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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ III МІЖНАРОДНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ 

ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ" РЕКТОРА ДОННТУ

Шановні  студенти,  викладачі,  співробітники,  гості  та  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.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ III МІЖНАРОДНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ "ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ 

ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ" 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  тепловой 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.

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.
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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. 

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. 

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»,  «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.
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Кроме того, на АКХЗ регулярно проводятся курсы и обучения для 
повышения  квалификации  и  приобретение  смежных  специальностей. 
Повысить  уровень  помогают  и  конкурсы  профмастерства,  по  НС,  по 
охране  труда.  Все  это  позволяет  работникам  шагнуть  на  следующую 
ступень  профессионального  и  карьерного  роста.  Все  назначения  на 
руководящие  должности  на  предприятии  происходят  на  прозрачной 
конкурсной основе с учётом результатов ежегодной оценки. 

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!» 

Генеральный директор ЧАО «АКХЗ» Магомедов М.С.
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FORCES ON THE HUMAN BODY DURING PULLING OUT OF A 
BULK SILO

Sergiy Antonyuk, Robert Hesse and Markus Ripp

Institute of Particle Process Engineering, University of Kaiserslautern, Germany

Abstract – In this contribution, the forces which act on a human-like model  
body during pulling out of a bulk material inside of a silo were experimentally  
investigated and simulated using the Discrete Element Method (DEM). The  
experiments  were  carried  out  in  a  pilot-plant  scale  silo  with  polyethylene  
pellets.  The  tensile  forces  were  measured  as  a  function  of  the  penetration  
depth, clothing and pulling out speed of the body. The geometry of the tested  
model body was determined by computer tomography and implemented in the  
DEM model of the silo. With the DEM the distribution of the forces acting on  
the body during pulling out of the bulk material was examined. 

1. INTRODUCTION

The silos are mainly used in industry to store intermediate products in the overall process. 
In the past there already have been serious accidents while people worked inside of a silo to 
clean the walls from bulk material incrustation or to solve the blockage problem, because they 
have  been  buried  by  the  bulk  solids.  Unfortunately,  such  accidents  are  often  fatal.  In 
publication [1] was reported about four such fatal accidents. Different belt systems are used to 
secure employees during their  work in the silo. But in general those belt  systems are not 
designed to pull a person out of bulk material. The forces acting on a human body which is 
buried in a bulk solid are still unknown. Also the dependence of the forces on the sinking 
depth,  on the speed during pulling out of the human body and other possible factors are 
unclear.  Therefore,  there  is  no  effective  methodology  for  the  rescue  measures  in  such 
accidents.

In the work [2] a study on sinking into sand was presented. From this it follows that the  
sinking behaviour of a ball into a stationary bulk material depends on several factors, e.g. 
density of the ball and bulk density of particles, size of the particles and ball, and their ratio. It 
was shown that the sinking depth of the test body has a maximum when the ratio of diameters 
of the bulk material particles and the sinking ball reaches 1/20. This ratio does not depend on 
the ball density. The results presented in the literature refer only to the sinking of a specimen 
(ball or other regular bodies) into a stationary bulk material. The sink behaviour of the bodies 
with complex shape consisting of the non-rigidly bonded elements like a human body is not 
known. 

The objective of the study presented here is to describe the stresses on the human body in a 
silo. The forces required to pull out a human-like test model body of a bulk material inside of 
a  pilot-plant  scale  silo  were experimentally  investigated.  Moreover  the distribution of  the 
force on the body was simulated using the Discrete Element Method (DEM). The results can 
help to improve the safety during working in silos as well as the rescue measures in the case 
of accidents.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1 Experimental silo, human-like body and bulk material 
A human-like test model body the ballast “dummy” known from car crash tests (Fig. 1) 

was used in this study. The hollow body made of linear low density Polyethylene was filled 
with  water  and had a  weight  of  83  kg  in  all  performed experiments.  Arms and legs  are 
connected to the torso by joints and therefore partially movable. The knee and hip joints are 
fixed with screws. To pull the dummy out of the silo a safety harness is applied (Fig. 2 right). 
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Additionally the body was equipped with jeans, t-shirts and sweaters (Fig. 2 middle) to study 
the influence of clothes on the stresses.

The experiments were carried out in a steel silo with a height of 3.32 m and a diameter of 
0.8 m (Fig. 2, 3). The silo was pneumatically filled with cylindrical polyethylene particles 
with the diameter of 4.4±0.7 mm and the length of 3.3±0.6 mm. The bulk density was 570.4 
kg/m3. 

Fig. 1: The human-like model body dummy used for experiment: (left) - dimensions in cm, 
(middle) – with clothes and safety harness, (right) – with the safety harness without clothes

Fig. 2: Experimental setup for the 
measurement of forces on the human-like 
body in a silo (dimensions in mm)

Fig. 3: Suspending and covering of the dummy in the 
silo, tensile force mess cell fixed on the belt (right)   
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The dummy was arranged inside the empty silo with an iron chain on a bar. The bar was 
removed after the silo was filled to the desired depth of the dummy. Subsequently, the dummy 
was pulled upwards by a crane with constant velocity, while the tensile forces were measured 
by a load cell.

The pulling velocities were either 0.8 m/min or 8.0 m/min. The experiments were carried 
out with and without clothes. The initial penetration depth of the dummy was varied between 
152 cm (h1, neck), 112 cm (h2, pelvis) and 64 cm (h3, thighs). 

2.2 Discrete Element Method
The  Discrete  Element  Method  (DEM)  [3]  was  employed  for  the  simulation  of  the 

performed  experiments  to  estimate  the  force  distribution  on  the  human-like  body  during 
pulling out it of a bulk material in the silo. DEM describes the translational and rotational 
motion  of  each  particle  in  a  bulk  material  with  the  Newton's  and  Euler's  laws  (1)-(2) 
depending on acting forces F  and moments M .

m p

d vp

dt
 =  Fg +∑

i

k

 Fc,i (1)

Jp

dωp

dt
 =∑

i

k

Mp,i  (2)

where m p and Jp are the mass and moment of inertia of a particle, vp  and ωp  
are its translational and angular velocity, respectively. The gravitational  Fg  and contact 
forces Fc  with particles, silo walls and body are considered. A viscoelastic contact model 
[4] based on correlations of Hertz [5], Tsuji [6] and Mindlin [7] was applied. This model 
predicts  the  energy dissipation due to  a  viscous deformation and friction  in  the  contacts, 
which is considered with the restitution coefficient and friction coefficient, respectively. The 
restitution coefficient of model polymeric particles was measured by free fall tests with setup 
described in [8, 9]. The friction coefficient was obtained by shear tests with the Schulze ring 
shear tester [9, 10].

The  geometry  of  the  model  body  used  in  experiments  was  determined  by  computer 
tomography and implemented in the DEM model (Fig 4 left).  However, in the performed 
simulations the hands and legs of the body were not flexible. The legs were extended down 
along the side of the body. The body was simulated without clothing. Also the real geometry 
of the silo used in the experiments was implemented in the DEM. Fig. 4 shows the steps 
performed in the simulation. Firstly the empty silo with the body was generated. The body 
position inside the silo was approximately equal to the experiments. The silo was filled up to 
head  of  the  body,  which  corresponds  to  the  largest  penetration  depth  h1 studied  in  the 
experiments. After filling the silo the body was lifted with a constant velocity of 0.8 m/min 
(Fig. 4 right) and the forces acting on the body from the particles were obtained.
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Fig. 4: Steps performed in DEM simulations: (left) generation of the silo and body, (middle) 
filling the silo with particles up to head of the body, (right) vertical movement of the body 
from the silo.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Experimental Results

The typical force-displacement curve measured for dummy body with the clothes, which 
was pulled out with a velocity of 0.8 m/min, is shown in Fig. 5. At the beginning the force 
increases relatively slowly (O-B in Fig 5). This results mainly from the tension of the safety 
harness and its  connecting link with the crane hook. After  this  initial  phase,  the required 
tensile force increases steeply and approximately linearly until it reaches a maximum of 5.32 
kN in the point M. In this point the safety harness is tightly spanned and the dummy begins to  
move out of the particle bed. Therefore this point characterises the transition to the sliding 
friction. The value of the maximum force increases significantly with the increasing velocity 
by pulling out the body. This dynamical behaviour is demonstrated in Fig. 6. After the peak of 
the force has been reached, the measured force drops again steeply and approximately linear 
(M-K). During further upward movement the force decreases only slowly. In the point E the 
body is completely pulled out of the bulk material and the force corresponds to its weight.
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Table 1 summaries the averaged values of the maximum force for different parameters 
varied in experiments. Each experiment was repeated three up to six times. The maximum 
force  determined  reached  in  experiments  at  higher  velocity  the  values  of  8.7  kN.  This 
corresponds to a load of 887 kg. The human radial bone breaks at a load of about 330 kg and 
the  clavicle  already at  190 kg.  Human joints  and tissue are  even more  susceptible  to  be 
damaged by these amounts of force. Therefore, the measured extremely high forces can lead 
to serious injuries of persons when in case of rescue after sinking inside of the silo they will 
be pulled out.

Table 1: Measured mean maximum tensile force 
Pulling velocity 
[m/min]

Penetration 
depth [cm] 

Clothes Maximum 
force [N]

Standard 
deviation [N]

0.8 152 (h1) yes 6063 959
0.8 152 (h1) no 6860 396
0.8 112 (h2) no 5052 750
0.8 64 (h3) no 2766 405
8.0 152 (h1) no 8705 528

In the absence of clothes on the body the average maximum force is 13.2 % higher. The 
forces determined by the clothed body are widely scattered. The standard deviation of the 
measured maximum force in Table 1 showed a considerably lower scattering of the values 



16

measured for the body without the clothes, which indicates that the clothes contribute the 
most to the high scatter in the force-displacement values.

As expected, the penetration depth of the body showed the significant effect on the pulling 
force. The reduction in the depth of penetration down to 112 mm (approximately in the area 
of stomach) led to a drop of the maximum force by 16.7 %. A further decrease in penetration 
depth to 66 mm (approximately in the middle of thigh) resulted in the decrease in force by 
54.4 % in comparison to the bed height to the body head.

3.2 Simulation Results

The  force-displacement  curve  obtained  with  the  DEM  simulation  (Fig.  7)  shows  a 
qualitative similar rise and fall of the tensile forces during the pulling process. The lack of an 
elastic  safety  harness  results  in  an  immediate  rise  of  the  force  at  the  beginning  of  the 
movement. The overall higher forces with respect to the experiments might result from the 
completely stiff body of the “Dummy” and the different shape of particles in the simulation, 
since the cylindrical particles were approximated by spheres. 

The forces acting on the different body parts (Fig. 8 left) indicate that while the body is 
resting inside the bulk solid, the whole body is under stress. However, the considerably higher 
stresses occur during the pulling process (Fig. 8 right). The calculated distribution showed 
that the maximum forces mostly affect the legs and feet, while the rest of the body remains 
relatively unharmed.

4. CONCLUSION

For the first time, the forces which can act on a human body during pulling them out of 
bulk material inside a silo have been measured experimentally. The vertical forces showed a 
maximum at the point where the body begins to move. This highest force increases with the 
increase of the penetration depth of the body and the tension rate and can be reduced by 
clothes.  Very  high  forces  in  the  range  of  5-8.7  kN indicate  the  risk  of  injury  in  rescue 
measures. Therefore a special methodology for the liberation of persons after sinking in the 
bulk material is to be developed. The distribution of the load on the body was simulated using 
DEM. The simulation showed that the maximum forces mostly affect the legs and feet of the 
body. The maximum force obtained by the simulation overestimates the experimental value, 
however a good qualitative prediction of the force-displacement behaviour is showed.
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COLLISION BEHAVIOUR OF FINE PARTICLES WITH 
MICROSTRUCTURED COMPONENT SURFACES

Fabian Krull, Sergiy Antonyuk

Institute of Particle Process Engineering, University of Kaiserslautern, Germany

Abstract – During production and transport of granular materials the particles  
collide with the component surfaces, e. g. walls of the apparatuses or tools.  
Different microprocesses, e.g. rebound, sticking, rolling and sliding can occur.  
The  morphology  of  surfaces  has  a  significant  influence  on  these  
microprocesses and  effects the energy dissipation. This paper deals with the  
estimation  of  the  energy  dissipation  processes  depending  on  the  surface  
morphology.  Different  irregular  and  regular  surface  morphologies  were  
produced and the  impact  tests  of  single  particles  with  these  surfaces  were  
performed using a novel  3D high speed imaging setup.  A good qualitative  
agreement  between  restitution  coefficients  measured  and  simulated  with  
Discrete Element Method is achieved. 
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1. INTRODUCTION

During production, processing and transport of granular materials particles collide with the 
component surfaces. Due to contact stresses, different undesirable microprocesses like friction 
and adhesion, sticking of particles, breakage or attrition as well as surface erosion can take 
place. Therefore the particle impact was investigated widely. Many different impact scenarios 
were  studied.  Brach  et  al.  describe  the  particle  impact  with  flat  surfaces  and  consider 
rotational dissipation experimentally and with simulations [1,2]. Antonyuk et al. investigated 
the breakage of granules at high impact velocities [3]. The influence of wet surfaces on the 
energy dissipation was described in our earlier works [4]. 

2. MATERIALS AND METHODS

The coefficient or restitution (COR) e was used for the evaluation of the energy dissipation 
during particle impact. This coefficient is an important parameter for contact models applied 
in Discrete Element Method (DEM) simulations. COR depends on the ratio between kinetic 
energies of the translational movement after (Ekin,rebound) and before (Ekin,impact) particle impact at 
the point of contact and is defined as:

e=√
E kin ,rebound

Ekin, impact

=√1−
Ediss

Ekin , impact

=
vrebound

v impact
(1)

where Ediss describes the energy dissipation, vimpact and vrebound are the total velocities of the 
particle before, respectively after impact. 

2.1 Experimental Setup for Free Fall Tests 

To measure the restitution coefficient a novel setup was developed (Fig. 2). The particle 
was firstly fixed with a vacuum nozzle at a defined distance from the surface. The vacuum 
nozzle  consists  of  a  dosage  needle  and  a  vacuum  pump.  The  particle  was  released  by 
switching off the vacuum pump or opening a valve with compressed air to overcome van der 
Waals forces of small particles. The experiments was performed in ambient air. The impact 
velocity of the particle was adjusted by the distance of fall. An impact velocity of 0.1 m/s up 
to 5 m/s could be achieved. The particle impact was recorded with two high speed cameras 
(IDT OS7), which were arranged at an angle of 90° to obtain three dimensionally particle 
trajectory and velocity. The frame rate of the recording was 11,000 – 13,000 fps. A typical 
velocity profile of a PS particle calculated directly by image processing of captured impact is 
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shown in Fig. 2. The experiments with each surface were repeated 30-50 times to measure the 
distribution of the energy dissipation. 

2.2 Surface Manufacturing
The surfaces were manufactured by cold spraying (Fig. 1 left) [7] and stereolithography 

(Fig. 1 middle and right) [8]. For the cold spray method spherical stainless steel particles (d50 

= 4.5±1.6 µm) were dispersed in a nitrogen gas stream, heated up to 500°C and accelerate 
through a Laval nozzle up to supersonic velocities. Particles impacted on a stainless steel 
surfaces and are fixed on the surface since the kinetic energy is transferred into heat in the 
contact zone.  Nevertheless some particles with a smaller kinetic energy rebound from the 
surface and leave craters in the contact zone. Due to a small particle concentration on the 
sprayed aerosol and fast movement of the substrate vertical to the spray direction a surface 
microstructure with random distributed particles was created (Fig. 1 left).

The  microstructures  of  regular  ditches  and  nubs  were  manufactured  with  the 
stereolithography,  which  is  a  3D printing  method  on  the  microscale  [8].  A  droplet  of  a 
photomask (an acrylic polymer IP-S,  NANOSCRIBE), was dispensed on a steel plate. With a 
laser beam the polymerisation of the photomask can be initiated. By the movement of the 
small laser beam a regular microstructure can be created. The ditches were 25 µm wide and 
10 µm deep with the gap of 50 µm. The nub microstructure is made of half spheres with a 
diameter of 50 µm. The space between each nub was 100 µm. Also a flat surface (plate) was 
manufactured to measure the COR without influence of the microstructure.

2.3 Discrete Element Method
The DEM, introduced firstly in 1979 by Cundall and Strack [9], can be used to simulate the 

dynamics of particulate systems. The method describes each particle in the system and its 
interactions with other particles or rigid walls via contact forces  Fc. The contact force in a 
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contact can be divided in a normal component Fn and a tangential component Ft. Based on the 
force balance for every single particle the equations of motion (2)-(3) are numerically solved.

m p

d vp

d t
 =  Fg+∑

i

k

 Fc,i +  Fd (2)

Jp

dωp

d t
 =∑

i

k

Mp,i  =∑
i

k

 Ft,i ∙ rp (3)

In the equations mp, and Jp are the mass of a particle and its moment of inertia while vp and 
p are the velocity and the angular velocity, respectively. The tangential forces Ft,i, acting on 
the particle with the radius rp in each contact with i surface asperities, causes the torques Mp,i 

and angular acceleration. The normal contact force was calculated with the viscoelastic model 
according to Hertz-Tsuji [11]. This model consists of a non-linear elastic term based on the 
Hertz theory [10] and considers the energy dissipation with a viscous damping term, taken 
from the work of Tsuji et al. [11].

Fn  =  
4
3

 ∙ E*√R*  ∙  δn
3  -2√ 5

6
∙ β √Sn ∙m¿ ∙ vn (4)

In Eq. (4) for the normal force, E* is the equivalent modulus of elasticity, R* describes the 
equivalent  radius  of  the  contact  partners  and  δn the  normal  overlap.  The  damping  term 

depends  on  the  equivalent  mass  m¿
,  the  relative  velocity  in  normal  direction  vn,  the 

stiffness Sn and a damping factor β, which can be calculated as:

β=
ln e

√ ln2 e+π2 (5)

The tangential force is modelled based on the non-slip solution of the theory provided by 
Mindlin and Deresiewicz [12] and is limited by Coulomb friction  μ· Fn  with the friction 
coefficient µ

F t  = 8  ∙ G* √R*  ∙ δn  ∙ δt  -2√ 5
6

∙ β √St ∙m
¿ ∙v t  (6)

Equation  (6)  contains  the  tangential  overlap  δt and  the  relative  velocity  in  tangential 
direction vt. Also the equivalent shear modulus G* is included.

3. RESULTS AND DISCUSSION

The experiments were performed with spherical PS particle with the cold spray manufactured 
steel  surfaces  and  spherical  ZrO2  particles  with  the  surfaces  manufactured  by 
stereolithography method. The impact velocity of both experiments was between 0.5 m/s and 
0.6 m/s. The COR were obtained for a flat (polished) surface and the microstructured surfaces 
to determine the influence of the microstructuring on the energy dissipation. 
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3.1 Experimental Results
Figure 3 shows the experimental results for the impact of ZrO2  particles on the flat and 

microstructured surfaces. The smooth surface manufactured by stereolithography dissipates 
more energy compared to the polished stainless steel surfaces. Additionally the deviation of 
the COR was with the ZrO2 particles on the polymer plate higher, because the sphericity was 
lower than the sphericity of the PS particles.

The influence of the surface morphology on the energy dissipation is  shown in Fig.  3 
(right). The mean value of the COR is for each microstructure smaller than the smooth surface 
of the same material. Therefore a microstructuring leads to an additional energy dissipation. 
The ratio  fi=Ediss,j/Ekin,impact,j was  used to  determine  the  energy dissipation.  The comparison 
between the smooth and structured surfaces was executed by the ratio fstruct/fsmooth. Assuming a 
constant  particle  diameter  and  impact  velocity  the  additional  energy  dissipation  by  the 
structuring can be determine directly with this ratio. The energy dissipation of the ditches and 
nubs structure was higher by a factor of 1.6, respectively 1.4. The additional dissipation of the 
cold sprayed surfaces was greater by a factor of 10.9. Because of the fine particles closed 
fixed on this  surface the particle  exhibits  many contact  points distributed irregular  at  the 
contact area. The ditches and nubs are bigger than the contact area of the particle forming 
during the impact. Therefore the energy dissipation occurs mostly in a few contact points 
depending where the particle collided.

3.2 Simulation Results

For the identification of the microprocesses and estimation of the energy dissipation in the 
contact  the  DEM  simulations  were  performed.  The  surface  morphology  was  directly 
generated in DEM from 3D CAD models. The simulations parameters are given in Table 1. 
The COR obtained experimentally for the smooth acrylic polymer surface was used in the 
DEM model.  Each  simulation  was  performed  ten  times  with  a  randomly  chosen  impact 
position to consider different impact scenarios.

To validate the simulation results the mean values of the COR were compared with the 
experimental results (Fig 5). The simulation of the impact behaviour with the nubs structure 
showed a good agreement with the experimental results. The COR of the ditches structure was 
in the simulation higher. 50% of the particle collided with the flat surface of this structure.  
The particle which collided with the ditches structure had a COR of 0.88 for contact with one 
edge respectively 0.84 for contact with two edges. However the energy dissipation of the 
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experiments  (e=0.82)  were higher  than  the  energy dissipation  of  the  simulation with two 
contact points.

The kinetic energy of the particle before impact could be divided in kinetic energy, rotation 
and damping after the impact. 77.7% (ditches) respectively 65.1% (nubs) of the impact energy 
remained as kinetic energy. The rotation energy after impact was at the nubs structure 0.8% 
and  negligible  for  the  ditches.  The  remaining  energy  (22.3% and  34.1%)  of  the  impact 
dissipated caused by damping. 

4. CONCLUSION

In this work the influence of the morphology of three different microstructured surfaces on 
the energy dissipation by impact of particles was investigated. The microstructuring of the 
smooth  surface  lead  to  an  additional  energy  dissipation.  A  structure  with  many  small 
asperities,  which  was  manufactured  by  cold  spray  process,  showed  the  highest  energy 
dissipation,  because  of  the  multiple  contacts  with  the  particle.  Microstructured  surfaces 
(ditches  and nubs structure),  where the distance between the asperities  is  bigger  than the 
contact area of the particle also dissipated energy additionally. Nevertheless the dissipation 
was smaller compared to the cold spray surface, because of less number of contacts. DEM 
simulations showed that the energy dissipation was mostly caused by damping. 
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6. NOMENCLATURE

e coefficient of restitution - G Shear modulus Pa
E energy J m mass kg
R radius m M torque N m
v velocity m/s J Moment of inertia Kg m³
F force N β damping factor -
S stiffness N/m δ overlap m
E* modulus of elasticity Pa µ Friction coefficient -
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SIMULATION OF SILO DISCHARGING WITH COHESIVE POWDERS

Dominik Weis, David Hund and Sergiy Antonyuk

Institute of Particle Process Engineering, University of Kaiserslautern, Germany

Abstract –  In many industrial  applications  silos  are important  parts  of  the  
overall process. Silos are used for instance to buffer intermediate products to  
ensure a continuous supply for the next process step. This study deals with the  
discharging  behaviour  of  silos  containing  cohesive  particles.  In  this  
contribution  the  TOMAS [1,2]  model  developed  for  stationary  and  non-
stationary  discharging  of  a  convergent  hopper  is  verified  with  simulations  
using the Discrete Element Method. Moreover the influence of the cohesion of  
the bulk solids is analysed in the simulations. The simulation results showed a  
qualitative agreement with the analytical model of TOMAS.
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1. INTRODUCTION

In industry silos are mainly used to store intermediate products in an overall process. In 
order to ensure a continuous supply for the next process step it is important to know the 
discharging behaviour of a silo. The discharging becomes more complex, when the silo 
contains cohesive bulk solids with fine particle sizes in the range about 100 µm or smaller. 
Since there are a large number of interfering factors, like the influence of the surounidng air 
on particles with d < 500 µm, affecting the discharging behavior of a silo an analytical 
calculation is difficult. However, there are many empirical approximations and models based 
on dimensional analysis. In this contribution the model of TOMAS [1,2] for stationary and 
non-stationary discharging velocity of a convergent hopper (1) is verified with simulations 
using the Discrete Element Method (DEM).

v(t) =  

g (1  -  
bmin

b )  ∙ tanh  (
t
t 76 )

(
9 ∙ ηf

ρs  ∙ dp
2 ∙ ε2 ) ∙ tanh(

t
t76

)  + 
1
t76

(1)

In the model in Eq. (1) t76 is a time parameter, which describes the time needed to reach 76 % 

of the stationary outflow velocity and bmin is a geometrical parameter, which represents the 
minimum width of the silo outlet to ensure that no bridging occurs. Both parameters can be 
estimated with the granular flow properties of the bulk solids as given in [2]. Moreover 
particle parameters, like particle diameter dp and density,the bulk porosity as well as the fluid 
viscosity are included. By using a contact model which includes also attractive forces in DEM 
the influence of the cohesion of the bulk solids on the discharging behaviour is analysed in the 
simulations. 

2. SIMULATION METHODS

The DEM, introduced firstly in 1979 by Cundall and Strack [3], can be used to simulate the 
dynamics of particulate systems. The method describes the movement of each particle in the 
system and its  interactions with other  particles  or  rigid walls  via  contact  forces  Fc,ij.  The 
contact forces can be devided in a normal  Fn and a tangential  Ft components. Based on the 
force and moment balance for every single particle the equations of motion (2) and (3) are 
numerically solved.

m p,i

d vp ,i

d t
 =  Fg ,i +∑

j

k

( Fc,i j+  Fcoh ,ij )+  Fd ,i (2)

Jp ,i

d ωp ,i

d t
 =∑

j

k

Mp,i j  =∑
j

k

 Ft,i j ∙ r p,i j (3)

In the equations mp,i, and Jp,i are the mass of the particle i and its moment of inertia while 
vp,i and  p,i are the translational and angular velocities respectively. The tangential force  Ft,ij 

due to the interactions with contact partner j is acting at the contact point with the radius rp,ij 

and causes the torque  Mp,i. For particles with a size less than 500 µm cohesive forces can 
become important. For that reason a model for the cohesion force Fcoh,ij  on the particles was 
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included in the force balance. Also the drag force Fd,i caused by the interaction of the particles 
with the surrounding air and the gravitational force Fg,i are considered. The contact forces Fc,ij 

were  modelled  in  DEM  according  to  the  soft  sphere  approach,  which  is  based  on  the 
calculation of the forces depending on the overlap of the contact partners. For the calculation 
of the repulsive force in normal direction a nonlinear elastic model, based on the Hertz theory 
[4], is used. To account for the energy dissipation during a collision viscous damping terms 
for the normal and tangential contact were considered, taken from the work of Tsuji et al. [6].

Fn  =  
4
3

 ∙ E*
√R*  ∙ δn  ∙ δn - α√2∙ E*

√R* ∙ δn  ∙ m*  ∙ δ́n (4)

In the equation (4) for the normal force, E* is the equivalent modulus of elastisity, R* the 
equivalent radius of the particles and δn the normal overlap. The damping term depends on the 
equivalent mass  m*, the relative velocity in normal direction δ́n  and a damping factor α, 

which depends on the restitution coefficient e [6]. The tangential force is modelled based on 
the non-slip solution of the theory provided by Mindlin and Deresiewicz [5] and is limited by 
Coulomb friction μ· Fn :

F t  =  8  ∙  G* √R*  ∙ δn  ∙ δt  - α √8  ∙  G*√R * ∙ δn∙  m*  ∙ δ́t (5)

Equation  (5)  contains  the  tangential  overlap  δt and  the  relative  velocity  in  tangential 
direction  δ́t . Also the shear modulus  G* is included. The attractive forces are modelled 
using a linear term as follows:

 Fcoh ,ij  =  k  ∙  A c (6)

where k is the energy density, which contais all cohesive effects, and Ac is the contact area 
of the particle  with the other particle  or wall.  In this  approach the particle  cohesion in  a 
contact increases proportionally to the applied force and forming contact area. A behaviour 
like this was qualitatively confirmed for silica particles by atomic force instruments (AFM) in 
[7]. This effect will be dominant if the yield point of the particles is reached and the plastic 
contact area increases [8]. The influence of the cohesion on the force-displacement curve is 
shown in Fig 1. The parameters for the simulations are given in Table 1.

To account for the influence of the surrounding air on the particle motion, the drag force 
was calculated using equation (7) according to the work of Lord Rayleigh [9], where F and 

vF  are the fluid density and fluid velocity,  respectively.  Ap is the projection area of the 

particle and vp its velocity. Based on the assumption that the particles do not affect the air, a 
constant fluid velocity of  vF = 0 is set.  The drag coefficient  cD depends on the particle 

Reynolds number ReP and was calculated based on the work of Kaskas [10]. 

FD =
ρF

2
 ∙  cD (ReP )  ∙  AP  ∙  ( vF  -  vP )2 (7)

3.   SIMULATION RESULTS  
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For  the  simulations  of  the  discharge  behaviour  of  a  convergent  hopper,  a  monomodal 
particle system with a particle diameter of d = 500 µm was used. The energy density in the 
cohesion  force  acting  on  the  particles  was  varied  in  the  contact  model.  In  Figure  2  the 
geometric dimensions of the convergent hopper are shown. The hopper has an outflow width 
of  b = 20 mm and an angle Θ = 10°.  The simulation paramters are given in Table 1.  To 
compare  the  results  obtained  by  the  simulations  of  the  discharging  behaviour  with  the 
empirical approximation in Eq. 1 the minimum outflow width bmin has to be known. bmin can 
be calculated according to Jenike model [11] with paramters which can be measured by a 
shear  test.  However,  in  this  study  simulations  were  performed  to  obtain  bmin.  The  outlet 
diameter b of the geometry used in DEM was gradually reduced at a constant angle of the 
cone until no outflow of particles occured. This was determined by considering the average 
axial velocity of all particles. If the average velocity drops below a critical value for at least 
10 seconds, the simulation was terminated. The results of bmin determined in this way are also 
shown in Figure 2. Figure 3 exemplarily shows a snapshot of the particle velocities after a 
simulation time of t = 0.02 s for k1. At the right side a rz – cross section is displayed at the top. 
The maximum velocities (red) are reached directly above the outlet, while particles in the 
upper regions close to the wall have still a velocity of v = 0 m/s (blue). The horizontal cross-
section, displayed at the right side in Figure 3 at the bottom, shows that the particle velocity is 
minimal in the area of the wall (green) and increases towards the center.

In Figure 4 the averaged particle velocities at the outflow are shown over the time. The 
data points show the results of the simulation while the lines are the empirical solution of 
equation  (1).  The  simulation  results  show  a  decreasing  stationary  outflow  velocity  with 
increasing  cohesive  forces.  Comparing  the  course  of  the  simulated  velocities  with  the 
empirical results, it can be seen that the time needed to reach the stationary velocity is in a 
good agreement. Furthermore, it can be seen that the velocities obtained from the simulations 
are generally higher than the velocities calculated with Eq. (1). This deviation is in the same 
order of magnitude as the deviation showed by Tomas in [1] where the results of his model 
were compared with experiments.  The high fluctuation of the velocity  at  k3 (Figure 4) is 
caused by agglomeration of particles to clumps. This effect is illustrated in Figure 5 which 
shows  the  particle  velocities  in  a  rz  –  cross  section  at  t = 0.04 s.  Due  to  bridging, 
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agglomerates are breaking out of the bulk, what leads to an increase in the porosity between 
the agglomerate and the bulk. Figure 4 also shows, that for k3 the maximal outflow velocity at 
t = 0.21 s is higher than the stationary outflow velocity. This effect is also a result of the 
breaking out  agglomerates  at  the  beginning  of  the  outflow.  For  this  reason,  the  porosity 
increases in the lower regions of the hopper (Figure 6, left). At a certain height of the hopper 
the width is getting big enough that briding not longer occurs. Because of the higher porosity 
in the lower regions of the hopper the particles achieve high velocities. This in turn leads to a 
decrease of the porosity at t = 0.22 s (Figure 6, middle) due to the compaction at the outlet. 
Finally, as can be seen in (Figure 6 right), at t = 0.27 s the porosity slightly increases again 
until the outflow is getting stationary.

The simulations also allow the determination of the velocity at the outflow as a function of 
the radial position of the particles (Fig. 7 (left)). The maximum of the velocity is reached in 
the centre of the hopper. The velocity gradient is getting higher with decrasing distance to the 
wall  at  r = 10 mm. The curves  for  the  different  energy densities  are  qualitatively similar. 
However, with increasing energy density the values are shifted towards smaller velocities. At 
the  high  energy density  k3 in  which  bmin is  in  the range of  b  the averaged velocities  are 
significantly lower then in the other cases. Figure 7 (right) shows a comparison of the mass 
flow rate at the outlet over time for different energy densities. It can be seen that the mass 
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flow rate decreases with increasing values for the energy density. On the one hand this is a 
result  of the decreasing outflow velocities,  but on the other  hand it  is  also caused by an 
increase in porosity.

4.   CONCLUSIONS  

In this work the discharge characteristics of a silo hopper which contains a cohesive bulk 
solids was investigated by DEM simulations. By varying the cohesive forces between the 
particles, the effect of the cohesion on the outflow was analysed. To model the contact force 
the Hertz-Mindlin model combined with a linear cohesion term was used. A comparison of 
the outflow velocities obtained in the simulations with velocities calculated with an empirical 
equation of TOMAS shows a qualitative agreement. Howeever, the simulated velocities are 
higher than the velocities of the empirical model. At a very high energy density the simulation 
showed that the outflow velocity does not increase steadily up to the stationary velocity. The 
sudden  changes  are  caused  by  the  breaking  out  of  agglomerates  from  the  bulk.  Such 
phenomena can not be depicted with the equation of TOMAS. Furthermore, the simulation 
results showed, that the influence of the cohesion on the stationary massflow is bigger than on 
the stationary velocity because of the changing porosity.

In the next step the discharging of silos containing a highly cohesive bulk material will 
also be investigated in experiment. The velocities and mass flow rates which can be found in 
these experiments will also be compared. For this purpose, the flow properties of the bulk 
solid  and  particle  contact  properties  were   determined  in  shear  tests  using  the  methods 
described in [12].

5.   NOMENCLATURE  
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ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОГНЕУПОРОВ МЕТОДОМ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

Антонюк С.И., Бронингер П., Топоров А.А., Дорошенко Н.Н.

Технический университет Кайзерслаутерна, Донецкий национальный 
технический университет

Огнеупоры  являются  основой  современных  доменных,  
коксохимических,  сталеплавильных,  медеплавильных,  
цементно-обжигательных, стекловаренных и других печей. В  
ходе  работы  на  огнеупоры  влияют  такие  факторы  как:  
рабочие  среды,  циклические  перепады  температур,  
механические  воздействия,  истирание  и  т.д.  В  итоге  это  
приводит к существенному уменьшению их  долговечности и  
срока службы. Поэтому актуальной является выбор методов  
и способов защиты поверхности таких огнеупоров от вредных  
воздействий.

