученных данных показал,  что исследуемый медно-цинковый 
ГШ  обладает потенциальной водно-миграционной опасностью, т.е. его нельзя 
считать экологически безопасным для ОПС.

Перечень ссылок
1. Касимов  А.М.  Проблемы  образования  и  накопления  промышленных  отходов  в 
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2. Руководящий  документ.  РД 52.24.81-89.  Методические  указания  по  определению 

массовой  концентрации  цинка,  меди,  марганца,  железа  в  природных  водах  атомно-
абсорбционным методом с атомизацией пробы в пламени.

3. Вода  питна.  Гігієнічні  вимоги  до  якості  води  централізованого  господарсько-
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Вітряні  генератори  виробляють  необхідну  людству  енергію,  
використовуючи нескінчене джерело енергії. З впливом часу людські  
технології  розвиваються  и  дають  змогу  використовувати  легші  
конструкції та отримувати більше чистої енергії.

Вітрові електростанції є дуже популярним джерелом зеленої енергії для 
певних районів світу, де швидкість вітру перебільшує чи дорівнює 5м/с. Вони 
мають  певні  обмеження  в  установці  (віддаленість  від  населених  пунктів  та 
підприємств, залежність від рельєфу), вони є дуже великими та незручними для 
перевезення та монтажу/демонтажу. 

Лопаті  типового  вітряного  енергогенератора  обертаються  зі  швидкістю 
близька  сотні  кілометрів  на  годину.  Це  безперервне  обертання  впливає  на 
зношування матеріалу лопатей, а також створює небезпечні для конструкції та 
оточуючого  середовища  вібрації  та  коливання,  а  також  представляє  реальну 
механічну загрозу для птахів.

Тому компанія  Vortex Bladeless зацікавлена в усуненні цієї проблеми та 
пропонує  використання  вітрових  електрогенераторів  без  лопатей  взагалі.  Їх 
робочий  прототип  вітрогенератора  так  само  перетворює  кінетичну  енергію 
вітру на електричну, використовуючи цікавий аеродинамічний ефект.

У  швидких  потоках  повітря,  що  потрапляють  на  нерухому  перепону 
( тобто вертикальну колонну вітряного генератора) виникають завихрення, що 
накопичуються конусами заввишки 2.7м і коливаються.

Конуси виробляються з вуглепластика та скловолокна и мають змогу до 
пругкої  деформації,  уникаючи  руйнування.  Коливання  щогли-конуса 
передаються до її основи, де генератор накопичує енергію.

Іншим  варіантом  є  використання  нового  типу  лопатей  для  вітрових 
генераторів:  застосування  двох  лопатей,  що  імітують  рух  крил  колібрі.  Це 
дозволяє значно зменшити розмір вітряного генератору та використовувати їх 
на маленьких ділянках.

Раніше вважалося що турбіни вітрогенераторів мають зростати у розмірах 
аби збільшити кількість енергії що виробляється. З впливом часу енергетичним 
компаніям  доводиться  постійно  вивчати  альтернативні  джерела  енергії  та 
модифікувати їх для задовільнення енергетичних потреб людства. 
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Сонячні панелі дають змогу використовувати Зелену енергію сонця,  
не  забруднюючі  оточуючу  середу.  Коли  їх  строк  використання  
закінчується,  їх  відправляють  на  звалище.  Використання  їх  та  
переробка  дозволить  зменшити  кількість  відходів  та  отримати 
економічну вигоду.

На  даний  момент  більшість  сонячних  модулів,  що  використовують  в 
сонячних електростанціях мають гарантію близько 25-30 років. За результатами 
дослідження  Національна  Лабораторія  Відновлюваної  Енергії  (National 
Renewable  Energy  Laboratory  — NREL)  в  середньому на  рік  сонячна  панель 
втрачає  близько  0.5  % ефективності,  що означає  що навіть  після  закінчення 
гарантійного періоду в 25 років вона все ще буде працювати з ефективність у 
88%. Найчастіше залишкова ефективність навіть перевищує розраховану.

Відпрацьована панель просто попадає на звалище після служби і процес 
їх  руйнування  ніхто  не  контролює,  що  є  небезпечним.  За  результатами 
дослідження  організації  Environmental  Progress,  сонячні  батареї  є  джерелами 
небезпечних відходів, таких як свинець, хром, кадмій тощо. 

Після отримання на переробку сонячної панелі проводиться аналіз збитку, 
чи можливе використання даного елементу повторно або використати його як 
сировину для вторинної переробки. 

Як  правило,  при  доцільному  користуванні  згідно  з  інструкцією,  на 
переробку  відправляють  близько  95%  відпрацювавших  свій  максимальній 
термін панелей. 

Наступним  кроком  технологічної  переробки  панелей  є  механічне 
розбирання батарей, тобто знімання кремнієвих пластин та комплектуючих і з 
використанням  методів  відновлення  знову  використовуються  у  наступних 
партіях сонячних батарей.

Комплектуючі,  такі  як  скло,  лом  кремнію,  рами  переробляються  або 
продаються на вторинному ринку сировини.

Німецька  компанія  «Solar»  пропонує  можливість  для  своїх  споживачів 
збільшити ліквідність, пропонуючи інвесторам вторинного ринку користуватися 
новими вигіднішими тарифами на подачу сонячної енергії та використовувати 
системи з перевіреними фінансовими моделями.

Збільшення  об’ємів  утилізації  та  ринку  вторинної  сировини  дозволить 
менше використати вичерпні природні ресурси.

Перелік посилань
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Ні  для  кого  не  є  загадкою,  що  в  наш  час  рівень  забруднення 
навколишнього  природного  середовища  продуктами  життєдіяльності  людини 
перевищує рівень критичної відмітки. Основними причинами цього є швидкий 
зріст  міст,  розвиток промисловості,  розширення площ зрошуваних земель та 
ряд  інших  факторів.  Забруднення  ґрунту  призводить  до  отруєння  водних 
горизонтів. Наявність централізованої системи каналізації дозволяє зменшити 
вплив стічних вод на забруднення навколишнього середовища,  але існують і 
недоліки такі як:

1. Наявність  централізованої  каналізації  –  привілея  великих  міст  та 
мегаполісів;

2. Нинішній  технічний  стан  каналізаційних  систем  залишає  бажати 
кращого  -  постійні  прориви,  погане  з'єднання  труб  роблять  каналізаційні 
системи бомбою уповільненої дії.

Каналізаційні очисні споруди (КОС) були побудовані ще 30 років тому, 
працювали в  кожному,  навіть  не дуже великому,  населеному пункті,  де  було 
централізоване  водопостачання.  Крім  того,  очисні  споруди  працювали 
практично на всіх переробних підприємствах.

На сьогоднішній день виробничі приміщення на КОС, які не працюють, в 
більшості  випадків  зруйновані,  обладнання  розкрадено.  Як  наслідок  це 
позначилося  на  показниках  якості  очищеної  води.  Таким  чином  необхідно 
реконструювати очисні споруди, однак, проходити вона повинна з урахуванням 
існуючих нових способів очистки.

Метою  роботи  є  аналіз  існуючих  способів  очищення,  що 
використовуються  в  умовах  КП  «Компанія  «Вода  Донбасу»  Костянтинівське 
виробниче  управління  водопровідно-каналізаційного  господарства 
(Костянтинівське ВУВКГ)» з метою їх удосконалення.

На даному підприємстві використовують наступні методи очищення задля 
чого  є  певне  обладнання.  Для  механічної  очистки  від  завислих  речовин 
присутні: приймальна камера, піскоуловлювачі, первинні та вторинні радіальні 
відстійники, жироловка. [1]

Для біологічного очищення використовують аеротенк - двухкоридорний 
резервуар  з  розосередженим  впуском  стічних  вод.  В  ньому  відбувається 
біологічне очищення стічних вод, що імітує самоочищення у водоймищах, але 
воно протікає з більшою інтенсивністю завдяки насиченню стічних вод киснем і 
присутністю активного мула. Також цей принцип використовують біопруди.

Через те, що більшість обладнання багато років тому вийшло з ладу, а 
деякі з них працюють не на повну силу, тому і виникли проблеми з достатнім 
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очищенням стічних вод. У таблиці 1 представлені показники якості  очищених 
стоків міста Костянтинівки. [1]

Таблиця 1. Показники якості очищених стоків міста Костянтинівки.

Найменування 

показника
2015 2016 2017

Нормативи ДержСанПін 

2.2.4-171-10, не більше
1.Органолептичні показники
Водневий показник 

рН
7,5 7,4 7,25 6,5-8,5

Жорсткість 

загальна
8,1 7,95 8,1 7,0 (10,0*)

Сухий залишок 777,7 677 721 1000 (1500*)
Сульфати 264,1 631 730 250 (500*)
Хлориди 78 57 67 250 (350*)

Цинк 0,100 <0,025 0,130 1
2.Токсикологічні показники
А) Неорганічні речовини

Алюміній 0,04 0,05 0,04 0,5
Нітрати 6,6 7,5 5,4 50

Б) Органічні речовини

Пестициди - -
<0.00

1
0,01

З  досліджень  за  2015-2017  роки  можна  зроби  висновок  що  вода  не 
відповідає нормативам якості по наступним показникам: зміст сульфатів та як 
наслідок загальна жорсткість, сульфати

Для  вирішення  завдання  очищення  води  від  сульфатів  застосовують 
наступні  методи.  Очищення  води  від  сульфатів  може  здійснюватися  також 
мембранними  методами  (нанофільтрація/зворотній  осмос).  Варто  відзначити, 
що в порівнянні  з  іншими системами очищення зворотньоосмотичні  фільтри 
вирішують задачу очищення найбільш ефективно.  Одне з  очевидних переваг 
цього обладнання - незалежність результату очищення від вихідного солевмісту 
води, що очищається. Дане обладнання компактне, та не займає великих площ. 
[2]

Що  стосується  біологічної  очистки  вод  то  для  видалення  з  побутових 
стічних  вод  сполук  азоту  та  фосфору  застосовуються  процеси  нітрифікації, 
денітрифікації та біологічного видалення азоту. Локальні каналізаційні очисні 
споруди,  в  яких  біологічне  очищення  побутових  стічних вод  здійснюється  в 
результаті  використання  анаеробних  процесів  в  септичній  зоні  і  аеробних 
процесів в аеротенках при наявності достатньої кількості розчиненого кисню. 
Дана  група  локальних  каналізаційних  очисних  споруд  ефективно  видаляє  з 
побутових стічних вод органічні  забруднення,  сполуки азоту і  фосфору. З їх 
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найбільш ефективними в наших умовах будуть установки  AS-VARIOcomp K. 
Вони складаються з  самонесучого поліпропіленового резервуара,  розділеного 
перегородками  на  індивідуальні  технологічні  простори  з  внутрішнім 
обладнанням

Для  вибору  найбільш  відповідної  технології  очищення  води  та 
необхідного  устаткування  потрібен  індивідуальний  підхід  в  кожному 
конкретному  випадку,  починаючи  з  збору  інформації  і  розробки  проекту, 
закінчуючи його реалізацією, технічним і технологічним супроводом.

Перелік посилань
1. Про  підприємство  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу  до  ресурсу: 

http://www.voda.dn.ua/o-kompanii.

2. Екологія міста: Підручник – Київ: Лібра, 2000.

http://www.voda.dn.ua/o-kompanii
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УДК 620.1(477)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ 
ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МЕТАЛЕВИХ 

ВИРОБІВ 

Таврель М.І., Зав’ялова О.Л.

Донецький національний технічний університет

Підвищення  цін  на  енергоресурси  і  метали  до  світового  рівня  
призвело до різкого скорочення і обсягів, і областей застосування  
нержавіючих сталей, титану. Одночасно підвищується інтерес до  
сучасних  полімерним  корозійностійким  матеріалами  в  області  
хімічного  машинобудування.  Хімічні,  фізичні  та  біологічні  
забруднення  природного  середовища  призводять  до  помітної  
інтенсифікації  корозійних  процесів.  Поняття  про  необхідність  і  
достатність протикорозійного захисту повинні коректуватися з  
урахуванням екологічної обстановки.

Технічний прогрес у багатьох галузях промисловості  гальмується через 
невирішеність низки корозійних проблем. Це набуло особливої актуальності в 
промислово розвинених країнах з великим металлофондом і особливо в останні 
роки в зв'язку з дедалі ширшим використанням в промисловості високоміцних 
матеріалів,  особливо  агресивних  середовищ,  високих  температур,  що 
викликаються  такими  небезпечними  формами  корозії,  як  корозійне 
розтріскування, межкристалітна корозія, піттінг і ін.

З  іншого  боку,  корозійні  пошкодження  часто  виявляються  причиною 
великомасштабних  забруднень  навколишнього  середовища.  Лідерами  тут  є 
нафтовидобуток,  транспорт  нафтопродуктів,  нафтохімічна  і  хімічна 
промисловості.  Загальні збитки, заподіяні народному господарству від корозії 
металів, величезні. Для правильної постановки практичної роботи щодо захисту 
хімічних машин і апаратів від корозії необхідно знання теорії процесів корозії і 
методів боротьби з нею.

У  гірничій  промисловості  найчастіше  використовують  сталеві  рамні 
кріплення як основний тип конструкцій для підтримки виробок. В Україні їх 
частка становить близько 90% і в найближчій перспективі ця цифра помітно не 
зміниться, оскільки через збільшення глибини розробки і ускладнення гірничо-
геологічних умов зміщення порід різко зросли, і тільки податливі конструкції 
сталевих  кріплень  можуть  забезпечити  задовільний  експлуатаційний  стан 
гірничих виробок [1].

Залежно  від  умов  контактування  металу  з  агресивними  розчинами 
розрізняють  корозію  внаслідок  повного  занурення;  неповного  занурення; 
періодичного  змочування,  а  також  струменеву.  З  точки  зору  механізму 
корозійного  процесу  корозія  буває  хімічна,  електрохімічна  і  біологічна. 
Біологічна  корозія  являє  собою  процес  або  процеси  корозії  як  наслідок 
активності  живих  організмів.  Це  можуть  бути  або  мікроорганізми,  такі,  як 
аеробні та анаеробні бактерії, або макроорганізми, такі, як гриби, пліснява. 
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Існують різні способи боротьби з корозією. Ізоляція металу за допомогою 
нанесення  захисних  покриттів  є  найбільш широко  застосовуваним  способом 
боротьби. Основне призначення захисного покриття складається, з одного боку, 
в створенні бар'єрного шару, що не допускає агресивних агентів до поверхні 
металевої  конструкції,  а  з  іншого  -  в  ускладненні  або  повному  запобіганні 
утворення на кордоні «метал - покриття» продуктів корозії.

Досить  поширений  метод  гальванічного  (металевого)  антикорозійного 
покриття  при  великих  площах  і  обсягах  оброблюваних  поверхонь  стає 
економічно невигідним, тому що вимагає великих витрат на підготовку процесу. 
Тому різноманітні покриття лаками, емульсіями, мастилами, бітумами займають 
важливе  місце  серед  протикорозійних  покриттів.  Широке  застосування 
пояснюється  вдалим  поєднанням  необхідних  для  захисту  від  корозії 
властивостей,  технологічності  і  можливості  отримання  різних  декоративних 
ефектів.  Інша  перевага  таких  покриттів  -  їх  ремонт  здійснюється  легше  і  з 
меншими економічними витратами. Недоліками є неповне змочування поверхні 
металу;  порушення  адгезії  покриття  до  металу,  що  може  привести  до 
накопичення електроліту під захисним покриттям і посилить корозію [2].

Представляє  певну  цікавість  гідрофосфотна  форма  антисептика  - 
полігексаметиленіуанідингідрофосфат (ПГМГФ), яка виробляється в Україні. 

Полігексаметиленгуанідин  (ПГМГ)  як  похідне  гуанідину,  в  основному 
використовується  в  якості  біоцидного  дезинфектанта,  частіше  у  формі  його 
солей  полігексаметиленгуанідин  фосфату  (ПГМГФ)  або 
полігексаметиленгуанідин  гідрохлориду  (ПГМГ-ГХ).  ПГМГФ  має  виражені 
поверхнево-активні  властивості,  завдяки  дифільності  макромолекул  ПГМГФ 
має високу адгезію як до гідрофільних, так і до гідрофобних поверхонь, завдяки 
присутності  в структурі атомів азоту і  фосфору ПГМГФ не має температури 
займання (звуглюється при температурах 390-400°C).

Плівка  полімерного  антисептика  ПГМГФ,  нанесена  на  поверхню 
наприклад деревини, ізолює поверхню від безпосереднього контакту з киснем 
повітря й від доступу води в капіляри і пори, що дозволяє ефективно долати 
процес  висолювання  антипіренів  на  поверхню  деревини.  Захисний  шар 
антисептика є бар'єром і для проникнення мікроорганізмів в поверхневий шар 
деревини повітряно-крапельним способом. 