В настоящее время существует большое количество методов защиты 
огнеупоров  [1].  Исследования  показывают,  что  порядка  80%  дефектов 
появляются и начинают развиваться с поверхности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Поверхность огнеупора.

Одним  из  методов  защиты  поверхностей  является  создание 
защитных  покрытий  из  частиц.  Огнеупор  имеет  пористую поверхность, 
при  напылении  частицы  закупоривают  полости  в  поверхности  и 
предотвращают проникновение коксового газа в структуру огнеупора.
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Газодинамические технологии нанесения покрытий являются одним 
из  способов  обработки  поверхности  материалов,  которые  используются 
уже в течение нескольких десятилетий [1].

Свойства покрытий (механические,  теплофизические, оптические и 
другие) в силу строения и их образования принципиально отличаются от 
литой структуры изделия [2]. Свойства покрытий определяются условиями 
их формирования. Частицы напыляемого материала размером 5 – 200 мкм, 
при  большинстве  способов  напыления  находясь  в  расплавленном 
состоянии,  с  высокой  скоростью  (50  –  1000  м/сек)  ударяются  о 
напыляемую поверхность (подложку) практически холодную. Происходит 
расплющивание этих частиц и иногда частичное разбрызгивание. При этом 
они  резко  охлаждаются  со  всеми  возможными  последствиями  для 
формирования кристаллической или аморфной структуры расплющенной 
частицы.  Эти  расплющенные  частицы  (чешуйки)  наслаиваются  друг  на 
друга, образуя чешуйчатую структуру покрытия. Чешуйки отделены друг 
от друга окисной плёнкой, которая в ряде случаев образует керамический 
каркас  покрытия.  Именно  эти  особенности  формирования  и  строения 
газотермических покрытий и определяют их уникальные свойства. Общим 
для всех газотермических покрытий является наличие диспергированного 
напыляемого материала, ускоряемого газовой струёй [1].

Термин  «газотермические  технологии»  в  настоящее  время 
объединяет следующие способы нанесения покрытий [3]:

- газопламенное напыление порошком, пластиком, проволокой или 
стержнями;

- сверхзвуковое газопламенное напыление;
- детонационное напыление;
- плазменное напыление;
- лазерное напыление;
- холодное напыление.
Для  поверхности  огнеупора  наиболее  практичным  является  метод 

холодного  газодинамического  напыления.  Так  как  в  отличие  от  других 
способов газотермического напыления, при которых порошок нагревается 
до температуры плавления, при холодном напылении порошок нагревается 
всего на несколько сот градусов. Поэтому теплового расширения порошка 
и покрытия не происходит, что позволяет забить частицы в микрощели без 
образования внутренних микропустот. Что в свою очередь могло б повлечь 
за  собой появления трещин.  Способ холодного напыления известен под 
именем CGDM (Cold Gas Dynamic  Spray Method).  Порошок нагревается 
газовой  струёй  и  соответствующим  давлением  ускоряется  до  скорости 
более  1000  м/сек,  наносится  непрерывным  потоком  на  покрываемую 
поверхность. Лабораторные исследования показывают, что этим способом 
производятся покрытия с экстремально высокой адгезией и чрезвычайно 
плотные [4].
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Путем  напыления  частиц  на  контактирующею  поверхность 
огнеупора,  позволит  контролировать  поверхностную  структуру  и 
выполнить изделие более устойчивое к рабочей среде. К примеру: создать 
два слоя как указанно на рисунке 2.  Слой номер №1 будет выполнен с 
максимальной плотностью что  исключит  появление  пустот,  таких  как  в 
самом кирпиче. Слой №2 с добавлением к частицам напыляемого порошка 
микрокапсулы,  для  самовосстановления  огнеупора.  Так  же  добавление 
углеродных  нанотрубок  для  армирования  структуры,  что  позволит 
увеличить сопротивление кирпича к появлению трещин. Общая толщина 
напыляемого  слоя  не  будет  превышать  0,5-1  мм.  При  этом  обеспечит 
активную  и  пассивную  защиту  от  появления  трещин  на  поверхности 
огнеупора. 

a)-толщина кирпича; b)-толщина напыляемого слоя; 1)-напыленные частицы с 
максимальной плотностью; 2)-напыленные частицы с нанокапсулами и армирующим 
веществом; 3)-огнеупор

Рисунок  2  -  Схема  огнеупорного  материала  с  нанесенным 
покрытием.

Для нанесения покрытий на различные поверхности в техническом 
университете  Кайзерслаутерна  создана  и  успешно  используется  для 
проведения  экспериментальных  исследований  лабораторная  установка 
[5,6].

В  этой  установке  (рисунок  3),  частицы  диспергируют  в  азоте  (в 
газовом состоянии) с помощью подачи порошка. Основной нагрев состоит 
из нагревательного элемента свернутого в керамической трубке. Этот вид 
нагрева позволяет достичь температуры газа в 873К. В конце керамической 
трубы газовый поток частиц ускоряется в сопле Лаваля до скоростей около 
1000 м / с и сталкивается с поверхностью образца. Частицы прилипают к 
поверхности  при  ударе  и  деформируются,  а  также  проникают  в 
микродефекты. Сопло имеет наименьший внутренний диаметр 0,8 мм. Два 
линейных  привода,  позволяют  с  помощью  компьютерного  управления 
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образцом в двух горизонтальных направлениях, обеспечить равномерное 
распределение частиц по поверхности.

1-сопло Лаваля, 2-образец с рабочей поверхностью, 
3–привод стола с образцом, 4–линейный привод, 
5–фильтр,  6–компрессор,  7–генератор  потока  газа  с  частицами,  8–сосуд 

высокого давления.
Рисунок 3 – Экспериментальная установка для нанесения защитных 

покрытий из наночастиц

В  рамках  совместных  работ  проведена  серия  экспериментальных 
исследований,  в  результате  которых  определены  параметры  нанесения 
частиц  на  поверхности,  при  которых  закрываются  поверхностные 
микродефекты: материал частиц TiO2, скорость частиц ~ 500 - 680 м/св 
зависимости  от  размера  частиц,  температура  газа  с  частицами  -  773  К, 
размер  частиц –  от  0,2  до  5  мкм.  Температура  частиц в  газе  достигает 
около 750 К, а в точке удара примерно 690 К. На рисунке 4 приведены 
фото с электронного микроскопа, на которых отражены стадии нанесения 
покрытия.
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Рисунок 4 – Этапы нанесения покрытий из частиц TiO2 с размером 5 
мкм.

Прочность  нанесенного  покрытия  проверялась  на  приборе  для 
ультразвуковой  очистки  поверхностей.  Установлено,  что  нанесенное 
покрытие  может выдержать  больше 10 000 циклов нагрузки трения  без 
существенных изменений, что отвечает в среднем сроку службы в 7-9 лет в 
условиях коксовой печи.
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ВПЛИВ ШОРСТКОСТІ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ТРУБ НА 
ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ТРУБЧАСТИХ ПЕЧЕЙ

Топоров А.А., Алексєєва О.Є., Акусова О.О., Бобровський Є.К.

Донецький національний технічний університет

Технологічні печі широко використовуються практично на всіх  
хімічних  виробництвах.  У  печах  шляхом  спалювання  палива  
реалізується  процес  нагріву  різноманітних  технологічних  
продуктів.  Оскільки  елементи  печей  працюють  в  важких  
умовах  та  в  агресивних  середовищах,  то  вини  схильні  до  
швидкого виходу з технологічно справного стану. Тому вельми 
актуальною є вирішення задач по підвищенню їх довговічності.

Одним  із  поширених  різновидів  печей  є  трубчасті  печі  - 
високотемпературні  термотехнологічні  пристрої  з  робочою  камерою, 
відокремленою від навколишньої атмосфери. Піч призначена для нагріву 
вуглеводневої  сировини  теплоносієм,  а  також  для  нагріву  і  здійснення 
хімічних реакцій користуючись з тепла виділеного при спалюванні палива 
безпосередньо  в  цьому  апараті.  Трубчаста  піч  відноситься  до  апаратів 
безперервної дії із зовнішнім вогневим обігрівом [1]. 

Сучасна  піч  на  рисунку  1  є  синхронно  працюючим  пічним 
комплексом,  що складається  з  безпосередньо  печі,  засобів  забезпечення 
пічного  процесу,  а  також  систем  автоматизованого  регулювання  та 
управління пічним процесом і засобами його забезпечення [2].

1 – трубчатка; 2 – металевий каркас; 3 – футерування; 4 – димар; 5 – фундамент
Рисунок 1 - Конструкція та загальний вид трубчастої печі
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Механізм теплопередачі досить складний, оскільки в цих агрегатах, 
на  відміну,  наприклад  від  теплообмінників,  значний  вклад  в  сумарний 
теплообмін променистої (радіаційною) складової. У деяких випадках цей 
механізм теплопередачі є таким, що переважає.

Трубчаста піч працює наступним чином. Мазут або газ спалюється за 
допомогою пальників, розташованих на стінах або через камери радіації. 
Гази  згоряння  з  камери  радіації  надходять  в  камеру  конвекції, 
направляються в димар і по димовій трубі йдуть в атмосферу.

Продукти згоряння палива є первинним і головним джерелом тепла, 
що  поглинається  в  радіаційної  секції  трубчастих  печей.  Тепло,  що 
виділилася  при  горінні,  поглинається  трубами  радіаційної  секції,  що 
створюють  так  звану  поглинаючу  поверхню.  Поверхня  футерування 
радіантної  секції  створює  так  звану  поверхню,  що  відбиває,  яка 
(теоретично) не поглинає тепла, переданого їй газовим середовищем печі, а 
тільки  випромінюванням  передає  його  на  трубчастий  змійовик.  60-80% 
усього використовуваного тепла в печі передається в камері радіації, решта 
-  в  конвективної  секції.  Температура  газів,  що  виходять  з  радіаційної 
секції, зазвичай досить висока, і тепло цих газів можна використовувати 
далі  в  конвективної  частини  печі.  Камера  конвекції  слугує  для 
використання  фізичного  тепла  продуктів  згоряння,  що  виходять  з 
радіаційної  секції  зазвичай  з  температурою  700  ...  900°C.  У  камері 
конвекції  тепло  до  сировини  передається  в  основному  конвекцією  і 
частково випромінюванням трьохатомних компонентів димових газів.

Температура газів, що виходять з радіаційної секції, зазвичай досить 
висока,  і  тепло  цих  газів  можна  використовувати  далі  в  конвективній 
частині печі. Оскільки, к.к.д. печей тільки радіаційного типу не перевищує 
60%, тому у більшості типів трубчастих печей радіаційна секція доповнена 
конвективною секцією, що підвищує загальный к.к.д. печі.

Пічні сурми працюють в скрутних умовах; схильні до двосторонньої 
дії високих температур : зсередини - від сировини, що нагрівається, і зовні 
- від димових газів і випромінюючих поверхонь.

При  роботі  трубчастих  печей  виникає  ряд  проблем  пов'язаних  з 
особливостями робочого середовища [2]:

- необхідність  повної  герметизації  устаткування  із-за  токсичності, 
канцерогенності та пожежонебезпечності кам'яновугільної смоли;

- проблеми  пов'язані  із  закоксовуванням  і  засміченням  трубчастого 
змійовика;

- інтенсивний  знос  і  корозія  трубчастого  змійовика,  викликані 
підвищеною зольністю смоли, вмісту корозійно-активних речовин і 
підвищеним вмістом вологи;

- необхідність  постійного  регулювання  теплового  режиму  із  -за 
непостійності  складу  коксівного  газу,  використовуваного  в  якості 
палива;
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- засміченню  пристроїв  пальників  і  високотемпературна  корозія 
елементів  трубчастих  печей,  пов'язана  з  підвищеним  вмістом 
домішок в коксовому газі.
Із-за  мінливого  складу  кам'яновугільної  смоли  та  постійної  зміни 

агрегатного стану та хімічного складу при проходженні через трубчатку на 
внутрішній  поверхні  труб  з'  являється  відкладення  яку  називається 
закоксовуванням[3].  Дані  явище  може  спричинити  розрив  труб  із  за 
локальних перегрівів труб у місцях закоксовування.

Знос  труб  різний  і  залежать  від  гідравлічної  і  теплотехнічної 
характеристик  режиму  експлуатації  та  технологічних  особливостей 
процесу,  що  враховують  якість  сировини.  Величина  зносу  при  цьому 
залежить від якості виготовлення і металу труб. Внутрішні поверхні труб 
схильні до корозійного і ерозійного зносу[5]. Ерозійний знос обумовлений 
змістом  в  сировині  механічних  включень,  що  нагрівається,  і  великими 
швидкостями руху середовища після труб. У процесі експлуатації зовнішні 
поверхні  труб  піддаються  зносу  із  -за  корозії  димовими  газами, 
окалиноутворення і прогарів.

Корозії  димовими  газами  схильні  головним  чином  поверхні  труб 
перших рядів змійовика конвекційних камер, якщо температура сировини 
на вході в піч нижче 50°C, тобто нижче за найбільш вірогідну температуру 
точки  роси.  При  цьому  димові  гази,  які  безпосередньо  стикаються  з 
поверхнями  труб,  охолоджуються,  водяна  пара  в  них  конденсується  і, 
поглинаючи  з  газів  сірчистий  ангідрид,  утворює  агресивну  сірчану 
кислоту[4].

Окалиноутворення  є  наслідком  окислення  металу  труб,  що 
починається з їх зовнішніх поверхонь.

Під прогарами пічних труб прийнято розуміти розриви їх на деяких 
ділянках. Всякому прогару передує утворення на трубі отдулин - місцевих 
збільшень діаметру внаслідок повзучості металу при високих температурах 
і лещатах усередині сурми.

Проведемо  дослідження  трубчастого  змійовика  в  чисельного 
комп'ютерного  моделювання.  Розглянемо  вплив  зміни  шорсткості 
внутрішньої  поверхні труби трубчастого змійовика. Трубчастий змійовик 
збирають з дорогих гарячекатаних безшовних пічних труб, шорсткість при 
отриманні  таким  методом  складає  50  мкм,  т.к  в  процесі  експлуатації 
внутрішня поверхня труби піддається деградаційним процесам, шорсткість 
буде збільшуватися.  побудуємо двійник,  який складається з  2  х труб та 
ретурбенда,  а  потім  проведемо розрахунок  при початковій  шорсткості  і 
підвищеною.

При  шорсткості  внутрішньої  поверхні  труби  при  початковій 
шорсткості  50  мкм ми отримали наступні  параметри які  представлені  в 
таблиці 1 і траєкторію руху смоли в трубі та ретурбенді на рисунку 2.
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Таблиця 1 – Результати розрахунку при шорсткості 50 мкм
Назва параметра, одиниці 

виміру
Min Max

Тиск, Пa 1998656.85 1999999.17
Температура, K 600.00 601.17
Щільність (Рідина), кг/м3 917.53 917.53
Швидкість, м/с 1.1e-006 1.070
Швидкість (X, м/с -0.952 0.945
Швидкість (Y), м/с -0.565 0.570
Швидкість (Z), м/с -0.787 1.053
Температура (Рідина), K 600.00 601.17
Вихріння, 1/с 0.522 649.117
Напруження зсуву, Пa 1.08e-003 58.83

Рисунок  2  –  Траєкторія  руху  смоли  в  трубі  та  ретурбенді  при 
шорсткості 50 мкм

Тепер розглянемо зміну параметрів при підвищенні  шорсткості  до 
75 мкм, результати розрахунків представлені в таблиці 2 та траєкторія руху 
смоли в трубі та ретурбенді на рисунку 3.
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Таблиця 2 – Результати розрахунку при шорсткості 75 мкм
Назва параметра, 

одиниці виміру
Min Max

Тиск, Пa 1998662.93 1999999.17
Температура, K 600.00 602.87
Щільність (Рідина), кг/м3 917.53 917.53
Швидкість, м/с 4.2e-006 1.069
Швидкість (X, м/с -0.949 0.933
Швидкість (Y), м/с -0.560 0.580
Швидкість (Z), м/с -0.785 1.054
Температура (Рідина), K 600.00 602.87
Вихріння, 1/с 0.811 649.940
Напруження зсуву, Пa 4.72e-004 58.46

Рисунок  3  –  Траєкторія  руху  смоли  в  трубі  та  ретурбенді  при 
шорсткості 75 мкм

Порівнявши результати  розрахунків  при  шорсткості  50  мкм та  75 
мкм видно, що максимальне значення температури рідини при шорсткості 
75 мкм збільшилась на 1,16°C, інші показники змінились незначно. Також 
незначно змінилась траєкторія руху в трубах. Розрахунки велися лише для 
2  труб  (для  прискорення  обчислювань),  то  можна  припустити,  що всієї 
трубчастої  печі  з  96  трубами  підвищення  температури  може  скласти 
96/2·1,1= 55,68°C,  що складає  досить  значну  величини  та  призвести  до 
перегріву смоли.

Перегрів  труби  призводить  до  окалиноутворення  на  зовнішньої 
поверхні, що веде до окрихчування і руйнування зовнішньої поверхні, В 
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сукупності з корозією на внутрішньої поверхні труби, зменшення товщини 
стінки  відбувається  з  двох  сторін,  що  приводить  трубу  до  механічного 
виходу з ладу, а саме до крихкого руйнування прогарам і утворюванню 
наскрізних свищів.

Тому потрібний більш детальний розрахунок для всього змійовика, 
або навіть трубчастої печі.
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АЛГОРИТМ ЗВОРОТНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В РОЗВ’ЯЗАННІ 
ЗАДАЧАХ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОСТІ

Карвацький А.Я., Лазарєв Т.В., Лелека С.В., Педченко А.Ю.

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

Розглянуто  застосування  неявного  алгоритму  розв’язання  
задач  теорії  пластичності  з  врахуванням  ізотропного  
зміцнення.  У  середовищі  Mathcad  розроблено  програмне  
забезпечення для розв’язання задачі пружно-пластичності та  
виконано його тестування.

The application of solution algorithm of plasticity theory problems  
was  considered  taking  into  account  isotropic  hardening.  The  
software  for  elastoplastic  problems  solution  was  developed  in  
Mathcad environment and tested.

Згідно з інкрементальною теорією пластичності математична модель 
пружно-пластичної  поведінки  ізотропного  матеріалу  включає  рівняння 
рівноваги, узагальнений закон Гука та геометричне рівняння та, записаних 
через прирощення в тензорній формі [1, 2]:

,

(1)

де  – компоненти симетричного тензора прирощення напруження 

2-го рангу, Па;   – густина, кг/м3;   – компоненти вектора прирощення 
масових сил, наприклад, гравітаційних, Н/кг;   – модуль пружності  під 

час одновісного розтягу (стискання),  Па;  ν –  коефіцієнт Пуассона;   – 

символ  Кронекера;   –  компоненти  тензора  прирощення  початкових 

напружень, Па;  – пружна та пластична складові тензора прирощення 

повних деформацій  , відповідно;   – компоненти вектора прирощення 
переміщення, м.

У разі ізотропного зміцнення умова текучості матеріалу записується 
таким чином [1, 2]
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, (2)

де  – функція поверхні текучості матеріалу;  – еквівалентне 

напруження  за  Мізесом,  Па;   –  компоненти  тензора 

девіаторних  напружень,  Па;   –  границя  текучості 
матеріалу, в якій враховується ізотропне зміцнення за лінійним законом, 

Па;   –  еквівалентна  деформація  за  Мізесом;   – 
початкове  значення  границі  текучості  матеріалу,  Па;   –  модуль 
зміцнення, Па.

Початкові умови для (1), (2):

(3)

Граничні умови для (1), (2):
прирощення вектора переміщення

, (4)

де  – поверхня (або точка поверхні), на якій задано переміщення, м2;
симетрії

,
(5)

де  – компоненти вектора зовнішньої нормалі до поверхні тіла;  – 
поверхня симетрії тіла, м2;

зовнішній тиск

,
(6)

де  – зовнішній тиск, який задано на поверхні , Па.
Розглянемо основні теоретичні положення неявного алгоритму 

зворотного відображення (Return-mapping Algorithms) [1, 2]. Істинні 
пружні напруження у разі виникнення пружно-пластичних деформацій у 
матеріалі визначаються співвідношенням

 або ,
(7)

де  – тензор напруження 2-го рангу, Па;  – векторний супровід 

тензора (базис евклідового простору);  – тензор четвертого 
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рангу пружних констант матеріалу, Па; – тензор пробних 
(повних) деформацій 2-го рангу, що визначається в наближенні пружного 

середовища;  – тензор пластичних деформацій 2-го 

рангу;  – прирощення пластичної деформації на -у кроці 

навантаження;  – кількість кроків навантаження.
У разі асоціативного закону пластичної течії прирощення пластичної 

деформації визначається співвідношенням

 або . (8)

Скалярний асоціативний множник  (коефіцієнт пластичності) 
визначається за формулою

 або ,

(9)

де  або  – похідна від функції 

пластичності (2) за тензором напруження;  – тензор пробних 
пружних деформацій на кожному кроці навантаження.

З врахуванням (8) і (9) формулу (7) для  кроку навантаження 
можна переписати у вигляді

 або ,
(10)

де  – тензор пробних напружень, що визначається в наближенні 
пружного середовища, Па.

Формула (10) дає відображення тензора пробного напруження  в 
напрямку поверхні текучості. Тому цей метод інтегрування, який 
побудовано на зворотному методі Ейлера, дістав назву алгоритму 
зворотного відображення.

Система рівнянь (10) з врахуванням симетрії тензора напруження має 

7 невідомих, а саме 6 незалежних компонент  і . Тому для 
однозначності системи рівнянь (10) її треба доповнити скалярним 
рівнянням (2) у вигляді вимоги про те, що умова плинності дотримується в 
кінці стадії навантаження
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.
(11)

Нелінійну систему рівнянь (10), (11) можна переписати у форматі 
неув’язок. При цьому необхідно виконати перехід на шестивимірний 
простір з врахуванням симетрії тензорів напруження і деформації. Це дає 

змогу замінити тензори 2-го рангу ,  і , на відповідні вектори , 

 і  з шістьма компонентами та замість тензора 4-го рангу  

використовувати тензор другого рангу пружних констант  розмірністю 
шість

(12)

Для розв’язання системи нелінійних рівнянь (12) використовується 
метод Ньютона, ітераційна процедура якого записується таким чином:

,

(13)

де ;  – одиничний тензор 2-го рангу;

; ; . Тут індекс  відноситься до 

кроку навантаження, а індекс  до номера ітерації за методом Ньютона.
Для  розв’язується звичайна пружна задача відносно повних 

переміщень за умови задання граничних умов (4)–(6), за якими 
знаходяться пробні напруження. Далі в частині тіла, що знаходиться у 
пружно-пластичному стані, визначаються прирощення пластичної 
деформації та тензор пружного напруження із розв’язку (13) і знаходяться 

початкові напруження за формулою .
Наступні кроки інтегрування (1), (2) для  виконуються тільки з 

навантаженням початковими напруженнями за граничних умов (4). При 
цьому також розв’язуються пружна задача та визначаються прирощення 
переміщень, уточняються значення повних переміщень, за якими 
знаходяться нові пробні напруження, і з розв’язку (13) нове значення 
прирощення пластичної деформації та тензора пружного напруження для 
частини тіла, що знаходиться у пружно-пластичному стані. Далі 

знаходяться прирощення початкових напружень  
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для виконання наступного кроку навантаження. Критерієм закінчення 

розрахунків може бути, наприклад, виконання умови .
Для числової реалізації наведеного алгоритму використано метод 

скінченних елементів і програмне середовище Mathcad [3]. При цьому для 
побудови тетраедної сітки використано CAD-систему для генерації сіток 
Gmsh. Тестування розроблених у середовищі Mathcad програмних кодів 
для розв’язання задачі пружно-пластичності з ізотропним зміцненням 
виконано на прикладі матеріалу з фізичними властивостями вуглецевої 
сталі.

Тест. Задача пружно-пластичності з врахуванням ізотропного 

зміцнення товстостінного циліндра з радіусами  м і 

висотою  м. Матеріал – сталь із наступними властивостями: 

 Па, ,  МПа,  ГПа. Тиск у середині 

циліндра становить  МПа.
Результати порівняння наведено в табл. 1.

Таблиця 1 - Результати порівняння розв’язків задачі пластичності з 
врахуванням ізотропного зміцнення

Тип розв’язку , м , МПа
ANSYS, вузлів 774,

скінченних елементів СЕ 
– 2209

8,69 10⋅ -5–
11,2 10⋅ -5 214–322

0,001072–
0,001609

0–0,001217
0,001072–
0,002826

Mathcad, вузлів 743,
СЕ – 2041

8,66⋅10-5–
11,2⋅10-5 214,8–321,8

0,001074–
0,001612

0–0,001203
0,001074–
0,002814

Похибка, % 0,35–0 -0,37–0,06 -0,19–-0,19 0–1,15 -0,19–0,43

Висновки
Виконано зіставлення результатів числових експериментів 

розв’язання задачі пружно-пластичності за допомогою авторського коду, 
написаного в середовищі Mathcad, із даними числового аналізу, 
виконаного з використанням програмних продуктів ANSYS Mechanical 
APDL. Встановлено, що максимальне значення похибки визначення 
фізичних полів не перевищує 1,15 %.

На кожному кроці ітерацій за методом Ньютона (13) доцільно не 
знаходити обернену матрицю, а розв’язувати систему лінійних 
алгебричних рівнянь (СЛАР) методом виключення Гауса, що дає змогу 
значно зменшити кількість арифметичний операцій, приблизно на 

, де  – розмірність СЛАР.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОМЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 
ПРИВОДЕ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА КАК ФУНКЦИОНАЛЬНО 

ЗАКОНЧЕННОГО ЭЛЕМЕНТА

Куликов А.Ю., Белицкий П.В.

Донецкий национальный технический университет

Одним из направлений повышения производительности труда  
и  снижения  себестоимости  горного  производства  является  
интенсификация  угледобычи.  Огромную  роль  в  
интенсификации  угледобычи  играет  внутришахтный 
конвейерный  транспорт,  удельный  вес  которого  в  
себестоимости добытого угля может превышать 20 % [1].  
Уменьшение  затрат  на  транспортирование  и  повышение  
ресурса  конвейера,  а  также  создание  теоретической  базы  
данных аспектов горного производства, является актуальной  
задачей.

В настоящее время отсутствуют в достаточном количестве данные 
для  разработки  математических  моделей  энергопотребления  при 
транспортировании  груза  ленточными  конвейерами  современных  шахт, 
оснащенных  высокопроизводительными  выемочными  комплексам. 
Получение  и  дальнейшее  использование  данных  энергетических 
показателей  работы  конвейерного  транспорта  при  использовании  этих 
комплексов  при  составлении  адекватных  математических  моделей,  с 
учётом реального момента сопротивления на приводе конвейера, является 
одним  из  направлений  повышения  эффективности  их  использования  и 
интенсификации добычи [2].

Целью  работы  является  создание  теоретической  базы  для  оценки 
момента  сопротивления  на  приводе  ленточного  конвейера  как 
функционально  законченного  элемента.  Для  достижения  цели  были 
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поставлены  следующие  задачи:  разработать  математическую  модель, 
описывающую процесс формирования момента сопротивления на приводе 
ленточного конвейера при транспортировании груза; оценить с помощью 
данной  модели  момент  сопротивления  на  конвейере,  работающим  в 
условиях угольной шахты.

Для решения первой задачи на базе общепринятой методики расчёта 
ленточных  конвейеров  [3]  была  составлена  математическая  модель 
процесса  формирования  момента  сопротивления  на  приводе  ленточного 
конвейера 2ЛУ120В длиной 730 м [4].  При составлении математической 
модели  были  приняты  следующие  ограничения  и  допущения:  условия 
работы  конвейера  ограничены  углом  транспортирования  160 при 
транспортировании горной массы вниз и 180 при транспортировании вверх, 
что  соответствует  реальным  условиям  работы  ленточных  конвейеров  с 
обычной лентой; в расчёты принимается средний угол транспортирования 
β≈(βmin+βmax)/2;  коэффициенты  сопротивления  движению  ленты  ω/, 
вращению барабана fб и трения очистного скребка о ленту fo принимаются 
условно не зависящим от натяжения ленты, её загруженности и скорости; 
влияние  неравномерности  загруженности  ленты  по  длине  конвейера  на 
момент  сопротивления  на  приводе  предполагается  несущественным; 
вследствие  высокого  значения  предварительного  натяжения 
резинотросовой  ленты  жёстким  натяжным  устройством,  колебаниями 
ленты  на  шаге  роликоопор  пренебрегается;  коэффициент  полезного 
действия механической части конвейера постоянный.

При  работе  ленточного  конвейера  возникают  силы сопротивления 
движению,  которые  приводятся  к  валам  роторов  приводных 
электродвигателей как момент сопротивления:
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где Dб –  диаметр  приводного  барабана,  с  учётом  толщины 
футеровки; u – передаточное число редуктора; η – коэффициент полезного 
действия  механической  части  привода;  Wi(M,t)  –  сила  сопротивления 
движению ленты на i-м участке.

Силы  сопротивления  движению  ленты,  согласно  общепринятой 
методике  расчёта  ленточного  конвейера,  принято  разделять  на 
сопротивления  протяжённых  участков  и  местные  сопротивления.  В 
качестве  протяжённых  участков  в  структуре  ленточного  конвейера 
фигурируют  гружёная  и  порожняя  ветвь,  сопротивления  движению 
которых, соответственно, составляют:
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где L – длина транспортирования; М(t) – масса груза на ленте; В – 
ширина ленты; m0 – масса 1 м2 ленты, кг/м2; mp

/, mp
// – масса вращающихся 

частей  верхней  и  нижней  роликоопоры,  соответственно;  lp
/,  lp

// –  шаг 
верхних и нижних роликов конвейера, соответственно.

Местные  сопротивления  движению  ленты  сосредоточены  в  месте 
загрузки (на загрузочном лотке, на концевом барабане и очистном скребке 
на нижней ветви конвейера), разгрузки (на головном барабане и очистном 
устройстве),  на  разгрузочной  стреле  и  на  приводе  (на  приводных  и 
отклоняющих  барабанах,  на  участке  ленты  между  приводными 
барабанами) конвейера. 

Структура  ленточного  конвейера  2ЛУ120В  (см.  рис.  1) 
предусматривает  создание  натяжения  тягового  органа  посредством  его 
натяжки  до  упора,  при  котором  создаётся  величина  натяжения  в  точке 
набегания  на  концевой  барабан  порядка  S2≈100000  Н.  Следовательно, 
сопротивление  движению  ленты  на  концевом  (натяжном)  барабане 
составит

:   22
22 HH gmSW  , (3)

где μ –  коэффициент  сопротивления  вращению  барабана;  mH – 
масса натяжного барабана.

Сопротивление движению от загрузки конвейера:

ббз fgm
tMQvtMQ
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где Q(M,t) – грузопоток на конвейере, 

dt

tdM
tMQ

)(
),(  , (5)

v(Q,M,t) – скорость ленты; mб – масса направляющих бортов.
Сопротивление  движению  на  устройстве  очистки  ленты  ножевого 

(скребкового) типа:

ooo fFW  , (6)

где Fo – сила прижатия, действующая на скребок.
Сопротивление движению на разгрузочном барабане:

  22/
4 ),(2),( PP gmtMStMW  , (7)
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где S4
/(M,t) – натяжение ленты в точке набегания на разгрузочный 

барабан,

),(),( 2
/
4 tMWWStMS грз  , (8)

mp – масса разгрузочного барабана.
Сопротивление движению на разгрузочной стреле:
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где lc – длина разгрузочной стрелы. 
Сопротивление движению на отклоняющих барабанах:

  2
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2//
41 ),(2),( OO gmtMStMW  , (10)
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где S4
// –  натяжение  тягового  органа  в  точке  набегания  на 

отклоняющий барабан № 1,

oPCP WWtMWtMStMS  ),(),(),( /
4

//
4 ; (12)

S1
/ – натяжение ленты в точке сбегания с отклоняющего барабана № 

2,
no WWSS  2

/
1 ; (13)

mO1, mO2 – масса отклоняющих барабанов.

Сопротивление движению на приводных барабанах:

   2
1

2

41 1),( gmetMSW    , (14)
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   2
2

2

12 1 gmeSW 
 , (15)

где S4(M,t)  –  натяжение  тягового  органа  в  точке  набегания  на 
приводной барабан № 1,

1
//
44 OWSS  ; (16)

S1 – натяжение ленты в точке сбегания с приводного барабана № 2,

2
/

11 OWSS  ; (17)

θ –  коэффициент сцепления  ленты с  барабаном;  α  –  угол обхвата 
приводного барабана лентой; m1, m2 – масса приводных барабанов.

Сопротивление  движению  на  участке  между  приводными 
барабанами:
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где l12 – длина участка ленты между приводными барабанами.
Таким  образом,  без  учёта  сопротивления  движению  на  участках 

между  отклоняющими  и  приводными  барабанами  (WO1-1≈WO2-2→0), 
результирующее  местное  сопротивление  движению  ленты  на  трассе 
конвейера составит:

122121 ),(),(),(),(2),( WWtMWWtMWWtMWtMWWWtMW OOPCPзHoM 
(19)

Суммарное сопротивление движению ленты: 
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Таким  образом,  функцией  загруженности  ленты  M(t)  являются 
составляющие  момента  сопротивления,  соответствующие  силам 
сопротивления на гружёной ветви, загрузочном устройстве, разгрузочном 
барабане, отклоняющем и приводном барабанах № 1, -  Wгр(M,t),  Wз(M,t), 
WP(M,t),  WO1(M,t),  W1(M,t). Сопротивления движению порожней ветви, на 
натяжном  устройстве,  от  очистки  ленты,  на  разгрузочной  стреле,  на 
участке  между  приводными барабанами,  на  отклоняющем и  приводном 
барабанах № 2, -  Wn,  WH,  Wo,  WPC,  W12,  WO2,  W2,  -  не зависят от режима 
работы конвейера.

Формулы  (1)  –  (20)  являются  математической  моделью 
формирования  момента  сопротивления  на  двухбарабанном  приводе 
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ленточного  конвейера  как  функционально  законченного  элемента. 
Математическая  модель  составлена  на  основе  общепринятой  методики 
расчёта  ленточного  конвейера  и  экспериментальных  исследований 
ленточного конвейера горного предприятия интенсивной добычи.

Для  решения  второй  задачи  математическая  модель  момента 
сопротивления  на  двухбарабанном  приводе  ленточного  конвейера 
реализована  в  программной  среде  Mathcad.  В  виртуальной  модели 
фигурируют  расчётные  параметры  конвейера  и  режима  его  работы, 
указаные  выше.  Результаты  программной  реализации  представленной 
выше  модели  для  различных  условий  работы  ленточного  конвейера 
представлены на рис. 2.

Из рисунка 2 видно, что увеличение средней погонной нагрузки на 
ленту  приводит  к  увеличению  момента  сопротивления  на  приводе 
конвейера  при  транспортировании  груза  вверх  и  уменьшению  угла 
равновесия  конвейера  при  транспортировании  груза  вниз,  что  не 
противоречит  общепринятой  теории  конвейеров  с  гибким  тяговым 
органом.  Характер  зависимости  момента  сопротивления  на  приводе 
ленточного  конвейера  от  среднего  угла  транспортирования  близкий  к 
линейному. При среднем угле транспортирования  β≈30 значение момента 
сопротивления  не  зависит  от  погоной  нагрузки  на  ленту  и  составляет 
порядка 7 кН при коэффициенте сопротивления движению ленты ω/≈0,05. 

Итак,  разработана математическая модель момента сопротивления, 
как  функционально  законченного  элемента,  на  двухбарабанном приводе 
шахтного ленточного конвейера 2ЛУ120В на основе общепринятой теории 
конвейеров  с  гибким  тяговым  органом.  Результаты,  которые  даёт 
указанная  математическая  модель,  не  противоречат  общей  теории 
конвейеров.  Модель  может  быть  использована  при  проектировании  и  в 
научных исследованиях конвейерного транспорта.
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Рисунок  2  –  График  зависимости  момента  сопротивления  на 
приводных  барабанах  ленточного  конвейера  от  угла  транспортирования 
при различной погонной нагрузке на ленту

Выводы и направления дальнейших исследований. 
1) Разработана математическая модель момента сопротивления, как 

функционально  законченного  элемента,  на  двухбарабанном  приводе 
шахтного  ленточного  конвейера  2ЛУ120В,  не  противоречащая 
общепринятой теории конвейеров с гибким тяговым органом;

2) Установлено: при среднем угле транспортирования β≈30 значение 
момента  сопротивления  на  приводе  конвейера  не  зависит  от  погоной 
нагрузки на  ленту и  составляет  7  кН при коэффициенте сопротивления 
движению ленты ω/≈0,05.

Направления  дальнейших  исследований:  проверка  адекватности 
разработанной  математической  модели  в  представительных  условиях; 
использование  данной  модели  в  качестве  подпрограммы  в  виртуальной 
модели  процесса  удельного  энергопотребления  при  транспортировании 
груза  ленточным  конвейером;  исследование  влияния  неравномерности 
загружения ленты и длины транспортирования на момент сопротивления 
на  приводе  конвейера  и  удельное  энергопотребление  при 
транспортировании.
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УДК 553.9

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЛЯ 
ВЫЕМКИ ПЛАСТА МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Дрюк В.В.

Донецкий национальный технический университет

В  статье  произведен  анализ  технологических  схем  выемки  
пласта  малой  мощности  и  выбор  наиболее  рациональной  
технологической  схемы  выемки  по  критерию  временных  
затрат  на  проведение  подготовительных  выработок,  
подготовку лавы и выемку угля. 

Особенностью  современной  угледобычи  на  территории  Украины 
является  высокая  себестоимость  угля.  Средняя  себестоимость  добычи  1 
тонны угля в Донбассе составляет 2510 грн. при цене реализации угля 1704 
грн./т. (данные на 2017 год). Ситуация осложняется тем, что 80 % пластов 
угля,  залегающих на  территории  Украины,  являются  весьма  тонкими  и 
тонкими. Одним из направлений снижения себестоимости угля является 
интенсификация  угледобычи.  Выбор  наиболее  производительных  и 
ресурсосберегающих  технологических  схем  и  средств  выемки  угля  на 
тонких пластах является актуальной научно-технической задачей.

Выбор  наиболее  производительных  и  ресурсосберегающих 
технологических схем и средств выемки угля на тонких пластах находит 
своё отображение в работах О.Е.Шабаева, А.К.Семенченко, Е.Д.Ходырева 
и  др.  В  настоящее  время  отсутствует  информация  о  рациональных 
технологических  схемах  интенсивной  выемки  тонких  пластов  угля  в 
условиях Донецкого бассейна.

Целью  работы  является  выбор  наиболее  рациональной 
технологической  схемы  выемки  по  критерию  временных  затрат  на 
проведение подготовительных выработок, подготовку лавы и выемку угля 
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в  условиях  интенсивной  ресурсосберегающей  выемки.  Для  достижения 
цели решались такие задачи: сравнение различных технологических схем 
выемки  с  учётом  малых  габаритов  выработок  и  мощности  пласта, 
обеспечивающих  интенсивную  добычу;  разработка  рекомендаций  по 
выбору рациональной технологической схемы интенсивной выемки.

Технология  очистной  выемки  –  совокупность  производственных 
процессов,  выполняемых  в  определенной  последовательности  в 
пространстве и времени направленных на получение готовой продукции 
(на  добычу  угля).  Рабочие  процессы:  основные  -  разрушение,  погрузка, 
транспортировка,  крепление  и  управление  кровлей;  вспомогательные  - 
вентиляция,  водоотлив,  передвижение  транспортных  средств,  перенос 
коммуникаций, освещение и пр. 

Технологическая  схема  выемки  характеризуется  расстановкой 
машин  и  механизмов  по  разрушению  горной  массы,  её  погрузке, 
транспортированию,  порядком  отработки  и  возведением  крепи. 
Технологическую схему выбирают в зависимости от горно-геологических, 
экономических  и  производственно  –  технических  условий  (площадь 
сечения, протяженность, срок службы, скорость проведения, материалов и 
оборудования  и  пр.)  При  проведении  горных  выработок  различают 
основные  и  вспомогательные  процессы.   Основные  –  связаны  с 
проведением  и  креплением  выработки. Вспомогательные  –  возведение 
временной крепи, навеска вентиляционных труб, наращивание конвейера 
или настилка рельсовых путей, прокладка труб, кабелей и др.

Правильно  выбранная  технологическая  схема,  порядок  и 
последовательность проведения очистных и подготовительных выработок 
и  их  взаимная  увязка  во  времени  и  пространстве  должны  обеспечить 
безопасность,  экономичность  работ,  высокий  уровень  технико-
экономических  показателей  (наиболее  высокий  уровень 
производительности  труда,  минимальную  себестоимость),  иметь 
минимальные потери.

Технологическая  схема  выемки  угля  обратным  ходом, 
представленная  на  рис.1  осуществляется  следующим  образом:  вначале 
выполняется  проходка  и  оборудование  штреков,  возводится  крепь, 
настилается  рельсовый  путь,  наращивается  скребковый  конвейер, 
нарезается  лава,  доставляется  и  монтируется  лавное  оборудование  и 
выемочный комплекс и только после этого начинается выемка угля.  По 
мере  продвигания  забоя  штреки  гасятся  (полное  обрушение).  По 
окончанию работы, комплекс демонтируется. 

Преимуществом данной схемы является разделение и независимость 
во времени процесса выемки и проведения штреков.

Существенным недостатком является большие затраты времени на 
проведение выработок,  затраты на их поддержание,  более  поздний срок 
ввода в эксплуатацию выемочного поля:
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543211 ТТТТТТТ 

где Т1 – время проведения откаточного штрека;
Т`1- время проведения вентиляционного штрека;
Т2 – время монтирования конвейера и настилание рельсового пути;
Т3 – время нарезания лавы и монтажа комплекса;
Т4 – время выемки угля;
Т5 – время на демонтаж комплекса.

Технологическая схема выемки пласта прямым ходом представлена 
на рис.2.
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На рисунке показано: проведение штреков, выемка угля, крепление, 
настилание  рельсового  пути  и  наращивание  конвейера.  Все  операции 
осуществляются  одновременно.  Это  позволяет  значительно  сократить 
время на выемку и поддержание выработок. Работа комплекса начинается 
сразу  после  его  монтажа.  После  полной  отработки  лавы,  комплекс 
демонтируется,  а  выработки  гасятся.  Также  эта  схема  более 
предпочтительна с экономической точки зрения, так как позволяет быстрее 
получить  прибыль,  уменьшить  затраты  и  повысить  технико–
экономические показатели. 

Технологическая  схема  выемки  пласта  прямым  ходом  с 
опережающими  штреками  и  закладкой  выработанного  пространства 
представлена на рис.3
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На  схеме  показан  способ  отработки  пласта,  когда  штрек 
продвигается  немного  впереди  лавы.  Проходка  и  выемка  угля 
осуществляется разными машинами. Порода, в виде пресованных блоков 
закладывается в выработанное пространство, что увеличивает срок службы 
выработок,  уменьшает  затраты  на  транспортирование  и  не  загрязняет 
окружающую среду.

Достоинствами приведенной схемы является то, что за счёт прямого 
хода проведения выработок и выемки значительно сокращается время на 
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добычу,  что  позволяет  быстрее  получить  прибыль,  и  уменьшить 
капиталовложения.  Порода,  добываемая  при  прохождении  штреков 
транспортируется  в  забут  в  виде  прессованных  блоков.  Что  позволяет 
разгрузить  транспорт,  а  следовательно  и  затраты на  транспортирование 
породы.  Также  данная  схема  позволяет  поддерживать  выработки, 
облегчает подачу воздуха. 

В данной работе были предложены и проанализированы различные 
технологические  схемы  выемки  угля,  обеспечивающие  возможность  с 
учётом  малых  габаритов  выработок  и  мощности  пласта,  обеспечивать 
интенсивную,  высокопроизводительную  добычу  угля.  Исходя  из  этого, 
наиболее  производительной,  ресурсосберегающей,  а  значит  и  наиболее 
предпочтительной является схема, представлена на рисунке 3.  
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В  статье  обоснована  рациональная  структура  стругового  
комплекса  для  интенсивной  выемки  маломощных  пластов,  
параметры  компоновки  струга  и  разрушения  угля  в  лаве,  
оснащённой данным комплексом.

Проблема  и  её  связь  с  научными  и  техническими  задачами.  На 
шахтах Украины в настоящее время ведется отработка пластов наиболее 
удобной  технологической  мощности,  для  которых  создана  и  серийно 
выпускается новая высокопроизводительная техника для очистных работ, 
проходки, транспорта. Запасы, сосредоточенные в тонких и маломощных 
пластах, как правило, остаются в недрах и не вынимаются. Оценка запасов 
угля  в  Донбасском  бассейне  по  степени  необходимости  и 
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целесообразности  отработки,  выполненная  в  различные  годы,  с  учетом 
всего  многообразия  горно-геологических  и  горнотехнических  факторов 
показала, что пригодными для выемки запасы угля в маломощных пластах 
составляют  более  83  %.  Это  –  запасы,  которые  в  настоящее  время  не 
подлежат  отработке  традиционно  применяющимися  средствами  и 
технологическими  схемами  выемки.  Совсем  скоро  возникнет  такая 
ситуация, когда угольная отрасль будет поставлена перед необходимостью 
отрабатывать оставленные по различным причинам запасы угля в тонких 
пластах,  но не будет располагать  к  этому времени ни соответствующей 
техникой, ни технологией такого уровня, который обеспечил бы добычу 
угля  в  требуемых объемах  и  качестве.  Исходя  из  этого,  можно сделать 
вывод, что разработка тонких пластов актуальна и необходима.

Анализ  исследований  и  публикаций.  Проблеме  интенсификации 
угледобычи  на  тонких  и  весьма  тонких  пластах  посвящены  труды 
Семенченко  А.К.,  Семенченко  Д.А.,  Шабаева  О.Е.,  Лапытова  В.М., 
Шрайбера А.А. и др. Исчерпывающие данные о структуре и компоновке 
струговых комплексов в предыдущих публикациях отсутствуют.

Постановка задачи. Целью работы является разработка рациональной 
структуры и компоновочной схемы стругового комплекса для интенсивной 
ресурсосберегающей  выемки  весьма  тонких  и  тонких  пластов.  Для 
достижения  цели  решались  следующие  задачи:  анализ  альтернативных 
технологий выемки пластов малой мощности; разработка рекомендаций по 
структуре и компоновке стругового комплекса повышенного технического 
уровня для интенсивной выемки угля.

Изложение  материала  и  результаты.  На  сегодняшний  день,  для 
отработки  тонких  пластов  применяются:  узкозахватные  комбайны, 
бурошнековые  комплексы,  струговые  и  скреперо-струговые  установки. 
Выше перечисленные установки имеют ряд недостатков, которые мешают 
эффективной работе. Эффективность работы комбайна на тонких пластах 
всегда  ограничивалась  недостаточной  мощностью  двигателей.  Попытки 
использовать  более  мощные  двигатели  не  увенчались  успехом  из-за 
стесненности  рабочего  пространства.  Сложной  проблемой  является  и 
отсутствие  надлежащего  управления  положением  комбайна  в  условиях 
тонких пластов.  Бурошнековая установка так же имеет ряд недостатков, 
что  существенно ограничивает  область  ее  применения:  из-за  сложности 
проветривания применяется только на пластах первой и второй категории; 
относительно  малая  длина  и  диаметр  скважин;  высокие  потери  угля; 
низкое качество угля.

Струговая  установка  имеет  недостатки,  такие  как:  ограниченная 
область  применения,  по  сопротивляемости  угля  резанию  и  наличию  в 
пластах  крупных  крепких  включений  колчедана,  кварцита,  породных 
прослойков;  геологические  нарушения  пласта,  наличие  спаянности 
("присухи")  верхней  пачки  пласта  с  породами  кровли,  слабые  породы 
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кровли  и  почвы  усложняют,  а  в  ряде  случаев  делают  невозможным 
эксплуатацию стругов;  низкий КПД установок из-за  больших потерь на 
трение  кулаков  и  струга  о  почву  и  став  забойного  конвейера.  Следует 
вывод, что необходимо создание более совершенной технологии струговой 
выемки угля.

Предлагаемый  очистной  механизированный  комплекс  –  это  новая 
технология, которая является эффективной и имеет ряд преимуществ:

- непрерывная работа установки;
- простая конструкция и относительно дешевая сборка;
- работа обеспечивается одни приводом, что облегчает обслуживание 

и ремонт;
- при работе установки, присутствие людей в лаве не обязательно;
- равномерность грузопотока;
- простота регулирования по вынимаемой мощности пласта.
На рис. 1 показана структурная схема очистного механизированного 

комплекса.  Он  работает  следующим  образом:  двигатель  1,  приводит  в 
работу редуктор 2, который передает вращательное движение звездочкам 3 
4 5, и благодаря звездочке 3, вращается цепь 6, на которой расположены 
зубцы 7, которые разрушают уголь. Благодаря одновременному вращению 
звездочек 4 5, вращаются цепи 8 9, на которых закреплены скребки 10, так 
и  работает  скребковый  конвейер.  Верхняк  11  крепи  позволяет 
регулировать мощность пласта, и благодаря гидродомкрату 12 установка 
двигается вперед и поддерживает напряжение на пласт.

Рисунок 1 – Очистной механизированный комплекс

На  рис.  2  приведена  компоновочная  схема  с  некоторыми 
параметрами  установки,  поясняющая  принцип  её  работы.  Скребковый 
конвейер  и  цепь  с  резцами  движутся  в  одном  направлении  благодаря 
внутреннему зацеплению. Конвейерная цепь ЦК движется с допустимой 
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скоростью  1,2  м/с,  а  цепь  с  резцами  ЦС  –  в  три  раза  быстрее. 
Непосредственная близость струговой цепи к ставу скребкового конвейера 
обеспечивает надёжную погрузку отбитого угля на конвейер.

Добыча угля из пласта происходит благодаря разрушению верхней 1 
и нижней 2 части пласта (рис.3). После того как верхняя и нижняя часть 
пласта  разрушены,  центральная  часть  3  также  будет  автоматически 
разрушаться,  так  как  её  ширина  –  не  более  20  см.  В  процессе  работы 
установки  происходит  сильная вибрация,  которая  разрушит оставшуюся 
часть, в противном случае – сам скребковый конвейер или элементы крепи 
окончательно  разрушат  оставшуюся  часть.  Также  угольный  пласт  не 
идеально  ровный,  поэтому  разрушение  целика  путем  взаимодействия  с 
конвейером неизбежно.

Рисунок 2 – Компоновочная схема установки

Рисунок 3 – Схема разрушения угля в лаве

Выводы,  направления  дальнейших  исследований.  Представленный 
очистной механизированный комплекс,  является эффективным способом 
добычи  угля  из  тонких  пластов  в  силу  ряда  отмеченных  преимуществ 
перед шахтными струговыми установками в их классической компоновке и 
прочими  средствами  механизации  очистных  работ.  Для 
высокоэффективной  ресурсосберегающей  интенсивной  выемки  тонких 
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пластов  следует  применять  струговую  установку  с  предложенной 
структурной и компоновочной схемами.

В  дальнейшем  предусматриваются  работы  по  проектированию  и 
конструированию,  а  также  обоснованию  рабочих  параметров  струговой 
установки предложенной структуры с описанной выше компоновкой.
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ПРЕВРАЩЕНИЙ В ПАЛЛАДИИ

Жиров Г.И.
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Системы металл–водород являются уникальными как с точки  
зрения  квантовомеханических  задач  современной  физики  
конденсированного состояния,  так и в более широком плане  
теоретических и практических задач, стоящих, в целом, перед  
наукой  о  металлах,  включающей,  как  известно,  физику  
металлов,  физическую  химию,  физическое  и  техническое  
материаловедение,  теорию  и  технологию  термической  и  
пластической обработки. 

Классической  модельной  системой  для  изучения  основных 
закономерностей взаимодействия водорода с металлами и металлическими 
материалами  служит  термодинамически  открытая  система  палладий-
водород.  При  соответствующем  аппаратурно-методическом  обеспечении 
изучение системы палладий-водород позволяет выявлять наиболее общие 
физические  закономерности,  характерные  в  целом  для  систем  металл-
водород.  Поэтому  совершенствование  методики  экспериментального 
изучения взаимодействия водорода с палладием является важной научно-
методической задачей.

В  связи  с  вышесказанным  в  настоящей  работе  была  поставлена 
задача  модернизировать  водородо-вакуумную  установку  (ВВУ-2)  и 
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разработать  методику  изучения  «in situ»  индуцированных  водородом 
фазовых превращений в палладии.

Методику  оптической  микроскопии  «in situ»,  состоящую  в 
наблюдении  за  изменением  рельефа  предварительно  полированной 
поверхности шлифа,  как известно,  впервые применили Г.В. Курдюмов и 
Л.Г. Хандрос для изучения мартенситных превращений.

Эта идея Г.В. Курдюмова и Л.Г. Хандроса была использована нами 
для  изучения  структурных  превращений  в  системе  палладий-водород  и 
была  создана  водородо-вакуумная  установка  (ВВУ-2).  Эксплуатация 
установки  ВВУ-2  выявила  необходимость  ее  модернизации  и  была 
поставлена задача, расширить возможности установки по ее эксплуатации 
в  более  широком  интервале  температур  и  давлений  водорода. 
Соответственно  была  создана  модернизированная  водородо-вакуумная 
установка (ВВУ-2М) и разработана методика ее эксплуатации.

Водородо-вакуумная установка (ВВУ-2М) позволяет:
- проводить  обработку  образцов  в  вакууме  1 Па  и  в  атмосфере 

водорода до 2,5 МПа при температурах от комнатной до 650ºС;
- на  одном и  том же образце  одновременно использовать  методику 

оптической  микроскопии  «in situ»  (с  видеозаписью)  для  изучения 
фазово-структурных  превращений  в  приповерхностных  слоях 
образца  и  синхронно  следить  за  изменениями  электрического 
сопротивления образца.
На рис. 1 представлена общая схема ВВУ-2М.
Центральной рабочей частью установки ВВУ-2М является рабочая 

камера (А на рис. 1). Корпус камеры (1) выполнен из нержавеющей стали 
Х18Н10Т  в  форме  цилиндра  высотой  70  мм  и  диаметром  30  мм.  К 
исследуемому образцу в виде буквы “П” (2 на рис. 1А) точечной сваркой 
привариваются токовые и потенциальные электроды (3,4) для измерения 
удельного электросопротивления образца. Образец монтируется в рабочую 
камеру в специальные держатели (5). Рабочая часть образца находится в 
изотермической  зоне  спиралевидного  нагревательного  элемента  (6)  и 
может  нагреваться  от  комнатной  температуры  до  650ºС.  Температура 
образца  измеряется  хромель–алюмелевой  термопарой  (7).  Никелевый 
экран  (8) и водяное  охлаждение (9) предохраняют  от  перегрева  корпус 
камеры (1) и кварцевое окно (10). Верхняя и нижняя части рабочей камеры 
герметично соединяются болтами (11). Все элементы рабочей камеры, за 
исключением водяного охлаждения, являются съемными.
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Рис. 1. Схема водородо-вакуумной установки ВВУ-2М.

Другие рабочие системы и блоки ВВУ-2М являются стандартными. 
Это следующие блоки: блок автоматической регулировки температуры и 
блок автоматической записи изменения величины электросопротивления 
образца.

После  монтажа  образца  рабочая  камера  вакуумируется  (рис. 1,  Б). 
Вентиль В1 закрывается, и с помощью вентиля В2 из баллона Н2 в камеру 
напускается водород до требуемого давления (не более 2,5 МПа). Давление 
водорода в рабочей камере контролируется манометром М. По завершении 
эксперимента в рабочую камеру при комнатной температуре напускается 
воздух. Затем камера открывается для монтажа нового образца.

Электронная  система  (В на  рис. 1)  состоит  из  трех  подсистем: 
нагрева  образца,  регистрации  температуры  и  измерения 
электросопротивления.  Благодаря автоматическому блоку регулирования 
температуры, включенному в электронную схему ВВУ-2М, после нагрева 
образца  осуществляется  автоматическая  стабилизация  заданной 
температуры образца с точностью 0,5 К. Сигнал от термопары выводится 
на  вольтметр  универсальный  В1-21а.  Значение  падения  напряжения  на 
образце выводится на второй универсальный вольтметр и одновременно – 
на компаратор напряжений Р3003, который соединен с самописцем.

Во  время  эксперимента  структурно-морфологические  изменения 
полированной  поверхности  образца  наблюдаются  через  кварцевое  окно 
(10) и фиксируются системой оптического наблюдения и регистрации (Г, 
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рис. 1).  Эта  система  включает  в  себя  длиннофокусный 
металлографический  микроскоп  МТ-7  и  подсоединяемую  к  микроскопу 
через окуляр видеокамеру  Samsung. Аудио- и видео-шнуры видеокамеры 
коммутируются  с  телевизором,  и  изменения  на  поверхности  шлифа, 
записываемые  видеокамерой  в  реальном  времени,  одновременно 
наблюдаются на экране телевизора в процессе эксперимента.

Для  анализа  видеозаписей  разработана  компьютерная  методика 
обработки  видеоданных  с  использованием  специальной  платы 
видеомонтажа  miroVideoDC10Plus,  которая  позволяет  переводить 
аналоговый  сигнал  видеокамеры  в  цифровой  без  потери  кадров  и 
просматривать затем видеозапись как непрерывно, так и кадр за кадром. Так 
как частота кадров в видеостандарте PAL составляет 25 кадров в секунду, то 
точность покадрового анализа составила 0,04 с.  Характерные видеокадры 
фазово-структурных  превращений  обрабатываются  с  помощью  программ 
Pinnacle Studio,  Adobe Premiere,  CoreDraw,  Photo-Paint.  Таким  образом, 
разработанная  методика  позволяет  непрерывно  фиксировать  в  реальном 
времени (и затем анализировать) превращения в приповерхностных слоях 
палладия  без  потери  информации.  Увеличение  металлографического 
микроскопа и оптическое увеличение видеокамеры, а также последующее 
компьютерное  увеличение  оцифрованной  видеоинформации  позволили 
рассматривать и изучать  объекты на поверхности шлифа (стационарные 
или  движущиеся)  вплоть  до  размера  1–2 мкм. При  этом  относительная 
ошибка  определения  скорости  движения  объекта  (например,  фронта 
фазового превращения) не превышает 5%.

Заключение

- Модернизирована  водородо-вакуумная  установка  ВВУ-2, 

позволяющая проводить наблюдение «in situ» с видеозаписью 
индуцированных водородом фазово-структурных превращений 
на  поверхности  полированного  шлифа  палладия  и  сплавов 
палладий–водород.

- Разработана  методика  общего  и  покадрового  анализа 

оцифрованной  видеозаписи  эволюции  изучаемых 
превращений,  позволяющая  анализировать  протекающие 
процессы  на  поверхности  металла  в  реальном  времени  с 
точностью до 0,04 с.
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ДОЗИРОВАНИЕ ДОБАВОК В СЫРЬЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭЛЕКТРОДНОГО ПЕКА ИЗ НИЗКОПИРОЛИЗОВАННОЙ 

КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ

Клешня Г.Г, Скрипченко Н.П, Чешко Ф.Ф, КизилоВ.А, Лаврова О.Ю.

ПАО «АКХЗ», ГП «УХИН»

Статья  посвящена  некоторым  проблемам  интенсификации  
накопления  высокомолекулярных  фракций  в  каменноугольном 
пеке при его термической обработке.

The article is devoted to some problems of intensification of high  
molecular fractions accumulation during the heat treatment of coal  
tar pitch.

В настоящее время преобладающие объёмы каменноугольных смол, 
производимых  отечественными  предприятиями,  характеризуются 
плотностью  на  уровне  1170  кг/м3 и  менее,  а  также  крайне  низким 
содержанием α- и α1-фракций. Повсеместно распространённая в Украине 
технология  термоокислительной  обработки  среднетемпературного  пека 
(СТП)  не  способна  обеспечить  стабильное  производство  электродных 
связующих на базе сырья такой низкой степени пиролизованности.

Известен  целый ряд  технологических  приёмов,  способных решить 
возникшую проблему. Так, например, для снижения зависимости качества 
электродных пеков от  степени пиролизованности  смолы могла бы быть 
использована технология термической обработки СТП под повышенным 
давлением  собственных  паров.  В  мировой  практике  этот  принцип 
используется достаточно широко – вплоть до получения пекового кокса из 
пека  с  температурой  размягчения  менее  30оС.  ГП  «УХИН»  в  тесном 
сотрудничестве с ПАО «АКХЗ» разработана соответствующая технология, 
ориентированная  на  переработку  низкопиролизованных  смол  с 
получением качественных электродных связующих. В 2008 г. для условий 
ПАО  «АКХЗ»  был  выполнен  рабочий  проект  опытно-промышленной 
установки.  Однако  в  связи  с  кризисными  явлениями  в  мировой  и 
украинской экономике проект до настоящего времени не реализован.

Вследствие  этих  же  причин  в  ближайшее  время  не  следует 
рассчитывать на внедрение принципиально новых способов производства 
электродных  пеков.  Наиболее  реальной  представляется  модификация 
действующей  технологии  с  использованием  различных  добавок, 
интенсифицирующих  процессы  термохимических  превращений 
компонентов каменноугольной смолы и СТП.

В качестве примера можно привести накопление в электродном пеке 
необходимых  фракций  за  счёт  возврата  части  невыкипающих 
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высокомолекулярных  фракций  каменноугольной  смолы  (СТП)  в  сырье, 
поступающее  на  вторую  ступень  нагрева  отделения  ректификации 
смиолоперегонного  цеха.  Эффективность  такого  приема  доказана  уже 
давно, например, опытно-промышленными испытаниями, см. табл. 1 [1].

Таблица 1

Показатель Свойства полученных пеков

Количество СТП, поданного в смолу, % 0 5 10

Температура размягчения, оС 71,0 70,0 72,0

Массовая доля α-фракции , % 22,7 29,0 33,5

Массовая доля α1-фракции, % 7,0 7,0 6,8

Выход летучих веществ, % 59,0 60,0 55,0

По  свидетельству  авторов  [1]  данные  испытания  проводились  на 
кубовой  смолоперегонной  установке.  Однако  есть  веские  основания 
полагать,  что  в  непрерывном  процессе  термофракционирования 
каменноугольной смолы этот приём также будет эффективен. Иначе при 
непрерывной разгонке смолы с этим показателем на уровне 4 % массовая 
доля  α-фракции  в  СТП  составляла  бы  около  8  %,  а  не  16-21  %,  как 
наблюдается  на  практике.  Таким  образом,  в  условиях  высоких 
температуры (до 400оС) и давления в змеевике второй ступени трубчатой 
печи  протекают  процессы  образования  α-фракции,  и  увеличение  в 
перерабатываемом сырье доли высокомолекулярных компонентов за счёт 
рециркуляции СТП также заметно превысит чисто аддитивный эффект.

Опытно-промышленные  исследования,  выполненные  на  ПАО 
«АКХЗ», показали, что ввод СТП непосредственно в линию обезвоженной 
смолы перед змеевиком второй ступени трубчатой печи чреват серьёзными 
осложнениями, главные из которых – сложность дозировки и повышение 
давления  в  змеевике  вследствие  высокой  (более  300оС)  температуры 
рециркулята.  Для  нивелирования  негативных  эффектов  можно 
использовать технологию приготовления каменноугольного дёгтя:

- вывести часть обезвоженной смолы в промежуточную ёмкость, где 
смешать её с СТП в количестве около 25 % от массы смолы;

- усреднить смесь путём многократной циркуляции;
- подать образовавшуюся смесь в сборник обезвоженной смолы либо 

на  всас  насоса,  подающего  обезвоженную  смолу  на  вторую  ступень 
нагрева.

Температура подобной смеси составит около 150-160оС.
Ещё  одним возможным путём  решения  проблемы низкой  степени 

пиролизованности  каменноугольной  смолы  является  подача  в  пек 
(термообрабатываемый в кубе-реакторе либо термообработанный расплав 
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в  пекоприемнике)  химически-активных  добавок,  интенсифицирующих 
образование  высокомолекулярных  фракций  группового  состава.  К 
подобным  добавкам  относится,  например,  сульфат  аммония  (СА), 
продукты  разложения  которого  при  температурах  выше  280  оС 
интенсифицируют  в  пеке  реакции  полимеризации  и  поликонденсации. 
Опытно-промышленными и лабораторными исследованиями доказано, что 
внесение  в  зону  термообработки  до  2  %  СА  позволяют  добиться 
необходимого эффекта [2-4], см. табл. 2.

Таблица 2 - Свойства пеков, полученных термической обработкой 
СТП из низкопиролизованной смолы с добавкой СА (А) и по 
традиционной технологии (В)

Показатели качества
Пеки

А В
Температура размягчения (КиС), оС 86 88
Массовая доля α-фракции, % 36,5 24,5
Массовая доля α1-фракции, % 10,9 7,5
Массовая доля α2-фракции, % 25,6 17,0
Массовая доля серы, % 0,52 0,49

Вопрос  осложняется  тем,  что  эффективность  подобных  приемов 
зависит от точности дозировки и степени усреднения добавок в пеке, что 
требует  специального  оборудования.  Учитывая  упомянутые  выше 
экономические  трудности,  может  быть  рекомендован  следующий 
упрощенный  способ  ввода  и  усреднения  добавки  либо  продуктов  ее 
разложения в пековый расплав (термообрабатываемый пек в кубе-реакторе 
либо термообработанный в пекоприемнике). В качестве базового аппарата 
может порименяться один из вариантов шнекового дозатора, выпускаемых 
в  настоящее  время  различными предприятиями (в  т.ч.  из  нержавеющей 
стали).  Модификации  бывают  одношнековые  (рис.  1,  а  [5])  либо 
двухшнековые  (рис.  1,  б),  предотвращающие  «зависание»  загрузки  в 
питающем бункере.
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а
б

Рис. 1

Рис. 2
Схема подачи и усреднения добавки либо продуктов ее разложения в 

пековый расплав представлена на рис. 2. Воздух в данном случае играет 
роль носителя. Несмотря на то, что при подаче и усреднении с помощью 
воздушного  барботажа  действие  добавки  менее  интенсивно,  чем  при 
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непосредственном  распределении  в  пеке,  предлагаемый  способ 
представляется как минимум временным вариантом решения поставленной 
задачи.
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РЕСУРСНА БАЗА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ В УКРАЇНІ

Кутняшенко Т. І., Парфенюк О.С.

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Надзвичайної  вагомості  в  теперішній  час  набуло  питання  
самозабезпечення  України  відновлювальними  енерго-
сировинними  ресурсами,  а  саме  паливним  газом,  рідкими  і  
твердими  паливами,  якісними  органічними  добривами  і  
органічною  сировиною  для  різноманіття  переробних  
виробництв.  Це  можливо  досягти  з  використанням  
біотехнологій, якими до теперішнього часу не приділялось і не  
приділяється  нині  належної  уваги.  Крім  означених  переваг  
біотехнології  забезпечать  покращення  екологічності  
сільськогосподарських  виробництв  і  забезпечать  вирішення  
багатьох  соціальних  питань  затятості  населення  і  
економічної ефективності.  Біогаз є найбільш перспективним  
газоподібним  паливом,  інтерес  до  використання  якого  в  
останні  роки  не  тільки  не  зменшується,  але  й  продовжує  
зростати.
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На  жаль,  нинішнє  глобальне  енергопостачання  України  в  значній 
мірі залежить від викопних джерел (нафта, буре вугілля, кам'яне вугілля, 
природний газ). Викопне паливо відноситься до відновлюваних ресурсів, 
чиї запаси виснажуються набагато швидше, ніж утворюються нові.

Розробка та впровадження відновлюваних джерел енергії,  таких як 
біогаз,  які  засновані  на  національних  і  регіональних  ресурсах  біомаси, 
підвищать  безпеку  національного  енергопостачання  та  зменшать 
залежність від імпорту палива.

Тим більше, така технологія володіє рядом переваг:
– забезпечення екологічної та соціально-економічної вигоди;
– відновлюване джерело енергії;
– зменшення обсягу відходів і витрат на їх утилізацію;
– переброджений субстрат – чудове добриво.
На  біогазі  можуть  працювати  пристрої,  що  спалюють  газ  і 

виробляють енергію, яка може використовуватися в якості  пального для 
двигунів  транспортних  засобів,  для  опалення,  електроенергії  та  роботи 
газових плит.

Біогазова  установка  є  не  тільки  виробником  енергії.  Виробництво 
біогазу – це можливість перетворення відходів на цінний ресурс. Біогазові 
комплекси  дозволяють  переробити  не  тільки  велику  кількість  відходів 
агропромислових  комплексів  і  багато  інших  органічних  відходів,  що  є 
актуальною  проблемою  для  нашого  регіону,  отримавши  при  цьому 
поновлюване  джерело  енергії,  що  окрім  екологічної,  також надає  такій 
технології економічну перевагу.