Дослідження інгібуючих властивостей полігексаметиленгуанідин-хлориду 
проводили  з  використання  зразків  металу,  що помістили у  розчин з  певною 
концентрацією  цього  полімеру  3,  5  та  8%  (надалі  зразок  1,  2  та  3).  Як 
контрольний  зразок  використовували  метал,  який  був  занурений  у  воду  без 
додавання  речовини.  Експеримент  проводився  п’ять  місяців.  Процес 
обростання корозією відображено в таблиці 1, де на перетині днів фіксування 
результатів  та  зразків  вказано  у  процентах  площа  покриття  іржею  чорного 
металу.
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Таблиця 1 - Динаміка розвитку корозії 

Кількість 
днів від 
початку 

експерименту

Площа матеріалу, що підверглася корозії, %

Контрольний 
зразок

зразок 1
(3% 

речовини)

зразок 2
(5% 

речовини)

зразок 3
(8% 

речовини)
20 2 2 1 -
40 40 15 16 3
90 50 20 20 5
120 55 30 28 5
150 65 38 30 7

Рисунок 1 – Динаміка розвитку корозії 

Отримані логарифмічні залежності досить наочно відображають процес 
інгібування корозійного процесу, завдяки додаванню речовини ПГМГФ.

В контрольному зразку  корозія  досить  активно розвивалась,  в  другому 
вона прогресувала менш активно, був помітний вплив антикорозійної речовини, 
але не так ефективно як в третьому та четвертому зразках. Найменш активно 
корозія розвивалась у розчині з 8% концентрацією речовини, активність була 
досить помітна лише після 100 дня від початку експерименту.

Отже з таблиці та рисунку видно, що розвиток корозії у звичайній воді 
розвивається  досить  швидко,  а  при  3%  додавання  ПГМГФ  спостерігається 
гальмування процесу руйнування металу вже на 50%, що говорить про досить 
велику ефективність антисептика проти корозійних процесів.

Перелік посилань
1. Антикоррозионная  защита/Козлов  Д.Ю.  –  Екатеренбург:  ООО  «ИД  «Оригами», 
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2. Красноярский,  В.В.  Коррозия  и  защита  подземных  металлическихсооружений 
[Текст] / В.В. Красноярский, Л.Я. Цикерман. – М.: Высш. шк., 1968. –296 с.
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ФОНОВА КОНЦЕНТРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ ЛІСОПАРКУ 
ХАРКОВА

Хоботова Е.Б.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Проведені  дослідження  вмісту  важких  металів  в  грунтах  
лісопаркової зони м. Харкова дозволяють оцінити фоновий  рівень 
забруднення  ґрунтів  і  створити  базу  даних  для  моніторингу  
забруднення ґрунтів. 

Studies on the content of heavy metals in the soils of the forest park area  
of  Kharkiv  make  it  possible  to  estimate  the  background  level  of  soil  
contamination  and  to  create  a  database  for  monitoring  soil  
contamination.

Збільшення вмісту важких металів  (ВМ) в  ґрунті  веде  до зростання їх 
концентрації  в  рослинах.  Про  це  свідчать  численні  факти,  виявлені  при 
вивченні  рослинності  природних  геохімічних  аномалій.  Те  ж  саме 
простежується й при антропогенному забрудненні  ґрунтів.  Реакції  рослин на 
надлишок ВМ при техногенному забрудненні викликають великий практичний 
інтерес,  оскільки  техногенне  забруднення  впливає  на  лісові  масиви  і 
сільськогосподарські  угіддя.  Дія  ВМ  на  рослини  погіршує  рекреаційні 
можливості  місцевих  ландшафтів,  знижує  продуктивність  лісів,  ставить  під 
сумнів якість вироблюваної тут продукції рослинництва та тваринництва.

Обробка  сільськогосподарських  культур  в  зоні  техногенного  впливу 
становить  інтерес  для  ґрунтознавців  і  агрохіміків,  рослинників,  екологів  та 
гігієністів.  Фахівців  цікавлять  наступні  питання:  розмір  і  якість  урожаю 
сільськогосподарських культур; вміст ВМ у рослинній продукції;  пошук ГДК 
важких  металів  в  ґрунті  для  рослин,  що  забезпечує  одержання  економічно 
виправданого й відповідного санітарно-гігієнічним нормам врожаю; розробка 
агротехнічних прийомів зі зменшення надходження важких металів з ґрунту в 
рослини.  Актуальність  питань  якості  рослинної  їжі  цілком  зрозуміла. 
Накопичення важких металів в організмі людини здійснюється в основному за 
рахунок їжі  і  менше – за  рахунок води і  повітря.  Серед харчових продуктів 
найбільш забруднені продукти рослинного походження.

Мета  роботи  –  дослідження  вмісту  ряду  важких  металів  в  ґрунтах 
лісопаркової зони м. Харкова.

Лісопаркова зона м. Харкова є однією із самих чистих зон, вона не межує 
з  великою  кількістю  промислових  підприємств  або  з  іншими  значними 
джерелами  забруднення  складових  біосфери.  Єдиним джерелом  забруднення 
можна розглядати обмежуючі лісовий масив транспортні  магістралі  і  заводи: 
Харківське  державне  авіаційне  виробниче  підприємство  і  Харківський 
машинобудівний  завод  «ФЕД».  Однак  проби  ґрунтів  відбиралися  в  глибині 
лісопарку,  на  великому  віддаленні  від  зазначених  джерел,  тобто  їхній  вплив 
можна  вважати  малим.  Рівень  забруднення  ґрунту  лісопарку  ксенобіотиками 
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техногенного походження, у тому числі і важкими металами, може вважатися 
фоновим .

Проби ґрунту відбиралися після зняття шару дерну  з  глибини до 5 см 
(поверхневий  шар)  і  з  глибини  до  100  см  (по  профілю  ґрунту).  Атомно-
абсорбційний аналіз показав наявність у ґрунті важких металів у концентраціях, 
мг/кг: Cu – 30,2; Cr – 34,8; Pb – 22,5; Nі – 49,8; Cd – 0,14; Zn – 92,8; Mn – 1020,0; 
pН  водн.  витяжки =  6,7.  Кислотність  ґрунту  відповідає  середньостатистичній 
кислотності чорноземів (6,7) [1], а концентрації виявлених металів відповідають 
усередненим [1] чи нижче їх для Cu, Cr, Nі, Zn і вище для Pb (11,4 %), Cd (14,8 
%),  Mn  (4,4  %).  У дужках  зазначений відсоток  перевищення в  порівнянні  з 
усередненими  значеннями.  Навіть  14,8  %  перевищення  для  Cd  не  можна 
вважати  великим,  тому  що  вміст  важких  металів  у  ґрунті  визначається 
генетичними  її  особливостями.  Коливання  концентрацій  важких  металів 
укладаються в міжтипові відмінності чорноземних ґрунтів. Навіть у близьких 
по генезису ґрунтах, узятих у різних точках однієї місцевості, дані можуть бути 
різними.

Порівняння  з  літературними  даними  [1]  показує,  що  концентрація  Nі 
практично збігається з толерантною його кількістю в ґрунті, а концентрація Mn 
швидше за  все  перевищує його.  Більш строгий висновок зробити не  можна, 
тому що толерантна кількість для Mn не визначена, але найвища "нормальна" 
кількість для інших видів ґрунтів вища: піщаники – 500 мг/кг, суглинки – 800 
мг/кг. Верхня гранична концентрація для Mn – 3000 мг/кг. Для інших важких 
металів  їх  концентрації  відповідають  діапазону  біологічно  сприятливих 
концентрацій. У такий спосіб можливо очікувати негативний біологічний ефект 
від  валового вмісту  в  розглянутому незабрудненому ґрунті  від  Nі  і  Mn.  Для 
деяких важких металів верхня границя біологічно сприятливого валового вмісту 
лише ненабагато перевершує фонове. Можна припустити, що в цих даних немає 
достатнього фізіологічного обґрунтування. Одержати таке обґрунтування важко, 
тому що в рослини з ґрунту надходить не адекватна сумарному вмісту кількість 
важких металів і для кожного важкого металу – своя. Реакції рослин на один і 
той  самий  вміст  важких  металів  у  ґрунті  в  залежності  від  умов  істотно 
відрізняються.  Вміст  важких  металів  по  профілю  ґрунтових  горизонтів 
зазначено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розподіл важких металів у профілі ґрунту лісопаркової зони

Глибина, 
см

pH Іони важких металів, мг/кг сухого ґрунту
Cu Cr Pb Ni Cd Zn Mn

0-5
5-10
40-50
90-100

6,7
6,8
7,4
7,4

30,2
30,9
28,6
38,7

74,8
79,6
79,0
154,4

22,5
20,1
19,8
20,4

49,8
54,2
53,1
98,8

0,14
0,09
0,04
0,06

92,8
74,9
72,6
66,7

1020
978,5
574,5
812,4

Спостерігається  невеликий  перерозподіл  важких  металів  у  ґрунтовому 
профілі:  нагромадження  важких  металів  у  гумусовому  шарі,  характерно  для 
усіх важких металів (виключення Nі, Cr) підвищення концентрацій метало-іонів 
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на  глибині  40-50  см  (горизонт  В)  і  на  глибині  90-100  см  (горизонт  ВС).  Із 
збільшенням глибини pН водяної витяжки з ґрунту збільшується, тобто реакція 
ґрунту стає більш лужною.

Для  виявлення  рухливої  форми  важких  металів  використовували 
ацетатно-амонійний  буфер  з  ЕДТА:  1  М  CH3COONH4 +  0,02  М  МЕДТА. 
Літературні  дані  [1]  свідчать  про  значні  розходження  в  кількості  рухливої 
форми  одного  того  самого  металу  в  ґрунтах  окремих  регіонів.  Причиною 
розходження  є  генетичні  особливості  ґрунтів,  специфіка  гранулометричних 
складів,  рівень  вмісту  гумусу,  кислотність  ґрунту.  По цим причинах  можуть 
відрізняться  і  ґрунти  одного  регіону.  Розходження  між  мінімальною  і 
максимальною кількостями рухливої форми може відрізнятися приблизно в 10 
разів.  Представлення  про  рухливість  важких  металів,  що  містяться  в  ґрунті 
лісопаркової зони м. Харкова, дають дані таблиці 2.

Таблиця 2 – Вміст рухливої форми важких металів у ґрунті лісопаркової 
зони м. Харкова (глибина 0-5 см)

Показник
Іон

Cu Cr Pb Ni Cd Zn Mn
Концентрація, 
мг/кг сухого 
ґрунту

2,5 – 0,56 – 0,003 0,51 128,5

відсоток від 
валової 
концентрації

8,2 – 2,5 – 2,1 0,55 12,6

Для двох металів  Cr  і  Nі  вміст  рухливої  форми визначити не  вдалося. 
Причини  можуть  бути  наступні:  або  рухлива  форма  складає  дуже  малий 
відсоток  від  валового  вмісту  металу,  тобто  Cr  і  Nі  добре  закомплексовані  в 
ґрунті; або наявні екстрагіруючі буфери не підходять для вилучення даних іонів 
металів.

З отриманих даних випливає, що найбільш мобільними в ґрунті є Mn, Cu і 
Pb.  Дані  по  Pb  дуже  цінні,  тому  що  в  літературі  мало  відомостей  про 
присутність у ґрунті рухливої форми свинцю. Нерівномірний розподіл рухливої 
форми важких металів у ґрунті представлено даними таблиці 3.

У гумусовому шарі ґрунту зберігаються досить високий вміст рухливої 
форми  важких  металів.  Літературні  дані  [1]  також  відзначають  високу 
міграційну  здатність  іонів  металів  у  родючих чорноземних ґрунтах.  Подібне 
явище було зареєстровано не тільки для важких металів, що є мікроелементами, 
але і для Pb і Cd, необхідність яких для рослин не доведена.

Вміст  у  ґрунті  рухливої  форми  важких  металів  змінювалося  в  часі. 
Протягом весняного паводка воно збільшувалося в середньому в 3,4 рази, мг/кг 
сухого  ґрунту  Cu –  15,5;  Pb –  1,86;  Cd  –  0,01;  Zn –  1,26;  Mn –  133,7.  Дані 
приведені для глибини ґрунту 5-10 см.



105

Таблиця  3  –  Вміст  рухливої  форми важких  металів  по  глибині  ґрунту 
лісопаркової зони м. Харкова

Глибина, 
см

Концентрації іонів важких металів, мг/кг сухого ґрунту
(відсоток рухливої форми важких металів від його валового 

вмісту в ґрунті)
Cu Pb Cd Zn Mn

0-5 2,5
(8,2)

0,56
(2,5)

0,003
(2,1)

0,51
(0,55)

128,5
(12,6)

5-10 3,7
(12,3)

0,6
(2,7)

0,002
(1,43)

0,45
(0,48)

74,3
(7,3)

40-50 1,7
(5,6)

0,48
(2,1)

0,002
(1,43)

0,35
(0,38)

66,2
(6,5)

90-100 1,1
(3,6)

0,36
(1,6)

0,001
(0,71)

0,28
(0,3)

37,8
(3,7)

Забруднення  ґрунту  Pb  було  набагато  більше  поблизу  автомагістралі 
Білгородського шосе. Де відзначалися рівні забруднення в профілі ґрунту, мг/кг 
сухого ґрунту (таблиця 4).

Таблиця 4 – Рівень забруднення свинцем по профілю ґрунту 

Глибина, см Концентрація, мг/кг сухого 
ґрунту

0-5
5-10
40-50
90-100

224,1
208,8
196,2
97,0

Відзначається  зменшення  концентрації  плюмбуму  з  глибиною,  що 
характерно  для  техногенно  забруднених  територій.  Вміст  рухливої  форми 
(глибина 5-10 см) було вище, ніж для природного фону – 74,3 мг/кг (37 %). Це 
пояснюється тим, що велика частина техногенно внесених в ґрунт важких

металів сполучаються з сульфокислотами ґрунту, а не зосереджуються в 
мінеральній її частині.

Отримані  дані  можна  використовувати  як  базові  для  моніторингу 
забруднення  ґрунтів,  як  відправні  точки  при  відліку  техногенного  рівня 
забруднення територій.

Перелік посилань

1. Алексеев Ю. В. Тяжелые металлы в почвах и растениях. – Л.: Агропромиздат, 1987. 
– 142 с.
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Запропоновано технологію, що  дозволить забезпечити ефективну  
очистку  стоків  підприємств  гірничовидобувної  галузі  на  протязі  
всього  року,  а  також  прискорити  процес  формування  родючого  
шару на промислових майданчиках ліквідованого підприємства.

The  proposed  technology  that  will  provide  effective  treatment  of  
wastewater of  the mining industry  throughout  the year,  as well  as to  
accelerate  the  formation  of  topsoil  on  industrial  sites  of  liquidated  
enterprises.

Донбас  входить  в  зону  найбільш  критичних  регіонів  України  за 
забезпеченістю та якостю води. Основною причиною погіршення якості води є 
антропогенне  забруднення,  що  пов'язано  зі  скиданням  у  водні  об'єкти 
неочищеної води промислових підприємств регіону.

Після ліквідації відпрацьованих шахт мокрим і комбінованим способом, 
для запобігання підтоплення та осідання ділянок поверхні, необхідно проводити 
водовідлив  із  затоплених  підземних  гірничих  виробок  з  глибини  не  менше 
100м.  При  цьому,  води,  що  відкачуються  повинні  проходити  очищення  і 
опріснення до того, як будуть скинуті у відкриту водойму [1]. Знесолення таких 
стоків,  на  сьогоднішній  день,  становить  технічну  проблему,  пов'язану  зі 
значними витратами. 

Для розміщення і повноцінного функціонування гірничого підприємства з 
земельного  фонду  вилучаються  величезні  території  з  цінними  родючими 
землями.  Утворення  на  цих  територіях  промислових майданчиків  і  гірничих 
відводів призводить до знищення сільськогосподарських і лісових угідь. Тому, 
для ліквідованих гірничих підприємств гостро стоїть питання рекультивації  і 
відновлення  родючого  шару  і  біологічного  різноманіття  на  промислових 
майданчиках закритих шахт.

У зв'язку з цим, перспективною, на нашу думку, є біологічна очистка вод 
із  застосуванням  вищих  водних  рослин,  які  після  відмирання  і  розкладання 
кліток будуть утворювати гумусову частину родючого шару. 

Для біологічного очищення води традиційно використовують вищі водні 
рослини, такі як: ейхорнія, очерет звичайний, рогіз [2].