Біогазові  установки  виробляють  біогаз  шляхом  контрольованого 
зброджування біосировини в анаеробних умовах. 

Для  виробництва  біогазу  придатне  більшість  відходів  харчової 
промисловості  та  сільського господарства,  а  також спеціально вирощені 
енергетичні рослини. Біогазові установки можуть працювати як на моно-
сировину, так і на суміші. У процесі переробки утворюється субстрат.  

Субстрат – багатокомпонентна (гетерогенна) органомінеральна маса, 
яка  є  основою  для  розвитку  або  середовищем  існування  бактерій  і 
рослинних мікроорганізмів. Субстрат може бути кінцевим, проміжним або 
супутнім  продуктом  в  біотехнологічних  процесах  отримання  біогазу, 
органічних  і  комбінованих  добрив,  палива,  різних  матеріалів  для 
використання і подальшої переробки.

Виробництво  біогазу  надає  можливість  перетворення  відходів  на 
цінний ресурс. Багатоцільові біогазові комплекси дозволяють переробити 
відходи  агропромисловісті  і  інші  органічні  відходи.  Україна  має 
величезний потенціал такої сировини тваринного походження. Майже 60% 
території  країни використовується  в  аграрній  сфері,  і  кожна  з  областей 
країни  виробляє  значну  кількість  сільськогосподарських  відходів.  Так 
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щорічно в Україні утворюється більш як 100 млн тонн рослинних залишків 
у вологому стані.

Крім того, велика кількість біосировини зосереджена на звалищах і 
необладнаних великих міських полігонах. В Україні  щорічно викидають 
понад  15  млн  т.  твердих  побутових  відходів  і  вже  накопичено  понад 
2 млрд т..  Переробка  органічних  відходів  звалищ  шляхом  біогазових 
технологій суттєво зменшить їх негативний вплив на довкілля та здоров’я 
людини, отримавши при цьому значний економічний і соціальний ефект.

Таким  чином,  розробка  і  впровадження  в  Україні  біогазових 
технологій, що за наявності ресурсної бази дозволить вже в найближчому 
майбутньому підвищити енергетичну безпеку країни.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА 
ДІЯЛЬНІСТЬ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Магомедов М.С, Черепанова В.О.

НТУ «ХПІ», ПрАТ «АКХЗ»

Запропоновано  методичний  підхід  до  вирішення  проблеми  
оцінювання впливу різних факторів  на економічну діяльність  
коксохімічних  підприємств  з  метою  розробки  ефективних  
адаптаційних інструментів покращення їх роботи.

The methodical approach has been proposed for the solution of the  
problem of  assessing of  the various factors impact  on economic  
activity coking enterprises to develop effective adaptation tools to  
improve its work.

Аналіз динаміки реалізації коксу та іншої продукції коксохімічних 
підприємств  (КХП)  у  2001-2014  рр.  показав,  що  обсяг  цієї  продукції 
зростав з 2001 по 2011 рік. Починаючи з 2012 року, спостерігається його 
падіння.  В  2014  році  обсяг  реалізації  продукції  був  на  рівні  2005-2006 
років  [1].  Отже,  ці  цифри  підкреслюють,  що  існує  гостра  потреба  у 
формуванні  методичного  підходу  до  оцінювання  впливу  факторів  на 
діяльність КХП з метою розробки ефективних адаптаційних інструментів 
для покращення роботи цих підприємств.

В  авторефераті  Н.О.Хомяченкової  [2]  представлено  методику 
інтегрованої  оцінки  стійкового  розвитку  промислових  підприємств,  яка 
базується  на  використанні  системи  збалансованих  показників.  Вона 
базується  на  використанні  класичного  методу  середньо  геометричної 
оцінки  індексів.  Цей  метод  доцільно  запропонувати  і  для  вирішення 
поставленої нами проблеми.

Схема  розрахунку  загального  інтегрального  показника  оцінювання 
факторів  упливу  конкурентного,  міжнародного,  зовнішнього  (макро-  та 
мікросередовища),  внутрішнього  середовища  та  державної  політики  й 
управління представлено в таблиці 1.

Для  КХП  як  для  суб’єктів  господарювання,  чия  діяльність  є 
виробничою, переробною, матеріалозалежною, витратною, проміжною між 
добутком  вугілля  та  виробництвом  металу,  характерна  залежність  від 
негативних  наслідків,  що  виникають  під  впливом  різних  ризиків.  Вони 
виникають  в  результаті  впливу  факторів  конкурентного,  міжнародного, 
зовнішнього  (макро-  та  мікросередовища),  внутрішнього  середовища  та 
державної політики й управління.

Проведене  дослідження  сімох  КХВ  (ПрАТ  «Авдіївський  КХЗ», 
ПрАТ  «Макіївкокс»,  ПАТ  «Алчевськкокс»,  ПАТ  «Ясинівський  КХЗ», 
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ПрАТ  «Запоріжкокс»,  ПрАТ  «Єнакіївський  Коксохімпром»,  ПАТ 
«Донецьккокс») дозволило виявити наступне.

Таблиця  1 -  Система  інтегрованих  показників  оцінки  впливу 
факторів на діяльність КХП

Загальний інтегральний показник оцінки впливу факторів на діяльність КХП

де  –  загальний  інтегральний  показник  оцінки  впливу  факторів  на  діяльність  КХП;  – 

інтегральний коефіцієнт оцінки впливу конкурентного середовища; – інтегральний коефіцієнт 
оцінки  впливу  міжнародного  середовища;  –  інтегральний  коефіцієнт  оцінки  впливу 

державної  політики;  –  інтегральний  коефіцієнт  оцінки  впливу  зовнішнього 

макросередовища; – інтегральний коефіцієнт оцінки впливу зовнішнього мікросередовища; 
– інтегральний коефіцієнт оцінки впливу внутрішнього середовища.

1.Інтегральний  коефіцієнт  оцінки  впливу 
конкурентного середовища: – індекс попиту на продукцію  КХП; 

–показник  інтенсивності  конкуренції;  – 
індекс долі ринку.

2.Інтегральний  коефіцієнт  оцінки 
міжнародного середовища:

–  індекс  співвідношення  обсягів 
виробництва  в  металургії  та  коксохімічний 
промисловості; – індекс співвідношення цін 
на кокс та вугілля

3.Інтегральний  коефіцієнт  оцінки  впливу 
державної політики та управління:

– індекс ефективності державної політики; 
–  коефіцієнт  податкового  навантаження; 

– індекс інвестиційної привабливості;   
– коефіцієнт ривабливості бізнес середовища.

4.  Інтегральний  коефіцієнт  оцінки  впливу 
зовнішнього макросередовища:

–  індекс  співвідношення  темпів  росту 
реалізованої продукції КХП та ВВП;

– індекс співвідношення обсягу реалізації та 
собівартості підприємств КХП;

–  індекс  співвідношення  капітальних 
інвестицій  підприємств  КХП  та  капітальних 
інвестицій в державі

5.  Інтегральний  коефіцієнт  оцінки  впливу 
зовнішнього мікросередовища:

–  індекс  співвідношення  темпів  росту 
обсягів реалізації підприємств КХП та України 

в цілому; – індекс співвідношення темпів 
росту  кредиторської  заборгованості 
підприємств  КХП  та  поточних  зобов’язань 
підприємств України.

6.  Інтегральний  коефіцієнт  оцінки  впливу 
внутрішнього середовища:

–індекс  співвідношення  темпів  росту 
обсягів реалізованої продукції підприємства та 

коксохімічної  галузі  в  цілому;  –  індекс 
співвідношення  темпів  росту  обсягу  реалізації 
продукції  та  закупки  вугілля  підприємством 

КХП;  –  індекс  співвідношення  обсягів 
реалізації  продукції  та  чисельності  на 

підприємстві  КХП;  –  темп  росту 
коефіцієнта маневреності підприємства КХП.
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Ризики функціонують не в чистому вигляді, а у сукупності;  ризики, 
що  виникають  у  КХП  під  впливом  усіх  визначених  раніше  факторів, 
систематизуються у 12 груп (таблиця 2).

Примітка: 1 – конкуренте середовище; 2 – міжнародне середовище; 3 
–  державна  політика  та  управління;  4  –  зовнішнє  середовище 
(макрорівень);  5  –  зовнішнє  середовище  (макрорівень);  6  –  внутрішнє 
середовище.

Таблиця 2 - Зведена група ризиків КХП
Найменування  ризиків Найменування середовища

1 2 3 4 5 6
1.Фінансово-інвестиційний + +
2.Операційно-стратегічний + +
3.Ринково-комерційний + + +
4.Фінансово-комерційний + + +
5. Ринково-організаційний +
6.Фінансово-операційний + + + + +
7. Ресурсно-операційний + + + +
8. Організаційно-комерційний + +
9.Фінансово-ресурсний + + +
10. Стратегічно фінансовий +
11. Операційно-комерційний +
12. Стратегічно-операційний +

Для проведення моніторингу появи ризиків та аналізу їх впливу, у 
роботі  запропоновано  методичний  підхід  до  об’єктивного  оцінювання 
ризиків  по  кожному  з  середовищ.  Він  базується  на  використанні 
класичного методу розрахунку коефіцієнту варіації та лінгвістичної шкали 
оцінки ризику. Доведено, що розробляти й приймати управлінські рішення 
щодо  ліквідації  наслідків  ризиків  необхідно  з  моменту  досягнення 
коефіцієнтом варіації  позначки  10%.  Проведений  аналіз  показав,  що  на 
діяльність КХП найбільший ризик визивають фактори конкурентного та 
внутрішнього середовища.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ОХОЛОДЖЕННЯ СТАЛІ НА 
СЛЯБОВІЙ МНЛЗ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Марченко А.А.

Донецький національний технічний університет

У статті розглянуто сучасні тенденції у розвитку металургії,  
а  саме  актуальність  покращення  ефективності  сортової  
МБЛЗ.  Наведені  результати  досліджень  та  моделювання  
процесу охолодження у вторинній зоні.

The article  examines the current  trends in the industry,  such as  
relevance efficiency  improvement  varietal  casters.  The results  of  
the research and design process in the secondary cooling zone.

Проблема  забезпечення  конкурентоспроможності  довгомірної 
продукції  є  однією  з  найважливіших  для  вітчизняних  виробників. 
Відсутність повної гармонізації технічних умов та міжнародних стандартів 
призводить  у  більшості  випадків  до  зниження  експортного  потенціалу 
металургійних підприємств і, як наслідок, до помітного зменшення ціни на 
сортову  заготовку.  Для  виробників  довгомірної  продукції  поняття 
«забезпечення  необхідної  якості»  має  особливе  значення,  тому  що  їх 
продукція  піддається  багаторазовому  переділу  проміжними  та 
остаточними  переробниками,  як  правило,  великими  партіями  та  без 
проведення індивідуального вхідного контролю, а рівень якості вихідного 
продукту  показуэться  тільки  результатами  вибіркових  випробувань 
кінцевої продукції. 

У цих умовах технологічний рівень виробництва і розливання сталі 
набуває  вкрай  важливе  значення.  Дефектом  безперервнолитої  заготовки 
прийнято  вважати  відхилення  від  передбаченого  технічними  умовами 
показника  якості  заготовки  або  металопродукції,  яке  частково  або 
повністю  порушує  сукупність  технологічних  або  експлуатаційних 
властивостей виробів (суцільність, хімічний склад, структура і т.п.). Між 
тим, велика кількість сортових безперервнолитих заготовок, яке виходить 
в процесі розливання, практично виключає можливість ретельного огляду 
всіх заготовок в силу цілого ряду технічних і виробничих труднощів. Тому 
в металургійній практиці великого поширення набули способи вибіркового 
контролю  безперервнолитої  заготовки,  методика  яких  базується  на 
великому практичному досвіді та законах статистики. 

Кількість металу, що розливається на машинах безперервного лиття 
заготовок (MHЛ3), постійно зростає і досягло по сталі у світі приблизно 
80%  від  світового  виробництва,  у  тому  числі  в  Японії  94%,  у  країнах 
європейського економічного союзу близько 90%, в Росії 70%. 
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Головною  перевагою  безперервного  розливання  є  високий  вихід 
придатного металу в порівнянні з розливанням металу у виливниці, який 
зазвичай  досягає  96-99%.  Як  правило,  вдосконалення  технології 
безперервного розливання сталі направлено на підвищення продуктивності 
MHЛ3,  а  також  на  підвищення  якості  отримуваних  заготовок.  Аналіз 
роботи  існуючих  установок,  їх  модернізація,  а  також  створення  і 
проектування  нових  MHЛ3  базуються  на  широкому  використанні 
фізичного  та  математичного  моделювання  цього  процесу.  Затвердіння 
металу в кристалізаторі, а також високоефективна робота зони вторинного 
охолодження  відіграють  найважливішу,  а  часто  визначальну  роль  у 
забезпеченні  оптимальної  роботи  MHЛ3  та  отриманні  бездефектної 
продукції  сталеплавильного  виробництва.  Ефективна  робота  МБЛЗ 
неможлива  без  забезпечення  раціонального  температурно-швидкісного 
режиму  розливання  і  кристалізації  злитка.  Тому  сучасні  способи 
розливання  на  МБЛЗ  вимагають  постійного  вдосконалення,  зокрема, 
суттєвого-збільшення швидкості розливання, яка, в першу чергу, залежить 
від теплової роботи кристалізатора і зони вторинного охолодження (ЗВО), 
що  в  значній  мірі  визначає  актуальність  проблеми  вивчення  режимів 
формування  злитка  в  процесі  розливання.  Якість  безперервнолитих 
заготовок багато в чому визначається режимом вторинного охолодження, 
тобто  організацією  охолодження  злитка  після  витягування  з 
кристалізатора.

Сучасне  промислове  виробництво  використовує  технологічні 
агрегати,  які  в  своєму складі  мають складно-структуровані  технологічні 
вузли.  Кожен  з  вузлів  уносить  вклад  у  формування  якості  виробленої 
продукції  або  напівфабрикату.  Машина  безперервного  лиття  заготовок 
(МБЛЗ)  є  одним  з  агрегатів,  які  використовуються  в  металургійному 
виробництві,  і  на  етапі  безперервного  розливання  закладаються 
передумови якості сталевого листа, балок і т.п., передаються згодом у різні 
галузі  народного  господарства.  Конструкція  МБЛЗ  припускає  наявність 
основних технологічних вузлів, серед яких важливу роль відіграють секції 
зони вторинного охолодження (ЗВО). Обґрунтованість вибору проектних 
рішень за схемою розташування форсунок в секціях ЗВО є однією з умов 
забезпечення  якості  продукції  та  напівфабрикату  відповідно  до  вимог 
споживача.

В  області  теорії  і  практики  проектування  та  експлуатації  МБЛЗ 
накопичений  значний  позитивний  досвід.  Однак,  попри  проведені 
дослідження  і  значне  число  публікацій  в  галузі  проектування  МБЛЗ  і 
дослідження роботи ЗВО, залишаються актуальними проблеми відсутності 
комплексних  методів  синтезу  та  аналізу  проектних  рішень  за  схемою 
розташування  форсунок  в  секціях  вторинного  охолодження  МБЛЗ  на 
основі  моделювання  теплового  стану  заготовки  при  заданій  схемі 
розташування форсунок.
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Основними  завданнями  теплового  розрахунку  вторинного 
охолодження МБЛЗ є розрахунок витрати охолоджуючої води на кожну 
секцію ЗВО і визначення числа форсунок в секції.

Розроблена математична модель основана на вдосконаленій методиці 
розрахунку  граничних  умов,  дозволяє  в  найкоротші  терміни  проводити 
аналіз розподілу охолоджувача в ЗВО МБЛЗ заданої конструкції і більш 
детально вивчати вплив технологічних і конструкційних параметрів МБЛЗ 
на формування різних дефектів безперервнолитих зливків і ефективність 
роботи ЗВО.

У  разі  використання  математичного  моделювання  для  вивчення 
процесу  кристалізації  заготовки  особливо  важливим  є  перевірка 
адекватності  математичної  моделі  реальному  стану  заготовки.  З  цією 
метою були проведені попереднього розрахунки теплового стану заготівлі 
та проведені заміри температури поверхні заготовки по всій довжині зони 
вторинного  охолодження.  На  підставі  зіставлення  отриманих  даних був 
зроблений  висновок  про  можливість  використання  математичної  моделі 
для дослідження процесу кристалізації сортової заготовки. Використання 
математичної  моделі  для  оцінки  впливу  технологічних  факторів  на 
тепловий стан сортовий заготовки.

Отримано наукові та технічні рішення в області покращення якості 
заготовок,  що  розливаються  на  високошвидкісних  сортових  МБЛЗ,  і 
підвищення стійкості  внутрішньої поверхні кристалізаторів.  Покращення 
якості  заготовок  досягається  шляхом  зменшення  нерівномірності 
затвердіння біля радіальних граней заготовки, зниження термічних напруг 
у кірці заготовки, що формується, і розширення вісьової зони рівновісних 
кристалів. Підвищення стійкості кристалізаторів високошвидкісних МБЛЗ 
досягається  шляхом  коригування  робочого  діапазону  швидкості 
розливання і керування рівнем металу в кристалізаторі при використанні 
одного  внутрішнього  профілю для  розливання  сталей  усього  марочного 
сортаменту  й  у  результаті  використання  кристалізаторів  із  внутрішнім 
профілем, що відповідає усадці заготовок із конкретних груп марок сталі.
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АНАЛИЗ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО 
ТОПЛИВА

Топоров А.А., Голубев А.В., Денисюк И.А.

Донецкий национальный технический университет

В  Украине  важное  значение  имеет  использование  
возобновляемых  источников  энергии  и  местных  видов  
топлива. За последние года многократно возросла стоимость  
всех видов топлива как жидкого, твердого так и природного  
газа  из-за  чего  выросла  себестоимость  производства  
тепловой  энергии  и  электроэнергии.  Поэтому  весьма  
актуальной  и  важной  является  решение  комплекса  задач,  
связанных с газификацией твердого топлива.

В  условиях  финансового  кризиса  для  жителей  Украины  ситуация 
усугубляется  тем,  что  энергетика  отдаленных  поселков  практически  не 
развивается из-за недостатка средств, что не дает возможности нормально 
и развиваться в отдаленным от энергосистемы поселкам.

Одним  из  путей  выхода  из  создавшейся  ситуации,  является 
использование  местного  относительно,  дешевого  твердого  сырья  путем 
прямого сжигания. Так как при прямом сжигании сложно стабилизировать 
процесс  горения,  и  в  атмосферу  выбрасывается  большое  количество 
вредных  веществ,  золы  и  шлаков  (около  30%  по  массе)  применяют 
альтернативы прямого сжигания, а именно газификацию твердого сырья. У 
данного вида переработки сырья высокие экологические показатели, нет 
выбросов  в  атмосферу,  единственный  отход  -  это  зола  возможность 
масштабируемость  технологии  производства,  объем  переработки  сырья 
может составлять от десятков килограмм до сотен тонн. 

Газификацией  [1]  называют  высокотемпературные  процессы 
взаимодействия  органической  массы  твердых  или  жидких  горючих 
ископаемых,  а  также  продуктов  их  термической  переработки  с 
окислителями  (воздухом,  кислородом,  водяным  паром,  диоксидом 
углерода  или  их  смесями),  в  результате  которых  органическая  часть 
топлива обращается в горючие газы.

Газогенератор  предназначен  для  получения  синтез  газа  из 
органического сырья путем оборотного, прямого или двухзонного способа 
газогенерации  [2],  Схема  прямого  типа  газогенератора  представлена  на 
рисунке1.
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Рисунок 1 – Схема прямого газогенератора

Сырье  загружается  через  люк  бункера,  затем  закрывается  люк  с 
помощью  чего,  и  обеспечивается  герметичность.  Образование 
генераторного  газа  происходит  при  ограниченном  доступе  воздуха,  как 
результат  проведения  многостадийного  процесса.  Внутреннее 
пространство разделяется на четыре зоны [3].

1. Зона окисления топлива находится между колосниковой решеткой 
и  зоной  газификации.  В  данной  зоне  начинается  процесс  пиролиза  с 
помощью поджога топлива. Здесь через раскаленный уголь проходит О2, 
взаимодействует  с  углеродом.  В  результате  образуется  окись  углерода 
СО2.В  данной зоне  располагается  пояс  фурм через  которые нагнетается 
воздух .  В этой зоне при температуре 1200-1500 С из  продуктов сухой 
перегонки  и  обугленного  топлива  образуется  СО.  Химические 
превращения проходят с выделением тепла.

2. В зоне газификации топлива при температуре 800-1000оС проходят 
реакции  взаимодействия  углерода  с  угарным  газом  также  углерода  с 
водяным паром, который образуется в предыдущей зоне, с поглощением 
тепла,  в  результате реакции выделяется монооксид углерода,  который и 
является основной составляющей синтез-газа 

3. Далее газ следует в зону пирогенического разложения топлива. В 
данной зоне температура – 400-800 оС. Здесь без доступа воздуха, топливо 
обугливается, выделяются смолы и другие летучие продукты перегонки.
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4. Верхней части бункера,  поддерживается температура 400-500оС. 
Для удаления из сырья  излишней  влаги.

Процесс  газификации  требует  ряда  вспомогательных 
технологических операций:

- подготовка  сырья  целью  которой  является  обеспечением  нужной 
крупности  и  состава  сырья.  На  данном  этапе  сырье  сортируется, 
проверяется на химический состав, после чего брикетируется;

- топливо загружается в газогенератор;
- получение синтез газа в газогенераторе;
- последний и самый дорогостоящий этап — это этап очистки синтез-

газа,  который  делится  на  несколько  этапов:  на  первом  этапе  газ 
очищается  в  циклоне  от  крупных  частиц,  далее  газ  поступает 
скрубер где проходит очистку от смол и мелкодисперсных частиц. 
На  следующем  этапе  синтез-газ  проходит  через  охладитель  и 
попадает в установку для обессеривания где из газа удаляется сера 
для предотвращения коррозии оборудования. далее газ нагнетается с 
помощью  компрессора  и  через  распределитель  отправляется 
потребителю.  Технологическая  схема  газогенераторной  установки 
показана на рисунке 2;

-

Рисунок 2 - Технологическая схема газогенераторной установки

В качестве сырья целесообразно использование различные отходов 
для  газогенератора  можно  использовать  любые  углеродосодержащие 
материалы, например такие как: древесные отходы [4] (кора, ветви, пни и 
другие лесосечные отходы, отходы деревообрабатывающих и мебельных 
производств, лигнин, отходы зерноочистительных производств, различные 
виды  соломы  и  стеблей  растений  (пшеница,  рис,  лен,  кукуруза, 
подсолнечник, хлопчатник и пр.), тростник, плодовые косточки и ореховая 
скорлупа); навоз; угольные шламы, нeфтeшламы; торф, бурые угли; илы 
бытовых отстойников, речной ил, донные отложeния водоeмов; бытовые 
органические отходы; шламы отходов углеобогащения; отвалы угольных 
пород (терриконы);  земля с  промплощадок промышленных предприятий 
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(загрязнённая  ядохимикатами  и  нeфтeпродуктами);  всe  виды  пластмасс, 
резина; биологичeски загрязнённые отходы госпиталeй.

Физико-химические свойства сырья определяют не только качество 
синтез-газа,  а  также  пригодность  этого  сырья  для  газификации.  К  ним 
относят следующие показатели.

1. Калорийностью топлива называется количество тепла, выделяемое 
при  полном  сгорании  1  кг  сырья  это  один  из  важнейших  показателей 
топлива.

2.  Зольностью  называют  содержание  в  топливе  минеральных 
веществ, остающихся после полного сгорания всей горючей массы. Зола 
является  нежелательной  частью  топлива,  так  как  снижает  содержание 
горючих элементов и затрудняет эксплуатацию топочных устройств.

3.  Влажность  сырья  -  это  количественная  характеристика, 
показывающая содержание в биомассе влаги. От степени влажности сырья 
зависит  теплотворная  способность  при  пиролизе.  Рекомендуется 
использовать сырье влажностью менее 50%.

4. Механически непрочные топлива, разрушающиеся в зоне высоких 
температур,  ограничивают  возможность  их  использования  для 
газификации вследствие  большого  уноса  мелких частиц и  засоренности 
газа, а также вследствие засоренности ими золы газификации и нарушения 
в связи с этим самого процесса.

5.  На  процесс  газификации  существенное  влияние  оказывает 
спекаемость  -  способность  сырья.  При  нагревании,  проходя  стадию 
пластичного состояния образовывать твёрдый прочный пористый продукт 
если сырье будет спекаться образовывая плотную корке которая не будет 
пропускать воздух процесс газификации приостановится.

6.  Гранулометрический  состав  топлива,  размер  его  кусков 
определяют  величину  его  реакционной  поверхности.  С  уменьшением 
размера  кусков  топлива  качество  газа  повышается.  Однако  здесь  имеет 
место критически минимальный размер, когда мелкое топливо приводит к 
уменьшению  газопроницаемости  слоя  топлива  и  нарушению  процесса 
газификации.

Для  выбора  сырья  для  газификации  можно  использовать 
треугольник-схему, так называемый треугольник Таннера, показанный на 
рисунке  3,  описывающую  область  горения  органического  вещества  без 
дополнительного  подвода  тепла.  По  Таннеру,  нижний  предел  теплоты 
сгорания  высокозольного  и  влажного  органического  вещества,  при 
котором возможно автогенное (самоподдерживающееся) его сжигание без 
применения дополнительного  топлива,  соответствует  условию:   W<50%, 
А<60%, С>25%. Основываясь на этой зависимости можно сделать вывод, 
что  большинство  отходов  органических  веществ  необходимо 
рассматривать  в  первую  очередь  как  сырье  для  получения 
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энергоносителей.  Это  относится  прежде  всего  к  отходам  переработки 
древесины и растительным сельскохозяйственным отходам.

Рисунок 3- Треугольник Таннера

Средние  показатели  газификации  некоторых  видов  топлив  на 
генераторный газ в газогенераторах представлены в таблице 1.

Таблица  1  -  Средние  показатели  газификации  некоторых  видов 
топлив на генераторный газ в газогенераторах
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Таким образом можно сделать следующие выводы:

1. газогенератор  довольно  рентабельная  и  экологичная  установка, 
позволяющая использовать в качестве топлива отходы или бросовые 
материалы, что позволяет получать синтез-газ по низкой цене так как 
стоимость этого сырья достаточно мала.

2. при  рациональной  организации  газификации  необходимо 
дополнительное оборудование охлаждение и очистка синтез-газа, а 
также подготовка сырья, что является весомым фактором влияющим 
на удорожание выходного продукта.

3. одной из важных задач является подготовка сырья, которая требует 
разработки  линии  переработки  сортировки  и  брикетирования  для 
соответствия требованием сырья для газогенерации.

4. несмотря  на  данные  факторы  которые  повышают  стоимость 
переработки  сырья  в  синтез-газ,  газификация  является  одной  из 
перспективных отраслей добычи газа.

5. так как для газогенератора сырьем может являться ТБО то данное 
оборудование  решает  и  экологическую  проблему  утилизации 
мусора.
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УДК 662.7: 66.06

ОЧИСТКА ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НА ТУШИЛЬНЫЕ БАШНИ ОТ 
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ШЛАМОВ

Топоров А.А., Третьяков П.В., Гринда С.Н., Григорян Л.Б.

Донецкий национальный технический университет

Коксохимическое  производство,  в  силу  своих  особенностей,  
оказывает  негативное  воздействие  на  окружающую  среду.  
Одним  из  основных  источников  вредных  выбросов  в  
атмосферу  на  коксохимическом  производстве  являются  
процессы, связанные с мокрым тушением кокса технической  
водой,  которая  содержит  кроме  химических  примесей  
значительное количество мелкодисперсных шламов. Очистка  
воды,  подаваемой  в  тушильные  башни  от  мелкодисперсных  
шламов, является важной и актуальной задачей.

Проблема  обеспечения  высокой  эффективности  мокрого  тушения 
кокса решается на протяжении многих десятилетий во многих странах - 
производителях  кокса,  однако  сегодня  еще  нельзя  утвердительно 
констатировать,  что  найдено  оптимальное  решение,  которое 
удовлетворило  бы  производственников,  энергетиков,  экологов, 
экономистов. В последние годы в Украине эта проблема стала еще более 
острой в связи с необходимостью значительно снизить вредные выбросы в 
соответствии  с  требованиями  экологической  безопасности  и  уменьшить 
разрушающее  воздействие  коррозии  на  металлоконструкции  и 
оборудование  коксовых  цехов  и  в  целом  всего  комплекса 
коксохимического  предприятия,  что  обусловлено  выбросами  мокрого 
тушения в атмосферу.

На большинстве заводов для тушения кокса применяют фенольные 
воды, в которых содержатся смолы, масла, аммиак, фенолы, сероводород, 
роданиды,  цианиды и др.  При этом происходит  загрязнение  атмосферы 
вредными  веществами  и  резкое  усиление  коррозии  коммуникации  и 
оборудования.

Мокрое тушение заключается в заливке раскаленного кокса водой. 
На  современных  коксохимических  заводах  процесс  мокрого  тушения 
полностью  механизирован  и  производится  следующим  образом. 
Тушильный  вагон  15 с  раскаленным  коксом  подводится  с  помощью 
электровоза  под  тушильную  башню  11,  достигающую  высоты  30-40 м 
(рис. 1).  Башня  состоит  из  помещения  для  тушильного  вагона  15 и 
вытяжной трубы  16.  На  высоте  нескольких метров  от  пола  башни,  под 
вытяжной  трубой,  подвешено  оросительное  устройство  1,  состоящее  из 
нескольких рядов горизонтально расположенных труб 10 (диаметром 350-
400 мм)  с  частыми  отверстиями.  Поступление  воды  в  оросительное 
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устройство  17 и  работа  насосов  автоматизированы.  При  открывании 
запорного  вентиля  вода  поступает  в  оросительное  устройство  17, 
выбивается с большой силой через отверстия в трубах и падает на горячий 
кокс, осуществляя его тушение. Образующиеся водяные пары уходят через 
вытяжную трубу 16 в атмосферу.

Избыточная вода стекает через каналы 14 в специальные отстойники 
3, где происходит ее отстаивание от мелких частичек кокса, откуда вода 
снова  подается  насосами  на  тушение.  Собирающийся  в  отстойниках 
коксовый шлам периодически забирается грейферным краном 19.

Испаряющаяся в процессе тушения вода пополняется свежей водой, 
поступающей  в  напорные  бак  из  водопровода.  Часто  для  тушения 
используются отходящие с химического завода сточные воды (фенольные). 
На тушение безвозвратно расходуется около 0,5-0,7 м3 воды на 1 т кокса. 

Рисунок 1 - Установка мокрого тушения кокса.

Одной из основных проблем является загрязнение тушильной воды 
частицами  мелкодисперсного  кокса  (шлама),  который  образуется  при 
тушении и не может быть полностью удален грейферным устройством из-
за небольших размеров частиц.

Для  непрерывной  очистки  воды  мокрого  тушения  кокса, 
предлагается  использовать  систему,  содержащую  гидроциклоны  с 
входными,  сливными  и  песковыми патрубками,  насос  с  трубопроводом 
всаса, нагнетания и стока. Для более оптимальной компоновки, разработан 
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контур очистки, который будет брать загрязнённую воду из накопителя, 
очищать  и  снова  сбрасывать  ее  в  накопитель.  Таким  образном  данный 
контур  будет  работать  независимо  от  основного  контура  тушения. 
Установка  даст  массу  преимуществ  –  небольшую  производительность, 
оборудование  будет  работать  в  оптимальном  режиме,  ремонт  и 
обслуживание можно будет проводить независимо от основного контура. 
Более того, данную установку можно будет сделать мобильной и очищать 
воду для тушильных башен по очереди.

Основной  задачей  исследования  является  определение 
геометрических  параметров  гидроциклона,  оказывающие  наиболее 
существование влияние на эффективность очистки вод от мелких фракций, 
твердых  включений,  а  также  найти  закономерности,  между 
эффективностью  и  геометрическими  параметрами.  Для  этого  создана 
параметрическая пространственная модель, с реальным геометрическими 
параметрами  (таблицы 1),  которая  дает  возможность  визуализировать 
параметры  потока  с  использованием  возможностей  численного 
моделирования потоков жидкостей с твердыми включениями, посчитать и 
решить  основную  задачу  исследования  с  варьируемыми  параметрами 
конструкции (таблица 2).  Технологические параметры шлама на входе в 
гидроциклон  и  выходе  из  него  приведены  в  таблицах  3  и  4,  физико-
химические свойства твердых включений в жидкости приведены в таблице 
5.

Рисунок 2 – 3D-модель и варьируемые параметры гидроциклона
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Таблица  1  -  Геометрические  характеристики  гидроциклона  типа 
БГЦ 250

Наименование Значение Обозначение

Диаметр цилиндрической части корпуса 250 мм D_cilindr
Высота цилиндрической части корпуса 300 мм H_cilindr
Угол образующей конической части корпуса 20° A_konus
Диаметр сливной центральной трубы 80 мм D_sliv
Высота сливной центральной трубы внутри корпуса 300 мм H_sliv_vnuttri
Высота сливной центральной трубы снаружи 50 мм H_sliv_snarugi
Диаметр патрубка отвода осадка 48 мм D_osadok
Высота патрубка отвода осадка 50 мм H_osadok
Толщина стенки корпуса 5 мм S
Угол наклона патрубка ввода в вертикальной плоскости 0° A_vvod_vertikal
Угол наклона патрубка ввода в горизонтальной плоскости 0° A_vvod_gorisontal
Ширина сечения окна ввода внутри корпуса 55 мм B_vvod_vnutri
Высота сечения окна ввода внутри корпуса 75 мм H_vvod_vnutri
Ширина сечения окна снаружи корпуса 55 мм B_vvod_snarugi
Высота сечения окна ввода снаружи корпуса 75 мм H_vvjd_snarugi
Смещение торца окна относительно диаметра корпуса 50 мм L_smeschenie_vvod

Таблица 2 - Варьируемые параметры гидроциклона
Наименование Значение Обозначение

Диаметр цилиндрической части корпуса 150 - 450 мм D_cilindr
Высота цилиндрической части корпуса 150 - 450 мм H_cilindr
Угол образующей конической части корпуса 5 - 35° A_konus
Диаметр сливной центральной трубы 50 - 110 мм D_sliv
Диаметр патрубка отвода осадка 40 - 57 мм D_osadok

Таблица  3  -  Технологические  параметры  шлама  на  входе  в 
гидроциклон

Наименование , %ɣ Q, т/ч Ad, % V, м3/ч ρ, г/л
Значение 4,8 9,7 37,6 207,9 60

Таблица 4 - Технологические параметры шлама и осветленной воды 
на выходе из гидроциклона

Наименование , %ɣ Q, т/ч Ad, % V, м3/ч ρ, г/л
Осветленная вода 1,75 4,0 24,1 23,7 200
Осадок 2,5 5,7 47,1 184,2 42

Обозначения используемые в таблицах 3, 4: ɣ - выход продукта (%), 
Q -  массовая  подача  (т/ч),  Ad -  зольность  по  твердому  осадку  (%),  
V - объемная подача (м3/ч), ρ - плотность (г/л).

Таблица  5  -  Физико-химические  свойства  твердых  включений  в 
жидкости

Наименование
Кокс 

каменноугольный Песок Глина

Плотность, кг/м3 1350 1900 1100
Удельная теплоемкость, Дж/(кг·K) 1300 800 2,4
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 1,3 0,814 2,0

В  результате  проведенных  исследований  разработана  расчетная 
модель гидроциклона, на основе имеющихся исходных данных составлены 
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параметры рабочей  среды,  включающей в  себя  твердые  частицы кокса, 
песка и глины, из которых состоит шлам. Определены и заданы в модели 
начальные условия (рисунок 3) и конечно-элементная сетка (рисунок 4).

В  результате  проведенных  расчетов  установлены  закономерности 
изменения основных параметров потока в циклоне, таких, как скорость в 
выбранном  сечении  (рисунок 5),  давление  в  выбранном  сечении 
(рисунок 6),  распределение  потоков  (рисунок 7,  а),  распределение 
скоростей частиц выбранных фракций (рисунок 7, б).

Рисунок 3 – Граничные условия. Рисунок 4 – Конечно-элементная сетка.

Рисунок 5 – Распределение скорости    Рисунок 6 – Распределение давления 
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а) б)

Рисунок 7 – Распределение скорости движения: 
а — жидкости; б - твердых частиц

Из  полученных  результатов  хорошо  видно,  что  скорость  потока 
существенно уменьшается в нижней части гидроциклона, соответственно 
уменьшается скорость частиц. Однако мелкие частицы (с размером меньше 
0,5 мм) уносятся в верхнюю часть вместе с жидкостью.

Варьируя некоторые исходные данные (таблица 3) были просчитаны 
несколько вариантов конструкции гидроциклона и установлены некоторые 
характерные  закономерности:  зависимость  содержания  частиц  в 
осветленной воде  от  диаметра гидроциклона (рисунок 9)  и  зависимость 
содержания частиц в осветленной воде от высоты гидроциклона (рисунок 
10).



91

Рисунок 8 – Зависимость содержания частиц в осадке от диаметра рабочей 
части гидроциклона

Рисунок 9 – Зависимость содержания частиц в осадке от высоты рабочей 
части гидроциклона
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Рисунок 10 – Зависимость содержания частиц в осветленной воде от 
диаметра рабочей части гидроциклона

Рисунок 11 – Зависимость содержания частиц в осветленной воде от 
высоты рабочей части гидроциклона

Таким образом, из рисунков 5 и 6 следует, что падение скорости в 
нижней части  гидроциклона  практически  до  нуля  позволяет  осаждаться 
почти всем частицам, за исключением самых мелких. При этом градиент 
уменьшения давления к середине гидроциклона позволяет также смещать 
их в нижнюю его часть. Из рисунков 9 и 10 видно, что для улавливания 
твердых  частиц,  находящихся  в  шламе  отстойников  воды  тушильных 
башен диаметр циклона не должен превышать 250 мм, а высота рабочей 
части  –  300  мм.  Для  улавливания  частиц  мелких  классов  наиболее 
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эффективным является диаметр рабочей части 250 мм и высота рабочей 
части 300…350 мм.

Разработанная  компьютерная  модель  позволяет  продолжить 
исследования  и  выявить  характер  совместного  влияния  конструктивных 
параметров на эффективность очистки воды и в дальнейшем выполнить 
оптимизацию  конструкции  гидроциклона  под  частицы  шлама  с 
известными свойствами.
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Якість питної води є одним з елементів фундаменту здоров'я  
людини  і  розвитку  держави  в  цілому.  Було  проаналізовано  
етапи  контролю  якості  води  Дніпровським  басейновим 
управлінням  водних  ресурсів  (БУВР).  Проведене  соціальне  
опитування жителів міста Покровськ. Надані рекомендаційні  
рішення щодо заміни трубопроводів. 

Ключові  слова:  Дніпровське  басейнове  управління  водних  
ресурсів (БУВР), цілодобова подача води. 

Проблема якості питної води зумовлена забрудненням водосховищ 
побутовими  стоками,  викидами  промислових  підприємств,  випадінням 
опадів  у  річки,  а  також  у  використанні  застарілих  водопостачальних 
систем, тощо. Тому актуальним питанням як для України, так і для всього 
світу є забезпечення населення безпечною питною водою. 

Метою  дослідження  є  залежність  застарілих  водопостачальних 
систем,  які  впливають  на  якість  питної  води  як  в  усій  країні  так  і  на 
Донбасі.

Як  відомо,  Україна  відноситься  до  малозабезпечених  країн  за 
запасами води, придатної для використання, де на 1 людину її  припадає 
менш  як  1000  м3/рік.  Потенційні  запаси  поверхневих  вод  України 
становлять близько 209,3 км3/рік, а щорічна загальна потреба населення та 
галузей економіки держави у водних ресурсах складає близько 15 млрд м3 

[1]. 
Водні ресурси охоплюють усі сфери життєдіяльності і господарства 

людини.  Вони  є  частиною  природних  ресурсів,  які  значною  мірою 
визначають можливості розвитку промисловості і сільського господарства, 
розміщення  населених  пунктів,  організацію  відпочинку  та  охорону 
здоров'я  людини.  Для  забезпечення  водою  промислових  районів,  міст, 
водні ресурси перерозподіляються шляхом будівництва каналів. Доступні 
для  широкого  використання  водні  ресурси  формуються  переважно  у 
водозбірних басейнах р. Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Південного і 
Західного Бугу, а також малих річок. 

На прикладі міста Дніпра, лабораторний контроль за якістю питної 
води р. Дніпро, та очищеної стічної води постійно проводиться відомчими 
лабораторіями  КП  «Дніпроводоканал».  Питна  вода,  яка  подається 
населенню м. Дніпра контролюється на насосно-фільтрувальних станціях 
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щогодини, а на водопровідних насосних станціях і в розподільній мережі – 
щодня. 

Перелік контрольних точок, в яких контролюється якість питної води 
по м. Дніпро узгоджується з Дніпровським міським управлінням державної 
санітарно  епідеміологічної служби в Дніпровській області.‒  

Дніпровське  басейнове  управління  водних  ресурсів  (БУВР) 
забезпечує виконання Програми державного моніторингу поверхневих вод 
на  відповідність  їх  якісних  характеристик  встановленим  гранично 
допустимим  концентраціям  (ГДК),  а  також  якісних  характеристик 
очищення зворотних вод  підприємств  і  організацій  в  місцях  їх  скиду  у 
відкриті водойми басейну Дніпра, що дозволяє оцінити їх вплив на зміни 
екологічного стану водних об'єктів. 

За результатами досліджень Дніпровським басейновим управлінням 
водних  ресурсів  (БУВР)  виконаних  протягом  серпня  у  2014,  можна 
зробити висновок, що гідрохімічний стан води у водосховищах практично 
на  всіх  водосховищах  Дніпровського  каскаду  спостерігається  відносне 
покращення гідрохімічного стану води, насамперед, внаслідок поступового 
зниження температури повітря  і  води  (температура  води становила  16‒
25°C), та збільшення вмісту розчинного кисню у воді (6,2 10,8 мг/дм‒ 3). 

За  результатами  проведених  у  серпні  місяці  минулого  року 
досліджень поверхневих вод, гідрохімічний стан води у водосховищах та 
основних водотоках басейну Дніпра характеризується задовільним рівнем, 
з негативними змінними характеристиками та з певними особливостями і 
факторами впливу на якість води, а саме: 

- високий температурний режим повітря  та  води (температура  води 
становила 18 - 27°C);

- значні зливові опади;
- масове «цвітіння» води у водосховищах та водотоках басейну. 

Загалом,  за  значеннями  інтегральної  оцінки  якості  води:  вода 
Дніпровського  басейну  протягом  липня   серпня  відноситься  до  ІІ‒  
категорії – «дуже добрі» (близько 30 % визначень) та ІІІ категорії – «добрі» 
(близько 70 % визначень): порівняно з аналогічними періодами 2011 2014‒  
років – погіршений стан [2]. 

Система  водопостачання  Донецької  області   це  комплекс‒  
водопровідних  і  гідротехнічних  споруд,  який  включає  в  себе  канал 
Сіверський  Донець-Донбас  (СДД),  Другий  Донецький  і 
Південнодонбаський  водопроводи,  17  водосховищ  і  18  фільтрувальних 
станцій,  64  водопровідні  насосні  станції  централізованого 
водопостачання. 

У  порівнянні  з  системою  водопостачання  м.  Дніпра,  є  великі 
негативні  відмінності,  які  пов'язані  з  подіями  проведення  АТО.  Вони 
значно  погіршують  та  знижують  роботу  у  системі  водопостачання 
Донецької  області,  оскільки  багато  часу,  технічного  потенціалу  та 
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фінансового  забезпечення  витрачається  на  відновлення  лінії 
електропередач, насосної станції, тощо [3]. 

За  останній  час  особливістю  місцевого  регіону  є  збільшення 
чисельності населення у місті, що призвело до збільшення вживання води 
на  потреби  жителів.  Ця  особливість  значно  вплинула  на  систему 
водопостачання,  що  характеризується  заміною  трубопроводів, 
підготовлення насосних і каналізаційних станцій.

Рекомендаційним рішенням є заміна трубопроводів і підготуванням 
насосних та каналізаційних станцій, що можливе з урахуванням наступних 
пропозицій:

- по-перше,  буріння  свердловин  з  виведенням  піску  у  процесі 
промивання  у  окремі  резервуари,  для  усунення  проблеми 
забруднення піском системи водовідведення;

- по-друге,  попередження  жителів  не  забруднювати  каналізацію 
Донецької області. 
В  ході  теоретичного  аналізу  стану  системи  водопостачання 

Донецької  області,  було  проведено  соціальне  опитування  жителів  міста 
Покровськ  (в  якому  взяли  участь  близько  500  чоловік).  Результати 
показали, що вул. Європейська та Центральна не забезпечені цілодобовою 
подачею води. 

Технічним засобом вирішення даної проблеми є реалізація програм з 
переведення усіх насосних станцій на автоматичний режим. 

В даному дослідженні було розглянуто:
- теоретичний огляд контролю якості води в Дніпровській області;
- аналіз  характеристик  якості  води  басейну  Дніпра  на  підставі 

Програми державного моніторингу поверхневих вод Дніпровського 
БУВР;

- порівняння  систем  водопостачання  Донецької  та  Дніпровської 
областей; 

- соціальне опитування жителів м. Покровськ;
- рекомендації  з  технологічних  рішень  для  усунення  проблем 

водопостачання м. Покровськ. 
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Знешкодження шкідливих компонентів води становить одну з  
екологічних  проблем  сучасності  і  в  цьому  напрямку  
напрацьовано  безліч  технологічних  засобів,  в  основі  яких  
лежать  фізико-хімічні  або  біохімічні  процеси  деградації  
шкідливих  включень.   Одним  із  сучасних  методів  очищення  
стічних вод підприємств є метод мікрофільтрації.

Мембранні методи засновані на поділі гомогенних або гетерогенних 
сумішей, що складаються з двох або більше компонентів,  за допомогою 
мембрани під впливом прикладеної до системи рушійної  сили. В якості 
такої  використовуються:  градієнт  концентрації,  наприклад,  в  процесах 
діалізу  і  осмосу;  градієнт  температури  –  термоосмос  і  мембранна 
дистиляція; електричного потенціалу – електродіаліз. Однак, найбільшого 
поширення  в  науці  і  промисловості  отримали  баромембранні  процеси, 
здійснювані під дією перепаду тисків – мікрофільтрація, нанофільтрація, 
ультрафільтрація  і  зворотний  осмос,  що  розрізняються  за  розмірами 
отворів (пор) застосовуваних мембран, а, отже, і за розміром поділюваних 
компонентів [1].

Мембрана являє собою селективно-проникний бар’єр, через який під 
впливом рушійної сили проходить потік суміші та розділяється на фільтрат 
і затримуваний концентрат (рис. 1):

Рисунок 1 – Схема процесу мембранного розділення
Де: 1 – ланка; 2 – мембрана.

Усі мембрани, використовувані в різних процесах, класифікуються в 
залежності від матеріалу, на основі якого вони виготовлені (рис. 2).
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Рисунок 2 – Класифікація мембран в залежності від матеріалу

Мікро- та ультрафільтрація (МФ та УФ) – це баромембранні процеси 
поділу,  в  яких  мембрани  не  пропускають  частинки  і  розчинені 
макромолекули розміром понад 0,1 мкм (МФ) і 0,003 мкм (УФ). 

Серед різноманітних промислових застосувань МФ і УФ є: холодна 
стерилізація  та  освітлення  напоїв  і  лікарських  речовин  в  харчовій  та 
фармацевтичній  промисловості;  у  біотехнології  МФ  і  УФ  особливо 
ефективні для концентрування клітин і як складова частина мембранного 
біореактора;  отримання  ультрачистої  води  в  напівпровідниковій 
промисловості;  витяг  металів у вигляді  колоїдних оксидів і  гідроксидів; 
обробка  стічних  вод;  безперервна  ферментація;  поділ  емульсій  масло  – 
вода; дегідратація латексів і т.д [2].

Переваги методів:
- невелика витрата енергії через відсутність фазових переходів;
- можливість  проведення  процесів  при  звичайних  температурах  без 

застосування хімічних реагентів;
- виділення  ланцюгових  продуктів  з  одночасним  очищенням  від 

органічних, неорганічних і бактеріальних забруднень;
- простота конструкцій апаратів.

Недоліки:
- виникнення  явища  концентраційної  поляризації,  що  полягає  в 

збільшенні концентрації розчиненої речовини на поверхні мембрани, 
що знижує продуктивність та термін експлуатації мембрани;

- проведення  процесу  при  підвищеному  тиску,  що  вимагає 
спеціальних ущільнень в апаратурі [3].
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Установка фільтрації Кросс-флоу дозволяє класифікувати достатню 
кількість частинок для промислового використання. Процес класифікації 
за  цією установкою автоматизує та оптимізує розподіл  частинок.  Схема 
обладнання [4] зображена на рисунку 3.

Рисунок 3 – Схема обладнання Кросс-флоу МФ
Де: 1– насос; 2 – вимірювач магнітного потоку; 3, 4 – датчики тиску; 

5  –  записувач  ретентату  (затриманого  матеріалу);  6  –  додатковий 
вимірювач потоку (витратомір); 7– термостат.

За  результатами  експерименту  на  даному  обладнанні  можливо 
запропонувати підприємствам удосконалену схему доочищення води від 
часток з розміром 0,1-10 мкм, що дозволить використовувати дану воду 
для потреб підприємства, в межах норм гранично допустимої концентрації 
(ГДК)  та  гранично  допустимого  скиду  (ГДС).  На  прикладі,  за 
удосконаленою  схемою  при  використанні  МФ,  доочищення  шахтних 
стічних вод  підприємства  «ОП шахта  1/3  Новогродівська»  на  установці 
фільтрації  Кросс-флоу зменшить  навантаження  на  навколишнє 
середовище, зокрема, на р. Солона та Казений Торець. Результати будуть 
описані у подальшій наукові роботі.
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УДК 628.19

АНАЛІЗ САНІТАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПИТНОЇ ВОДИ 
ТА НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ЇЇ МЕХАНІЧНОЇ ОЧИСТКИ

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

Донецький національний технічний університет

Неякісна, забруднена, шкідлива та жорстка вода є наслідком  
забрудненості  річок,  спуску  у  водойми  побутових  і  
промислових  стічних  вод,  радіації,  застарілих  та  зношених  
водоочисних  споруд.  Тимчасові  труднощі  на  території  
Донецької та Луганської областей не дозволяють долучити до  
процесу  очистки  водопостачальних  систем  сучасні  дорогі  
технології.  Саме  тому  механічний  засіб  очистки  
водопостачальних  систем  у  процесі  водопідготовки  є  
оптимальним варіантом, адже він дозволяє досить ретельно  
очистити  воду  від  домішок  і  знезаразити  її,  не  вимагає  
великих фінансових внесків і протягом достатньо довгого часу  
не потребує втручання.

Ключові слова: водопідготовка, контроль якості, якість води,  
санітарно-токсикологічний показник, перманганат натрію

Актуальність  очистки  питної  води  є  одним  з  найважливіших 
факторів існування людства. Відомо, що доросла здорова людина на 70 % 
складається із води, а інші 30 % – це органічні та неорганічні речовини. 
Зараз вода містить у собі надмірно багато життєво-небезпечних елементів, 
домішок, вірусів і банального сміття, що, звичайно ж, не найкращим чином 
впливає на людський організм.  Наприклад,  надлишок заліза у воді  несе 
серйозні наслідки, такі як алергічна реакція, порушення роботи печінки і 
репродуктивної  функції,  або  ж зовсім  –  зміна  складу  крові,  хром може 
викликати рак.

Загальноприйняті вимоги споживача води полягають у її безпеці для 
життя та здоров’я людини, а саме згідно Державних санітарних правил і 
норм  (ДСанПіН)  вода  повинна  відповідати  таким  гігієнічним  вимогам: 
бути  безпечною  в  епідемічному  та  радіаційному  відношенні,  мати 
сприятливі  органолептичні  властивості  та  нешкідливий  хімічний  склад. 
Для оцінки органолептичних властивостей води визначають її прозорість, 
запах, смак [1].

Основними з вимог є визначення головних хімічних включень:
- хлороформ – якщо питна вода з поверхневих вододжерел;
- хлор залишковий вільний та зв’язаний, озон, поліакриломід – у разі 

застосування в процесі водопідготовки відповідних реагентів;
- формальдегід – у разі озонування води в процесі водопідготовки;
- діоксид хлору та хлорити – у разі обробки води діоксином хлору в 

процесі водопідготовки [2].
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Згідно  ДСанПіН  2.2.4-171-10  якість  питної  води  забезпечується 
відповідними санітарно-хімічними показниками безпечності  (таблиця 1). 
Показник одиниць pH повинен витримуватися у рамках 6,5-8,5 [1].

Таблиця  1  –  Санітарно-хімічні  показники  безпечності  та  якості 
питної води

Найменування 
показників

Одиниці 
виміру

Нормативи для питної води

водопровідн
ої

з колодязів 
та каптажів 

джерел

фасованої,
з пунктів розливу 

та бюветів

1. Органолептичні показники

Запах: при 20 °C 
при 60 °C 

бали
≤2
≤2

≤3
≤3

≤0 (≤24)
≤1 (≤24)

Забарвленість градуси ≤20 (≤351) ≤35 ≤10 (≤204)

Каламутність
НОК

(1 НОК = 0,58 
мг/дм3)

≤1 (≤3,51);
≤2,6 (≤3,51) – 

для 
підземних 

вододжерел

≤3,5 ≤0,5 (≤14)

Смак та присмак бали ≤2 ≤3 ≤0 (≤24)

2. Фізико-хімічні показники

Водневий 
показник

Одиниці pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 (≥ 4,55)

Діоксид вуглецю %
не 

визначається
не 

визначається

0,2-0,3 – слабо-, 
0,31-0,4 – 

середньо-, 0,41-0,6 
– сильно-газована

Залізо загальне мг/дм3 ≤0,2 (11) ≤1 ≤0,2

Загальна 
жорсткість

ммоль/дм3 ≤7 (≤101) ≤10 ≤7

Загальна лужність ммоль/дм3 не 
визначається

не 
визначається

≤6,5

Загальний 
органічний 
вуглець

мг/дм3 ≤812 не 
визначається

≤3
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Йод мкг/дм3 не 
визначається

не 
визначається

≤50

Кальцій, магній мг/дм3 не 
визначається

не 
визначається

≤130, ≤80

Марганець мг/дм3 ≤0,05 (≤0,51) ≤0,5 ≤0,05

Мідь, 
нафтопродукти

мг/дм3 ≤1, ≤0,1
не 

визначається
≤1, <0,01

Перманганатна 
неокиснюваність

мг/дм3 ≤5 ≤5 ≤2 (≤54)

Поверхнево 
активні речовини, 
поліфос-фати (за 
PO4

3-)

мг/дм3 ≤0,5, ≤3,5

не 
визначається

<0,05, ≤0,6 (≤3,54)

Сульфати мг/дм3 ≤250 (≤5001) ≤500 ≤250

Сухий залишок мг/дм3 ≤1000 
(≤15001)

≤1500 ≤1000

Феноли леткі мг/дм3 ≤0,001
не 

визначається
<0,0005

Хлор залишковий 
вільний 
(зв’язаний )

мг/дм3 ≤0,5 (≤1,2) ≤0,5 (≤1,2) <0,05 (<0,05)

Хлориди мг/дм3 ≤250 (≤3501) ≤350 ≤250

Хлорфеноли, цинк мг/дм3 ≤0,0003, ≤1
не 

визначається
≤0,0003, ≤1

Є також багато показників з санітарно-токсикологічного стану води. 
Вони лімітують показники шкідливих хімічних забруднювальних домішок, 
що  насичують  воду,  наприклад,  алюміній,  діоксид  хлору,  пестициди, 
миш’як, ртуть та ін. [2].

Існують й інші органічні та неорганічні компоненти, які впливають 
на  якість  питної  води,  їх  показники  визначаються  при  pH=6,5-8,5  та 
коливаються у межах: органічні 0,001-0,07 мг/дм3, неорганічні у межах 50-
250 мг/дм3 [1].

Погіршення  органолептичних  властивостей  води  може  бути 
пов'язано  з  природними особливостями водойми  (будовою дна,  берегів, 
наявністю специфічної гідрофлори). Оптимальна температура питної води 
повинна бути  у  межах 7-10  °C.  Близько  до цих показників  знаходяться 
джерела  підземних  вод,  але  вони  відрізняються  своєю  температурною 
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нестабільністю.  При спуску у водойми побутових і промислових стічних 
вод  органолептичні  властивості  води  погіршуються,  що  свідчить  про 
санітарне  неблагополуччя.  Українці  п’ють  переважно  воду  з  річок  – 
це 80 % води,  решта  –  20  %  –  береться  з  підземних  прісних  вод. 
Національні  проблеми  з  якістю  питної  води  дуже  комплексні.  Зношені 
водопровідні  мережі,  насосні  станції  та  очисні  споруди,  застарілі 
технологічні процеси, а також недбале ставлення до очищення вод після 
використання  з  боку  місцевого  самоврядування  та  підприємств  різного 
рівня є причиною поганої якості питної води в нашій країні. Крім цього, в 
ході транспортування втрачається майже 25 % води.

Вода не насичена всіма потрібними властивостями для її подальшого 
використання  людиною  і  навпаки  забруднена  небезпечними 
компонентами,  тому  потребує  підготовки,  такої  як  фільтрація, 
пом’якшення,  дезінфекція  і  відстоювання.  Наявність  у  воді  важких 
домішок та сторонніх елементів є фізичним небезпечним фактором, який 
негативно  впливає  на  якість  води  та  є  причиною  нанесення  шкоди 
здоров’ю  людини.  Для  видалення  таких  компонентів  використовують 
механічний спосіб очистки.  Його суть полягає у тому, щоб за допомогою 
фільтрації,  відстоювання або проціджування затримати важкі домішки у 
вигляді  піску,  глини  або  іншого  сміття  у  воді.  Цей  етап  допомагає 
підготувати  воду  до  очищення  іншими,  більш  ретельними  способами 
очистки води. 

Якщо розглянути механічний спосіб очистки води з  промислового 
боку,  а  саме  очистки  побутових  стічних  вод,  то  такий  спосіб  дозволяє 
виділити  до  60-75  %  нерозчинних  домішок,  а  на  промислових 
підприємствах  взагалі  до  95  %  і  одночасно  з  чистою  водою  отримати 
корисні домішки, які надалі використовують на виробництві.

Якщо  вода  містить  велику  кількість  піску,  має  мутний  колір,  то 
обов’язковим атрибутом у системі є промисловий фільтр – механічний або 
сорбційний.  Їх  пряме  призначення  видаляти  з  води  пісок,  неприємний 
запах  і  мутність  [3].  Фільтруючою  основою  в  сорбційному  фільтрі  є 
активоване  вугілля,  в  механічному  фільтрі  –  гравійна  засипка  різного 
ступеня помелу або сітки з різними отворами по діаметру. І чим ближче до 
виходу  з  механічного  фільтра,  тим  вужчими  повинні  бути  отвори. 
Доглядати  за  таким  промисловим  фільтром  досить  просто.  Фільтри 
потрібно змінювати раз в 5 років, а промивати сітки потрібно звичайною 
водою в зворотному напрямку.

Якщо у воді є надлишок заліза або наявна велика кількість бактерій і 
вірусів, то система очищення води в обов'язковому порядку буде містити 
швидкі  фільтри  водопідготовки.  Варіацій  подібного  обладнання  не  так 
багато. Є як хімічні, так і фізичні пристрої. Класичним обеззалізнювачем з 
зеленим  марганцевим  піском  вважається  реагентний  пристрій. 
Відновлюють  цей  пісок,  який  добре  усуває  домішки  заліза  з  води,  за 
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допомогою звичайної марганцівки. Але при цьому пісок злежується, через 
це його частіше доводиться змінювати.

І хоча експерти стверджують, що українська питна вода відповідає 
європейським  стандартам,  більшість  міст  України  дуже  часто 
спостерігають  зі  своїх  кранів  жахливу  рідину  невідомого  походження. 
Основною  причиною  є  катастрофічний  стан  водопровідних  систем, 
більшості  з  яких  вже  давно  більше  ніж  50  років,  а  їх  заміна  коштує 
шалених  грошей,  тому  ця  проблема  залишається  хронічно  не 
вирішуваною.

Контроль  за  якість  води  проводить  Державна  санітарна  служба. 
Близько  19  тисяч  централізованих  систем  питного  водопостачання 
контролюються  санітарно-епідеміологічними  станціями.  Але  кількість 
водопроводів, які не відповідають нормам, постійно збільшується. Згідно 
даних  експертів інформаційної кампанії ГО «Сильніші разом»,  з 127398 
досліджень питної води, що проводились у 2015 році, за бактеріологічними 
показниками  відхилення  встановлено  у  6,4  %  досліджень.  Зі  151432 
санітарно-хімічних досліджень  відхилення  були  у  9,3  %.  У питній  воді 
децентралізованого водопостачання ці  цифри виявилися більшими в  2-3 
рази.  Майже  кожна  4  проба  мала  перевищений  вміст  нітратів,  а  цей 
елемент сприяє утворенню злоякісних пухлин.

За даними підприємства «БІЛОЦЕРКІВВОДА» 18 жовтня 2016 року 
для представників найкрупніших водоканалів країни пройшов навчальний 
семінар  на  тему  «Перманганат  натрію  –  інноваційний  метод  очистки 
питної  води.  Європейський  досвід».  Питання  заходу  полягали  у 
безпечному  використання  перманганату  натрію  в  технології  очищення 
води  та  в  інноваційному  підході  до  очищення  води  з  використанням 
перманганату  натрію,  його  впровадженні,  технології  очищення  і  хімії 
процесу.

Перманганат  натрію  (торгова  марка  CARUSOL)  – окиснювач,  що 
застосовується  для обробки питної  води.  Він забезпечує ефективне 
видалення  заліза  та  марганцю, нейтралізує присмаки  та  запах,  видаляє 
побічні  продукти,  зменшує вміст радію та прибирає забарвленість води. 
Застосування цієї схеми підготовки води є недосконалим через транспортні 
обмеження,  труднощі  підготовки  необхідної  документації  на  ввезення 
імпортного товару СARUSOL в Україну. Але використання перманганату 
натрію є проривом у вітчизняній технології очистки води.

У  даному  дослідженні  був  проаналізований  стан  питної  води  в 
Україні і виявлено, що вода містить у собі велику кількість небезпечних 
для здоров’я людини домішок та включень. Це пов’язано із недостатньою 
фільтрацією  води  і  застарілими  трубопровідними  системами.  Згідно 
аналізу  нормативних показників  і  реальної  ситуації  виявлено,  що питна 
вода, яка подається споживачу через застарілі водопостачальні системи, є 
не досить безпечною і саме тому потребує механічної очистки.

http://strongertogether.org.ua/
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕРИКОНІВ ДОНБАСУ

Смоляга В.Г, Парфенюк О.С.

Донецький національний технічний університет

Гірнича  промисловість  в  Україні  є  однією  з  найбільш 
розвинених  галузей  протягом  багатьох  років.  Особливого  
розвитку  видобуток  кам'яного  вугілля  досяг  в  східних  
областях. Однак очевидно, що зі зростанням продуктивності  
та  ефективності  видобутку  неухильно  зростає  кількість  
супутніх  відходів  виробництва.  За  технологією  
гірничодобувних підприємств прийнято складувати відходи в  
насипні  споруди  просто  неба,  т.  н.  терикони.  Такий  спосіб  
зберігання  має  свої  недоліки,  які  зі  збільшенням  обсягу  
накопичуваних  відходів  переросли  в  ряд  технологічних  і  
екологічних  проблем.  У  даній  статті  висвітлено  проблему  
надмірного скупчення териконів в Донецькій області, а також 
проведений аналіз найбільш ефективних шляхів їх утилізації з  
урахуванням нинішнього розвитку переробних технологій.

На  території  Донбасу,  на  2009  рік,  налічувалося  понад  1200 
териконів.  Природні  відвали  прийнято  ділити  на  палаючі  та  згаслі. 
Палаючі відвали відрізняються особливою екологічною небезпекою через 
високу  токсичність  викидів  продуктів  горіння,  а  також  високою 
небезпекою  робіт  при  їх  обслуговуванні.  Серед  582  відвалів, 
зареєстрованих тільки в Донецькій області, палаючими визнано 132. Серед 
усіх териконів області в експлуатації за даними на 2009 рік знаходилося 
126,  з  яких  60  продовжували  горіти.  Зауважимо,  що  більша  частина 
відвалів  в  регіоні  згаслі.  Згаслі  відвали  шахт,  хоч  і  несуть  меншу 
екологічну  небезпеку,  в  порівнянні  з  палаючими,  але  в  той  же  час 
займають  значно  більші  земельні  майданчики,  які  в  перспективі  могли 
використовуватися  для  будівництва  або  інших  господарських  потреб. 
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Процес  створення  териконів  відбувається  стрімко  внаслідок  великої 
кількості  відходів,  одержуваних при  видачі  вугілля.  Так  на  1,5  млрд  т. 
гірничої маси в відвали йде 1,05-0,9 млрд т. відходів, що становить 60-70% 
від загальної кількості. Таке стрімке створення сховищ відходів за останні 
десятки років переросло з промислової проблеми гірничодобувної галузі в 
екологічну проблему регіону.

Рисунок 1 — Проблеми, викликані надмірним накопиченням відвалів

З  точки  зору  раціонального  використання  земельних  ресурсів, 
відкриті терикони являють собою поклади цінного будівельного матеріалу. 
Порожня порода, крім наявності в ній залишків вугілля, включає комплекс 
цінних  металів,  мінералів  і  органічних  сполук,  утворених  осадовими 
породами,  що  мають  унікальні  властивості.  Основу  горілої  породи 
складають  глинисті  сланці,  наприклад  каолініт,  що  широко 
використовується  в  будівельній  промисловості.  З  огляду  на  те,  що  всі 
терикони  проходять  стадію  горіння,  глинисті  сланці  в  складі  згаслих 
териконів мають різну ступінь випалу.

Великий  вплив  на  хімічний  склад  і  фізико-механічні  властивості 
горілої  породи має  технологія  насипання  терикону  і  процес  протікання 
горіння.  Відомо,  що  через  наявність  певної  частки  горючих  речовин 
терикони  схильні  до  самозаймання,  при  якому  відбувається  випал 
безпосередньо  всередині  відвалу.  Температура  випалу  може  досягати 
1200°C. З огляду на неоднорідність внутрішньої структури насипу, процес 
горіння проходить нерівномірно по перетину відвалу. З цього випливає, що 
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в згаслих териконах зустрічається як повністю оплавлені частинки породи, 
так і абсолютно необпалені, що спонукає до попередньої класифікації при 
переробленні.

Рисунок 2- Усереднений склад порід відвалів в Донецькому регіоні 

При  горінні  в  аерованих  умовах  відбувається  утворення 
кисневмісних речовин: гематиту, ангідриту, вапна, переклаза тощо. У свою 
чергу,  при  горінні  в  неаерованому  просторі  утворюються  карбіди  та 
моносульфіди  заліза,  ольгаліт,  флюорит,  анортіди  та  ін.  Найбільший 
інтерес в якості будівельних матеріалів становлять оксиди, що утворилися 
в процесі горіння.

Рисунок 3 — Співвідношення оксидів в горілих породах Донецького 
регіону
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Вчені  різних  галузей  донині  пропонують  варіанти  утилізації 
порожньої  породи  териконів.  Особливий  розвиток  отримали  ідеї 
виробництва  стінових  керамічних  матеріалів  з  використанням  порожніх 
порід, виробництва штучних пористих заповнювачів бетонів (аглопориту), 
використання горілої породи в якості підстилаючих шарів автомобільних 
доріг. Крім того, горіла порода може бути використана при виробництві 
силікатної цегли, важких бетонів, тротуарної плитки, бордюр. Основними 
критеріями при виборі шляху застосування порід є

- токсичність;
- хіміко-мінералогічний склад;
- ступінь випалу;
- дисперсність компонентів;
- водо-в'яжучі відносини;
- ступінь ущільнення.

Зауважимо,  що  основний  напрямок  застосування  горілих  порід 
лежить в області будівництва і виробництва будівельних матеріалів. Однак 
для  виробів,  які  передбачають  застосування  на  відкритому  повітрі  в 
морозному кліматі  горіла  порода  в  чистому вигляді  не  підходить  через 
свою  низьку  морозостійкість,  що  пов'язано  з  наявністю  органічних 
домішок, а також оксидів кальцію і магнію, утворених при випалюванні.

Як  говорилося  раніше,  нерівномірність  випалу  породи  в  териконі 
призводить  до великих відмінностей за  складом і  структурою породи в 
залежності  від  місця  її  розташування.  Отже,  для  отримання  матеріалу, 
придатного  для  подальшого  використання,  необхідно  проводити 
попередню класифікацію за фізико-механічними або хімічними ознаками, 
в залежності від кінцевої мети застосування. Альтернативним варіантом є 
штучний  випал  породи  безпосередньо  перед  складуванням  її  у  відвал, 
однак він застосовний лише до териконів, що знаходяться в експлуатації.