 Відновлюваний простір переформовують в лабіринт заповнених стоками 
каналів,  на  стінках  і  дні  яких  ростуть  гідробіонти.  Завислі  речовини,  що 
містяться  в  стоках,  частково  осідають  на  дні  каналів,  але  основна  маса 
захоплюється  численними  розвиненими  мікроволосками  кореневищ, 
переходячи  у  зв'язаний  стан.  За  рахунок  поглинання  мінеральних  речовин 
рослинами  і  найпростішими,  вміст  солей  і  суспензій  у  водному  середовищі 
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зменшується.  З  уловлених  частинок  і  органів  гідро  біонтів,  що  відмирають, 
формується родючий шар – основа для розвитку біоти.

Для забезпечення цілорічного очищення води та запобігання зниженню 
ефективності  очищення  шахтних  стоків  в  зимовий  період  і  перегріву  води 
влітку,  авторами  запропонована  конструкція  змонтованого  в  свердловині 
трубчастого  геотермального  теплообмінника.  Він  являє  собою  коаксіально 
розташовані труби, причому внутрішня труба виконана з матеріалу з низькою 
теплопровідністю. Надходження води в теплообмінник, в зазор між зовнішньою 
і  внутрішньою  трубами  здійснюється  за  рахунок  гідродинамічного  напору 
потоку,  а  видача  –  через  порожнину  внутрішньої  труби.  За  рахунок 
геотермальної  енергії  відбувається  стабільна  підтримка  температури води  на 
виході  з  обмінника,  а  також  в  каналі  на  рівні  +  12  ...  26оС.  Передбачено 
використання  в  якості  теплообмінників  шахтні  стволи,  функцію  зовнішньої 
труби виконує кріплення, а внутрішньої труби – ерліфтний водовідлив. Забір 
води здійснюється з затопленого горизонту.

Таким  чином,  запропонована  технологія   дозволить  забезпечити 
ефективну  очистку  стоків  підприємств  гірничовидобувної  галузі  на  протязі 
всього  року,  а  також  прискорить  процес  формування  родючого  шару  на 
вироблених просторах і промислових майданчиках ліквідованого підприємства.

Перелік посилань
1. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  25  березня  1999  року  №  465  "Про 

затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами".

2. Hydrophyte  water  purification  under  conditions  of  “zhitomyrvodokanal”  communal 
enterprise L. D. Romanchuck, T. P. Fedonyuk, R. G. Fedonyuk, А. A. Petruk Biotechnologia Acta. 
2016; 9(6): 58-71
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Потужним  забруднювачем  води  в  Краматорську  стали  стічні  
води,  які  навантажені  нафтою  і  нафтопродуктами,  що  
утворюють на поверхні води тонку плівку. В результаті забруднені  
подібними  стоками  водойми  не  можуть  використовуватися  для  
відпочинку,  використання  цієї  води  не  придатне  для  питного  
водопостачання, а іноді і технічного, вимагає глибокого очищення.  
Зменшення  вмісту  нафти  та  нафтопродуктів  у  скидах  
підприємства  ПАТ  «НКМЗ»  та  збереження  чистої  води  для  
населення є актуальною проблемою не лише для м. Краматорськ, а  
й для усієї області.

На  підприємстві  ПАТ  «НКМЗ»  діють  очисні  споруди  госпобутових  та 
виробничо-зливових стоків. Скидання виробничо-зливових стоків в р. Казенний 
Торець  здійснюється  через  загальнозаводські  Північні  (фактичне  скидання 
зворотних вод:  1643,4  тис.м3/рік,  187,6  м3/годину)  і  Південні  очисні  споруди 
(фактичне  скидання  зворотних  вод:  1957,5  тис.  м3/рік,  223,5  м3/годину)  [1]. 
Проводиться відкачування кар'єрних вод без очищення в р. Маячку (Випуск № 
3).  Госпобутові  очисні  споруди  приймають  госппобутові  стоки  зі  всіх  цехів 
заводу (Випуск №  4).

Вміст  нафтопродуктів  у  першому  випуску  перевищує  значення  ГДК 
майже  у  2  рази  через  недоліки  роботи  технологічної  схеми  очисних  споруд 
підприємства. Пропонується удосконалити технологічну схему очистки стічних 
вод  підприємства  ПАТ  «НКМЗ»  введенням  додаткової  стадії  –  доочиску 
активованим вугіллям. 

Розглянемо  вплив  фракційного  складу  активованого  вугілля  на 
ефективність очищення нафтовмісних стічних вод.

Для досліду взято декілька фракцій: 0,1-1,0; 1,5-5; 6-10; 11-20. Результати 
випробувань наведені у таблиці 1.1.

Під  час  проведення  випробування  №  1,  фракції  0,1-1  мм  відбулося 
засмічення  фільтру  зваженими  речовинами,  що  призвело  до  неможливості 
подальшого очищення стічної води. Крім того, дуже дрібні частинки сорбенту 
проскочували крізь гратки разом з водою.
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Таблиця 1.1 -  Вплив фракційного складу активованого вугілля на  його 
нафтоємність

Номер 
досліду

Вміст нафтопродуктів у 
вихідній стічній воді, мг/л

Розмір 
фракції, мм

Нафтоємність, 
г/г

1 100 0,1-1,0 55,02
2 100 1,5-5,0 51,32
3 100 6,0-10,0 45,62
4 100 11,0-20,0 39,58

Отже,  можна  сказати,  що  сорбент  з  розміром  гранул  0,1-1,0  мм 
характеризується найбільшою ефективністю очищення, але його використання 
в  реальних  умовах  неможливо.  Для  забезпечення  глибокого  видалення 
нафтопродуктів зі стічних вод крупність завантаження повинна становити 1,5 ÷ 
5,0 мм.

Залежність нафтоємності сорбенту від розміру фракції наведено на 

Рисунок 1.1 - Залежність нафтоємності сорбенту від розміру фракції

Експериментально отримана лінійна залежність нафтоємності від розміру 
фракції,  що дозволила з  урахуванням технічних факторів обрати оптимальне 
значення фракційного складу сорбенту для доочистки води від нафтопродуктів.

Перелік посилань

1. Дозвіл на спеціальне водокористування і нормативи ГДС забруднюючих  речовин зі 
зворотними  водами  ПАТ  «НКМЗ»,  затверджено  Департаментом  екології  та  природних 
ресурсів облдержадміністрації. - Краматорськ – 2015- 79 с.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Шкрильова С.М., Костенко В.К.

Донецький національний технічний університет

Зараз в умовах глобальної  екологічної  кризи в  світі  та Україні  в  
тому  ж  числі,  набуває  актуальності  питання  пошуку  
альтернативних  джерел  енергії.  Один  з  відновлювальних  видів  
енергії в Україні є сонячна енергія.

In  the  conditions  of  the  global  ecological  crisis  in  the  world  and  
Ukraine,  the  issue  of  finding  alternative  energy  sources  becomes  
relevant.  Solar  energy  is  one  of  the  renewable  energy  sources  in  
Ukraine.

Сонячна  енергія  –  це  відновлювальний  природний  ресурс,  який 
відновлюється природнім шляхом, без участі людини. Це екологічно безпечне 
енергетичне джерело, яке не шкодить довкіллю. 

До переваг сонячної енергетики відносять доступність та невичерпність 
джерела  енергії;  безпека  для  навколишнього  середовища  (хоча  зараз  у 
виробництві фотоелементів використовують шкідливі речовини).  До недоліків 
сонячної  енергетики  слід  віднести  залежність  ефективності  сонячної 
електростанції:  від  часу  доби,  пори  року  та  погодних  умов;  від  клімату  та 
широти розташування; займання великих площ землі під електростанції; ціна 
фотоелементів; фотоелементи містять шкідливі речовини.

Одним з  варіантів  перетворення  сонячної  енергії  є  сонячний колектор. 
Сонячний колектор являє собою пристрій для перетворення сонячної енергії в 
теплову енергію, яку можна використовувати в побуті для підігріву води та для 
системи опалення будинку. Сонячні колектори працюють майже 9 місяців на 
рік.

В Україні на сьогодні найбільш перспективним напрямом використання 
сонячної енергії є безпосереднє перетворення її в низько потенціальну теплову 
енергію.  Технічно  досяжний  загальний  потенціал  Донецької  області 
безпосередньо складає 33∙10-9 МВт∙год/рік, це енергія яка може бути отримана в 
Донецькому регіоні від сонячного випромінювання та перетворена на корисну 
енергію, не забруднюючи при цьому навколишнє середовище.
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ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ В ПЕРЕРОБЦІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ 
НАФТОПРОДУКТІВ

Юрченко С.С.

Донецький національний технічний університет

В даний час  зростають масштаби і  негативні  наслідки від забруднення 
навколишнього  середовища  нафтою,  паливно-мастильними  речовинами.  Зі 
збільшенням  обсягів  нафтовидобутку  число  випадків  забруднення  земної 
поверхні вуглеводневою сировиною безперервно зростає. Проникнення рідких 
вуглеводнів  в  земні  надра  призводить  до  забруднення  атмосфери,  ґрунтів  і 
підземних вод і, в кінцевому підсумку, до порушення екологічної рівноваги на 
земній поверхні.

Практично усі компоненти природного середовища такі як: грунти, водні 
ресурси,  атмосфера  наражаються  на  небезпеку,  внаслідок  забруднення 
відпрацьованими  нафтопродуктами.  При  цьому  відсутня  можливість 
попередньої  точної  оцінки  ймовірності  повернення  екосистеми  до  стійкого 
стану при знешкодженні забруднення і припинення її деградації. Дивлячись на 
проблему позбавлення від відпрацьованих масел було помічено, що українські 
підприємства здійснюють нелегальні скидання відпрацьованих масел в грунт і 
водні джерела і це дуже велика частина від загальної кількості відпрацьованих 
масел, решта масел збирається, але регенерації піддається тільки мала частина 
від  цього  приблизно  10-12%,  відходи  що  залишились  використовуються  як 
паливо, тобто спалюються.

Причиною виникнення несанкційованих скидів є, те що в українському 
законодавстві відпрацьовані мастила відносяться до категорії відходів, тоді як в 
законодавстві країн-членів ЄС відпрацьовані мастила відносяться до категорії 
корисної  енергетичної  сировини.  В  цілому  по  Європі  скидається  25%  всіх 
відпрацьованих масел,  75% -  збирають,  з  них 25% регенерують.  Тому треба 
звернути увагу на цю проблему і почати раціонально використовувати ресурси 
котрі нам дала природа. 
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СЕКЦІЯ 4. ХІМІЯ ТА ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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CHEMICAL DISSOLUTION OF CU98BE ALLOY IN CHLORIDE 
SOLUTIONS

Larin V.a, Egorova L.b

a Scientific Research Institute of Chemistry, 
Vasylii Karazin National University of Kharkiv

b National Automobile and Highway Universit of Kharkiv

Abstract. Process of chemical dissolution of beryllium bronze in various  
electrolytes  was  studied.  Taking  into  account  complex  formation  
processes  during  chemical  etching  in  solutions  based  on  FeCl3 the 
ionization  rate  and  selectivity  of  dissolution  of  Cu98Be  alloy  
components was determined. It was shown that uniform and high rated  
chemical dissolution of beryllium bronze is possible in acidic medium in  
presence  of  Fe3+   ion-oxidizer  and chlorine  ions.  An optimal  etching  
solution composition was proposed.

Анотація.  Досліджено  процес  хімічного  розчинення  берилієвої  
бронзи  в  різних  електролітах.  Визначена  швидкість  іонізації  і  
селективність розчинення компонентів сплаву БрБ2 з урахуванням  
процесів  комплексоутворення при хімічному травленні  у  розчинах  
на основі FeCl3. показано, що рівномірний і високошвидкісне хімічне  
розчинення  берилієвої  бронзи  можливо  в  кислому  середовищі  в  
присутності іонів-окислювача Fe3+ та іонів хлору.  Запропоновано  
оптимальний склад травильного розчину. 

Beryllium  bronze  is  used  at  manufacturing  of  the  circuit boards and  is 
indispensable  when  good  electrical  conductivity,  mechanical  durability  and 
springiness properties are needed at the same time. Due to unique composition of 
properties,  this  alloy  is  one  among  standards  in  production  of  the  electrical 
connectors  and  spring  details  of  the  conversion sensors. It’s  very  important  to 
preserve  in  these  technologies  minimal  damage  of  the  beryllium bronze  surface, 
therefore chemical etching process is used for its preparation. Lately the stamping 
technology has been used for the spring production. This technology did not supply 
the required accuracy of production and broke the quality of internal layer and that 
worsens  the  efficiency  of  operation  of  the  device.  The  maximal  permissible 
deviations from the geometric parameters of the parts are ± 10 mkm, and losses of the 
bronze layer due to chemical treatment is not higher than 0,2 mkm.. Moreover, toxic 
dust discharges must be controlled during mechanical treatment but this problem is 
successfully  solved  at  size  treatment  of  the  copper-beryllium  alloy  by  chemical 
etching operation.
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Material  and  methods Chemical  etching  of  Cu98Be  was  studied  by 
experimental methods of investigations: gravimetry, electronic probe microanalysis, 
atomic-absorption  spectrometry.  Determination  of  etching rate  by  gravimetry  was 
based on rotating disk electrode, made from Cu98Be bronze. Elementary composition 
of Cu98Be alloy was determined by gravimetry according to DOST 15027.13-77. 
Mass percent of beryllium in Cu98Be alloy is 1,78 %.  The quantity of Be2+ and 
Сu2+ions was determined by atomic-absorption spectrometry  method using atomic-
absorption spectrometer МGА-915 МD.

Results  and  discussion.  The  main  purpose  is  to  investigate  processes  of 
chemical ionization, selectivity of dissolution of Cu98Be alloy, considering complex 
formation process in solutions, based on FeCl3.

The dissolution rate of the Cu98Be alloy electrode in various electrolytes was 
studied by rotating disc  electrode method at  the rotation rate  74  rps.  It  allows to 
imitate the hydrodynamic conditions of jet etching and cancel the diffusion limitations 
on transportation of  dissolution products  of  the copper component  to  the bulk of 
solution. On the base of our first investigations of determination of the ionization rate 
of Cu98Be alloy in various electrolytes, the solution of FeCl3 was chosen as a basic 
component of etching solution.. Dissolution of Cu98Be alloy in  FeCl3  solutions is 
higher  than in  other  investigated  etching solutions.  That  is  due to  high oxidizing 
ability of  Fe3+. The high rate of dissolution of beryllium bronze can be reached not 
only by increase of oxidizing Fe3+ ion concentration, but also by addition of various 
supplements, which form stable complexes with alloy components. As supplements 
to  the  basic  electrolyte  KNO3,  Fe(NO3)3 were chosen.  As a  third substance  HCl, 
H2SO4, HNO3, acids that decrease pH of solution and increase solubility of beryllium 
were added. On the base of analysis of values of dissolution rate of the Cu98Be alloy 
(table 1) a number of etching solutions with high rate of the alloy ionization with 
investigated selectivity of dissolution of  the components of beryllium bronze were 
chosen.

Table  1.  Results  of  investigation  of  rate  and  selectivity  of  dissolution  of 
beryllium bronze in the solutions, based on FeCl3 (time of etching-20 min, ω=74 rps–1)

№
Composition

of solution, mol/l
V ∙ 10-3, kg/m2∙s

Ions contain,
g/l

Coefficients of selectivity of the 
alloys components

Be2+ Cu2+ ZBe ZCu

1 0,5 М FeCl3 1,6 0,09 5,04 1,0 1,1
2 0,75 М FeCl3 2,1 0,05 3,71 0,7 1,4
3 1,0 М FeCl3 2,6 0,10 5,57 0,8 1,2
4 0,5М FeCl3 + 1,5М KNO3 1,7 0,05 4,7 0,5 2,0

5
0,5М FeCl3 + 1,5М KNO3 + 
0,5М HCl

2,0 0,04 3,53 0,6 1,7

6 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 2,8 0,07 3,86 0,8 1,3

7
0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 

+ 0,25М H2SO4
1,8 0,05 2,27 1,0 1,0

8
0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 

+ 0,5М HCl
2,4 0,065 3,45 0,9 1,1

9
0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 

+ 0,5М HNO3
2,3 0,07 4,27 0,8 1,3

Quantitative  indicators  that  show  us  uniformity  or  selectivity  of  alloys 
dissolutions are coefficient of selectivity of dissolution Z. The coefficients ZBe  и ZCu 

for beryllium bronze were calculated on the base of atomic-absorption analysis for 
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solutions of copper and beryllium ions concentrations that return into solution and by 
data of precise composition of Cu98Be alloy.

Rate of dissolution of Cu98Be in solution of composition 0,5 М FeCl3+ 1,5 М 
KNO3 + 0,5  М HCl is higher than one in solutions 0,5  М FeCl3  and 0,5М FeCl3 + 
0,5М Fe(NO3)3 + 0,25М H2SO4.  It can be explained that dissolution of the copper 
component  can  be  supplied  by  interaction  with  ions  of  Fe3+ oxidizer  and  Cu(I) 
chloride  complexes  formation,  but  with  drain  of  the  etching  solution,  its 
concentration decreased and dissolution slowed down [1]. Thus, chloride supplement 
is necessary to supply dissolution of the copper component, and HCl was used like it. 
The highest rate of etching of Cu98Be is in hydrochloric acid solution. The most 
important factor for beryllium that caused solubility is the acidity of solutions which 
is supplied by supplement of HCl as well.

Selective  solubility  of  copper  component  of  Cu98Be  alloy  takes  place  in 
solutions of compositions: 0,5 М FeCl˗ 3 + 1,5 М KNO3 + 0,5 М HCl;  0,5 M FeCl3 + 
1,5 M KNO3.

The rate of etching depends on concentration of copper ion in solution. At very 
low and very high content of copper ions in the solution an abrupt change of etching 
rate occurred. We can see from the histogram in Figure.1 that dependencies of the 
dissolution rate of Cu98Be alloy from content of Сu2+(g/l), in solution after etching, 
minimal, and maximal values of ionization rate for beryllium bronze at big contain of 
copper ions (ІІ) are in solutions № 2 and 8, 9.

Fig. 1. Histogram of dependence of the dissolution rate (τ=20 min.) of Cu98Be 
alloy from copper ions concentration in the solution of composition:1  ˗ 0,5М FeCl3 + 
0,5М Fe(NO3)3 + 0,25М H2SO4; 2  ˗ 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 + 0,5М HCl; 3 ˗ 
0,5М FeCl3 + 1,5М KNO3 + 0,5М HCl;  4  ˗ 0,75 М FeCl3; 5  ˗ 0,5М FeCl3 + 0,5М 
Fe(NO3)3; 6  ˗ 0,5М FeCl3 + 0,5М Fe(NO3)3 +  0,5М HNO3; 7  ˗ 0,5М FeCl3  + 1,5М 
KNO3; 8  ˗ 0,5 М FeCl3; 9  1˗ ,0 М FeCl3

We can separate two factors that increase the rate of dissolution of Cu98Be 
alloy: increase of (Cl-) ligands concentration to form complexes of copper ions and 
increase concentration of oxidizing ions (Fe3+).  

To  study  an  influence  of  inter  ionic  interactions  in  solution  on  ionization 
process  of  Cu98Be  alloy,  complex  formation  in  the  investigated  solutions  by 
distribution of complex particles by projection method was investigated. Complex 
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particle concentrations were calculated with an accuracy up to 10-24 by program [2]. 
Values of the stability constants for the complexes at I = 1,0 М were taken from [3].

As we can see from Figure. 2, complex formation in the investigated solution is 
insignificant.

Fig. 2 – Diagram of distribution of complex particles in the system 0,5М FeCl3 

+ n HCl: 1  Be(OH)˗ 2;  2  BeOH˗ 2
+; 3  BeCl˗ +; 4  BeCl˗ 2;  5  CuCl˗ 3

-;  6  CuCl˗ +;  7 ˗ 
FeCl2+;  8  FeCl˗ 2

+

There are  no extremes on the diagram of distribution of  complex particles, 
therefore  we  can  not  make  conclusions  about  activating  influence  of  a  complex 
particle on ionization process of Cu98Be alloy in the investigated solutions. The most 
stable complexes in solutions of iron chloride (III) are FеСl2

+, the less stable ones are 
FеСl2+and  the  least  stability  possess  FеСl3  and  FеСl4

–,  respectively. The  maximal 
formation of complex particles of both alloy components is observed in the solution 
of composition 0,5  М FeCl3 with quite high fraction of formation of  FeCl2+   and 
FeCl2

+ which explains uniform and high rated etching of the alloy Cu98Be in the 
solution of this composition. So, 0,5 М FeCl3 etching solution supplies the high rated, 
uniform etching, caused  by complex formation of copper as well as beryllium.

Conclusions:-The process of chemical ionization of Cu98Be alloy in solutions 
of various composition based on FeCl3 was studied. The etching rate of Cu98Be and 
the  selectivity  of  dissolution  of  the  alloy  components  are  determined  taking into 
consideration the processes of complex formation and acidity of the medium in this 
system. The high etching rate, the uniformity of dissolution process and the beryllium 
and copper component of the alloy ensure the presence in the etching solution of the 
ion-oxidizing agent Fe3+ chloride and acidic medium.
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Дана  робота  направлена  на  вивчення  кінетики  розкладання  
газоутворювача  АДКА  у  присутності  ініціаторів  (ZnSt2,  CaSt2,  
суміш стеаратів  Ca/Zn,  ПВХ)  для  отримання  пінокомпозитів  на  
основі модифікованого пеку.

Пінокомпозити  є  ефективними  конструктивними  матеріалами  та 
потенційні  для  застосування  в  різних  галузях  промисловості.  Цей  інтерес 
викликаний  їх  видатними  особливостями,  такими  як  хороша  електрична, 
оптична, термічна і механічна стабільності.

Ряд  дослдників  [1]  вважають,  що  в  якості  полімерної  матриці  для 
отримання  спінених  пекокомпозиційних  матеріалів  може  бути  використаний 
кам'яновугільний  пек.  Коли  в  якості  прекурсора  використовується 
кам'яновугільний  пек,  для  процесу  спінювання  зазвичай  потрібно  його 
попередня обробка, щоб регулювати в'язкість і пластичні властивості пеку для 
ефективного спінювання. Такі попередні обробки зазвичай включають реакції 
полімеризації і поліконденсації в пеку. Модифікований кам'яновугільний пек в 
діапазоні температур 125 – 155 °С має в'язкість 55 – 190 Па . с [2].

Для  спінювання  полімерів  застосовуються  як  фізичні  газоутворювачі 
(ФГУ),  так  і  хімічні  газоутворювачі  (ХГУ).  ФГУ  виділяють  газ,  що  спінює 
розплав   полімеру,  за  рахунок  зміни  свого  агрегатного  стану  або  внаслідок 
фазового  перерозподілу  газоподібного  компонента.  ФГУ використовують  для 
отримання полімерних пін на основі полімерів, що мають низьку в'язкість (до 
10 Па ∙ с).  

Хімічні газоутворювачі (ХГУ) – речовини і суміші, які виділяють газ в 
результаті  хімічних  процесів  термічного  розкладання  або  за  рахунок  різних 
хімічних реакцій.

При  виборі  ХГУ  до  нього  пред'являється  ряд  вимог:  температура 
розкладання  ХГУ  повинна  знаходитися  в  інтервалі  температур,  що 
використовуються  при  переробці  полімерів;  швидкість  розкладання  ХГУ  не 
повинна бути занадто  великою;  високий вихід  газу  (газове  число);  продукти 
розкладання повинні бути нешкідливими для навколишнього середовища. За 
термодинамічними характеристиками  можна  виділити  два  типи ХГУ,  процес 
розкладання яких є екзотермічним або ендотермічним.

Одним із найрозповсюджених ХГУ є азодікарбонамід NH2CON=NCONH2, 
який  відноситься  до  основних  типів  екзотермічних  ХГУ  при  виробництві 
пінокомпозитів.

Температура розкладання азодікарбонаміду (АДКА)  перевищує 195 °С  і 
складає приблизно 200 – 210 °C [3] Така температура розкладання  є занадто 
високою для спінювання модифікованого кам'яновугільного пеку через  зміну 
його реологічних властивостей [2]. 
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Температура  розкладання  АДКА   може  бути  знижена  при  додаванні 
ініціаторів. Найбільш часто в якості ініціаторів АДКА використовують оксиди і 
солі металів 2-ї і 3-ї груп періодичної системи (цинк і кальцій) [3]. Ініціаторами 
було обрано стеарат Zn (ZnSt2), стеарат Са (CaSt2), суміш стеаратів Ca/Zn, які 
також є додатковими термостабілізаторами модифікованого пеку. Крім того в 
якості  ініціатора  досліджували ПВХ,  який використовується  для  модифікації 
кам'яновугільного пеку. При дегідрохлоруванні ПВХ виділяється хлороводень, 
який в більшій чи меншій мірі може активізувати розкладання АДКА.

У даній роботі досліджено вплив ініціаторів  ZnSt2, ZnSt2/СаSt2 і  ПВХ, на 
кінетику розкладання суміші АДКА-ініціатор при Т= 130 – 150 °С. Встановлено 
максимальний ступінь розкладання та швидкість   розкладання суміші АДКА-
ініціатор  в  залежності  від  температури  і  кількості   ініціатору.  Максимальна 
швидкість  розкладання  суміші  АДКА –  ініціатор  спостерігаються  для  ZnSt2, 
додавання бінарного ініціатора ZnSt2/СаSt2 уповільнює процес, а використання 
ПВХ в якості ініціатора характеризується дуже малими швидкостями. 

Дослідження показали, що ступінь розкладання суміші АДКА – ZnSt2 з 
підвищенням температури  зростає, а  кількість ініціатору ZnSt2 для досягнення 
максимального ступеня розкладання зменшується.

На  підставі  проведених  досліджень  обрано  АДКА-ZnSt2  оптимального 
складу  в  інтервалі  температур  Т  =  130  –  150  °С  в  якості  комплексного 
гозоутворювача для отримання твердих пін на основі кам’яновугільного пеку. 
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Проведені дослідження в лабораторних умовах процесу очищення  
стічних  вод  коксохімічного  виробництва за  допомогою коагуляції  
та флокуляції. Вибрано найбільш ефективну комбінацію реагентів.

Стічні  води  коксохімічного  виробництва  мають  дуже  складний  і  не 
стабільний  склад  з  великим  вмістом  дуже  агресивних  та  активних  хімічних 
речовин, велика кількість яких є канцерогенами. Крім того стічні води містять 
мікроорганізми,  які  залишилися  після  біохімічної  очистки.  Знезараження 
стічної  води  повинно  проводитися  тільки  за  умови  дотримуватися  чітких 
показників якості води по показникам: вміст кисню, pH, температура тощо.

Мікроорганізми, що залишаються після біохімічної очистки в стічній воді 
неможливо  видалити  наявними на  коксохімічному  підприємстві   технічними 
або технологічними методами. Аналіз відомих способів знезараження стічних 
вод показав, що найбільш оптимальним засобом очищення води коксохімічного 
підприємства  від  небажаних  домішок  перед  подачею  на  гасіння  коксу  є 
коагуляція  з  флокуляцією.  Даний  метод  широко  застосовується  в  хімічній 
технології і зарекомендував себе як простий, дешевий, ефективний і доступний 
по застосовуваним хімічним реагентам.

Для  визначення  найбільш  дієвих  коагулянтів  та  флокулянтів  був 
здійснений  підбір  реагентів  для  організації  процесу  очищення  стічних  вод 
коксохімічного  виробництва  перед  мокрим  гасінням  коксу.  На  базі  очисних 
споруд підприємства нами було проведено низку лабораторних досліджень дії 
неорганічних  та  органічних  реагентів,  які  виробляють  на  «Пологовському 
хімічному заводі «Коагулянт»:

10.коагулянт гідроксихлорид алюмінію ПОЛВАК 40;
11.коагулянт гідроксихлорид алюмінію ПОЛВАК 68;
12.коагулянт хлорид заліза;
13.коагулянт сульфат алюмінію;
14.флокулянт полі-ДАДМАК EXTRAFLOCK PD 60
15.флокулянти поліакриламід EXTRAFLOCK. 

Експерименти  проводилися  на  лабораторному  флокуляторі  (місткість 
чотири 1 літрових склянки). Коагулянти дозували за допомогою мікродозаторів 
Biohit.  Флокулянт дозувався у вигляді 0,1% робочого розчину, приготованого 
шляхом розчинення наважки 0,1 г товарної кристалічної речовини в 100 г води 
при  постійному  перемішуванні.  Час  приготування  флокулянта  становить  60 
хвилин.  Технологія  проведення  лабораторного  експерименту  має  наступну 
послідовність.  Холосте  перемішування  на  протязі  2  хвилин  зі  швидкістю 
200об/хв. Введення коагулянту. Перемішування води з коагулянтом на протязі 1 
хвилини зі швидкістю 200 об / хв. Потів вводиться флокулянт. Перемішування 
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розчину з флокулянтом на протязі 1 хвилини зі швидкістю 200 об /  хв. Далі 
повільне перемішування на протязі 2 хвилин зі швидкістю 40об/хв.

Остання технологічна операція - відстоювання.
В  ході  випробувань  оцінювалися  інтенсивність  утворення  пластівців, 

освітлення і зниження каламутності, структура осаду.
Найбільш ефективні варіанти реагентної обробки стічної води, дозування 

реагентів і отриманий ефект представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Результати лабораторних випробувань реагентів

№ 
по 
эф.

Варіант коагуляційної 
обробки

Варіант 
флокуляційної 

обрабки
Эфект

1
300 мг/дм3

ПОЛВАК 40
5 мг/дм3

EXTRAFLOCK N 
160

Утворення 
пластівців миттєве, 
освітлення високе, 
знебарвлення не 
повне

2
300 мг/дм3

ПОЛВАК 68

5 мг/дм3

EXTRAFLOCK N 
160

Утворення 
пластівців повільне, 
освітлення високе 
знебарвлення 
слабке

3
300 мг/дм3

Хлорне залізо

5 мг/дм3

EXTRAFLOCK N 
160

Утворення 
пластівців швидке, 
освітлення високе, 
знебарвлення 
слабке

4

100 мг/дм3
Хлорне залізо

+
200 мг/дм3

ПОЛВАК 40

5 мг/дм3
EXTRAFLOCK N 

160

Утворення 
пластівців 
миттєве, 
освітлення високе, 
знебарвлення не 

повне

Висновок  за  експериментом:  найбільш  ефективне  видалення 
забруднюючих  речовин  знебарвлюється  наступною  комбінацією  реагентів: 
300мг/дм3 коагулянту Pro-AQUA 18 і 5 г/м3 флокулянта EXTRAFLOCK N 160, 
послідовно.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ РТУТІ В ОБ'ЄКТАХ 
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Целік М.С., Каулін В.Ю., Швець І.І.

Донецький національний технічний університет

Одними з найбільш небезпечних компонентів викидів металургійних  
підприємств  є  високотоксичні  з'єднання  ртуті.  Для  зменшення  
шкідливого  впливу  на  навколишнє  середовище  необхідно  
здійснювати  ретельний  контроль  токсинів,  що  містяться  у  
вихідній сировині і продукції підприємств.

Досить  тривалий  час  одним  з  найсерйозніших  і  явних  забруднень 
навколишнього  середовища  є  викиди  металургійних  підприємств.  Значна 
кількість металургійних підприємств України, викиди яких чинять негативний 
вплив на навколишнє середовище, знаходяться в Донецькій області. Найбільш 
небезпечними  компонентами  викидів  металургійних  підприємств  є 
високотоксичні  з'єднання  ртуті.  Так  як  в  процесі  збагачення  вугілля  Hg 
практично повністю переходить в газову фазу, то аналіз змісту Hg в вугіллі є 
первинним завданням для охорони навколишнього середовища.

Підвищений  інтерес  до  проблеми  визначення  ртуті  в  об'єктах 
навколишнього середовища викликаний високою поширеністю цього елементу, 
найбільшою токсичністю в порівнянні з іншими важкими металами, здатністю 
до міграції та біоконцентрування [1].

Основна  частина  ртуті,  що  потрапляє  в  навколишнє  середовище,  має 
техногенний характер і пов'язана з наявністю і переробкою ртутьвмісних руд, 
вугілля, з використанням ртуті в сільському господарстві, органічному синтезі 
та інших галузях.

З  точки  зору  екологічної  безпеки  з'єднання  ртуті  поділяються  на  три 
класи:

- леткі форми –  Hg, (CH3)2Hg; 
- водорозчинні або що містяться у вигляді реакційноздатної форми – Hg2+, 

HgX2, [HgX4]2-  (де X=OH-, Cl-, Br-); НgO на аерозольних частинках; комплекси 
ртуті (II) з органічними кислотами;

-  нереакційноздатні  форми  –  CH3Hg+,  CH3HgCl,  CH3HgOH  та  інші 
ртутьорганічні сполуки; Hg(CN)2, HgS та Hg2+, пов'язані з сіркою в гумінових 
речовинах.

Найбільш токсичними є йони Hg2+, тому особливо небезпечними є добре 
розчинні солі ртуті, які легко дисоціюють [2].

Для  зменшення  шкідливої  дії  викидів  металургійних  підприємств  на 
навколишнє  середовище  необхідний  ретельний  контроль  токсичних  речовин, 
що містяться як у вихідній сировині, так і в продукції цих підприємств.

Проведений  критичний  аналіз  літературних  даних  показав,  що  існує 
багато  методів  визначення  вмісту  ртуті  –  гравіметричні,  титриметричні, 
спектрофотометричні  та  інші.  Серед  основних  недоліків  цих  методів  можна 
виділити  низьку  чутливість,  відтворюваність  результатів  аналізу  та  відносно 
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високу похибку. Методики з такою похибкою не дають змоги вчасно проводити 
попереджувальні  заходи  щодо  виявлення  та  зниження  вмісту  ртуті  у 
промислових викидах. 