Попри  свою  перспективність,  в  Україні  галузь  перероблювання 
промислових відходів знаходиться в жалюгідному стані - з 110-120 млн т. 
відходів на 2009 рік використовуються для перероблення близько 15-20%, 
а  в  теперішній  час  значно  менше.  Відомо,  що  процеси  вторинного 
перероблення  сировини  енергоємні  та  мають  більш  тривалий  період 
окупності  в  порівнянні  з  видобувною  галуззю.  З  іншого  боку, 
перероблення відвалів пустої породи має ряд глобальних переваг:

- поліпшення екологічної обстановки;
- виробництво більш дешевої заміни дорогої сировини;
- забезпечення ринку праці новими робочими місцями;
- розвиток галузі перероблення в цілому

На закінчення варто відзначити, що згаслі шахтні відвали являють 
собою цінні поклади ресурсів, якщо розглядати їх з точки зору будівельної 
промисловості.  При  проведенні  досить  глибокого  аналізу  фізичних, 
хімічних  і  механічних  властивостей  порід  відвалів  та  розробки 
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ефективного способу їх класифікації можлива розробка нової техніки та 
технології  утилізації  породних  відвалів  Донецького  регіону  з  метою 
поліпшення  екологічної  ситуації,  а  також  підвищення  ефективності 
ресурсозаощадження.
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ПОРІВНЯННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТА ТЕОРЕТИЧНИХ 
ДАНИХ ЩОДО МАСОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ШНЕКОВИХ 

ЖИВИЛЬНИКІВ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Витвицький В.М., Мікульонок І.О., Сокольський О.Л.

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

У  роботі  приведено  результати  порівняння  
експериментальних  та  теоретичних  даних  щодо  масової  
продуктивності  шнекових  живильників  для  двох  типів  
полімерних  гранул  –  сополімеру  етилену  з  вінілацетатом 
(севілену) та поліетилену високої густини

The  paper  shows  the  comparison  results  of  experimental  and  
theoretical data on the mass performance of screw feeder for two  
types  of  polymer  granules,  such  as  the  copolymer  of  ethylene-
vinylacetate and the high density polyethylene 

Системи  дозування  сипких  матеріалів  широко  застосовуються  в 
хімічній, будівельній, харчовій та фармацевтичній галузях промисловості, 
у тому числі і для приготування різних сумішей. Точність дозування в цих 
системах  є  функцією  значної  кількості  систематичних  і  випадкових 
чинників:  величини, форми і  взаємного розташування окремих частинок 
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матеріалу;  коефіцієнтів  тертя  та  зчеплення  частинок  одна  з  одною  і  з 
конструктивними елементами живильника; відносної вологості матеріалу і 
повітря в приміщенні;  величини нахилу живильника до рівня горизонту 
тощо  [1].  Наведені  чинники  є  визначальними  для  розрахунку 
технологічних режимів  перероблення  матеріалу  та  проектування  нового 
обладнання. 

Для  подачі  порошкоподібних  матеріалів,  подрібнення  яких 
допускається технологічним процесом, застосовуються так звані шнекові 
живильники, основним робочим органом яких є обертовий шнек.

Метою  роботи  є  порівняння  експериментальних  та  теоретичних 
даних  щодо  масової  продуктивності  шнекових  живильників  для  різних 
типів полімерних матеріалів. 

Авторами  було  проведено  експериментальні  дослідження  та 
теоретичні  розрахунки  [2–3]  процесу  транспортування  полімеру  у 
шнековому  живильнику  (рис.  1)  для  гранул  сополімеру  етилену  з 
вінілацетатом  (севілену)  марки  11104-030  (ТУ  6-05-1636–97)  та  гранул 
поліетилену високої густини марки 15803-020 (ГОСТ 16337–77) (рис. 2).

Рис. 1 – Основні геометричні розміри шнекового живильника

а б
Рис. 2 – Фотознімки полімерних гранул, що використовувались при 

проведенні експериментів (пояснення в тексті)

На  рис.  3–4  зображено  апроксимуючі  криві,  що  показують 
залежність  масової  продуктивності  шнекового  живильника  П,  кг/с  та 
потужності  процесу  N,  Вт  від  частоти  обертання  шнека  n,  об/с,  які 
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побудовано  з  використанням  лінійної  або  поліноміальної  апроксимації. 
Середнє значення достовірності апроксимації кривих не нижче 0,95.

Рис. 3 – Залежність масової продуктивності шнекового живильника П, кг/с 
від частоти обертання n, об/с для севілену: 1 – дані, отримані теоретично; 

2 – експериментальні дані

Рис. 4 – Залежність масової продуктивності шнекового живильника П, кг/с 
від частоти обертання n, об/с для поліетилену: 1 – дані, отримані 

теоретично; 2 – експериментальні дані

З  зазначених кривих видно,  що масова  продуктивність  шнекового 
живильника  лінійно  залежить  від  збільшення  частоти  обертання  шнека, 
пропорційно збільшуючись при збільшенні частоти. При цьому, значення, 
отримані  теоретичним шляхом дещо більші  (див.  рис.  3-4)  за  значення, 
отримані експериментальним шляхом для обох типів матеріалу.

Також видно,  що зі  збільшенням частоти обертів  розбіжність  між 
теоретичними  та  експериментальними  даними  зростає,  причому  для 
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севілену (рис. 3) початкова відмінність складає близько 18 %, а кінцева – 
близько  28 %;  для  поліетилену  –  початкова  відмінність  близько  4 %, 
кінцева  близько  12 %.  Вказані  розбіжності  можуть  бути  пояснені 
деформацією гранул полімеру та їх потраплянням в зазори між шнеком та 
корпусом. Це також спричиняє стрибки у споживання потужності привода, 
а також деформування й подрібнення деякого відсотка гранул.
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ОПЫТНЫЕ КОКСОВАНИЯ УГОЛЬНОЙ ШИХТЫ С 
МОДИФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ НА ЧАО «АКХЗ»

Зеленский О.И, Скрипченко Н.П

ЧАО «АКХЗ», ГП «УХИН»

Приведены  результаты  исследований  по  улучшению  
качественных характеристик доменного кокса, полученного из  
модифицированной  угольной  шихты на  ЧАО  «АКХЗ»  путем 
введения в нее тонкоизмельченных корундовых материалов.

The results of studies on improving the qualitative characteristics  
of metallurgical coke obtained from modified coal blend at PJSC  
"AKHZ" by introducing finely divided corundum materials into it  
are presented.

Кокс  в  доменной  плавке  служит  источником  тепла  и 
восстановительного  газа,  а  также  источником  углерода  для  насыщения 
чугуна и активации горна. Кокс в столбе шихтовых материалов в доменной 
печи  является  своеобразным  конструкционным  материалом, 
обеспечивающим  проницаемость  этого  столба  и  создающим  для  него 
опору.  Никакой другой компонент доменной шихты не может заменить 
кокс для выполнения данных функций. Выполнение этих функций кокса 
зависит  от  его  физико-химических  свойств  и  оказывает  значительное 
влияние на ход доменного процесса [1]. Работа доменных печей с высокой 
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производительностью,  большой  продолжительностью  службы  и  низким 
расходом  кокса  достижима  только  при  использовании 
высококачественных  шихтовых  материалов  ―  железорудного  сырья  с 
высоким содержанием железа и кокса высокого качества. 

Для производства качественного доменного кокса, коксохимические 
заводы должны использовать высококачественный коксующийся уголь с 
определенным петрографическим, минеральным составом и очень низким 
содержанием  серы.  Большая  часть  коксующихся  углей,  добываемых  в 
Украине, имеет большое содержание серы и в среднем позволяет получать 
кокс с показателями реакционной способности (CRI) и послереакционной 
прочности (CSR) в пределах 40% [2].

Отсюда  возникает  интерес  к  проблеме  целенаправленного 
воздействия  на  процессы,  протекающие  на  стадии  пластического 
состояния  углей  при  коксовании,  обусловленный  поисками  путей 
регулирования качества кокса и расширением сырьевой базы коксования в 
условиях дефицита хорошо спекающихся углей. Одним из решений этой 
проблемы может послужить воздействие на свойства угольных шихт путём 
введения в них различных добавок [3].

Целью  данной  работы  являлось  исследование  возможности 
повышения  качественных  показателей  кокса  с  помощью  объемно-
модифицирующих  присадок  (кристаллические  α-модификации  оксида 
алюминия и карбида кремния), путём модифицирования его изотропных 
участков в анизотропные на стадии пластического состояния.

Исследования проводили в промышленных условиях ЧАО «АКХЗ» 
методом ящичных коксований на бат. № 1. В качестве экспериментальной 
шихты,  т.е.  шихты  для  внесения  присадок,  была  отобрана 
производственная шихта УПЦ-1. 

В  качестве  присадок  в  шихту  для  улучшения  качества  кокса 
использовали  кристаллические  (α-модификация)  порошки  оксида 
алюминия  (корунд)  и  карбида  кремния  с  разным  уровнем  измельчения 
(микронностью). Присадки вносили в шихту в количестве 0,25-0,5 % (по 
массе) путём механического перемешивания присадки с навеской шихты 
для ящичного коксования (8 кг).

Полученные  коксы  в  ходе  ящичных  коксований  исследовали  по 
основным физико-химическим свойствам для определения оптимального 
уровня и вида присадки.

Лучшие  результаты  по  улучшению  показателей  кокса  CRI/CSR 
получены  с  помощью  присадок:  α-Al2O3 (<80  мкм, 0,25  %);  α-SiC 
вибромолотый (<12 мкм, 0,125 %) и α-SiC (<150 мкм, 0,25 %). Добавление 
остальных присадок показало либо незначительное ухудшение показателей 
CRI/CSR  или  на  уровне  значений  эталонного  кокса,  в  пределах 
погрешности определения этих показателей.
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Улучшение  показателей  CRI/CSR  кокса  с  присадками 
подтверждается  также  некоторыми  другими  анализами  физико-
химических свойств кокса (структурная прочность по Грязнову, горючесть 
и пористость).

Таким  образом,  на  основании  проведённых  исследований  можно 
сделать следующие выводы: 

1. Введение неспекающихся добавок в определённой концентрации 
(0,25  % масс.)  позволяет  воздействовать  на  процессы,  протекающие  на 
стадии  пластического  состояния  для  улучшения  прочностных  свойств 
кокса.

2.  Установлено,  что  внесение  определённых  видов  объемно-
модифицирующих присадок в шихту для коксования в количестве не более 
0,25  %  по  массе,  главным  образом,  влияет  на  улучшение  показателей 
CRI/CSR кокса. 

Наиболее  оптимальные  результаты  по  улучшению  качественных 
показателей  кокса  из  шихты  УПЦ-1  ЧАО  «АКХЗ»  получены  на 
следующих присадках: 

-  α-Al2O3 (<80  мкм,  0,25  %  масс.):  снижение  CRI  на  4,1  %  и 
повышение CSR на 5,5 %; 

- α-SiC вибромолотый (<12 мкм, 0,125 % масс.): снижение CRI на 3,7 
% и повышение CSR на 6,1 %; 

-  α-SiC  (<150  мкм,  0,25  %  масс.):  снижение  CRI  на  5,2  %  и 
повышение CSR на 6,2%. 

3.  Влияние  определённого  типа  присадки  на  качество  кокса, 
существенно зависит от  марочного  состава  шихты.  Применение данных 
присадок особенно актуально для шихт с пониженной спекаемостью. 

4.  Внесение  присадок  в  шихту  можно  осуществлять  с  помощью 
питателя  (по  типу  шнекового  или  др.),  подающего  дозированное 
количество присадки (0,25 %) на ленточный конвейер с шихтой. Питатель 
должен  быть  установлен  на  участке  перед  дробилкой  окончательного 
дробления шихты (< 3 мм). В таком случае эта дробилка будет исполнять 
роль  смесителя,  т.к.  одним  из  условий  получения  высококачественного 
кокса с помощью присадок, является их равномерная степень смешения во 
всем объёме угольной шихты.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВІТРЯНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Близнюк Є.В, Чашко М.В.

Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний 
університет»

В роботі запропонований метод визначення сприятливих місць  
установки  вітрових  електрогенераторів  в  околиці  
поверхневого комплексу шахти.

Ключові  слова:  вітряні  електростанції,  вітряки,  SolidWorks,  
3D модель, електроенергія.

The  paper  presents  a  method  for  determining  favorable  places  
installation of wind generators in the vicinity of the surface mine  
complex.

Keywords:  wind  power,  windmills,  SolidWorks,  3D  model  
electricity.

З кожним роком ціни на електроенергію ростуть, і все популярнішим 
стає  нетрадиційні  способи  отримання  енергії.  Одним  з  них  є  вітрові 
електростанції. Енергія вітру, дешева і поновлювана. У вітряної енергії є 
свої особливості, які ми і розглянемо в цій статті.

Донецька область географічно розташувалася на Донецькому кряжі і 
знаходиться на височині, тому вітру тут сильніші, ніж на інших територіях 
України.  Розглянемо  використання  вітряних  електростанцій  на 
підприємство на прикладі ШУ «Покровське». Дана шахта розташувалася 
48 ° 16'55 "пн.ш.; 37 ° 10'33 "сх..д.; 199 м. над рівнем моря, і знаходиться за 
населеними пунктами, що на руку для вітрової енергетики: вільні території 
для розташування вітряків недосяжність шуму до житлових будинків.

Встановити вітряну електростанцію де завгодно не вийде. Для цієї 
мети підходять тільки ті райони, де спостерігаються постійні сильні вітри. 
Але  і  тут  є  свої  нормативи.  Якщо в  місцевості  переважно дме  вітер  зі 
швидкістю від 4,5 м / с, то будівництво вітряної станції буде ефективним. 
Причому,  таку  електростанцію можна будувати  як  окремо,  так  і  кілька 
станцій,  об'єднаних  в  систему.  Таким  чином  досягається  максимальний 
енергетичний ефект при істотній економії на будівництві та оснащенні.
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У  даній  статті  я  хочу  провести  розрахунки  по  території  ШУ 
«Покровське» для того щоб надалі впровадити вітряні електростанції  на 
цю шахту.

На найближчих територіях немає ні кряжів ні глибоких западин, які 
сильно б впливали на завихрення вітру.  На південному сході від шахти 
знаходиться терикон, висота якого не перевищує 20 метрів. [1]

Рисунок 1 – Зображення терикона на карті зі спутника

Рисунок 2 – Спрощена модель терикона в SolidWorks
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Рисунок 3 – Тривимірна модель терикона

Максимальна  сила  вітру  на  території  не  перевищує  4м  /  с,  а 
мінімальна близько 2м / с. [3]

Рисунок 4 – Середні швидкості вітру по місяцям[2]

Вітер в основному східний і північно-східний.

Рисунок 5 - Повторюваності напрямку вітру по румбам в% [2]
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Решта  географічні  викривлення  території  це  балки  і  невисокі 
пагорби.

Рисунок 6 – Зображення ШУ «Покровске» на карті зі спутника

Рисунок  7  –  Зображення  основних  будівль  ШУ  «Покровске»  в 
SolidWork
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Рисунок  8  –  Тривимірна  модель  поверхнісного  комплексу  ШУ 
«Покровске»

Рисунок 9 – Симуляція потоків вітру на території ШУ «Покровске» з 
допомогою SOLIDWORKS FloXpress

Рисунок 10 – Потоки повітря в SOLIDWORKS FloXpress
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Для  більш  докладних  розрахунків  і  більш  докладної  симуляції 
потрібно  використовувати  SolidWorks  Simulation,  а  не  SOLIDWORKS 
FloXpress.

Висновки
Найбільш  сприятливими  місцями  для  установки  вітряних 

електростанцій є територія між ШУ «Покровське» і териконом, адже через 
«підтискання»  повітряних  потоків  швидкість  вітру  в  даному  місці  буде 
збільшуватися.  А також раціональним є розташування вітряків на дахах 
будівель самої шахти.
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ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ 
СУШІННЯ ЗЕРНА НА ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ КОМПЛЕКСАХ
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У статті розглянуті методи побудови математичної моделі  
технологічного  процесу  сушіння  зерна  на  зернопереробному  
комплексі, та можливості її програмної реалізації.

The  article  describes  methods  of  constructing  a  mathematical  
model of the process of drying grain to grain-processing complex,  
and the possibility of its software implementation.

Для  оптимального  управління  технологічним  процесом 
використовуються інтегровані автоматизовані системи управління (ІАСУ), 
що  поліпшують  якість  продукції  шляхом  злагодженої  роботи  окремих 
автономних частин системи. Інтеграція розрахована на отримання більш 
досконалих  форм  взаємодії  АСУ  різних  рівнів  шляхом  комплексного 
підходу  до  проблем  управління  виробництвом.  Ключову  роль  в  ІАСУ 
займає модель конкретного технологічного процесу. 
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Технологічний  процес  зернопереробного  комплексу  включає 
наступні  типові  операції:  приймання  зерна,  зберігання,  перероблення, 
відвантаження.  Головною  особливістю  зернової  маси  є  життєдіяльність 
зерна, що виявляється в його диханні та приводить до втрати в масі сухих 
речовин  і  зміни  якості  зерна,  підвищення  вологості  зерна  і  вологості 
повітря  міжзернового  простору,  збільшення  температури  зернової  маси. 
Тому  при  зберіганні  важливо  своєчасно  контролювати  параметри 
зерномаси  та  при  необхідності  застосовувати  процес  сушіння  з  метою 
запобігання  погіршення  якості  зерна.  Розглянемо  методи  побудови 
математичної  моделі  процесу  сушіння,  та  можливості  її  програмної 
реалізації.

Для узагальненого уявлення процесу складають операційну схему, 
яка  показує  технологічні  зв'язки  між  основними  підсистемами  даного 
виробництва  і  на  її  основі  розробляють  графічні  топологічні  моделі 
системи  сушіння  зерна:  матеріальні  і  теплові  потокові  графи, 
інформаційно-потокові  мультиграфи  і  сигнальні  графи.  Застосовують 
чотири способи кодування графічних моделей: матриці процесу, потоків, 
суміжності та інциденцій, які дозволяють представити їх в цифровій формі 
і використовувати для аналізу комп'ютерні технології.

В роботі [1] була розвинута математична модель, у відповідності до 
якої віброшар сипкого матеріалу представлений як суцільне середовище з 
особливою реологією, в якому, за рахунок підведеної зовнішньої вібрації, 
поширюються нелінійні хвилі деформації. На основі вказаної моделі було 
розроблено  систему  автоматизованого  моделювання  гідродинаміки 
віброшарів «Виброслой 1.0».

Кінетична модель сушки – це зміна середньої вологості зерна в часі. 
Особливість опису кінетики зміни вологості зерна в процесі сушіння та, 
що крива має точку (критична вологість), яка розділяє процеси сушіння на 
періоди  постійної  та  падаючої  швидкості.  Перший  період  описується 
рівнянням прямої, а другий - кривою, найчастіше експонентою.

Для  першого  періоду  швидкість  сушіння  постійна,  тобто,  де  – 
вологість зерна, – час.

Другий  період  можна  описати  рівнянням  виду  ,  де  –  швидкість 
сушіння  в  перший  період  часу,  –  коефіцієнт,  що  визначається 
експериментально.

Для програмної реалізації кінематичної моделі процесу сушки можна 
використовувати  проблемно-орієнтовані  мови,  мови  програмування 
високого рівня, пакет моделювання MATLAB. Система MATLAB є однією 
з  найбільш  відомих  систем  комп'ютерної  математики  і  являє  собою 
інтегровану  програмну  середу  для  виконання  чисельних  розрахунків, 
комп'ютерного  моделювання  та  обчислювальних  експериментів,  що 
охоплюють  різні  області  класичної  та  сучасної  математики,  а  також 
найширший спектр інженерних додатків [2].
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Для адекватного представлення структури складних організаційно-
технологічних систем, до яких відносяться і зернопереробні комплекси, а 
також логіко-часових особливостей процесів їх функціонування доцільно 
застосовувати  мережі  Петрі,  які  є  математичною  моделлю  для 
представлення  структури  і  аналізу  динаміки  функціонування  систем  в 
термінах «умова-подія». Для програмної реалізації моделі технологічного 
процесу  представленого  в  мережах  Петрі  можна  використовувати 
проблемно-орієнтоване середовище GPSS. Програмна реалізація моделі в 
GPSS дає можливість отримати необхідну інформацію про всі процеси, що 
відбуваються в системі.

На  основі  викладених  методів  і  можливих  підходів  до  складання 
математичних моделей процесу сушіння зерна та їх програмної реалізації 
можна  зробити  висновок,  що  їх  використання  доцільне  для  отримання 
кількісної оцінки технологічного процесу та його вдосконалення, особливо 
для  вирішення завдань,  які  неможливо вирішувати експериментальними 
методами в виробничих умовах або на фізичних моделях.
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ГВУЗ «Днепровский национальный университет им. Олеся Гончара»

В работе проведено исследование процесса 3D-моделирования,  
как  перспективного  и  часто  используемого  для  
предотвращения  аварий  при  запуске  и  полете  ракетно-
космической техники (РКТ), с целью сократить возможность  
нанесения  вреда  окружающей  среде  токсичными 
компонентами топлива.

The study of the 3D modeling process as a promising and often  
used to prevent accidents at launch and flight of rocket and space  
technology (RST) was conducted in order to reduce the possibility  
of harm to the environment by toxic components of fuel.
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Использование  ракетно-космической  техники крайне  необходимый 
процесс, который нуждается в точном проектировании не только РКТ, но и 
в более подробном моделировании процессов, которые происходят как в 
узлах  РКТ,  так  и  снаружи  его.  Потому  что  в  случае  аварии,   как  при 
запуске, так и в процессе полёта, убытки, нанесённые окружающей среде, 
будут огромные.  

На данном этапе эти методы предотвращения внештатных ситуаций 
РКТ  находятся  в  стадии  развития,  и  продолжают  постоянно 
совершенствоваться.  Существует  множество  графических  программных 
пакетов,  которые  адаптированы  под  разный  уровень  знаний  в  области 
проектирования.  Что  значительно  расширяет  возможности  анализа 
процессов в РКТ вследствие более полной детализации изделия. Следует 
отметить, что не все программы имеют прямую связь с 3D-печатью, иногда 
для создания качественной модели необходимо совмещать ряд пакетов. 

Применение  3D-  графики  для  создания  3D  -моделей  зависит  от 
умения проектировщика использовать соответственное ПО. 3D- графика - 
это  моделирование  объёмных  моделей  с  помощью  специального 
программного  обеспечения,  которое  позволяет  максимально  точно,  до 
размеров, отобразить выбранный предмет или объект. Так же, трёхмерная 
графика позволяет чётче отобразить всю сущность модели: некоторые её 
свойства,  а  также  особенности  построения  и  роботы,  до  наименьших 
деталей.  Одним из  наиболее  актуальных  вопросов  являются  программы 
для  создания  моделей  для  3D-печати.  Важно  понимать,  что  не  все 
программы  имеют  прямую  связь  с  3D-печатью,  иногда  для  создания 
качественной модели необходимо совмещать ряд пакетов. 

Для  лучшего  понимания  процесса  создания  3D  модели  нужно 
рассмотреть  алгоритмы  ее  моделирования.  Здесь  перечислены 
математические  подходы,  интегрированные  в  том  или  ином  виде  в 
программное обеспечение, и выделяют по своим возможностям различные 
алгоритмы для создания одной и той же модели, каждая из которых имеет 
своеобразные  свойства.  Всего  на  сегодня  все  алгоритмы  для  создания 
технических моделей можно разделить на три категории:

Полигональное моделирование Большая часть 3D -моделей сегодня 
строится  как  текстурированные  многоугольные  модели  на  основе 
полигональной  сетки,  поскольку  они  достаточно  гибкие  и  компьютер 
может  отрендерить  их  достаточно  быстро.  Однако  многоугольники 
являются  плоскими  и  могут  только  примерно  передать  изогнутые 
поверхности,

Моделирование  с  помощью  сабдивов  -  один  из  современных 
алгоритмов,  который прогрессивно развивается и все более  увеличивает 
конкуренцию двум предыдущим.
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Процедурное  моделирование  -  такое  моделирование  позволяет 
оперировать  масштабными  проектами,  поэтому  используется  крупными 
студиями компьютерной графики;

Для создания 3D -модели важно выбрать  метод подхода к  началу 
моделирования.

Современное  программное  обеспечение  позволяет  использовать 
независимо  от  алгоритма  моделирования  различные  подходы  для 
построения модели. Например, моделирование с помощью примитивов – 
это  моделирование  с  помощью  простых  геометрических  фигур  (шары, 
цилиндры,  конусы  и  т.д.),  которые  используются  как  кирпичики  при 
построении сложных объектов. Преимуществом метода является быстрое и 
лёгкое  построение,  а  также  то,  что  модель  является  математически 
определенной  и  точной.  Некоторые  программы  могут  рендерить  из 
примитивов  направления,  другие  используют  примитивы  только  для 
моделирования,  а  позже  конвертируют  для  дальнейшей  работы  или 
рендеринга.

Для 3D- моделирования характерны такие функции и возможности:
- создание трехмерной графики — трехмерные модели сцены и 3D-

объектов как составляющих;
- рендеринг  (визуализация)  —  процесс  получения  изображения  по 

модели;
- обработка и коррекция изображений;
- подача готового изображения или видеоряда на устройство вывода: 

принтер или дисплей.
3D  -модели  представляют  собой  объекты,  в  которых  используют 

набор  точек  в  3D  -пространстве,  связанных  между  собой  разными 
геометрическими объектами, такими, как  треугольники, прямоугольники 
(полигоны)  и  т.п.  Для  построения  3D-  модели  используют  физический 
объект, фотографии или 2D- изображения (эскизы). При проектировании 
процессов  в  таких  сложных  устройствах  как,  РКТ,  3D-  моделирование 
позволяет  значительно  упростить  процесс  создания,  а  так  же 
окончательную доработку проекта.  Чтобы еще до момента утверждения 
проекта  избежать,  неточностей и ошибок,  оценить степень соответствия 
исходному замыслу, получить возможность проанализировать поведение 
исполнительных  элементов  механизма  в  процессе  эксплуатации. 
Используются  специальные  пакеты  на  этапе  проектирования.  Таким 
пакетом  есть  Ansys  -универсальная  программная  система  конечно-
элементного анализа. Моделирование и анализ аэрокосмической техники с 
помощью  этого  ПО  позволяет  избежать  дорогостоящих  и  длительных 
циклов разработки типа «проектирование — изготовление — испытания». 
То есть можно протестировать модель, когда она еще находится на стадии 
проектирования в 3D- пакете. Таким образом, все главные преимущества и 
недостатки устройства могут быть выявлены за минимальное количество 
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времени.  Что  значительно  ускоряет  процесс  реализации  проекта  за 
минимальное время и с минимальными затратами, потому что выявляются 
все просчёты ещё на стадии проектирования, а не в процессе изготовления. 
Потому  что  готовый  чертёж  или  эскизный  набросок  не  даёт  полное 
представление об объекте и сложно наглядно оценить удобство стыковки 
деталей или узлов, а компьютерное моделирование позволяет рассмотреть 
вид  проектируемого  объекта  с  любой  высоты,  угла  и  местоположения. 
Кроме  того,  чтобы  увидеть  узлы  во  взаимодействии,  необходим 
определённый опыт работы с технической документацией. Благодаря 3D- 
модели появляется возможность продемонстрировать, как будет выглядеть 
та  или  иная  деталь  ещё  на  стадии  проектирования  сборной  единицы, 
детали  или  изделия  в  целом.  Так  как  3D-  модели  обладают  высоким 
уровнем  интерактивности  и  реалистичности.  С  помощью  грамотной  и 
профессиональной  визуализации  можно  максимально  приблизить 
созданный  3D  объект  к  реальному.  Поэтому  этап  визуализации  играет 
большую роль при разработке различных узлов и сборочных единиц. Но 
что  бы  использовать  перечисленные  преимущества  нужно  иметь 
высококвалифицированных  специалистов  в  этой  области  потому,  что 
работа с 3D -моделями требует определённых навыков.

           
Рисунок  1  –Пример  моделирования  распределения  градиентов 

давления  воздуха  вокруг  ракеты  при  разделении  ступеней  с  помощью 
ПО«Ansys»

Выводы.  Наличие  3D  -моделирования,  бесспорно,  делает  более 
точным  процесс  анализа  и  тестирования  РКТ  в  целях  предотвращения 
загрязнения  среды  токсичными  компонентами  топлива.  С  применением 
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технологии 3D- моделирования появляется возможность точного анализа 
не только РКТ, но и более подробного моделирования процессов, которые 
происходят как в узлах РКТ, так и снаружи его. 

Это подтверждает, во-первых, широкая практика данной технологии 
в  производстве  РКТ,  которая  подтверждается  статистикой  успешных 
запусков.  Во-вторых,  её  универсальность и качество РКТ, которая была 
произведена  с  помощью  данного  метода.   Поэтому  этот  метод  очень 
перспективен и затребован не только в сфере проектирования РКТ, а и в 
сфере защиты окружающей среды.
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Видобуток метану на вугільних родовищах є в даний час одним  
з актуальних питань для України.  Вирішення цього питання  
дозволить,  з  одного  боку,  забезпечити  нашу  країну  цим  
найціннішим  енергоносієм,  з  іншого  -  дегазація  призведе  до  
збільшення безпеки розробки вугільних родовищ та зниження  
шкоди навколишньому середовищу.

The extraction of methane from coal deposits is currently one of the  
most urgent issues for Ukraine. Solving this issue will, on the one  
hand, provide our country with this valuable energy carrier, on the  
other  -  degassing will  lead to  an increase  in  the  safety  of  coal  
mining and harm reduction to the environment.

За  запасами  метану  Україна  входить  у  першу  п'ятірку  країн  на 
планеті.  Запаси  метану  у  вугленосних  свитках  Донбасу  оцінюються  в 
1345 млрд. м3, в т.ч.  Реально ж в нашій країні використовують тільки 8% 
видобутого метану.

Таким чином, 92% найціннішого енергоносія, що витягується з надр, 
щорічно  практично  втрачається  безповоротно,  при  цьому  посилюючи 
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небезпеку робіт на гірничодобувних підприємствах і веде до підвищення 
забруднення навколишнього середовища. 

Шахтний  метан  відноситься  до  цінних  вторинних  енергетичних 
ресурсів.  Проте,  в  даний  час  ступінь  його  використання  залишається 
надзвичайно низькою і практично обмежується спалюванням в котельнях.
Шахтний  метан,  придатний для  використання,  видаляється  в  даний  час 
засобами дегазації. Основне завдання дегазації - зниження газовиділення в 
гірничі виробки. [1].

Спосіб утилізації шахтного метану залежить від способу вилучення 
його  на  поверхню (рис.  2.1).  На  малюнку вказані  3  способи добування 
метану, такі як:

- система вентиляції газо-повітряної суміші;
- підземна дегазація газо-повітряної суміші;
- дегазація свердловинами з поверхні.

Рисунок 1 – Способи видобування метану та їх класифікація

Метан,  який  отримують  підземної  дегазацією  і  дегазацією 
свердловинами  з  поверхні  можна  використовувати  в  різних  напрямках, 
чого не можна сказати про вентиляційні газоповітряної суміші з низькою 
концентрацією  метану.  Як  видно  на  малюнку  для  ефективного 
використання газоповітряної суміші потрібна розробка нових технологій 
[6].

Найбільш раціональним способом утилізації шахтного метану є його 
використання  безпосередньо  в  місцях  його  отримання.
На  першому  етапі  вибору  найбільш  кращого  варіанту  використання 
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шахтного  метану  є  вибір  з  можливих  способів  використання  шахтного 
метану,  тих,  які  можна  було  б  застосувати  на  шахті.  Переважними 
варіантами  використання  шахтного  метану  на  гірничодобувному 
підприємстві є:

- використання в якості палива для котелень;
- використання в газотурбінних установках;
- використання в якості моторного палива;
- використання метану, що міститься в повітрі;
- вироблення теплової енергії та електричної енергії;
- спалювання шахтного метану в факелі;
- утилізація шахтного газу з малим вмістом метану;
- когенерація [2]

Найсучаснішим методом використання метану – є когерація, а сама 
когераційна установка,  вона дозволяє  виробляти електроенергію і  тепло 
одночасно. До основних переваг когенераційних установок відносяться:

- збільшення  ефективності  використання  палива  завдяки  більш 
високому ККД;

- зниження шкідливих викидів в атмосферу в порівнянні з роздільним 
виробництвом тепла та електроенергії;

- зменшення  витрат  на  передачу  електроенергії,  тому  когенераційні 
установки  розміщуються  в  місцях  споживання  теплової  та 
електричної енергії, втрати в мережах практично відсутні;

- можливість  роботи  на  біопаливі  і  на  ін.  альтернативних  видах 
палива;

- екологічність обладнання;
- забезпечення власних потреб котельні в електроенергії.[3]

Найголовніший  висновок  який  можна  зробити  від  використання 
когенерації, це екологічні переваги ії використання:

Виробництво  енергії  -  головне  джерело  забруднення.  Когенерація, 
використовуючи первинне паливо в два-три рази ефективніше традиційної 
енергетики,  знижує  викиди  забруднюючих  речовин  (оксиду  азоту, 
двоокису  сірки  і  летких  органічних  сполук)  в  2-3  рази,  залежно  від 
конкретного випадку. Емісії сприяють збільшенню серйозних екологічних 
проблем,  включаючи  глобальна  зміна  клімату,  кислотні  дощі,  смог, 
забруднення  водних  артерій  і  евтрофікації  найважливіших  водойм 
(процесу,  при  якому  утворюється  надлишок  поживних  речовин,  що 
призводить  до  швидкого  зростання  водних рослин і  придушення інших 
форм  життя,  а  також  надлишкового  утворенню мулу).  Ті  ж  самі  емісії 
вносять свою лепту в численні проблеми зі здоров'ям, такі як хронічний 
бронхіт та загострення астми, особливо у дітей.

Штрафи  за  спалювання  попутного  газу.  В  даний  час  в  Україні 
щорічно  спалюється  від  20  до  30  млрд  куб  м  ПНГ,  з  цих  обсягів  для 
переробки на газопереробні заводи поставляється лише 11-12 млрд куб м. 
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Це  призводить  не  тільки  до  втрат  цінної  сировини,  а  й  до  збільшення 
викидів шкідливих речовин в атмосферу. Викиди твердих забруднюючих 
речовин  на  факельних установках  становить  12% від  загального  обсягу 
викидів в Україні.