Найбільшою  чутливістю  та  точністю  характеризується  атомно-
абсорбційний метод, зокрема метод визначення ртуті методом «холодної пари». 
Метод оснований на вимірюванні поглинання світла з довжиною хвилі 253,7 нм 
атомами ртуті, виділеними з аналізованого розчину.

Унікальність  цього  методу  полягає  у  більш повному  вилученні  ртуті  з 
аналізованого  об'єкта  і  повного  її  переведення  у  вигляді  атомарного  пару  у 
вимірювальний простір. Цього можна досягти попереднім відновленням сполук 
ртуті (Hg2+ + Sn2+ ↔ Hg0

 + Sn4+) і видуванням її потоком повітря або інертного 
газу  з  великої  наважки  або  великого  об’єму  в  малий  об’єм  поглинаючого 
розчину,  з  подальшим  визначенням  ртуті  атомно-абсорбційним  методом  в 
концентраті.

Метод атомно-абсорбційної спектроскопії рекомендовано як уніфікований 
при  визначенні  ртуті  в  системі  Європейського  моніторингу.  Розроблені 
стандарти  для  визначення  ртуті  в  різних  об’єктах,  у  тому  числі  об’єктах 
навколишнього середовища. Межа визначення ртуті цим методом 0,1 нг. Верхня 
межа  вмісту,  що  визначається  даним  методом,  залежить  від  розчинності 
елементарної ртуті і у воді складає 5,85 мкг/мл [3].

Застосування  більш  точних  та  чутливих  методів  може  дозволити 
проводити ефективний моніторинг надходження токсичних сполук ртуті через 
викиди підприємств у навколишнє середовище.
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УДК 543.272.7

РОЗРОБКА СПЕКТРАЛЬНОГО МЕТОДА АНАЛІЗА ВОД НА ВМІСТ 
БЕНЗОЛА І ТОЛУОЛА

Шишков Р.Д., Нікітін В.Є., Крутько І.Г.

Донецький національний технічний університет

Дана робота присвячена розробці спектрального методу аналізу в  
ультрафіолетовій  області  водних  систем  на  вміст  бензолу  і  
толуолу

На підприємствах хімічної, нафтохімічної і коксохімічної промисловості 
утворюються  стічні  води,  що  містять  різні  ароматичні  вуглеводні.  Великі 
масштаби  виробництва  і  споживання  ароматичних  вуглеводнів,  їх  широке 
використання  в  різних  областях  вимагають  ретельного  очищення  значного 
обсягу  стічних  вод  від  ароматичних  вуглеводнів.  Тому  для  контролю 
ефективності очищення необхідно мати методику визначення змісту зазначених 
домішок.  Дана  робота  присвячена  розробці  спектрального  методу  аналізу 
водних систем на вміст бензолу і толуолу.

Концентрація  ароматичного  вуглеводню  може  бути  визначена 
безпосередньо,  якщо  в  спектрі  поглинання  розчину  цієї  речовини  є  яскраво 
виражені смуги поглинання в ультрафіолетовій області.

Для визначення молярного коефіцієнта поглинання (ε) бензолу і толуолу 
були  приготовлені  їх  стандартні  розчини  в  гексані  і  отримані  спектри 
поглинання (рис.1 -2) в діапазоні довжини хвиль (λ) 200 - 320 нм. 

Рисунок 1. Залежність молярного коефіцієнта поглинання толуолу ε від 
довжини хвилі λ

Рисунок 2. Залежність молярного коефіцієнта поглинання бензолу ε від 
довжини хвилі λ
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Спектр поглинання толуолу (рис.1) має максимум поглинання при 
λ = 214 нм (ε = 1154), а спектр поглинання бензолу (рис.2) - при λ = 211 нм 

(ε = 180). Гексан не поглинає променів в цій області.
Графічно визначена функціональна залежність оптичної щільності (А) від 

концентрації толуолу і бензолу. Для цього готувалися розчини толуолу і бензолу 
з  різною концентрацією речовини,  що визначається,  в  гексані.  Вимірювання 
оптичної щільності цих розчинів здійснювалося для толуолу при λ = 214 нм, для 
бензолу при λ = 211 нм. За отриманими даними (табл.) побудовані калібровочні 
графіки  залежності  оптичної  щільності  від  концентрації  толуолу  (рис.3)  і 
бензолу (рис.4).

Таблиця.  -  Залежність  оптичної  щільності  А  від  концентрації  розчину 
толуолу і бензолу в гексані

Бензол Толуол

С ∙ 103, моль/л Оптична 
щільність

С ∙ 103, моль/л Оптична 
щільність

2,94 0,529 1,09 1,258

1,42 0,347 0,45 1,078

0,70 0,256 0,23 0,747

0,26 0,105 0,15 0,473

0,10 0,061 0,066 0,226
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Рисунок 3. Залежність оптичної щільності А від концентрації розчину толуолу в 
гексані (λ = 214 нм).

Рисунок  4.  Залежність  оптичної  щільності  А  від  концентрації  розчину 
бензолу в гексані (λ = 211 нм).

З  калібровочних  графіків  видно,  що  прямолінійна  залежність,  тобто 
підпорядкування закону Бугера - Ламберта - Бера спостерігається для розчину 
толуолу в гексані до С = 0,23 ∙ 10 -3 моль / л; для розчину бензолу до С = 0,70 ∙ 
10 -3 моль / л. У цих діапазонах концентрацій бензолу і толуолу можна визначати 
їх концентрації спектральним методом в ультрафіолетовій області.
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УДК 662.749.38

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ХЛОРОФОРМУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ 
ПЕКОКОМПОЗИТУ

Явір К.Б., Крутько І.Г., Каулін В.Ю.

Донецький національний технічний університет

Вивчено  вплив  хлороформу  на  стійкість  пекокомпозиту  при  
температурі  20–22  °С.  В  ході  експериментів  виявлено,  що  при  
витримці  спостерігається  протікання  процесу  набрякання 
пекокомпозиту хлороформом (інтенсивне збільшення маси зразків),  
а також зміна поверхні зразків.

The influence of chloroform on the stabilization of pitch-composite at a  
temperature of 20-22 °С was studied. In the course of experiments it was  
discovered, that after endurance the process of pitch-composite swelling  
with  chloroform  (intensive  increasing  of  samples  mass),  as  well  as  
change of material surface, are observed. 

Пекокомпозит  –  продукт  низькотемпературної  модифікації 
кам’яновугільного пеку активними полімерами, який  складається з пластичної 
матриці,  армованою  наповнювачем  [1].  В  майбутньому  пекокомпозит  може 
використовуватися  як  прекурсор  для  отримання  широкого  асортименту 
вуглецевих матеріалів, тому дуже важним етапом є вивчення його стійкості до 
різних  рідких  агресивних  середовищ,  з  метою  визначення  експлуатаційних 
можливостей матеріалу.

В роботі  було досліджено вплив хлороформу на  зразок пекокомпозиту. 
Зразок був отриманий на дослідно-промисловій установці з наступним складом: 
пекополімерна  матриця  (Пек–ПВХ 50%),  наповнювач  (азбест  10  % від  маси 
пеку), стабілізатор – змазка ІМСС. 

Дослідження впливу агресивних середовищ проводилися згідно з ГОСТ 
12020 (MS ISO 175). Суть методу полягає у визначенні зміни маси та лінійних 
розмірів  зразків  матеріалу  в  ненапруженому  стані  після  витримки  впродовж 
певного періоду часу і температури в різних рідких агресивних середовищах. 

В ході експериментів виявлено, що при витримці зразків пекокомпозиту 
впродовж 120 хвилин при температурі 20–22 °С в хлороформі спостерігається 
зміна маси, об’єму і стану поверхні зразків.

З кінетики набрякання пекокомпозиту в хлороформі (рис.  1)  видно, що 
проникнення хлороформу відбувається рівномірно, проте дуже інтенсивно.  У 
перший відрізок часу  швидкість  набрякання склала  11,11  г/(г∙хв),  а  матеріал 
збільшився в масі на 27 %. 

Протягом двох годин у хлороформі маса пекокомпозиту збільшилася на 74 
% (рис. 2). Таке зростання маси і показника ступеня набрякання вказують на 
інтенсивне  проникнення  хлороформу  в  структуру  пекокомпозиту.  Швидкість 
набрякання з часом витримки пекокомпозиту в хлороформі зменшилася з 11,11 
до 0,19 г/(г∙хв), що вказує на завершення процесу набрякання.  
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Графічним шляхом було визначено граничну кількість поглиненого при 
набряканні хлороформу А∞= 0,82 г/г і постійна К= 20,2 хв-1.

Рис. 1. Кінетика набрякання 
пекокомпозиту в хлороформі

Рис. 2. Зміна маси зразків 
пекокомпозиту після витримки в 

хлороформі



Значну дію хлороформу на зразки пекокомпозиту можна побачити на 
фотографіях,  зроблених  за  допомогою  мікроскопа  (рис.  3).  Поверхня 
пекокомпозиту  після  витримки  стає  рихлою  і  розмитою,  також 
спостерігалася зміна кольору окремих ділянок поверхні. 

     
Рис. 3. Поверхня зразка пекокомпозиту до і після витримки в хлороформі

Під  дією  хлороформу  і  температурі  20–22  °С   спостерігається 
інтенсивний  процес  сорбції  низькомолекулярних  речовин  пекокомпозитом 
(набрякання) та руйнування матеріалу, на що вказує збільшення маси і зміна 
поверхні зразка пекокомпозиту.
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СЕКЦІЯ 5. МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, КОМПОЗИТНІ ТА НЕМЕТАЛЕВІ 
МАТЕРІАЛИ

УДК 621.365.2

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПРОЦЕСУ В РОБОЧОМУ ПРОСТОРІ 
ДСП МІКРО-МЕТАЛУРГІЙНОГО ЗАВОДУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 

ПРОДУКТИВНОСТІ

Білан В.В.

Донецький національний технічний університет

Обґрунтовано концепцію ДСП з «глибокою» ванною, яка забезпечує  
істотне підвищення енергоефективності та продуктивності печі  
за рахунок зменшення втрат тепла випромінюванням на 24%.

The concept of the chipboard with a "deep" bath is substantiated, which  
provides a significant increase in the energy efficiency and efficiency of  
the furnace by reducing radiation losses by 24%.

Вступ.  Сучасна  концепція  сталого  розвитку  індустріальних  регіонів 
передбачає  комплексний  підхід  з  позицій  технології,  економіки,  екології  та 
соціології  стосовно  промисловості.  Характерним  прикладом  є  металургія, 
зокрема,  виробництво  сталі,  де  в  останні  два  десятиліття  простежується 
тенденція  до  енерго-  та  ресурсозбереження,  до  посилення  норм  екологічної 
безпеки.

Електросталеплавильне виробництва займає другу позицію в світі після 
конвертерного  і  представлено  як  у  «великій»  металургії  -  заводи,  що 
випускають  товарну  продукцію,  так  і  в  «малій»  металургії  -  ливарні  цехи 
машинобудівних заводів. 

Актуальність  роботи  полягає  в  проблемі  енергетичної  ефективності  та 
екологічної безпеки  в дугових печах (ДСП).

Таким  чином,  мета  даної  роботи  полягає  у  підвищенні 
енергоефективності  електросталеплавильного  виробництва  на  мікро-
металургійному  заводі  на  основі використання  інноваційних  рішень  по 
геометрії робочого простору ДСП.

Основна частина. 
Вихідним варіантом для 120-т ДСП вважаємо ванну з DB = 5,5 м, HB = 1,1 

м  (DB /  HB =  5)  -  випадок  а).У  розрахунках  використано  пакет  прикладних 
програм MathCad v14.

Рис.1 ‒ Питомі втрати тепла з водою (q) в залежності від діаметра ванни 
(DB) для 120-т ДСП (1) і "flat bath" (2). Варіанти a), б), в) - по тексту .
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Рис.2 ‒ Питомі втрати тепла з водою (q) в залежності від діаметра ванни 
(DB) для 120-т ДСП (1) та для 15-т ДСП (2).

Рис. 3  Потужність втрат тепла з водою ‒ (ЕОВ) в залежності від діаметра 
ванни (DB) для 120-т ДСП (1) и 120-т ДСППТ (2).

Характеристики  варіантів  печей  і  ЕТР,  використані  в  розрахунках,  і 
результати  розрахунків  з  урахуванням енерготехнологічних і  конструктивних 
обмежень приведені в (табл. 1).

Обмеження  при  зменшенні  (DВ  /НВ) для  ДСП  і  ДСППС з  баддєвим 
завантаженням шихти пов'язані з необхідністю забезпечити завалку не більше, 
ніж в 2 прийоми без збільшення висоти каркаса щодо початкового варіанту (або 
з  незначним  збільшенням  при  проектуванні  нової  печі).  Збільшення  висоти 
каркаса небажано з причин зростання довжини і підвищення питомої витрати 
електродів  за  рахунок  окислення  бічній  поверхні,  зниження  механічних 
характеристик.
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В печах  з  конвеєрним завантаженням  шихти  (технологія  «flat  bath») 
обмеження щодо зниження  DВ  /НВ щодо початкового варіанту менш істотні і 
пов'язані  з  безперешкодним зануренням в ванну стандартного скрапу (3А по 
ГОСТ 2787-75) між стінкою і електродом [1].

Наявність  мінімуму  на  кривих  (рис.  1-3)  пояснюється  зростанням 
випромінювання поверхні електродів зі зменшенням діаметра ванни, в зв'язку з 
наближенням  електродів  до  стінових  панелей,  що  компенсує  зниження 
випромінювання поверхнею ванни.

З урахуванням взаємозв'язку між (DB і НВ), з одного боку, і параметрами 
ванни і  корпусу печі  з  іншого боку, для 120-т ДСП можна зменшити  DB від 
вихідного  5,50 (м)  (Табл.  1,  випадок  а)  до  4,35  (м)  (табл.  1,  випадок  б)  без 
істотних  конструктивних  і  технологічних  змін.  В  цьому  випадку  (HB) 
збільшується з 1,10 (м) до 1,75 (м), а відношення (DB/HB) зменшується з 5,0 до 
2,5. В результаті очікується зниження втрат тепла з охолоджувальною водою на 
21%.  Для  розрахункового  варіанта  ДCП  з  безперервним конвеєрним 
завантаженням  закономірним  є  підвищені  втрати  тепла  з  водою  (табл.  1) 
пропорційно частці  рідкого періоду в загальній тривалості  плавки (в даному 
випадку τжп = 100% часу плавки). Реалізація «глибокої» ванни для процесу «flat 
bath»,  з  урахуванням можливості  зниження  (DB/HB) до  1,8 щодо початкового 
варіанту (табл. 1, випадок в), дозволить зменшити втрати тепла з водою на 28%.

Для  печей  малої  місткості  розрахункові  питомі  втрати  тепла  з 
охолоджувальною водою очікувано вище, ніж для великих ДСП через більшу 
питому поверхню ванни (в початкових варіантах вона становить 0,45 (м2/т) в 15-
т ДСП і 0, 28 (м2/т) в 120-т ДСП).

Робочий  простір  ДСППС,  завдяки  системі  електроживлення  з  одним 
верхнім  електродом,  в  меншій  мірі,  ніж  ДСП  схильний  до випромінювання 
поверхні  електродів  на  водоохолоджувані  панелі.  Тому,  розрахункові  втрати 
тепла з водою в ДСППС, при інших рівних умовах, нижче, ніж в ДСП на 3-4 %.

Таблиця 1  Характеристики варіантів сталеплавильної ванни і результати‒  
розрахунків втрат тепла з водою.

Характеристика ДСП і ЕТР.

Параметр ванни Втрати тепла з водою

DB, (м) НB, (м) DB/HB
Потужність, 
(МВт)

Питомі, (кВт ⋅ г/т)

120-т ДСП.
Вихідний варіант. 
Баддєве завантаження

5,50 1,10 5,0 17,88 75,88

120-т ДСП.
Глибока ванна. 
Баддєве завантаження

4,35 1,75 2,5 14,17 60,14

120-т ДСП.
Глибока  ванна Конвейєр

3,85 2,19 1,8 12,95 54,94

120-т ДСППС.
Глибока ванна. 
Баддєве завантаження

4,35 1,75 2,5 13,63 57,86

15-т ДСП. 
Стандартна ванна. 
Баддєве завантаження

2,96 0,73 4,1 5,17 131,70

15-т ДСП. Глибока ванна. 
Баддєве завантаження

2,38 1,10 2,2 4,20 106,98
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За  допомогою  існуючої  математичної  моделі  процесу  теплообміну 
випромінюванням  отримано  оптимальне  рішення  для  (Dв/Нв)  15-т  ДСП  і 
показана можливість зменшення втрат тепла випромінюванням у середньому на 
24 %.
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АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ НАНОМОДИФІКОВАНИХ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Івіцький І.І., Сівецький В.І., Сокольський О.Л., Колосов О.Є.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»

Однією  з  провідних  тенденцій  розвитку  світової  індустрії  є  
збільшення числа досліджень і публікацій в області нанотехнологій,  
зростання числа патентів по нанотехнологічних розробках. Разом  
з  тим  збільшується  спектр  можливих  застосувань  
інтелектуальних датчиків та актюаторів у складі композиційних  
матеріалів.

One of the leading trends in the development of the global industry is the  
increase  number  of  research  and  publications  in  the  field  of  
nanotechnology, the growth of the number of patents on nanotechnology  
developments. At the same time, the range of possible applications of  
intelligent  sensors  and  actuators  in  the  composition  of  composite  
materials increases.

Наномодифікований інтелектуальний композиційний матеріал (НМІПКМ) 
–  це  полімерний  композиційний  матеріал,  що  має  специфічні  властивості 
завдяки  його  модифікації  вуглецевими нанонаповнювачами (нанотрубками)  з 
уведеними у його структуру інтелектуальними датчиками та актюаторами, які 
дозволяють  контролювати  напружено-деформований  стан  виробів  та 
здійснювати певні перетворення форми або структури матеріалу.

Важливо  розуміти,  що  ринок  нанотехнологій  не  цілком  коректно 
розглядати в якості самостійної галузі, швидше варто говорити про зростаючу 
роль наномодифікаторів в різних промислових напрямках.

Ринок нанотехнологій переживає свій стрімкий розвиток, про що свідчить 
зростання інвестицій в галузь, а також кількості наукових розробок, патентів і 
публікацій з  даної  проблематики.  Щорічно спостерігається збільшення числа 
компаній,  що  представляють  нанотехнології,  а  також  обсяг  комерційно 
реалізованої  продукції,  виготовленої  із  застосуванням  нанотехнологій. 
Досягнення  нанотехнології  сьогодні  активно  включаються  практично  в  усі 
галузі економіки [1].

Бурхливий  розвиток  наукових  нанодосліджень  відбивається  у 
величезному  потоці  публікацій  (щорічно  їх  з'являється  близько  800  тис.),  а 
також зростання чисельності патентів на винаходи, за кількістю яких лідерство 
належить Китай.

На  отриману  з  використанням  нанотехнології  продукцію  припадає 
близько 0,01% світового ВВП, очікується, що вона зросте до 0,5% до 2020 року 
[2].  Основною  дієвою  силою  розвитку  ринку  нанотехнології  є  надана  йому 
підтримка з боку держави.
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На  даний  момент  частка  України  в  загальносвітовому  технологічному 
секторі становить близько 0,3%, а на ринку нанотехнологій – 0,04%. Україна 
звернула свою увагу на нанорозробки на 7-10 років пізніше, ніж інші країни.

У  підсумку  -  на  сучасному  етапі  Україна  значно  відстає  від  світових 
нанотехнологічних лідерів – Китаю, США та ЄС як за показниками розвитку 
науково-дослідних робіт, так і по комерціалізації винаходів. Про це свідчить і 
число міжнародних нанотехнологічних патентів – в 2015 році їх було всього 
близько 30 (питома вага українськиї винаходів - менше 0,2%) [3].

Український  ринок  нанотехнологій  знаходиться  на  початковому  етапі 
свого  становлення,  комерційні  застосування  нанотехнологій  в  промисловості 
практично відсутні. Свідчить про це той факт, що чисельність підприємств, які 
вже приступили до етапу комерціалізації своїх винаходів, становить менше 20% 
від загального числа учасників сектора.

Якщо розглядати український ринок в сегментації еквівалентної світової 
(з розподілом на ринок наноматеріалів,  наноінструментів і  наноприборів),  то 
найбільш розвиненим є ринок наноінструментів. За оцінками Research.Techart 
обсяг  українського  ринку  аналітичного  обладнання  для  дослідження 
наноструктур складає близько 0,3-0,5 млрд. грн. на рік. Тим часом, саме ринок 
приладів  тягне  за  собою  один  з  найважливіших  бар'єрів  у  розвитку  ринку. 
Слабкою  стороною  української  наноіндустрії  є  відсутність  розвиненого 
конкурентного  виробництва  наукового  приладобудування.  Внаслідок  цього 
перед  українськими  компаніями  стоїть  необхідність  закуповувати  дороге 
імпортне обладнання.

Можна  вважати,  що  у  українського  ринку  є  потенціал  для  збільшення 
своєї  частки  на  глобальному  наноринку.  Про  це  свідчить  наявність 
перспективних нанорозробок у українських вчених, конкурентоспроможних на 
світовій арені. 

Однак, незважаючи на запевнення експертів, нанотехнологічний прорив в 
Україні  буде  можливий  тільки  тоді,  коли  у  підприємців  приставка  нано- 
перестане  бути  лише  модним  словом,  а  стане  реальним  показником 
інноваційної активності та інвестиційної привабливості.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВТОРИННОГО ОХОЛОДЖЕННЯ 
ЗАГОТОВКИ В МБЛЗ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

Полігенько В.О.

Донецький національний технічний університет

У  даній  роботі  отримано  наукові  і  технічні  рішення  в  області  
покращення  якості  заготовок,  що  розливаються  на  
високошвидкісних  сортових  МБЛЗ,  і  підвищення  стійкості  
внутрішньої поверхні кристалізаторів.

In this work, scientific and technical solutions are obtained in the field  
of quality improvement of blanks, which are spilled on high-speed high-
grade MEL, and increase of the stability of the internal surface of the  
crystallizers.

Вступ.  Для  зменшення  собівартості  та  покращення  якості  продукції 
необхідно  розвивати  металургійне  виробництво. Побудова  нових  та  великих 
металургійних  комплексів  та  агрегатів  дозволяє  ефективніше  витрачати 
ресурси:  паливо,  сировину  та  капіталовкладення.  Тому  необхідні  сучасні 
технології,  методи  для  здійснення  ефективного  управління  новітніми 
металургійними  процесами  в  величезних  та  не  простих  технологічних 
об’єктах.    

Актуальність  роботи полягає  в  необхідності  вдосконалення  та 
покращення  якості  заготовки,   оптимізації  виробництва  для  підвищення 
конкурентоспроможності продукції.

Таким  чином,  мета даної  роботи  полягає  у  розробці  схеми  керування 
витратою води  та  розташуванням  форсунок  в  ЗВО  МБЛЗ.  Створення  схеми 
управління  дозволить  зробити  процес  лиття  заготовок  більш інтенсивним,  а 
також поліпшити якість продукції, що випускається.

Основна частина.  Для покращення способу розрахунку граничних умов 
була  розроблена  математична  модель,  що  дає  можливість  якнайшвидше 
провести аналіз розподілу охолоджувача в ЗВО МБЛЗ даного типу і більш точно 
дослідити  вплив  конструкційних  і  технологічних  параметрів  МБЛЗ  на 
утворення  різноманітних  дефектів  безперервнолитих  зливків  і  ефективність 
праці ЗВО.  

Таким  чином,  в  результаті  проведення  експериментів  з  вимірювання 
температури  середини  грані  сортової  заготовки  вдалося  підтвердити 
адекватність  теоретичних розрахунків  реальному  тепловому  стану  заготовки. 
Оцінка  стану  існуючої  системи  охолодження  сортової  МБЛЗ.  Необхідність 
застосування  математичного  моделювання  для  прогнозування  теплофізичних 
процесів  формується  безперервнолитої  заготовки,  виробленої  на  сортовий 
МБЛЗ  обумовлена  тим,  що  експериментальні  дослідження  в  даних  умовах 
пов’язані зі значними технічними та методологічними труднощами, а також з 
великими матеріальними витратами [1]. Виходячи з цього, з метою оцінки стану 
існуючої  системи охолодження для умов були проведені  розрахунки процесу 
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кристалізації  сортової  заготовки.  Так  як  в  існуючій  системі  охолодження 
використовуються  два  типи  форсунок,  то  для  розрахунків  теплового  стану 
заготовки керувалися експериментальними даними про величину коефіцієнта 
тепловіддачі від заготовки до охолоджувача. 

Рисунок  1  –  Динаміка  зміни  температури  поверхні  заготовки,  при 
пропонованих витратах  води,  перерізу  150х150  мм.,  швидкості  розливки  3,1 
м/хв для марки сталі 10пс

З рисунків бачимо що динаміка зміни температурі поверхні заготовки має 
більш ефективний характер після проведення розрахунку та вдосконалення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН РУЙНУВАННЯ ЛИВНИКОВИХ ФОРМ 
МАШИН ЛИТТЯ ПІД ТИСКОМ ТА МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

Синиченко П.О.

Донецький національний технічний університет

У  даній  роботі  вивчено  вплив  рідкого  алюмінієвого  сплаву  на  
азотовані шари прес-форм лиття під тиском. Встановлені причини  
виходу  їх  з  ладу.  Зроблені  рекомендації  по  вибору  оптимального  
способу азотування для конкретних умов роботи прес-форм машин 
лиття під тиском.

In this paper, the influence of a liquid aluminum alloy on the nitrided  
layers of die-casting molds is studied. The reasons for their failure are  
established. Recommendations on the choice of the optimal method of  
nitriding  for  concrete  conditions  of  press-molds  of  casting  machines  
under pressure.

Вступ. У машинобудівній промисловості  метод лиття під тиском набув 
найширшого  поширення  для  виготовлення  відливок  з  кольорових  сплавів  у 
зв'язку з істотними перевагами перед іншими спеціальними видами лиття. 

При  виготовленні  відливок  однією  з  проблем  є  забезпечення  тривалої 
працездатності  прес-форм. Їх стійкість знижується в першу чергу за рахунок 
термічної втоми, яка приводить до утворення сітки розгару. В той же час при 
литті сплавів на основі алюмінію основними чинниками виходу з ладу прес-
форм  є  гідродинамічний  знос  і  пригар  (приварювання  сплаву  до  робочої 
поверхні форми з подальшим відривом разом з частиною основного металу при 
витяганні відливки)[1].

Актуальність роботи полягає в необхідності підвищення стійкості прес-
форм, для досягнення позитивного економічного ефекту.

Таким чином,  мета даної  роботи полягає у підвищення стійкості  прес-
форм,  використовуючи  різні  технологічні  заходи:  застосування  теплостійких 
сталей і сплавів,  об'ємної зміцнюючої і  хіміко-термічну обробку (азотування, 
ціанування,  фосфатування,  сульфатування,  хромування),  а  також  нанесення 
покриттів.

Основна частина. Одна з основних причин виходу з ладу прес-форм для 
лиття  під  тиском  –  термічна  напруга,  що  виникає  унаслідок  градієнта 
температур поверхні і  по перетину. При періодичних теплозмінах виникають 
поверхневі (тріщини розпалу) і об'ємні тріщини.

Стійкість  прес-форм  пов'язана  з  величиною  пластичної  деформації  її 
поверхні при нагріві і охолоджуванні під час кожного циклу пресування [1].

Високотемпературний  знос  в  широкому  сенсі  обумовлений  тертям 
струменя  рідкого  металу  об  стінки  і  інші  частини  деталей  прес-форм, 
гідравлічними  ударами,  корозією,  дифузією,  хімічною  взаємодією  і  іншими 
процесами.  Хімічна  взаємодія  металу  вкладишів  прес-форм  з  металом 
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відливання,  мастилом  і  газами  виявляється  у  вигляді  виникнення  різних 
хімічних реакцій з утворенням крихких з'єднань, які  фарбуються і  знижують 
чистоту поверхні вкладишів прес-форм і відливок.

Фізична  взаємодія  металу  вкладишів  з  металом  відливки,  мастилом  і 
газами виявляється у вигляді дифузії, навуглецюванні, зневуглецювання і інших 
процесів,  що  призводять  до  зниження  механічних  властивостей  металу 
вкладишів  прес-форм  і  зниження  їх  стійкості.  Кавітація  приводить  до 
локального  руйнування  робочої  порожнини  вкладишів  прес-форм  в  місці 
падіння струменя рідкого металу або удару її об перешкоду, що різко знижує у 
вказаних місцях чистоту поверхні відливання. Ерозія так само, як і кавітація, 
приводить  до  руйнування  поверхні  вкладишів  прес-форм  і  зниження  якості 
поверхні відливок.

Одночасно з основними процесами на робочій поверхні при ливарному 
циклі  виникають  багато  інших  явищ,  що  роблять  вплив  на  хід  основних 
процесів  або  на  зміну  механічних властивостей матеріалу  вкладиша і  інших 
деталей прес-форм і їх стійкість. До них відносяться: знеміцнення і зміцнення 
матеріалу  робочої  поверхні,  сфероїдізация  і  коагуляція,  алотропічні  і  фазові 
перетворення,  адсорбційно-поверхневі  ефекти  Ребіїдера,  корозійна  втома, 
корозійне розтріскування і ін.

Розроблена  двохстадійна  технологія  азотування  сталі  38Х2МЮА  з 
циклічною  подачею  аміаку  в  робочий  простір  печі.  Це  дозволяє  скоротити 
тривалість обробки деталей на 15%, а витрату аміаку за час процесу – на 40% 
при товщині насиченого шару 0,55 - 0,65 мм.

Останніми роками розроблено новий метод насичення деталей азотом в 
тліючому  розряді  (іонно-плазмове  азотування),  яке  проводять  у  розрідженій 
азотвмісній атмосфері  (NН3,  або N)  при підключенні  оброблених деталей до 
негативного електроду - катода. Анодом є контейнер установки. Між катодом і 
анодом збуджується тліючий розряд і іони газу, бомбардуючи поверхню катода, 
нагрівають її до температури насичення 470 - 580 ºС.  Процес проводять при 
робочій  напрузі  400  -  1100  В  протягом  від  1  до  24  год.  Результати  іонно-
плазмового  азотування  в  атмосфері  дисоціованого  аміаку  і,  для  порівняння, 
газового  азотування  представлені  в  таблиці  1  .  Видно,  що  є  деякі  переваги 
іонного способу азотування перед газовим за такими показниками як умовна 
межа міцності при вигині і швидкість насичення азотом.

Таблиця  1  -  Порівняння  газового  і  іонно-плазмового  азотування  сталі 
38Х2МЮА

Вид азотування Vн, мм/год НV, Н/мм2 σ, Н/мм2

Газове
Іонно-плазмове

0,0013
0,015 – 0,045

750 - 1000
600 - 1000

1670- 1725
1370 - 2020
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Основні методи підвищення стійкості прес-форм є:
-  застосування  химіко-термічної  обробки:  фосфатування,  хромування, 

азотування або сульфоціанування,  
- вживання оптимальних технологічних параметрів процесу (температура 

заливки,  швидкість  впускання,  питомий  тиск  і  ін.  були  мінімально 
допустимими);

-  вживання  хромомолібденованадієвих  сталей  ЗХ5МФС,  38Х5МФС, 
4Х5МФС,  а  так  само   мартенсито-старіючих  сталей  для  виготовлення 
вкладишів прес-форм.

Перелік посилань
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНОЇ І 
ХІМІЧНОЇ ТЕПЛОТИ КОНВЕРТЕРНИХ ГАЗІВ

Колотило Я.І.

Донецький національний технічний університет

Розглянено  вплив  хвилеутворення  на  поверхні  рідкого  металу  у  
кристалізатора  слябової  МБЛЗ  на  якість  безперервнолитої  
заготівки,  поліпшення цього параметра у виробничих масштабах  
веде  до  зменшення  забруднення  навколишнього  середовища 
(зменшення обрезі, витрат природних ресурсів і тому подібне).

The influence of wave formation on the surface of liquid metal in the  
crystallizer  of  slab  MELK  on  the  quality  of  continuous  casting  is  
considered. Improvement of this parameter on production scale leads to  
a  reduction  of  environmental  pollution  (reduction  of  circumference,  
consumption of natural resources, etc.).

Сучасний  металургійний  комплекс  завдає  суттєвої  шкоди  природі  не 
тільки газовими,  твердими і  рідкими відходами,  але  і  фізичними чинниками 
теплові  викиди,  електромагнітні  поля,  інфрачервоне,  світлове,  іонізуюче 
випромінювання, радіоактивними речовинами, шумовим випромінюванням та 
іншими.  Таке  суттєве  вторгнення  в  природне  середовище  порушує  закон 
стабільного розвитку і екологічної рівноваги і може призвести до катастрофи.

Зазвичай температура відходячих  газів знаходиться в діапазоні  від 1500 
до 1700 °С, величина залежить від характеру технології. Мартенівський процес 
напевно  є  найбільш  ефективним,  в  ньому  повітря  нагріватиметься   в 
регенераторах тим самим теплом відходячих газів.  Виходячи з  регенераторів 
гази попередньо охолоджують в казані-утилізаторі а потім вони поступають в 
пиловловлюючі установки. 