Звалища  великих  міст  та  очисні  споруди  міської  каналізації  при 
утилізації метану в малих і середніх системах когенерації дадуть не тільки 
додаткову  електроенергію  місту,  але  і  приблизно  в  20  разів  зменшать 
забруднення атмосфери в порівнянні з його спалюванням.

Торгівля квотами при Кіотському протоколі
Кіотський  протокол  -  міжнародна  угода  про  способи  зниження 

загальносвітових викидів парникових газів про (ПГ) в атмосферу Землі до 
2008  року  на  5%  від  рівня  1990  року.  Сьогоднішня  ситуація 
характеризується  тим,  що  країни  з  розвиненою  ринковою  економікою 
перевищують  встановлений  для  них  рівень  викидів  парникових  газів,  а 
країни з  перехідною економікою та країни,  що розвиваються виявилися 
нижче встановленого для них рівня. Відмінності між рівнями викидів та 
зобов'язаннями  для  різних  країн  були  переведені  в  площину  ринкових 
відносин.

Кіотський  протокол  передбачає  певні  фінансові  механізми,  що 
дозволяють залучити додаткові кошти суб'єктам господарської діяльності, 
які  реалізують  проекти,  прямо  або  побічно  призводять  до  зниження 
викидів парникових газів.

Простіше  кажучи,  якщо  Ви  будуєте  "чисту"  електростанцію,  то 
отримане зниження викидів парникових газів можна продати.

5. Зняття багатьох екологічних обмежень на будівництво об'єкта
Уявімо  ситуацію,  що  потрібно  побудувати  будинок  відпочинку  в 

місці,  де  краса  високих  гір  поєднується  з  захоплюючим  видом 
субтропічного лісу. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ УНІКАЛЬНОГО ВОДНОГО ОБ’ЄКТА

Шкрильова С.М, Парфенюк О.С.

Донецький національний технічний університет

Азовське  море  завжди  було  одним  з  найпродуктивніших  
морських  водоймищ  світу,  та  водночас  є  одним  з  головних  
рекреаційних  регіонів  України.  Але  за  останні  десятиліття  
його  стан  значно  погіршився.  Це  й  визначає  актуальність  
комплексного розгляду екологічних проблем Азовського моря і  
узбережжя в цілому.

Азовське море -  це внутрішнє невелике море на південному сході 
Європи,  яке  омиває  східні  берега  Криму,  узбережжя  Запорізької, 
Донецької,  Ростовської  областей  і  західне  узбережжя  Краснодарського 
краю. Через мілководну Керченську протоку пов'язано з Чорним морем.

Клімат регіону і стан його біологічних ресурсів визначають умови 
життя і господарську діяльність в областях України та Росії з населенням 
понад 30 мільйонів людей. Це обумовлює актуальність вивчення проблем 
Азовського моря в регіональному і глобальному масштабі. 

В останні півстоліття в басейні Азовського моря відбулися істотні 
зміни,  які  обумовлені  збільшенням  техногенного  та  антропогенного 
навантаження на регіон. 

Азовське  море  в  силу  фізико-географічних  і  кліматичних 
характеристик,  а  також  свого  геологічного  минулого  характеризується 
рядом унікальних особливостей і відрізняється від інших морів Світового 
океану малими розмірами,  малою глибиною і  об'ємом водного басейну, 
слабким водообміном з іншими морями, високим внеском річкового стоку 
у формуванні океанографічного і біологічного стану екосистеми [1].

За біологічною продуктивністю Азовському морю не було рівних у 
світі в попередні десятиліття. 

Вміст  органічних  речовин  в  Азовському  морі  у  багато  разів 
перевищував  аналогічний  показник  інших  морів.  Іхтіофауна  включає 
понад 100 видів і підвидів риб. Добувалися осетрові, лящ, судак, тарань, 
тюлька  і  багато  інших.  Більш  того  в  Азовському  морі  були  три  види 
невеликих дельфінів, яких вже пізно заносити в Червону книгу.

Акваторія Азовського моря не просто зменшилася, вона стала дуже 
бідною. З 40 промислових видів риб в морі залишилось три, які  можна 
повноцінно виловлювати, а всі інші в дуже обмеженій кількості [2].

Улови  знизилися  в  багато  разів,  а  риба  яка  виловлюється  іноді 
містить  велику  кількість  шкідливих  речовин  небезпечних  для  здоров'я, 
нижче представлена діаграма вилову риби за період з 1980 до 2015 року.
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Рисунок 1 - Діаграма улову риби (тис. т/рік)

В останні десятиліття маса планктону в морі зменшилася майже на 
третину, що призвело до значного зниження його рибопродуктивності. Пік 
вилову припадає на період з 1980 по 1985 роки, коли виловлювалося від 40 
до 60 тис. тон риби. Для порівняння представлена діаграма улову за перше 
півріччя 2016 року [3].

Рисунок 2 - Діаграма улову риби в тонах за перше півріччя 2016 року

На погіршення екологічного стану моря вплинуло також зменшення 
прісного  стоку  річок,  особливо  Дону  і  Кубані,  після  побудови  на  них 
гідровузлів, ГЕС, водосховищ, зрошувальних каналів. В результаті цього 
зменшилося  надходження  з  суші  поживних  речовин,  необхідних  для 
водоростей  і  планктону,  а  також  збільшилась  солоність  води.  Загибелі 
багатьох  видів  організмів  сприяло  і  проникнення чорноморської  води  в 
придонні  шари Азовського  моря.  В  результаті  цього  вода  стала  погано 
перемішуватися, і кисень не потрапляє в глибинні шари. Велику небезпеку 
для організмів становлять насичені отруйними речовинами дренажні води, 
які стікають в Азовське море [2].

Дно  Азовського  моря  перспективне  для  видобутку  нафти  і 
природного газу. Цілющу грязь Сиваша використовують для лікування, а з 
її ропи отримують соду, бром, магній.
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Гідрохімічні  особливості  Азовського  моря  формувалися  в  першу 
чергу під впливом рясного припливу річкових вод, які становлять до 12% 
обсягу  води  і  ускладненого  водообміну  з  Чорним  морем.  Солоність 
Азовського моря до зарегулювання Дону була в три рази менше середньої 
солоності  океану. Величина її  на поверхні змінювалася від 1 ‰ в гирлі 
Дону  до  10,5  ‰  в  центральній  частині  моря  і  11,5  ‰  у  Керченської 
протоки. Після створення Цимлянського гідровузла солоність Азовського 
моря  почала  підвищуватися  до  13  ‰  в  центральній  частині.  Середні 
сезонні коливання величин солоності приблизно досягають 1%.

Протягом XX століття практично всі  великі  річки,  що впадають в 
Азовське море, були перегороджені греблями для створення водосховищ. 
Це  призвело  до  значного  скорочення  скидання  прісної  води  та  мулу  в 
Азовське море [4].

Серед  проблем  Азовського  моря  найважливіше  місце  займає 
відновлення  рибопродуктивності.  Рибопродуктивності  моря  залежить, 
перш за  все,  від  його  водного  режиму.  При зменшенні  річкового  стоку 
збільшується солоність води, що веде до скорочення ареалу проживання 
цінних промислових риб, погіршуються умови розмноження риб. У зв'язку 
з  цим для збереження рибних багатств  Азовського моря в  першу чергу 
необхідно створити оптимальний водний режим в ньому, в тому числі з 
сприятливою  солоністю  води  для  цінних  видів  риб.  Антропогенне 
навантаження  збільшується  і  це  позначається  на  стані  морського 
середовища. Будучі дуже багатим на біомасу від 100 до 200 г/м3, Азовське 
море  до  недавнього  часу  займало  одне  з  перших  місць  серед  морів  за 
рибними запасами. Нерегульоване зменшення і забруднення прісноводного 
стоку, безконтрольний вилов риби привели до різкого їх зменшення.

Азовське море має велике значення як транспортний морський шлях 
для  вантажних  і  пасажирських  перевезень.  Але,  морські 
вантажоперевезення і діяльність портів спричинили забруднення акваторії 
нафтопродуктами  через  аварійні  розливи,  в  результаті  губляться  пляжі, 
гинуть  птахи  і  тварини.  Промислові  підприємства  і  порти  -  основні 
джерела забруднення Азовського моря [5].

Збільшення  судноплавства  призвело  до  забруднення  моря  і 
екологічних лих. У 2007 році в Керченській протоці в районі російського 
порту «Кавказ» через сильний шторму 11 листопада затонуло 4 судна, 6 
суден сіли на мілину, 2 танкери отримали пошкодження і в море потрапило 
близько  1300  тон  мазуту  та  близько  6800  тон  сірки.  Це  призвело  до 
забруднення  острова  Тузла,  дна  і  прибережних  територій  Керченської 
протоки, загибелі великої кількості риби, дельфінів і птахів, в тому числі 
занесених до Червоної книги. За словами українських екологів, море зможе 
очиститися  від  наслідків  цього  лиха  лише  через  5-10  років,  а  за 
песимістичними  прогнозами  -  через  15.  Розливи  нафти  погіршують 
кисневий  обмін  між  водою  і  повітрям,  пестициди  отруюють  водну 
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біосферу,  це  підтверджують масові  замори риби від  кисневого  голоду і 
пестицидного отруєння.

Серйозна  екологічна  проблема  -  запобігання  скидів  забруднень  з 
берегових  об'єктів  військово-морського  флоту,  а  також  забруднення 
навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами. Крім того, 
джерелами  надходження  нафтопродуктів  в  навколишнє  середовище  є 
автопарки,  не  обладнані  мийками  з  оборотним  циклом.  Особлива 
екологічна  проблема  обумовлена  експлуатацією  військово-морським 
флотом підводних човнів і надводних кораблів з ядерними енергетичними 
установками.

Важливо,  щоб  природоохоронні,  юридичні  заходи  по  Азовському 
морю  були  реальними,  комплексно  враховували  фактичну  ситуацію  на 
всьому  його  узбережжі.  Необхідно  оцінити  і  збалансувати  різноманітні 
можливості освоєння і розвитку Азова, передбачити, що саме слід зробити, 
щоб  комплексно  використовувати  курортні  можливості  освоєння  моря, 
зберегти  і  примножити  біологічні  ресурси,  розумно  і  безпечно  освоїти 
геологічні ресурси [6].

В  Азовському  морі  за  даними  багаторічних  супутникових 
спостережень  визначені  райони  підвищеного  вмісту  забруднюючих 
речовин, до яких відносяться північно-східна частина Таганрозької затоки, 
Ейский і Бейсузького лимани. Більш чисті води знаходяться в південній і 
південно-східній  частинах  Азовського  моря,  що  пояснюється 
надходженням  в  цей  район  чистих  чорноморських  вод,  в  результаті 
водообміну через Керченську протоку.

У межах  водоохоронної  зони  Азовського  моря  накопичена  значна 
кількість  твердих  побутових  і  промислових  відходів.  Технологічна 
недосконалість облаштування звалищ різного роду на узбережжі та звалищ 
ґрунту  безпосередньо  в  морі,  викликає  забруднення  поверхневих  і 
підземних  вод,  погіршує  санітарно-епідеміологічний  стан,  шкодить 
здоров'ю населення і призводить до деградації рекреаційних ресурсів [7].

На  підставі  загального  аналізу  еколого-економічного  стану 
Азовського  регіону  сформована  наступні  завдання,  вирішення  яких 
необхідне для поліпшення ситуації:

1.  Екологічний  контроль  за  судноплавством  і  діяльністю  портів, 
зменшити обсяг перевезення на судах небезпечних вантажів,

2. Будівництво та модернізація очисних споруд в портах,
3. Посилити законодавство з управління та охорони берегової зони;
4.  Скоротити  безповоротне  водоспоживання  за  рахунок  зниження 

водомістких видів виробництв;
5. Підвищити штрафи за скидання неочищених стоків промислових 

підприємств [8];
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6.  Переглянути  напрямок  землеробства  в  прибережних  регіонах, 
відмовитися  від  вирощування  культур,  які  вимагають  застосування 
хімічних добрив і пестицидів;

7.  Провести  комплекс  робіт  по  відновленню міграційних шляхів  і 
нерестовищ риби;

8.  Проводити  постійний  моніторинг  стану  морського  середовища 
прибережних районів і моря;

9. Припинити скидання в море неочищених стічних вод. Розділити 
побутові  та  промислові  стоки,  забезпечити останніх  закритими циклами 
водообміну, каналізація зливових стоків і забезпечити їх очищення перед 
випуском в  море,  запобігти  потраплянню в  море  і  лимани неочищених 
дренажних вод.

10.  Всесвітній  розвиток  масової  екологічної  свідомості  людей, 
усвідомлення необхідності активних дій з порятунку біосфери, створення 
громадських фондів, організацій, центрів спрямованих на вирішення всіх 
поставлених завдань [9].

Глобальний характер проблем акваторії  Азовського моря території 
Приазов’я  включно  з  басейном  стоку  річок  в  Азовське  море  робить 
необхідним  комплексний  підхід  до  пошуку  вирішення  цих  проблем  з 
наукових позицій і необхідності переробки великого обсягу різнопланової 
інформації з різних напрямків науки. Такий підхід можна реалізували лише 
на підґрунті сучасних методів системного аналізу.
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ОЦЕНКА ГИДРОФОБНОСТИ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА

Банников Л.П, Пастернак А.А, Скрипченко Н.П

ГП «УХИН», ЧАО «АКХЗ»

Применение коэффициента распределения  вещества (logP)  в  
двухфазной  системе  н-октанол–вода  для  оценки 
гидрофобности  ароматических  компонентов  позволило  
выявить  влияние  пиролитических  процессов  в  камере  
коксования  на  гидрофобные  свойства  нейтральной  части  
каменноугольной смолы.

Evaluation of logarithm partition between octanol and water for  
aromatic components of coal tar gives possibility for estimation of  
pyrolysis influence on the hydrophobic properties of neutral part of  
coal tar. 

Каменноугольная смола является ценным сырьём для производства 
продукции  на  основе  ароматических  соединений,  в  настоящее  время 
основная её часть используется для получения электродных пеков и масел 
различного  назначения.  Интегральной характеристикой смолы  является 
степень  пиролизованности,  что  является  производной  технологических 
условий  высокотемпературного  коксования  и  качеством  шихты. 
Увеличение степени пиролизованности смолы повышает ее  плотность  и 
вязкость,  при этом возрастает выход пека,  а также содержание веществ, 
нерастворимых  в  толуоле  (-фракция)  и  хинолине  (1-фракция).  При 
углублении  пиролиза  в  смоле  снижается  содержание  фенолов  и 
метилгомологов  нафталина  и  увеличивается  содержание  нафталина  и 
таких  высококипящих  углеводородов,  как  дифениленоксид,  флуорен, 
фенантрен,  антрацен,  карбазол,  пирен.  Конечным продуктом пиролиза в 
подсводовом  пространстве  следует  считать  вещества,  определяемые  в 
смоле  как α1-фракция (первичная) [1].

В  процессе  конденсации  смолы  из  горячего  коксового  газа 
происходит  сопутствующая  конденсация  водяных  паров,  сублимация 
нафталина, выделение твердых дисперсных частиц и аэрозолей смолы. В 
результате  протекания  вышеперечисленных  процессов  необходимо 
получить  частично  обезвоженную  и  обеззоленную  смолу,  которая  бы 
удовлетворяла  требованиям  потребителей.  Кроме  того,  отстоявшиеся 
водные конденсаты должны иметь показатели, отвечающие требованиям 
технологических регламентов по содержанию эмульгированных примесей 
смолы и взвешенных частиц.
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Таким  образом,  эффективное  отстаивание  воды  и  смолы  является 
важной  задачей,  на  решение  которой  оказывает  самое  прямое  влияние 
также и степень пиролизованности смолы.

Для  управления  эффективностью  процессов,  протекающих  в 
отделении  конденсации  коксохимпредприятия,  по  нашему  мнению, 
помимо  перечисленных  выше  индексов  пиролизованности  смолы, 
необходима оценка степени её гидрофобности.

Известно,  что  гидрофобность  вещества  может  быть  оценена  на 
основании  расчета  логарифма  коэффициента  распределения  вещества 
(logP)   в  двухфазной  системе  н-октанол–вода.  Отрицательное  значение 
logP означает,  что соединение имеет более  высокую близость  к  водной 
фазе  (более  гидрофильно);  когда  logP=0,  то  соединение  одинаково 
распределено между липидной и водной фазами; положительное значение 
logP означает более высокую концентрацию соединения в липидной фазе 
(более  липофильно).  Коэффициент  распределения  «октанол-вода» 
определяется  инструментально  для  различных  типов  органических 
веществ, в том числе ароматических, и широко используется при оценке 
влияния  на  окружающую  среду.  Использование  методов  компьютерной 
химии  является  приемлемым  для  вычисления  такой  важной  физико-
химической характеристики соединения, как коэффициент распределения 
(logP)  [2].  Нами  методы  компьютерной  химии  использовались  для 
сравнения свойств различных групп ароматических соединений с целью 
унификации значений, полученных одним методом. 

Задачей  настоящего  исследования  являлось  оценка  гидрофобности 
каменноугольной  смолы  на  основе  расчетов  logP в  системе  н-октанол–
вода.  На  настоящем  этапе  нас  интересовало  влияние  природы 
ароматических  углеводородов,  не  содержащих  гетероатомы,  которые 
существенно  влияют  на  полярность  молекулы,  и,  соответственно,  ее 
коэффициент распределения в водной и органической (липидной) фазах.

В  процессе  пиролиза  смолы  происходит  укорачивание  и  отрыв 
боковых  углеродных  цепочек  ароматических  соединений  и  возрастание 
числа  ядер  в  конденсированных  аренах  смолы  [1].  Для  определения 
тенденций  в  изменении  гидрофобности  молекул  ароматических 
компонентов смолы рассмотрели изменения значения  logP в нескольких 
гомологических рядах:

11.алкилпроизводных  бензола  (от  толуола  до  гипотетически 
присутствующих  веществ  с  молекулярной  массой,  сравнимой  с 
конденсированными аренами), табл. 1;

12.линеарных  конденсированных  ароматических  углеводородов,  от 
нафталина до гексацена, табл.2;

13.ангулярных  конденсированных  ароматических  углеводородов,  от 
фенантрена до пентафена, табл. 3;



137

14.симметричных и несимметричных конденсированных ароматических 
углеводородов, табл.4;

15.алкилированных производных нафталина, табл. 5;
16.метилгомологов пирена, табл. 6.

Расчет  значений  logP для  перечисленных  выше  веществ 
производился по фрагментативному методу Broto [3]. Результаты расчета 
представлены  в  виде  зависимостей  для  каждого  гомологического  ряда 
величины logP от молекулярной массы (рис. 1).

Таблица 1 - Алкилпроизводные бензола

 Вещество
Молекуляр-

ный вес
Структурная формула

Бензол (С6Н6) 78.1

Толуол (C7H8) 92.1

Этилбензол (C8H10) 106.2

п,о,м-ксилолы 
(C8H10)

106.2

Пропилбензол 
(C9H12)

120.2

Триметилбензол 
(С9Н12)

120.2

Октилбензол 
(C13H21)

177.3

Тригептилбензол 
(С27Н48)

372.7
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Таблица  2  -  Линеарные  конденсированные  ароматические 
углеводороды

Вещество
Молекуляр-

ный вес
Структурная формула

Нафталин (C10H8)
128.2

Антрацен (C14H10)
178.2

Нафтацен (C18H12)
228.3

Пентацен (C22H14)
278.4

Гексацен (C26H16)
328.4

Таблица  3  -  Ангулярные  конденсированные  ароматические 
углеводороды

 Вещество
Молекуляр-

ный вес
Структурная формула

Фенантрен (C14H10) 178.2

Бензантрацен 
(C18H12)

228.3

Пентафен (C22H14) 278.4

Гексафен (C26H16) 328.4
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Таблица  4  -  Симметричные  и  несимметричные  конденсированные 
ароматические углеводороды

 Вещество
Молекуляр-

ный вес
Структурная формула

Пирен (C16H10) 202.3

Хризен (C18H12) 228.3

Перилен (C20H12) 252.3

Бензаперилен 
(C22H12)

276.3

Коронен (C24H12) 300.4

Таблица 5 - Алкилгомологи нафталина

 Вещество
Молекуляр-

ный вес
Структурная формула

1-метилнафталин 
(C11H10)

142.2

2-метилнафталин 
(C11H10)

142.2

1-этилнафталин 
(C12H12)

156.2
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1-пропилнафталин 
(С13Н14)

170.3

1-октилнафталин 
(С18Н24)

240.4

Таблица 6 - Метилгомологи пирена

 Вещество
Молекуляр-

ный вес
Структурная формула

Пирен (C16 H10) 202.3

Метилпирен 
(С17Н12) 216.3

Диметилпирен 
(С18Н14) 230.3

Триметилпирен 
(С19Н16) 244.3

Тетраметилпирен 
(С20Н18) 258.4

Пентаметилпирен 
(С21Н20) 272.4

Гексаметилпирен 
(С22Н22) 286.4

Гептаметилпирен 
(С23Н24) 300.4
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Октаметилпирен 
(С24Н26) 314.5

Нонаметилпирен 
(С25Н28) 328.5

Декаметилпирен 
(С26Н30) 342.5

Результаты  расчета  показывают  ярко  выраженную  зависимость 
степени  гидрофобности  от  молекулярной  массы  ароматических 
компонентов смолы. С увеличением молекулярной массы ароматических 
компонентов  возрастает  их  гидрофобность.  Имеются  сведения,  что 
логарифм  коэффициента  распределения  каменноугольного  пека  в 
двухфазной системе  н-октанол–вода составляет 6,04, а для креозота - 1,0. 
Более легкая смола, таким образом, имеет меньшую гидрофобность. 

Однако,  менее  пиролизованная  смола  отличается  повышенным 
содержанием  алкилированных  гомологов.  Увеличение  длины 
углеводородных  цепочек  в  молекулах  приводит  к  возрастанию 
коэффициентов  распределения  за  счет  увеличения  гидрофобности 
молекулы в целом. 

Для  одной и  той  же  молекулярной  массы ароматических  веществ 
каменноугольной смолы увеличение липофильности происходит по мере 
увеличения доли алкилированных цепочек в молекуле (рис.1).

Таким образом, нейтральная часть каменноугольных смол  по мере 
понижения  степени  пиролизованности  подвержена  понижению 
гидрофобности  за  счет  снижения  среднего  молекулярного  веса  и 
повышению  гидрофобности  за  счет  увеличения  содержания 
алкилированных  ароматических  соединений.  Для  учета  степени 
гидрофобности  малопиролизованных  смол  необходим  учет  содержания 
более полярных веществ, прежде всего, фенолов.
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ВПЛИВ СТЕАРАТА ЦИНКУ НА КІНЕТИКУ РОЗКЛАДАННЯ 
ЧХЗ-21 ДЛЯ СПІНЮВАННЯ ПЕКОКОМПОЗИТІВ

Данило І.І., Крутько І.Г.

Донецький національний технічний університет

Досліджено кінетику розкладання газоутворювача ЧХЗ-21 під  
впливом  стеарата  цинку  для  спінювання  пекокомпозитів.  
Встановлено,  що  добавка  стеарата  цинку  знижує  
температуру і збільшує швидкість розкладання ЧХЗ-21. Тому  
в якості газоутворювача для спінювання модифікованого пеку  
доцільно застосовувати суміш ЧХЗ-21 і стеарата цинку.

The  kinetics  of  decompounding  of  azodicarbonamide  and  zinc  
stearate was investigation. The temperature of the melting point of  
azodicarbonamide decrease  after  the  addition  of  activators.  The  
decompounding  rate  of  azodicarbonamide  increase  after  the  
addition of activators.  Azodicarbonamide and zinc stearate  will  
use as blowing agent for foaming of composites based on coal tar  
pitch.

Тверді вуглеводневі піни (пекові піни) - це композиційні матеріали 
на основі кам'яновугільного пеку, що містять в своєму складі газову фазу. 
В  якості  полімерної  матриці  для  отримання  вуглеводневих  пін 
використовують  модифікований  кам'яновугільний  пек  (пекокомпозит), 
який  володіє  набором  властивостей,  що  відповідають  аморфним 
полімерам. 

Для створення пористої структури при виробництві газонаповнених 
композитів використовують газоутворювачі. Проаналізувавши властивості 
модифікованого  пеку  для  його  спінювання  було  обрано  хімічній 
газоутворювач (ХГУ) - азодікарбонамід (ЧХЗ-21).

Азодікарбонамід  (ЧХЗ-21)  -  речовина  оранжевого  кольору, 
температура розкладання 190 - 240 ° С; газове число 250 см3 / г. Основний 
газ, що виділяється під час переробки - азот. Матеріал не розкладається 
повністю до газоподібних продуктів.  При розкладанні  утворюється 35% 
газу, 40% твердого залишку, і 25% сублімату. Газ складається з 65% азоту, 
32% оксиду вуглецю і 3% інших газів, включаючи аміак і діоксид вуглецю 
[1].

Хімічні  перетворення,  які  відбуваються  при  розкладанні  ЧХЗ-21, 
мають  досить  складну  природу.  Механізм  розкладання  залежить  від 
інтервалу температур, в якому здійснюється процес.  Крім того,  сильний 
вплив  на  механізм  реакцій  надають  інші  зовнішні  умови,  в  тому  числі 
природа полімеру, що спінюється і склад полімерної композиції. Цей ХГУ 
відповідає  більшості  вимог,  що  пред'являються  до  газоутворювачів, 
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зокрема вимогам по температурі розкладання, рівню газовиділення, складу 
газу, легкості диспергування, стабільності при зберіганні, не є токсичним 
та відносно дешевий. ЧХЗ-21 має чудову стабільність при зберіганні, на 
відміну  від  багатьох  інших  хімічних  газоутворювачів.  Крім  того,  ця 
речовина  є  самозатухаючою  при  контакті  з  відкритим  полум'ям  і  не 
підтримує горіння полімеру [2].

Розкладання  ЧХЗ-21  при  нагріванні  до  температур  195-210  °С  з 
виходом газу 210 – 220 мл/г веде до спінювання, яке залежить від умов 
приготування  і  переробки  композиції,  і  відбувається  в  результаті 
вивільнення великих обсягів газоподібних азоту, оксиду вуглецю і ціанової 
кислоти [2].

За  даними  термогравіметричного  аналізу  розкладання  ЧХЗ-21 
протікає в дві стадії: на першому етапі (при температурах 180 – 220 °С) 
продуктами розкладання  є  оксид вуглецю,  азот  і  сечовина.  На  другому 
етапі, якому відповідав би більш широкий інтервал температур (220 – 320 
°С), утворюється газоподібний аміак, а також тверда ізоціанова кислота, 
яка є продуктом розкладання сечовини [2].

Так  як  температурна  область  вспінювання  модифікованого 
кам'яновугільного  пеку  значно  нижче  ніж  температура  розкладання 
азодікарбонаміду,  тому  для  зниження  температури  його  розкладання 
необхідно використовувати спеціальні добавки – активатори. 

В якості  активаторів  широко розповсюджені  солі  свинцю і  цинку. 
Перевагою  сумішей  ЧХЗ-21-активатор  є  їх  більш  низька  вартість  при 
збереженні  високої  газової  ефективності  базового  компонента  (ЧХЗ-21) 
[2].

Ці  властивості  цинкових  солей  привели  до  розробки  безлічі 
попередньо  активованих  сумішей  ЧХЗ-21,  використовуваних  при 
температурі переробки від 150 до 190 °С. Багато активуючих добавок, крім 
того, ще й збільшують газове число азодікарбонаміду [2]. Вважається, що в 
разі каталізу терморозкладу ЧХЗ-21 солями свинцю і цинку відбувається 
гідроліз  цих  солей  з  утворенням  відповідних  солей  азодікарбонової 
кислоти, які діють як ініціатор терморозкладу ЧХЗ-21 [2]. Альтернативною 
є   така  думка,  що  механізм  активації  процесу  розкладання  ЧХЗ-21  є 
кислотно-основна взаємодія по Льюїсу, де метал активуючої добавки діє в 
якості кислоти Льюїса, будучи акцептором електронів, а ЧХЗ-21 виконує 
роль підстави, тобто є донором електронної пари [2]. Метали, які мають 
заповнені,  зовнішні  d-електронні  орбіталі,  імовірно  можуть  утворювати 
комплекси,  до  складу  яких  в  якості  лігандів  входять  молекули ЧХЗ-21. 
Утворення  π-комплексів  призводить  до  зниження електронної  щільності 
між атомами азоту азогрупи і вуглецем, внаслідок чого, розрив – C – N = 
зв'язку полегшується [2].
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В  якості  активатора  було  обрано  стеарат  цинку.  Кінетика 
розкладання  ЧХЗ-21  марки  ЧХЗ-21  в  залежності  від  кількості  стеарата 
цинку при декількох температурних режимах наведено на рис. 1-3.

Вміст стеарата цинку в суміші ЧХЗ-21 – активатор, %мас:
Рисунок 1 – Кінетика розкладання ЧХЗ-21 при Т = 130 °С

Вміст стеарата цинку в суміші ЧХЗ-21 – активатор, %мас:
Рисунок 2 – Кінетика розкладання ЧХЗ-21 при Т = 150 °С

Вміст стеарата цинку в суміші ЧХЗ-21 – активатор, %мас:
Рисунок 3 – Кінетика розкладання ЧХЗ-21 при Т = 170 °С
Згідно  цим даним було  розраховано  швидкості  протікання  реакції 

розкладання ЧХЗ-21 при даних температурах (табл. 1).
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Як видно з графіка (рис.1) при температурі Т = 130 °С незалежно від 
вмісту стеарата цинку в суміші швидкість реакції розкладання на протязі 
10 хвилин складає 0,14 %/хв. 

При температурі Т = 150 °C та вмісті стеарата цинку у кількості 16,7 
%  та 28,6 % в суміші швидкість реакції розкладання складає 0,31 та 0,42 
%/хв відповідно (рис.2).  При збільшенні вмісту стеарата цинку швидкість 
реакції  значно  зростає  і  складає  для  37,5  %  -  3,67  %/хв,  0,71  %/хв, 
відповідно для 5, 10 хв. Для суміші з  вмістом стеарата цинку  50 % – 2,67 
%/хв, 0,55 %/хв відповідно для 5, 10 хв .

При температурі Т = 170 °C та вмісті стеарата цинку у кількості 16,7 
%, 28,6 % та 37,5 % в суміші швидкість реакції розкладання складає: для 
16,7 % - 6,08 %/хв, 1,92 %/хв, відповідно для 5, 10 хв; для 28,6 % - 15,5 
%/хв, 1,67 %/хв, 0,08 %/хв відповідно для 3, 5, 10 хв; для 37,5 – 11,7 %/хв, 
2,12 %/хв, 0,21 %/хв відповідно для 3, 5, 10 хв. (рис.3).

Таблиця 1 - Швидкість протікання реакції розкладання ЧХЗ-21

Темп-
ра

Компоненти, % Швидкість реакцииії, %/хв
ЧХЗ-

21
Стеарат 

Zn
3 хв 5 хв 6 хв 10 хв 15 хв 30 хв 60 хв

170 83,3 16,7 – 6,08 15,83 1,92 – – –
170 71,4 28,6 15,5 1,67 – 0,08 – – –
170 62,5 37,5 11,7 2,12 – 0,21 – – –
150 83,3 16,7 – – – 0,31 – – –
150 71,4 28,6 – – – 0,42 – – –
150 62,5 37,5 – 3,67 – 0,71 0,27 – –
150 50,0 50,0 – 2,67 – 0,55 0,21 – –
130 62,5 37,5 – – 0,14 – 0,98 1,25
130 55,6 44,4 – – 0,14 – 0,25 0,75
130 50,0 50,0 – – 0,14 – 0,25 0,75

Аналіз  результатів  кінетичних  досліджень  показав,  що  добавка 
стеарата  цинку  знижує  температуру  і  збільшує  швидкість  розкладання 
ЧХЗ-21.  При  температурі  Т  =  170  °С  та  вмісті  стеарата  цинку  16,7  % 
швидкість  реакції  розкладання  ЧХЗ-21  складає  1,92  %/хв  й  при 
температурі Т = 150 °С та вмісті стеарата цинку 37,5 % швидкість реакції 
складає 0,71 %/хв відповідно для 10 хвилини. 

Тому в якості газообразователя для спінювання модифікованого пеку 
доцільно застосовувати суміш ЧХЗ-21 і стеарата цинку
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ОСНОВНІ МЕТОДИ УТИЛІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАНИХ 
АВТОМОБИЛЬНИХ ШИН

Мікульонок І.О

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

Розглянуто  основні  методи  поводження  з  автомобільними  
пневматичними  й  масивними  шинами,  що  втратили  свої  
споживчі  властивості.  Показано,  що  одним  з  найбільш  
перспективних  методів  є  використання  гумових  кришки  й  
порошку, одержаного в результаті подрібнення шин.

The basic methods of using the automobile pneumatic and massive  
tyres which have lost the consumer properties are considered. It is  
shown that one of the most perspective methods is use of the rubber  
powder received as a result of crushing of tyres.

На  початку  ХХІ  століття  помітно  підвищується  роль  вторинної 
сировини.  В  основі  цього  явища  лежать  труднощі  із  забезпеченням 
промисловості  матеріальними  ресурсами,  а  також  певні  досягнення  у 
створенні ефективних технологій перероблення промислових і побутових 
відходів. Спасіння від відходів, у тому числі й гумовмісних, стає однією з 
головних  соціально-економічних  і  технічних  проблем  розвитку 
виробництва [1].

Одним з найбільш важливих, а в ряді випадків просто незамінних 
матеріалів,  вироби  з  якого  застосовуються  майже  у  всіх  сферах 
матеріального виробництва й побуті,  є  гума. При цьому попри численні 
позитивні  якості,  і  особливо  високу  еластичність  у  широкому діапазоні 
температур,  гумові  вироби під  час  їх  експлуатації  поступово  втрачають 
споживчі властивості. Це стосується практично всіх виробів, виготовлених 
з будь-яких гум, і  в першу чергу автомобільних шин, частка яких серед 
виробів гумотехнічної промисловості становить близько 60 %.

Сучасна шина являє собою досить складний виріб, до складу якого 
входять різноманітні матеріали, що мають значну стійкість до механічних 
навантажень і впливу навколишнього середовища. Високі експлуатаційні 
характеристики  шини  наприкінці  її  життєвого  циклу  стають  серйозною 
перешкодою перед необхідністю позбавлення від неї.

У  зв’язку  з  безперервним  збільшенням  виробництва  шин  для 
автомобільного  та  авіаційного  транспорту,  сільськогосподарської  й 
дорожньо-будівної техніки проблема ефективної утилізації зношених шин 
з  кожним  роком  набуває  все  більшого  економічного  та  екологічного 
значення (у природніх умовах шини розкладаються не менш ніж за 100 
років).
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Натепер існує багато методів використання зношених шин, а також 
відходів інших гумовотехнічних виробів (рис. 1).