Казани-утилізатори встановлюються як за конвертерами, так  можуть бути 
встановлені  і  за  дуговими  печами.  На  виробничих  ділянках  пара  що 
отримується в казанах застосовується на необхідні нужди. 

У  сталеплавильному  виробництві  широко  практикується  можливість 
підігрівати  шихту  теплом  відходячих  газів  (раніше  підігріву  підлягав  увесь 
металобрухт).

Знайдемо ентальпію 100 кг сталі у момент розплавлення. Приймемо, що у 
твердій  фазі  теплоємність  сталі  дорівнює  0,7  кДж/(кг∙°С),  коефіцієнт 
прихованої теплоти плавління сталі = 260 кДж/кг і tпл сталі = 1540 °С:

 100∙(0,7∙260+1540) = 133 800 кДж
Якщо підігріти лом хоч би до 700 °С, то він дасть  тепло у кількості:
 0,7 ∙ 700 = 490 кДж/кг 
У цьому випадку  металошихта  буде на 30 % складатися з металевого 

брухту, і ці 30 % привнесуть на кожні 100 кг шихти десь 147000 кДж, що на 
1 0 %  б і л ь ш е  від стандартних 133800 кДж, тобто перспективність очевидна, 
для  максимальної  ефективності  утилізації  фізичного  тепла  відходячих  газів 
необхідно знайти раціональне інженерне втілення.
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Основна складова конвертерних газів це СО; їх температура коливається 
від 1300 до 1700 °С, що залежить від періоду в якому перебуває плавка. В газах, 
що відходять, практично не буде водню, якщо робота конвертерів здійснюється 
з  поверхневою  подачею  кисню  ,  але  якщо  буде  використано  донний  метод 
продування, в газах, що відходять, може міститися помітна кількість водню.

Конвертерні  гази  є  цінним  видом  високопотенційних  ВЕР.  Доведеться, 
проте, врахувати наступні зауваження:

 Разом з конвертерними газами, відходить значна кількість плавильного 
пилу  (кількість  доходить  до  300  г/м3 газу).  Викид  таких  об’эмів  пилу 
недопустим  і  по  санітарних,  і  по  екологічних  нормах,  (Найбільша  массова 
частка  пилу  це  оксиди  заліза).  ПО  цієї  причини  конвертери  обладнують 
системами  очистки  газів  що  відходять,  для  утилізації  уловленого  цими 
системами  пилу,  був  утилізован.  Залежно  від  підсосу  повітря,  плавка  може 
здійснюватися по декількох режимах:

а) повне допалювання (виділене тепло, частково використовується в 
котлі-утілізаторі);

б)  часткове  допалювання (тільки частина  СО буде  допалюватись, 
решта   СО  згорає)  кількість  згораємого  СО  зменшиться  якщо  зменшити 
кількість  згораємих  газів  ;  це  забезпечує  більш  рівномірну  роботу  казана-
утилізатора при постійній продуктивній роботі димососа; у випадку повного, і 
часткового допалення;

в)  опалювання  відсутне.  У  цьому  випадку  герметизується  точка 
контакту  горловини  конвертера  і  казана-утилізатора.  Об'єм  газів  в  цьому 
випадку  зазвичай  в  3-4  рази  менше,  ніж  з  допалюванням,  це  спростить  і 
здешевіє  організацію  газовидалення.  Гази,  що  виділяються,  збирають  в 
газгольдери. 

Гарячі  конвертерні  гази  використовуються  в  якості  відновника  для 
залізорудної сировини і для попереднього підігріву до необхідної температури 
лома,  завантаженого  в  конвертер.  Використання  газів  в  якості  відновників 
вельми принадно, після охолоджування, у разі відновлення твердої фази, треба 
щоб температура дорівнювалась близько 1050 °С (охолодження газів). 

Підводячи підсумок запропонованого вище хотілося б сказати, що сучасні 
технологічні  нововведення,  надають  позитивний  ефект  в  зменшенні  впливу 
виробництва  сталі  на  навколишнє  середовище.  Оскільки  всі  запаси  нашої 
природи зменшуються або знаходяться на грані виснаження, тому їх потрібно 
використовувати розумно.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ МАТЕРІАЛУ ПІДЛОЖКИ ІОНОПЛАЗМОВОГО 
НАПИЛЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ДО АРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ

Грибініченко М.О.

Донецький національний технічний університет

Запропоновані  матеріалі  належать  до  корозійностійких  
матеріалів, але різні з хімічним складом, напилення створюється  
на  зразки  однакової  товщіни  з  однакових  умов  та  однакою  
товщиною, ця робота позволить зробити висновки що до вибору  
матеріалів для напилення.  

Proposed materials belong to corrosion-resistant materials, but different  
with chemical composition, spraying is created on samples of the same  
thickness using the same conditions and thicknesses, this work will allow 
to draw conclusions about the choice of materials for spraying

Плівки   нітриду  титану  (TiN),  отримані  іонно-плазмовими  методами, 
набули широкого застосування в якості ущільнюючих, зносостійких та захисно-
декоративних покриттів у машинобудуванні, металообробці, медицині та інших 
галузях.  Оптимізація  вибору  матеріалу  основи  допоможе  вдосконалити 
здатність виробу подовжити термін його використання

Актуальність роботи полягає в  необхідності оптимізації вибору матеріалу 
для подовження експлуатації виробу за напиленням у агресивних середовищах, 
таких яр 2% розчин соляної кислоти  

Таким чином,  мета даної роботи полягає у порівнянні двох поширених 
марок  сталей  для  напилення  TiN,  це  сталі  марки  AISI 304 та  AISI 430 та 
вдосконаленні  технологій  вибору  матеріалів  які  підлягають  напиленню 
нітридом титана [2]

Основна частина.  Зразки були підготовлені однакого розміру та однакої 
товщини, на поверхні зразків була нанесена сітка подряпин для швидкої реакції 
з  2%  розчином  соляної  кислоти  (таблиця  1)  поміщені  в  розчин  о  12:00  в 
спеціально  підготовлену  ємкість  в  котрій  зразки  були  закріплені  на 
спеціальному  підвісі,  вони  були  повністю  занурені  до  рідини  та 
розташовувались  на  відстані  від  стінок  ємкості  та  іншого  зразка.  Через  30 
хвилин  почалась  активна  реакція  розкладання  сталі  з  активним  виділенням 
водню, так як розчин швидше реагував  площею пошкодженого зразка.

Після експерименту, зразки були зважені та замірено товщину, результати 
занесені до таблиці 1 та 2
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Таблиця 1 - Контрольні заміри ваги до та після випробувань, де ср% - 
середній відсоток втрати маси, 

Зразок
Вага  до 
випробування, г

Вага  після 
випробування, г 

Відсоток втрати матеріалу

AISI 430 4,7211 4,7163
0,068234228

AISI 304 4,5239 3,7071
18,2967561

Таблиця 2 – Rонтрольні заміри товщини металу після випробувань 

Зразок

Товщина  до 
випробування, мм

Товщина  після 
випробування, мм

Втрата 
товщини мм

Відсоток 
втрати 
товщини

AISI 304 0,47 0,44 0,00333 0,7463

AISI 430 0,45 0,35 0,09667 21,642

Якщо  порівняти  середню  втрату  маси  та  середню  втрату  товщини  то 
результати цілком задовільні та мають послідовність у значеннях

Як можна бачити з результатів сталь марки  AISI 304 майже не втратила 
своєї  маси.  Зразок  з  сталі  AISI  430 втратили  великій  відсоток  по  масі,  та 
втратили напилення.

Аналіз  цифрової  інформації  табл.  2  та  1  показує,  що  висока 
конкурентоспроможність металу AISI 304 перед AISI 430 таким чином, можна 
зробити висновок що напилення нітриду  титану для  агресивних середовищ 
слід напиляти на біль корозійностійкі основи
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ ВТОРИННОЇ 
СИРОВИНИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ
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Кулабухов М.Г., Кутняшенко І.В.

Донецький національний технічний університет

Розглянута  технологія  пакетування  брухту  чорних  металів,  
наведені  результати  розрахунків  економічної  продуктивності  
мартена в порівняні з конвертером. Виконано аналіз основних видів  
вторинних  чорних  металів  та  обрано 
найконкурентноспроможніший. 

The  technology  of  packing  of  scrap  of  ferrous  metals  is  offered,  
calculations of economic efficiency of marthen are made in comparison  
with  the  converter.  Has  performed  the  analysis  of  the  main  types  of  
secondary ferrous metals and selected the most competitive.

Металевий  лом  є  одним  з  важливих  сировинних  матеріалів  в  чорній 
металургії.  Повне  і  раціональне  використання  брухту,  що  заміняє  чавун, 
забезпечує велику економію коштів в народному господарстві. 

Але,  вторинні  чорні  метали  дуже  різні  за  своїм  хімічним  і  фізичному 
складу і не завжди можуть бути використані без попередньої підготовки, тому 
також, як і залізорудну сировину, брухт піддається попередній підготовці.

На теперішній час для України актуальна оптимізація та вдосконалення 
технологій  переробки  металолому  для  виготовлення  чорних  металів  на  всіх 
стадіях виробництва.

На нашу думку вдосконалення технологій підготовки вторинної сировини 
для  виготовлення  чорних  металів  є  найважливішою  складовою  в  ланцюзі 
процесів переробки металобрухту, що дозволить сформувати загальні принципи 
підготовки вторинної сировини для виготовлення чорних металів.

Будучи  найбільшим  промисловим  регіоном  України,  Донецька  область 
для вітчизняної металургії є ключовою за багатьма показниками. Тут, як ніде, 
висока концентрація виробників і споживачів металопродукції рис.1.

Конвертерне  виробництво  сталі  на  сьогоднішній  день  є  найбільш 
високопродуктивним  способом  отримання  сталевого  напівпродукту  (рис. 2). 
Слід зазначити, що перевага конвертерного виробництва сталі полягає не тільки 
у  високій  продуктивності  плавильного  агрегату,  а  й  в  успішній  гармонізації 
всього  технологічного  ланцюжка  "конвертер  ->  УКП  (вакууматор)  ->  МНЛЗ 
(ливарно-прокатний модуль) [1].

Рисунок 1 - Діаграма виробництва сталі в Україні 
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Рисунок 2 - Діаграма співвідношення технологій виплавки сталі

В  умовах  ринку  ціноутворення  є  гнучким  інструментом  забезпечення 
конкурентоспроможності  товару  і  ключовим фактором його  успіху  на  ринку 
табл. 1.

На практиці найбільш поширеними методами ціноутворення є:
- середні витрати виробництва ппюс прибуток;
- забезпечення беззбитковості продукції та рівня
цільового прибутку:
- на основі рівня поточних цін:
- на основі цінності продукції.
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Таблиця 1 - Показники, що формують конкурентоспроможність основних 
видів вторинних чорних металів

Показники Сталевий лом та 
відходи № 3 (3А)

Пакети (8А) Пакети 
(9А)

Технологічна цінність (ТЦ), грн / 
т

2262 2262 2001

Фактична ціна реалізації 
(Цвчмф), грн / т

1455 1 780 1707

Транспортні витрати з доставки 
металобрухту від підприємств 
«Вторчермет» до мет. 
підприємства (Тм), грн / т

158 165 165

Витрати металургів на покупку і 
транспортування вторинних 
чорних металів (Цвчмф + Тм), 
грн / т

1614 1945 1872

Коеф. конкурентоспроможності 
ТЦ / (Цвчмф + Тм), долі.ед.

1,4 1,16 1,07

Аналіз цифрової інформації показує, що висока конкурентоспроможність 
металобрухту  3А  сформована,  з  одного  боку,  досить  високим  рівнем  якості 
(технологічної  цінністю),  а  з  іншого  боку  -  відносно  низьким рівнем ціни  і 
транспортних витрат споживача - металургійного підприємства [2].

Крім  того,  пакетування  брухту  чорних  металів  дозволяє  знизити  угар 
заліза при переробці пакетів, знизити кількість шкідливих домішок, збільшити 
щільність  пакетів,  знизити  тривалість  їх  плавки  і  знизити  собівартість 
виробництва сталі.

Перелік посилань
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2. С.Ф.Чукмасов і ін. Пакетування сталевого брухту. - Київ, Техніка, 1967, с.27, 95 98.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ВТОРИННОЇ 
СИРОВИНИ НА КОСТЯНТИНІВСЬКОМУ ЗАВОДІ МЕТАЛУРГІЙНОГО 

ОБЛАДНАННЯ

Погорєлов А.Є., Кутняшенко І.В.

Донецький національний технічний університет

Описана  технологія  сортування  мідевмісного  брухту  на  
«Костянтинівському  заводі  металургійного  обладнання».  
Розглянуті  основні  шляхи  її  вдосконалення.  Для  запровадження,  
запропоновані зміни до технологічної схеми.

The technology of copper scrap sorting at the «Konstantinovsky plant of  
metallurgical  equipment».  The  main  ways  of  its  improvement  are  
considered.  For  introduction,  proposed  changes  to  the  technological  
scheme.

За даними, наведеними у [1] на території Донбасу (Донецька та Луганська 
області)  у  докризовий  період  розташовувалося  близько  19%  підприємств  із 
заготовки та переробки кольорового лому країни.

Підприємства виготовляють продукцію не тільки з обробленої сировини, 
але  й  з  первинної,  після  її  збирання,  сортування  та  підготовки,  або 
співпрацюють з компаніями, що спеціалізуються на заготовці брухту і відходів 
кольорових металів.

Актуальність  підготовки  сировини  полягає  в  тому,  що  заготовка  і 
переробка брухту і  відходів кольорових металів мають важливе значення для 
багатьох підприємств кольорової металургії  Донбасу і  України. Проте,  даний 
процес потребує вдосконалення і нових технічних рішень для кращого витягу 
корисних кольорових металів і утилізації відходів.

Таким чином, мета даної публікації полягає у визначенні технологічного 
процесу  переробки  вторинної  сировини  кольорових  металів  на 
Костянтинівському заводі металургійного обладнання, як одного з підприємств 
Донбасу, і можливих шляхів його вдосконалення. 

Ефективність  використання  вторинної  сировини  тісно  пов’язана  з  її 
підготовкою і переробкою, тим паче що більше 60% заготовлюваного брухту і 
відходів кольорових металів здається як низькоякісна сировина. Для одержання 
якісних  металів  і  сплавів  вона  повинна  пройти  первинну обробку,  під  якою 
розуміють  сукупність  процесів  сортування,  розділу,  піротехнічного  й 
радіаційного  контролю,  приведення  лому  і  відходів  до  відповідної  маси  та 
розмірів.

Технологія  переробки  відходів  кольорових  металів  у  порівнянні  з 
технологіями  одержання  кольорових  металів  з  рудної  сировини  є  порівняно 
новою  галуззю  інженерних  знань.  Вона  розвивається  як  у  напрямі 
вдосконалення окремих технологічних переділів, так і розробки комплексних, 
безвідходних (маловідходних), високомеханізованих і автоматизованих процесів 
переробки традиційних і відходів кольорових металів, що виявлені. 
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Проте, оскільки технологія підготовки вторинної сировини відрізняється 
на  кожному  підприємстві,  то  і  шляхи  її  вдосконалення,  на  думку  автора, 
доцільно  розглядати  окремо  для  кожного  підприємства,  згідно  з  його 
особливостями та  технологією виробництва.  Прикладом такого  підприємства 
може слугувати «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (КЗМО).

У  даному  випадку,  доцільно  орієнтуватися  на  спрощену  технологічну 
схему підприємства, що складається з наступних етапів:

 Підготовка вторинної мідної сировини.
 Рафінування вторинної мідної  сировини у відбивній рафінувальній 

печі, виготовлення анодів.
 Електролітичне  рафінування,  одержання  мідних  катодів  високої 

чистоти.
 Виробництво  інших видів  кінцевої  продукції  (прокат,  наконечники 

фурм, тощо).
До факторів, що прямо, або опосередковано впливають на технологічний 

процес виробництва можна віднести:
16.швидкість сортування брухту (сприяє утворенню певного «буферу», що 

дозволить за потреби надати більше вторинної сировини для переплавки і 
покрити дефіцит  відсортованої  сировини,  що може утворитися  під  час 
технологічного процесу);

17.хімічний  склад  брухту  після  сортування  (впливає  на  кількість 
присаджуваних флюсів та тривалість плавки , яка в свою чергу, впливає 
на  кількість  споживаної  енергії  та  втрати  міді  під  час  окислювання 
домішок);

18.кількість неметалевих домішок (впливає на кількість шлаку та утворення 
шкідливих газів, що негативно впливають на екологічну ситуацію в цеху);

19.розміри  та  маса  окремих  шматків  брухту  (зумовлюють  процес  їх 
сортування та подальшого транспортування).
Виходячи  з  вищеописаних  положень,  можна  сказати,  що  пріоритетний 

напрямок  розвитку  технології  сортування  –  встановлення  агрегатів  та 
використання  методів,  що  дозволять  підвищити  швидкість  сортування  та 
зменшити  кількість  домішок.  Існує  велика  кількість  концепцій  і  реалізацій 
сортувальних  засобів  і  ліній.  Деякі  з  них  описані  в  [2].  На  думку  автора, 
устаткування для видового сортування у вигляді механізованих сортувальних 
столів  та  ліній  найбільше  відповідають  вказаним  умовам,  оскільки 
забезпечують  високу  швидкість  сортування  (10-20  т/год)  і  достатній  рівень 
відсіювання домішок (залежно від конфігурації).

Для  того,  щоб  сформулювати  конкретні  положення  стосовно 
вдосконалення  технології  сортування,  доцільно  розглянути  технологічні  лінії 
сортування мідного брухту інших підприємств, та їх показники.

Одне з таких підприємств – «Артемівський завод з обробки кольорових 
металів»  (АЗОКМ).  Оскільки  АЗОКМ і  КЗМО розташовуються  в  Донецькій 
області,  умови в яких вони працюють (якісна структура брухту і  відходів,  їх 
кількість, нормативна база) досить наближені. Проте, існують також і суттєві 
відмінності.  Наприклад,  різні  об’єми  виробництва,  технологічні  цикли, 
місткість агрегатів і, відповідно, потужності технологічних ліній.
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У [3] описана динаміка зміни вмісту деяких домішок у вихідній шихті 
рафінувальної плавки і основні етапи сортування брухту. На основі цих даних 
можна  побудувати  принципову  технологічну  схему  сортування,  що  діє  на 
АЗОКМ (рисунок 1).

Рисунок  1  –  Принципова  технологічна  схема  сортування  брухту  на 
АЗОКМ

Для порівняння, складемо технологічну схему сортування брухту, що діє 
на КЗМО (рисунок 2).

Згідно з [3] мінімальний вміст міді у партіях брухту після сортування на 
АЗОКМ  складає  99,42%,  максимальний  99,91%,  а  середній  близько  99,68%. 
Оскільки дані стосовно хімічного складу після сортування на КЗМО фактично 
відсутні,  логічно  припустити,  що  дані  показники  дещо  вищі  ніж  у 
несортованому  брухті.  У  брухті,  що  надходить  до  КЗМО  (за  даними 
підприємства),  мінімальний,  максимальний  і  середній  вміст  міді  відповідно 
складають 96,91%, 99,01% і 98,32%. Орієнтовний вміст міді у анодах на КЗМО 
після плавки наближений до 99,8%. Таким чином, можна припустити, що при 
застосуванні  технологічної  схеми  АЗОКМ  на  КЗМО,  час  плавки,  витрати 
флюсів  і  енергії  на  вогневе  рафінування  будуть  менші,  оскільки  середній 
показник вмісту міді майже відповідає кінцевому значенню в анодах.
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Рисунок 2 – Принципова технологічна схема сортування брухту на КЗМО

Слід наголосити на тому, що об’єм сортованого брухту на АЗОКМ значно 
більший, і дане підприємство має інший технологічний цикл. Після вогневого 
рафінування мідь розливають на розливному колесі (з подальшим виготовлення 
прокату)  або  на  лінії  безперервного  лиття  зливків.  В  рамках  такого 
технологічного циклу, вогневе рафінування фактично є останнім етапом перед 
розливанням. Однак, на КЗМО вогневе рафінування лише один з етапів, за яким 
слідує електролітичне рафінування, тому існує можливість залишати у шихті 
більшу кількість домішок і проводити лише видове сортування. 

Виходячи  з  описаного,  більш  складна  технологічна  схема  сортування 
може  бути  впроваджена  лише  при  її  позитивному  економічному  ефекті  для 
підприємства.  У  тому  ж  випадку,  коли  він  буде  недостатнім,  має  сенс 
встановлення  механізованого  столу  задля  збільшення  швидкості  і  зручності 
сортування,  оскільки даний агрегат не потребує великих витрат і  може бути 
споруджений  самим  підприємством.  Потрібні  подальші  дослідження  та 
розрахунки з урахуванням більшої кількості параметрів.
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УДК 669.058.67-034.14

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРИТТІВ ЗІ СТАЛІ 10Х13, 
ОТРИМАНИХ МЕТОДАМИ НАПИЛЕННЯ ПОРОШКІВ

Повстюк Ю.В.

Донецький національний технічний університет

Проведені  дослідження  твердості  та  зносостійкості  
газотермічних покриттів зі сталі 10Х13 без додаткової обробки, а  
також  після  відпалу  та  цементації.  Визначена  мікротвердість  
покриттів.  Зроблені  рекомендації  щодо обробки виробів  залежно  
від умов експлуатації.

In  this  work  hardness  and  abrasion  resistance  of  10Х13-steel  gas-
thermal  coatings  at  as-received  coatings  and  after  annealing  and  
cementation  was studied.  Microhardness  of  coatings  was determined.  
The recommendations on processing of parts depending on the further  
operation conditions was made.

Одна  з  найбільш  серйозних  проблем  технічного  прогресу  полягає  в 
необхідності  забезпечення  постійної  відповідності  між  властивостями  нових 
матеріалів  і  умовами  їх  роботи.  Нанесення  покриттів,  зокрема  газотермічне 
напилення,  стає  найважливішим  останнім  переділом  на  металургійних 
підприємствах,  який  додає  металопродукції  абсолютно  нові  експлуатаційні 
властивості.

Зразки  зі  сталі  10Х15  піддавали  хіміко-термічній  обробці,  а  саме 
цементації при температурі 930-950 °С і витримкою 6 годин. Атмосфера для 
газової  цементації  створювалася  шляхом  безперервної  подачі  нормованої 
кількості води і газу з керуванням вуглецевим потенціалом добавкою повітря. 
На інших зразках робили відпал при температурі 750°С з витримкою 1 година в 
печі  та  охолодження  разом  з  піччю.  В  таблиці  1  приведено  розподілення 
мікротвердості по перетину напиленого шару до і після додаткової обробки.

Таблиця 1 - Розподілення мікротвердості Hμ (Н/мм2) до і після додаткової 
обробки

Вид 
обробки

Товщина 
покрит-тя, 

мм

Місце виміру
Поверхня Центр Біля підшару

Без 
обробки

0,45 1240-1740 / 1570 2100-2370 / 2228 1610-1740 / 1728
0,85 1430-2220 / 1828 1430-1880 / 1738 1270-1830 / 1520
1,85 1880-2860 / 2223 1880-2440 / 2160 1830-2440 / 2135

Цемен-
тація

0,45 1861-1959 / 1910 2405-2809 / 2607 3120-3470 / 3353
0,85 1515-1768 / 1642 1365-1768 / 1567 1595-2062 / 1829
1,85 1595-1768 / 1682 1768-1861 / 1815 1043-1959 / 1501

Відпал 0,45 2043-2102 / 2063 1987-2043 / 2015 3405-4120 / 3763
1,85 2405-3120 / 2763 2405-2532 / 2469 1595-2284 / 1939

Як  видно  з  таблиці  1,  значення  мікротвердості  по  перетину  покриття 
істотно  змінюються.  Ці  зміни  залежать  від  товщини  покриття  і  від  виду 
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додаткової  обробки.  Наприклад, після  цементації  і  відпалу  на  покритті 
товщиною  0,45 мм  спостерігається  зростання  мікротвердості  поблизу 
алюмінієвого  підшару  до  3353  Н/мм2 після  цементації  і  3763  Н/мм2 після 
відпалу. 

З  метою  зміни  властивостей  і  структури  напиленого  покриття  у 
локальному  об'ємі  проводили  деформацію на  пресі  ЗИМ П-250  із 
максимальним  зусиллям  250 т.  Для  здійснення  деформації  зразок 
встановлювали  на  бокову  поверхню  і  проводили  навантаження,  фіксуючи 
зусилля, при якому починалося відшаровування покриття. Схема навантаження 
зразків при деформації приведена на рисунку 1.

Рисунок 1 – Схема навантаження зразків під час деформації

У таблиці 2 наведені результати впливу додаткової обробки на стійкість 
до деформації та руйнування для шарів різної товщини.

Таблиця 2 - Вплив додаткової обробки на стійкість до деформації 
Вид обробки Фактична 

товщина 
покриття, мм

Зусилля на пресі 
до руйнування 

кН

Товщина покриття після 
деформації, мм

Ступінь 
деформації, %

До обробки 0,45 200 0,21-0,23 / 0,22 51,1
0,85 120 0,25-0,27 / 0,26 58
1,85 80 0,93-0,95/0,94 49

Цементація 0,45 520 0,2-0,4 / 0,3 33,3
0,85 270 0,5-0,6 / 0,55 35,3
1,85 195 1,5-1,51 / 1,5 18,9

Відпал 0,85 370 0,5-0,53 / 0,52 38,8
1,85 245 1,53-1,54 / 1,54 18,4

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зробити наступні висновки:
1. Додаткова теплова обробка збільшує зусилля, при якому стався відрив 

покриття в 1,5-2 рази). Для товщини покриття 0,45 мм, зусилля збільшується до 
200 кН для необробленої заготовки, до 370 кН для покриттів після відпалу і до 
520 кН  для покриттів після цементації.

 2.  Величина  зусилля  при,  якому  відбулося  відшарування,  монотонно 
знижується зі збільшенням товщини покриття. Це можна пояснити зниженням 
пластичності покриття, що було напилене.
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 3.  Відмінності  між  міцністю  зчеплення  після  різних  обробок 
зменшуються зі збільшенням товщини покриття.

На  зразках  було  проведене  випробування  на  знос  методом  тертя  по 
абразивному паперу з навантаженням на зразок 50 г. Величину зносу оцінювали 
за  втратою  маси  через  кожні  100  м  шляху  зносу.  Результати  цього  досліду 
наведені на рис. 2.

а  –  без  додаткової  обробки;  б  –  після  додаткового  відпалу;  в  –  після 
додаткової цементації

Рисунок 2-  Криві зносу зразків з напиленим покриттям

Як видно з рис. 1, додатковий відпал практично не змінює зносостійкість 
покриттів, більш сильне зношування починає спостерігатися на шляху тертя 700 
м  і віще. Цементація зменшує зносостійкість зразків майже у 1,5 рази. Такий 
вплив термічної обробки може бути наслідком окислення меж окремих часток 
покриття під час теплової дії. Тобто за умов тривалого нагрівання зразків під 
час цементації відбулося значне окислення, що істотно знизило зносостійкість.

Отже, за результатами випробувань можна зробити такий висновок. Якщо 
виріб буде працювати без абразивного впливу на нього, то додаткова термічна та 
хіміко-термічна обробка підвищує стійкість покриття. Для умов експлуатації з 
додатковою абразивною дією рекомендується  термічна  обробка  з  тривалістю 
меншою за  2  години,  щоб  уникнути  значного  окислення  часток  напиленого 
покриття.
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EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE PHENOMENON OF 
THERMAL BAROELASTIC DIFFUSIONAL EQUILIBRIUM 

UPON HYDRIDE TRANSFORMATIONS

Zhirov G., Goltsova M.

Belarusian National Technical University, Nezavisimosti Ave., 65, Minsk, Belarus

Abstract. There are described results of experimental observation of the  
phenome-non  of  thermal  baroelastic  diffusional  (TBED)  equilibrium 
between the transforming phases in Pd-H system, obtained by in situ  
microscopy technique.

INTRODUCTION
At present, the hydride transformations are considered as a new class of phase 

transformations  in  solids,  which  are  realized  by  the  diffusional–cooperative 
mechanism [1]. This means that hydrogen comes to the nuclei of a new phase by 
diffusion  and  the  reconstruction  of  the  crystal  lattice  upon  growth  of  a  hydride 
precipitate occurs by a cooperative mechanism of martensitic type.

In [1, 2], the concept of possibility of thermal baroelastic diffusional (TBED) 
equilibrium between the phases, which were transformed in the Me–H systems, was 
first  formulated. Unlike the thermoelastic equilibrium of phases transformed upon 
martensitic transformations [3,  4],  the above equilibrium in the course of hydride 
transformations  is  a  more  complex  phenomenon  and  is  realized  by  a  diffusional 
rearrangement  of  hydrogen  in  the  subsystem of  interstitial  and  by  a  cooperative 
reconstruction of the metal matrix [1, 2]. It is necessary to emphasize that, for the 
TBED equilibrium, the correlation and the interrelationship of the diffusional  and 
cooperative components of the mechanism of hydride transformations are of great 
importance.

In  1991,  Goltsov  and  Artemenko  presented  [5]  the  results  of  a  study  of 
forward  hydride  α  +  β  transformations  in  the  palladium–hydrogen  system  at  a 
relatively low temperature (100oC); the experimentally observed deceleration of the 
growth of massive hydride precipitate was interpreted as the approach to the TBED 
equilibrium between the growing hydride and the α matrix of palladium. This fact 
was understood [5] as the first  experimental  evidence of the possibility of TBED 
equilibrium,  which  was  formulated  earlier  as  a  scientific  concept  based  on  the 
comparative analysis of hydride and martensitic transformations [1, 2]. The aspects 
concerned with the TBED equilibrium were also considered in [6, 7].

It is evident that the TBED equilibrium of transforming phases is an absolutely 
specific  manifestation  of  diffusional–cooperative  mechanism  of  hydride 
transformations and requires an independent research. In this study, the phenomenon 
of TBED equilibrium was experimentally substantiated by the example of hydride 
transformations  in  the  thermodynamically  open  palladium–hydrogen  system.  The 
specific features of the attainment of TBED equilibrium and the structural mechanism 
of its breaking under the continuous action of a thermodynamic driving force are 
described.
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EXPERIMENTAL
This study was performed by the method of optical microscopy “in situ” with 

videorecording  changes  on  the  preliminarily  polished  surface  of  a  palladium 
specimen  [8]  upon  its  hydrogen  saturation.  The  development  of  the  α+β-hydride 
transformation  was  recorded  using  the  real-time  videorecording.  Then,  it  was 
analyzed  with  the  help  of  a  computer  using  a  special  video  display  card,  which 
allowed one to transform the analog signal of a camera recorder into the digital signal 
without loss of frames and to repeatedly look through the record both continuously 
and frame-by-frame. The frame frequency intrinsic to the PAL standard is 25 frames 
per second.

RESULTS
A detailed frame-by-frame analysis of growth of acicular hydride showed very 

interesting specific features; namely, the linear growth of this hydride was realized as 
a sequence of periods of its elongation, rapid deceleration, and attainment of TBED 
equilibrium, which was further broken; then, the process was repeated. In this case, 
after each breaking of equilibrium, the growth of acicular hydride was decelerated 
and the time of following growth interruption (equilibrium) was increased.

We can suppose that the above-described local breakings of equilibrium upon 
growth  of  acicular  hydride  are  connected  with  the  local  hydrogen-related  phase-
transformation hardening, which results in local stress relaxation; this removes the 
deceleration of hydrogen diffusion to the tip of the acicular hydride. The above fact 
allows the metal matrix to be further reconstructed.

So, it is the alternate accumulation and relaxation of hydrogen-induced stresses 
and,  correspondingly,  the  deceleration  of  hydrogen  diffusion  and  the  removal  of 
obstacles for the hydrogen delivery to the growing hydride that controls the dynamics 
of its growth.

Thus, in this study, a detailed experimental substantiation of the existence of 
thermal  baroelastic  diffusional  equilibrium between  the  phases  taking  part  in  the 
hydride transformations was obtained for the first time and the structural mechanism 
of breaking equilibrium because of the rapid growth of new acicular hydrides from 
the parent hydride was found.

CONCLUSIONS
(1) In the course of the α + β-hydride transformation in the Pd–H system, the 

thermal baroelastic diffusional deceleration of growth of massive β-hydride and the 
attainment  of  its  TBED  equilibrium  with  the  α-  matrix  were  observed.  Under 
experimental conditions (PH2 = 1.6 MПА, Tcr = 2680C), this equilibrium continued 
for 1 s.

(2) The breaking of the TBED equilibrium at constant external parameters was 
realized by the rapid growth of an acicular hydride from the massive parent hydride.

(3) The growth of acicular β-hydride occurred stepwise through the attainment 
of  local  TBED equilibria  and their  subsequent  breakings.  This  process developed 
with an average rate that decreased with time. The larger the size of the acicular 
hydride, the stronger the deceleration of its growth.



155

(4)  The  TBED  deceleration,  TBED  equilibrium,  and  breaking  of  this 
equilibrium  are  specific  features  of  the  structural  realization  of  diffusional–
cooperative (hydride) transformations in the thermodynamically open Pd–H system.
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