Рис. 1. Основні методи використання зношених шин та інших гумовмісних відходів
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Найбільш  раціональним  є  продовження  терміну  служби 
використаних шин їх відновленням. Відновленню зазнає протектор шини 
або  одночасно  її  протектор  і  боковина.  Вартість  відновлення  зазвичай 
становить  40–55 %  вартості  нової  шини.  Проте  цей  метод  не  вирішує 
основної проблеми утилізації зношених шин, а лише трохи віддаляє цей 
момент.

Найпростішим,  але  й  найнебезпечнішим  для  навколишнього 
середовища й одночасно  найбільш недоцільним для  економіки методом 
поводження з відходами є їхнє захоронення, що полягає в облаштуванні 
відкритих або підземних звалищ і  могильників.  При цьому захоронення 
зазнає понад три чверті від загальної кількості зношених шин [2]. Однак 
істотне  збільшення  кількості  ділянок  під  полігони  й  смітника,  а  також 
відсутність  контролю над  ними часто  призводить  до  забруднення  води, 
ґрунту  й  повітря,  виникненню  пожеж,  масового  розмноження  гризунів 
тощо.  Основний недолік захоронення відходів  – це безповоротні  втрати 
потенційно відновлюваних матеріалів.

Не набагато доцільніші й методи видалення відходів – використання 
цілих  або  частково  розрізаних  шин  для  створення  хвилерізів,  штучних 
рифів  (нерестовищ  для  риб),  запобіжних  бар’єрів  на  швидкісних 
автошляхах, захисту гідротехнічних споруд, зміцнення укосів берегів рік і 
каналів.

До хімічних методів відносять методи,  що приводять до глибоких 
необоротних  змін  структури  речовин  компонентів  шин  і  передусім  – 
каучуку.  Зазвичай  ці  методи  відбуваються  за  високих  температур  і 
полягають у термічному розкладанні компонентів гуми.

Найпростішим з хімічних методів утилізації гумовмісних відходів є 
їхнє спалювання, обумовлене досить високою теплотою їх згоряння. Але 
навіть деяка економія енергії,  одержувана в результаті  спалювання шин 
або їхніх фрагментів не може виправдати втрату цінної хімічної сировини, 
яку після додаткової обробки можна було б повернути в промисловість.

Одним  з  найбільш  відомих  і  доцільних  хімічних  методів 
перероблення є піроліз, під час якого одержують газоподібні, рідкі й тверді 
продукти  в  співвідношенні,  обумовленому  умовами  реалізації  процесу. 
Цей процес,  у  порівнянні  з  іншими методами перероблення має  істотні 
переваги:  вихідна  сировина  не  потребує  тонкодисперсного  подрібнення; 
гнучкість  процесу  дозволяє  переробляти  різні  за  складом,  формою  й 
розмірами  відходи  з  одержанням  різних  цільових  продуктів;  коштом 
використання  одержуваного  палива  (газоподібного,  рідкого)  відпадає 
необхідність у додатковому підведенні енергії ззовні. Проте, попри певні 
переваги  піролізу  старих  шин,  він  поступово  втрачає  свої  позиції, 
передусім через невисоку якість кінцевих продуктів [2].

До  фізико-хімічних  методів  перероблення  гумовмісних  відходів 
передусім належить регенерація  –  процес  руйнування  просторової  сітки 
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вулканізованої гуми під час теплового, механічного й хімічного впливу на 
неї. Після регенерації одержують переважно пластичний продукт, здатний 
знову  перероблятися  у  вироби.  Проте  через  зміну  властивостей  і 
характеристик одержуваного сировини у порівнянні з вихідною гумою й 
підвищенням  вимог  до  нових  виробів  галузь  застосування  регенерату 
досить обмежена й обсяг його виробництва у світі поступово знижується.

Одними з найпоширеніших методів перероблення шин є фізичні, до 
яких відносять дроблення й подрібнення, в основі яких зазвичай лежать 
принципи удару, роздавлювання, стирання, різання та їх комбінації.

Експериментально  доведено,  що  мінімум  витрати  енергії  під  час 
руйнування  еластомерів  спостерігається  як  за  низьких  (мінус  70–80 ºС), 
так і підвищених (100–120 ºС) температур [1, 2].

Подрібнення гуми за негативних температур (кріогенне подрібнення) 
полягає  в  охолодженні  вихідного  матеріалу  за  нижче  температури 
склувания й наступного механічного впливу на нього.. При цьому попри 
одержання  більш  чистої  гумової  кришки  й  приблизно  однакових  із 
традиційним  подрібненням  сумарних  витрат  енергії,  кріогенне 
подрібнення не набуло широкого поширення через значні експлуатаційні 
витрати  й  необхідності  наявності  холодильного  обладнання.  Крім  того, 
кріогенна гумова кришка має відносно невисоку питому поверхню, а не 
пористу  й  розвинену,  що  зменшує  її  поверхневу  активність  під  час 
подальшого  використання,  тому  натепер  перевага  віддається  методам 
подрібнення  за  підвищених  температур,  які  реалізуються  зокрема  в 
обладнанні,  розробленому  та  виготовленому  київським  ПАТ  «НВП 
„Більшовик”».

Подрібнений гумовмісний матеріал  безпосередньо переробляють  у 
різні вироби (шланги, килимки, плити для покриття підлог), застосовують 
як  наповнювач  композиційних  матеріалів,  добавки  в  бітуми  для 
виготовлення покрівельних і мастикових матеріалів, а також як домішки до 
палива.

Також одним з  основних споживачів  подрібненої  гуми є  дорожнє 
будівництво.  При  її  додаванні  до  асфальту  або  асфальтобетону 
спрощується  процес  облаштування  верхнього  покриття  доріг, 
підвищуються  такі  його  характеристики  як  опір  втомі,  залишковій 
деформації й розтріскуванню, а також зменшуються зледеніння й рівень 
шуму під час руху транспорту. Крім того, зчеплення шин автомобілів під 
час дощу з таким покриттям вище, ніж зі звичайним, а гальмівний шлях 
зменшується  вдвічі.  Гумова  кришка  застосовується  як  добавка  до 
матеріалу  для  замазування  тріщин  у  дорожньому  покритті  (ремонтні 
суміші), а також для збирання паливно-мастильних матеріалів з поверхні 
води.

Аналіз сучасного стану проблеми утилізації використаних шин дає 
змогу зробити висновок, що найбільш доцільним є їхнє перероблення на 
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дисперсні  матеріали,  які  можна  застосувати  як  добавку  до  різних 
композиційних  матеріалів  і  як  основну  сировину  для  виготовлення 
невідповідальних та маловідповідальних виробів.
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Торяник Э.И, Федорова С.В, Синяева О.В.

ПАО «АКХЗ», ГП «УХИН», ХНТУСГ им. П. Василенко

Определение  показателей  качества кокса  в  зависимости от 
показателей качества шихты, условий коксования и способа  
его  тушения  всегда  являлось  актуальной  задачей  для  
действующего  производства.  В  принципе,  это  не  является  
очень  сложной  задачей,  поскольку  существует  достаточно  
много  методов  прогнозирования,  в  частности,  широко  
применяемый метод  полнофакторного  эксперимента.  Этот 
метод хорош для лабораторных исследований,  когда можно  
поставить  эксперименты  с  симметричными  значениями 
аргументов «+1» и «-1». В промышленных условиях проведение  
подобных  экспериментов  является  достаточно  сложным 
процессом,  особенно  в  нынешних,  достаточно  непростых 
условиях.

Группой сотрудников ПАО «АКХЗ» в содружестве с  учеными ГП 
«УХИН»  разработала  метод  пассивного  эксперимента.  Этот  метод 
позволит  статистическими  методами  получить  зависимость  между 
исходными  показателями  качества  шихты,  режимами  коксования, 
способами тушения кокса, внепечной обработки и показателями качества 
кокса.  Под  внепечной  обработкой  кокса  понимается  обработка  кокса  в 
дробилке с целью снижения содержания класса +80 мм.
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Согласно этой методике была разработана компьютерная программа, 
которая производила соответствующие расчёты. Эта программа позволяет 
оперировать  9-ю параметрами (рисунок 1)  и обрабатывать до 500 точек 
(экспериментов), однако при необходимости как количество параметров и 
количество  проведённых  экспериментов  может  быть  увеличено. 
Результаты проведения эксперимента могут быть как единичными, так и 
параллельными.  После  занесения  в  таблицу  исходных  данных,  внизу 
таблицы показывается значимость каждого из исходных данных, а также 
полученная  зависимость  (рис.2).  Особенностью разработанной методики 
является  то,  что  в  ней  имеется  возможность  уточнять  полученную 
зависимость.  Для  наглядности  полученных  результатов  имеется  график, 
который показывает, насколько исходные данные совпадают с расчетными 
и  уточнёнными  результатами  (рис.3).  Если  все  три  графика  лежат 
достаточно близко, то имеется возможность «сдвинуть» их относительно 
друг  друга  –  когда  один  график  поднимается  на  заданное  количество 
пунктов,  заданных  в  специальной  ячейке,  обозначенной  заголовком 
«Разделение функций», а другой опускается на то же количество пунктов 
(рис.4).

Рис.1
Рис.2

Рис.3
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Рис.4

После  проведения  расчётов  программа  проверяет  полученные 
результаты  на  значимость  расхождения  между  максимальным  и 
минимальным  значением  исследуемой  зависимости,  если  проводятся 
параллельные  эксперименты,  то  проверяется  насколько  значимо 
отличаются  полученные  данные  в  параллельных  опытах,  а  также 
насколько  адекватно  описывается  изучаемый  процесс  по  критериям 
Стьюдента и Фишера (рис.5).

Рис.5

По  итогам  проведённых  расчётов  компьютер  может  производить 
прогнозные расчёты (рис. 6). В случае, если исходные данные для прогноза 
выходят  за  массив  исходных  данных,  то  на  полях  таблицы  появляется 
соответствующее сообщение (рис.7.)
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В  качестве  эксперимента  провели  исследование  изменение 
показателя М25 и М10 по коксовому цеху №1.

Рис. 6

Рис.7

По результатам проведённых исследований для упрощения работы с 
результатами  расчётов  была  сделана  специальная  таблица,  в  которую 
вводятся  исходные  данные  по  качеству  шихты,  условиям  подготовки  и 
коксования,  а  также  способ  тушения  (мокрый,  сухой)  и  механическая 
обработка (рис. 8).

Рис.8

В настоящее  время на  ПАО «АКХЗ» проводятся  исследования  по 
изучению влияния показателей качества шихты, условий её подготовки и 
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коксования, способа тушения и механической обработки на выход кокса 
доменного.
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Метою мого докладу є вивчення конструкцій і обслуговування  
сучасних кривошипно-шатунних механізмів  і  їх  застосування  
при проектуванні машин.

Задачею  докладу  є  ознайомлення  з  основними  дефектами  
кривошипно-шатунного механізму, впровадження актуальних  
рішень, методів, планів запобігання можливості появленню і  
ліквідація цих дефектів.

Колінчастий  вал  сприймає  зусилля,  що  передаються  кожним 
шатуном при такті робочого ходу, перетворюючи ці зусилля в крутний 
момент,  який  передається  через  маховик  на  трансмісію  трактора  або 
машини,  а  в  пресах  передається  на  пресувальний  механізм.  Сучасний 
колінчастий вал виготовляють із високоміцного чавуну.

Вали складаються з шатунних Д (рисунок 1) і корінних (опорних) 
Г  шийок,  щік  В,  носка  (передньої  частини)  і  хвостовика  (задньої 
частини).  Корінні  та  шатунні  шийки  разом  із  щоками  утворюють 
кривошипи.

Відцентрові  сили  шатунних  шийок  зменшують,  виконуючи  їх 
пустотілими,  а  порожнини  Б  використовують  для  відцентрового 
очищення мастила, що надходить до шатунного підшипника. У шийках 
зроблені радіальні отвори, в які вставлені трубки для забору мастила із  
центра  порожнини.  У  шийках  і  щоках  просвердлені  канали  А,  для 
підведення мастила: із блока — до корінних шийок, від них до порожнин Б 
(брудовловлювачів)  і  далі  через  радіальні  отвори  —  до  шатунних 
підшипників.  брудовловлювачі  очищають  через  нарізні  отвори, 
вигвинтивши  заглушку,  яку  фіксують  за  допомогою  шплінта  чи 
кернуванням.

На  носку  колінчастого  валу  закріплені  одна  або  дві  шестірні, 
масловідбивач,  шків  і  храповик  з  шестигранною  головкою  для 
провертання колінчастого валу.

На  хвостовику валу або його фланця установочними штифтами 8 і 
болтами 9 закріплений маховик. 

На кінцях колінчастого валу, в місцях виходу із блока,  установлені 
масловідбивачі 7, а в передніх і задніх корпусах — ущільнювачі.

Корінні підшипники колінчастого валу всіх двигунів виготовлені так 
само, як і шатунні, у вигляді тонкостінних стальних вкладишів, всередині 
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вкритих  антифрикційним  сплавом.  Від  вкладишів  шатунних  підшипників 
вони відрізняються головним чином тільки розмірами.

Рисунок 1 - Колінчасті вали із спряженими деталями

Кривошипно-шатунний механізм працює майже завжди при великих 
навантаженнях  і  складних  технологічних  процесів,  тому  актуальною 
проблемою і на сьогоднішній день є його обслуговування і ремонт, через 
те,  що  це  несе  за  собою  дуже  негативні  наслідки,  такі  як:  робота  в 
неправильному режимі;  зниження продуктивності;  підвищений знос  при 
великому  тиску,  температурі  або  при  роботі  зі  складними  матеріал-
заготовками та ін.  Тому основними виходами з цієї ситуації  є:  ретельна 
діагностика технічного стану елементів кривошипно-шатунного механізму 
і  виявлення дефектів); впровадження якихось методів,  які  вповільнюють 
знос та появлення дефектів кожної важної деталі механізму; впровадження 
модернізації  конструкцій,  що  збільшує  довговічність  і  надійність 
обладнання та ін.

У  порівнянні  сучасних  кривошипно-шатунних  механізмів  з 
«минулими» або  ж «старішими» слід  сказати,  що конструкція  сучасних 
механізмів набагато складніша і багатогранна, ніж у «старих». Така велика 
кількість  важелів,  наявність  більш  як  двох  шатунів,  наявність 
брудовловлювачів,  трубок для забору мастила та ін.,  модернізує «старі» 
кривошипно-шатунні  механізми  і  робить  їх  більш  довговічними,  дає 
більший  опір  навантаженню,  збільшує  крутний  момент,  прискорює 
передачу руху. У сучасних конструкціях: кожен шатун або ж важіль має 
свою опорну конструкцію, яка робиться з більш високоміцних і надійних 
матеріалів; колінчастий вал має окрім своїх опор (підшипників ковзання 
або кочення), ще упорні півкільця, які також сприймають навантаження, 
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яке  поступає  на  вал.  Сам вал  також виконують  тільки  із  високоміцних 
чавунів (у зрівнянні зі «старими» колінчастими валами, які виконуються зі 
сталі 40, 45 або ж з середньоміцного чавуна). 

Але така модернізація і такі сучасні кривошипно-шатунні механізми 
потребують більш розширених розрахунків на міцність, більшого догляду 
за конструкцією, капітальні ремонти коштують дуже велику суму, однак 
довговічність  сучасної  конструкції  у  зрівнянні  зі  «старими»  в  3  разів 
більше.

У  процесі  проектування  необхідно  прагнути  не  тільки  зниженню 
маси  і  зміцненню  конструкції  механізмів  і  машин  загалом,  но  й  к 
збільшенню довговічності його (їх) деталей і складальних одиниць.

Збільшення  надійності  й  довговічності  можливо  досягнути  в 
результаті  раціонального  вибору  конструктивних  рішень,  при  цьому 
реалізація таких рішень мало впливає на вартість механізму або машини.

Довговічність – це властивість об’єкту зберегти працездатний стан 
до наступного граничного стану, при встановленій системі ТОіР.

Перевірка  технічного  стану  деталей  кривошипно-шатунного 
механізму  проводиться  з  метою  визначення  можливості  їх  подальшого 
застосування на машинах, тракторах, пресах або необхідності їх ремонту, 
чи заміни.

У процесі  експлуатації  кривошипно-шатунних механізмів,  можливі 
такі  основні  дефекти  (рисунок  3):  тріщини,  зломи  і  пробоїни; 
пошкодження й спрацювання різьби в отворах і на шпильках; спрацювання 
отворів у втулках і під втулки валу; спрацювання, овальність, конусність і 
зміщення  отворів  в  опорах  під  вкладиші  корінних  підшипників;  знос 
головок  шатуну;  знос  змащувальних  отворів  і  каналів;  знос  поверхонь 
брудовловлювачів  і  кріпильних  з’єднань;  можливості  зсуву  або  не 
паралельності  півкілець  і  втулок;  спрацювання  торцевих  поверхонь; 
овальність, конусність циліндрів та блоків і ін. Всі ці дефекти усуваються 
наступними операціями по відновленню і ремонту, приведені нижче.

Відновлення і ремонт кривошипно-шатунного механізму не змінився 
і  являє  собою  набір  технологічних  операцій  по  відновленню  і  заміні 
деталей. На (рис. 2) зображені основні дефекти та їх виявлення з ремонтом.
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Рисунок  2  –  Виявлення  дефектів  деталей  кривошипно-шатунного 
механізму

Висновок
У  висновку  хочу  сказати,  що  такі  сучасні  кривошипно-шатунні 

механізми вже застосовуються на багатьох підприємствах США, Германії, 
України, Австрії, Росії, Білорусії та ін. країн. Основними перевагами цих 
механізмів  є:  протистояння  знакоперемінним  та  підвищеним 
навантаженням;  підвищена  продуктивність  і  довговічність,  у  зв’язку 
впровадження актуальних рішень і методів запобігання виходу з ладу будь 
якого елементу (деталі) механізму; сучасна діагностика, яка проводиться 
сучасними  винаходами  та  пристосуваннями,  які  зразу  за  допомогою, 
підключених  до  них  сучасних  ЕВМ  показують  наскільки  ця  деталь, 
довговічна, межу її навантаження, як вона буде працювати в агресивних 
середовищах і при складних процесах виробництва.  Також це дає змогу 
збільшити випуск продукції, у зв’язку з підвищенням ефективності таких 
механізмів.  Це  дає  змогу  підвищити  загальний  випуск  неформованих 
вогнетривів аж на 20-40%, залежно від кількості підприємств, які перешли 
на сучасні винаходи, механізми і обладнання.
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Роботизація  технологічних  процесів  -  основа  створення  
безлюдних  технологій  у  виробництві.  Роботизація  -  спосіб  
виконання технологічних. і допоміжних процесів, направлених  
на розвиток автоматизації виробництва на основі розробки і  
застосування  роботів  з  обґрунтованими  значеннями  
параметрів,  в  першу  чергу,  в  тих  процесах,  автоматизація  
яких іншими технічними засобами недоцільна.

Мета  роботизації  -  поліпшення  умов  і  безпеки  праці  робітників, 
підвищення  продуктивності  праці  та  забезпечення  найбільш  високої 
ефективності виробництва.

Промисловим  роботом  називається  програмована  автоматична 
машина,  що  застосовується  в  технологічному  процесі  для  виконання 
рухових функцій, властивих функцій людини при переміщенні предметів 
виробництва.

Відмітною  ознакою  промислового  робота  від  різних  механізмів  є 
наявність одного або декількох маніпуляторів. 

Маніпулятор є  багатоланковим механізм,  оснащений приводами та 
робочим органом (пристроєм захвату), за допомогою якого здійснюється 
захоплення деталі і її переміщення від одного робочого місця до іншого. 
Маніпулятор може мати від  трьох до дев'яти ступенів  рухливості,  що в 
значній  мірі  визначає  технічні  можливості  промислового  робота.  Число 
ступенів рухливості - це сукупність числа ступенів свободи кінематичного 
ланцюга  маніпулятора  промислового  робота  щодо  базової  системи 
координат і числа ступенів свободи пристрою пересування.

Ступінь рухливості може бути перенесений і орієнтовний. Переносна 
ступінь рухливості використовується при переміщенні робочого органа в 
робочій зоні,  а орієнтовна - при орієнтуванні робочого органу в робочій 
зоні щодо базової системи координат.

Простір,  в  якому  може  перебувати  робочий  орган  маніпулятора 
промислового робота при нерухомому положенні пристрою пересування, 
називається робочою зоною. 

Для  переміщення  маніпулятора  і  його  заснування  застосовується 
привід,  який може бути гідравлічним, пневматичним і  електричним.  До 
переваг  гідроприводу  відносяться  плавне  регулювання  швидкості, 
швидкодія і висока точність відпрацювання заданого руху, а до недоліків - 
залежність  характеристик  приводу  від  температури  робочої  рідини, 
відносно висока вартість приводу і складність експлуатації.
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Крім того, широко застосовуються пневмоприводи, перевагами яких 
є  простота  конструкції,  низька  вартість  і  можливість  роботи  в  місцях  з 
підвищеними вимогами до пожежної безпеки. До недоліків пневмоприводу 
можна віднести  необхідність  використання  додаткового  обладнання  для 
досягнення плавності та точності руху маніпулятора.

Останнім  часом  знаходить  все  більш  широке  застосування 
електропривод, що  відрізняється  простотою  підведення  електричної 
енергії, високою надійністю і великим ресурсом роботи.

Конструктивно  промисловий  робот  складається  з  наступних 
основних  частин:  керуючого  пристрою,  пристрою  пересування, 
маніпулятора, вимірювального  пристрою  і  пристрою  зовнішніх 
зв'язків , які  розміщені  в  підставі  робота.   Маніпулятор  і  пристрій 
пересування є об'єктом керування для керуючого пристрою.

У  керуючий  пристрій  входять  пульт  керування  ПК,  пристрій,  що 
запам'ятовує  ПП,  обчислювальний  пристрій  ОП  і  блок  керування 
приводами БКП. За допомогою пульта керування здійснюються введення і 
контроль  завдання.  Пристрій  пам'яті  призначений  для  збереження 
програми  роботи  та  іншої  інформації,  обчислювальний  пристрій  -  для 
реалізації  алгоритму керування роботом, а  блок керування приводами - 
для управління приводами маніпулятора і пристрою пересування. Пристрій 
керування  може  бути  розташований  окремо  від  самого  робота  або 
вбудований в його корпус.

Складання впорядкованої послідовності дій робота для його системи 
керування  починається  при  першому  виконанні  роботом  нового  циклу 
рухів.  Введення  програми  здійснюється  за  допомогою  електронного 
пристрою,  що  керує  приводами  маніпулятора,  або  ручного  управління 
маніпулятором  по  всьому  шляху  його  переміщення.  Пристрій,  що 
запам'ятовує системи керування фіксує всі рухи робота, крайні і проміжні 
положення робочих органів маніпулятора,  після чого робот автоматично 
відтворює записану програму необхідну кількість разів.

Промислові роботи мають два режими роботи: 
1)  програмування,  при  якому  в  пристрій  пам'яті  заноситься 

програма функціювання робота;
2) виконання технологічної операції.
Застосування  промислових  роботів  в  технологічних  процесах 

дозволяє:
- різко підвищити продуктивність праці;
- скоротити чисельність робітників;
- підвищити коефіцієнт використання обробного обладнання шляхом 

усунення втрат часу з організаційно-технічних причин;
- поліпшити умови праці;
- забезпечити безпеку праці;
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- підвищити  якість  продукції  шляхом  стабілізації  параметрів 
технологічного процесу;

- забезпечити гнучкість виробничого процесу.
- При  здійсненні  складально-монтажних  процесів  за  допомогою 

робота виконуються наступні операції:
- завантаження - вивантаження деталей (заготовок) з тари, магазину-

накопичувача;
- установка - зняття деталі (заготовки) безпосередньо з технологічного 

обладнання (лінії, верстата і т.д.);
- транспортування  між  магазином  -  накопичувачем  і  обробним 

устаткуванням;
- транспортування між магазином - накопичувачем і автоматизованим 

складом;
- зміна інструменту в процесі обробки;
- зміна інструменту до і після виконання операції.

Необхідність застосування роботів і сфера їх роботи визначаються з 
урахуванням  специфіки  виробництва  (шкідливі  умови  праці,  обробка 
спеціальних  матеріалів  та  ін.),  характеру  переміщення  деталей 
(безперервний,  переривчастий),  циклічності  операцій  технологічного 
процесу, характеристик стружки та методів її видалення, складу основного 
і допоміжного обладнання, організації міжверстатного транспортування та 
ін.

Можливість  використання  роботів  при  механічній  обробці 
визначається:

- однорідністю форми і  розташування базових поверхонь деталі  для 
орієнтування і захоплення роботом;

- технологічністю конструкції  деталей,  яка,  перш за  все,  забезпечує 
можливість  орієнтування  деталі  в  кожній  вихідній  позиції  для  її 
захоплення  роботом,  а  також наявністю  базових  поверхонь  для  її 
надійного  утримання  охопленням  при  транспортуванні  на  протязі 
всього технологічного процесу ;

- забезпеченням надійності захоплення, транспортування і утримання 
деталей охопленням;

- наявністю  базових  поверхонь  деталей,  що  дозволяють 
транспортувати та складувати їх в орієнтованому положенні;

- можливістю вільного доступу в зону обслуговування для здійснення 
ремонту і технічного обслуговування.
Автоматизація виробництва автомобілей базується на використанні 

мікропроцесорів  і  роботів. Сучасні  промислові  роботи  виконують  різні 
операції: дугове зварювання міцних металів, точечне зварювання кузовів 
автомобілей, перевірку стиків, штамповку і збірку основних вузлів рами, 
транспортування  і  технічне  забезпечення,  повне  фарбування 
автомобільних кузовів. Вони також відкривають двері автомобілей, капоти 
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та  кришки  багажників,  фарбують  кузови  всередині,  ящики  для 
інструментів та інших деталей.

Сучасні вчені та конструктори в багатьох країнах світу інтенсивно 
працюють над виробництвом більш досконалих і надійних в експлуатації 
промислових роботів.

Можна визначити проблеми, які будуть вирішувати в майбутньому 
роботи: створення штучного інтелекту високого рівня; створення рухомих 
роботів; створення самонавчальних роботів. Одним із важливих факторів, 
які  будуть  вирішувати  розвиток  робототехніки  в  майбутньому  –  це 
мініатюризація  засобів  обчислювальної  техніки,  збільшення  швидкодії  і 
підвищення надійності їх роботи.
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД 
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Монахов В.І., Топоров А.А., Костіна О.Д.

Донецький національний технічний університет

В  наш  час  гострою  є  проблема  викидів  в  атмосферу  
забруднених  газів,  зокрема  на  хімічних  виробництвах.  Це  
викликає такі наслідки як: знос і корозія обладнання, каркасів і  
конструкцій;  зменшення  ефективності  використання  газу  в  
якості  другорядного  енергетичного  ресурсу,  також  із-за  
насичення  газу  водяними  парами  знижується  його  теплота  
згоряння,  а  фізичне тепло повністю втрачається з  водяною  
парою. Таким чином, актуальною темою є очищення газових  
середовищ від твердих і рідких домішок.

Механічна очистка газів орієнтована на затриманні твердих великих 
часток.  Сухий спосіб  газоочистки  заснований на  встановленні  в  трубах 
фільтрів.  В  основі  мокрого  способу  –  взаємодія  з  водою  і  подальше 
осадження  домішок.  Набуло  поширення  фільтрування  для  уловлювання 
тонких компонентів.
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Сухі  способи  очищення  газів.  Найбільш  поширені  уловлювачі,  в 
яких осадження твердих або рідких частинок відбувається внаслідок різкої 
зміни  напрямку  або  швидкості  газового  потоку  (апарати  типу  "ЗЗП", 
"Циклон",  пилоосадні  камери).  Серед  цих  апаратів  газоочистки,  що 
застосовуються,  як правило,  тільки для уловлювання порівняно великих 
частинок  (≥  5  мкм),  максимальною  ефективністю  володіють  апарати 
очищення  газів  від  пилу  типу  «ЗЗП»  (зустрічні  закручені  потоки)  з 
ефективністю очищення до 99%.

Мокрі  способи  очищення  газів.  Засновані  на  контакті  газового 
потоку з промивної рідиною (зазвичай водою). Більшість схем газоочистки 
мають оборотне водопостачання: рідина разом з шламом з газопромивачей 
направляється  у  відстійники  для  відділення  від  твердих  частинок  і 
повторного  використання;  при  наявності  в  шламі  цінних  речовин  його 
зневоднюють,  а  уловлені  цінні  тверді  речовини використовують.  Метод 
використовують для уловлювання тонкодисперсного пилу.

Фільтрування.  При  цьому  способі  газоочистки  газові  потоки 
проходять  через  пористі  фільтруючі  системи,  пропускають  газ,  але 
затримують  тверді  частинки.  Фільтри  служать  для  уловлювання  вельми 
тонких  фракцій  пилу  (менш  ніж  1  мкм)  і  характеризуються  високою 
ефективністю  при  очищенні  газів,  однак,  вимагають  частої  заміни  або 
очищення фільтруючих матеріалів.

Один з  найбільш ефективних апаратів для очистки газу є – скрубер, 
тому що в ньому об’єднується такі методи очистки газу від твердих часток 
як: сухий спосіб, мокрий спосіб газоочистки і фільтрування.

Процес очищення газу в апараті можна розглядати як фільтрування 
газу через об'ємний фільтр, що складається з найдрібніших краплинок, які 
утворюються при дробленні рідини.

У  скрубері  газове  середовище  спільно  з  рідким  надходить  в 
камеру  інжектора  через  закручувачи,  розташовані  в  нижній  його 
частині.  З'єднання  з  газової  фази  переходять  в  рідку  технологічну 
середу. Очищене газове середовище направляється в атмосферу, а рідке 
середовище через зливний патрубок надходить в приймально-розділову 
місткість скрубера. Втрати рідкого технологічного середовища шляхом 
віднесення  компенсуються  його  резервним  змістом  з  бачка  рідкого 
технологічного середовища.

При  очищенні  гарячого  вологого  газу  підвищенню  ефективності 
процесу  сприяє  охолодження  газу  нижче  точки  роси  і  виділення 
сконденсованої  вологи.  При  русі  газу  через  діффузорну  ділянку  труби 
швидкість потоку знижується, у результаті відбувається агрегація дрібних 
крапель.  Для  їх  уловлювання  зазвичай  встановлюють  циклони або  інші 
апарати  подібного  типу.  По  конструкції  різні  типи  турбулентних 
промивачів  відрізняються  конфігурацією  поперечного  перерізу  труби-
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розпилювача  (кругла,  прямокутна),  місцем  подачі  зрошування  рідини 
(конфузор або горловину) і конструкцією краплеуловлювача.

Ефективність  уловлювання  пилу  в  скруберах  збільшується  з 
ростом швидкості газів в горловині і щільності зрошення. Оптимальне 
співвідношення  між  швидкістю газів  в  горловині  труби  та  щільністю 
зрошення  визначають  для  кожного  виду  пилу,  воно  залежить  від  її  
дисперсного складу. Так, при уловлюванні частинок пилу, розміри яких 
менше  ніж  0,1  мкм,  велике  значення  набуває  тривалість  контакту 
запилених  газів  з  поверхнею диспергованої  рідини.  У  цьому  випадку 
підвищення ефективності може бути досягнуте при зниженні швидкості 
газів до 50 м/с і збільшенні щільності зрошення до 3,5 л/м3 газу.

Залежно від  способу  підведення  рідини можна розрізняти  основні 
типи апаратів з центральним підводом рідини у конфузор, з периферійним 
зрошенням  (в  конфузора  або  в  горловині),  з  плівковим  зрошенням,  з 
безфорсунковим і форсунковим зрошенням.

Парогазоповітряне середовище від джерела забруднення подається в 
технологічний блок скрубера

Сучасний  скрубер  складається  з  пустотілої  циліндричної  або 
прямокутної  вежі,  виконаної  з  металу або  цегли,  залізобетону та  інших 
матеріалів.  У  разі  необхідності  внутрішню  поверхню  футерують  або 
покривають  антикорозійними  складами.  У  верхній  частині  форсунки 
встановлюють  таким  чином,  щоб  поперечний  переріз  був  перекритий 
факелами орощуючою рідиною. Похилий патрубок внизу апарату сприяє 
більш рівномірному введенню газу і розподілу його по перетину скрубера.

Скрубери,  в  яких  газ  і  рідина  рухаються  назустріч  один  одному, 
називають протиточними, якщо газ і рідина подаються у апарат зверху, то 
їх називають прямоточними.

Однак  найкращий  тепло  -  і  масообмін  між  газом  і  рідиною 
спостерігається  в  протиточних  скруберах.  Ступінь  очищення  зазвичай 
становить  60÷70  %,  однак  її  можна  збільшити,  підвищуючи:  висоту 
скрубера; швидкість газу в ньому; питому витрату води, а отже, і кількість 
крапель рідини або встановлюючи всередину скрубера краплеуловлювач. 
Оптимальна швидкість  газового потоку  в  апараті  становить  0,7÷1,5  м/с. 
Якщо перевищити ці значення, відбувається винесення крапель рідини, що 
вкрай  небажано.  Щоб  зменшити  дане  явище,  застосовують  форсунки 
грубого розпилення води.

Скрубер з лопатками
- застосовується в системах знепилювання;
- найбільш економічне рішення;
- низькі потреби у витратах рідини та енергії;
- ступінь очищення – 90% для часток розміром 1-3 мікрон.

Динамічний скрубер
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- універсальна  компактна  конструкція  з  вбудованим  зрошувальним 
вентилятором;

- низькі енерговитрати і витрати на установку;
- ступінь очистки 98% для часток розміром 1-3 мікрон.

Скрубер Вентурі
- використовується для вилучення часток в діапазоні розмірів менше 

мікрона до 3 мкн;
- мокрий дифузор Вентурі на вході вловлює великі частинки;
- регульована горловина Вентурі дозволяє контролювати втрати тиску;
- ступінь очистки 98% для часток в діапазоні розмірів 1-3 мікрон.

Багатоступінчастий скрубер
- підходить для установки з обмеженнями по висоті;
- втрати тиску і співвідношення між кількістю рідина-газ нижче, ніж у 

скрубера Вентурі;
- ступінь очистки 98% для часток розміром 1-3 мкн.

Насадковий скрубер баштового типу
- використовується для абсорбції газу, охолодження, зволоження або 

конденсації;
- висока ступінь вилучення таких компонентів як: SO2, HCI, HF, NH3 

та ін.

Висновок.  У  висновку  хочу  зазначити,  що  основними  перевагами 
сучасних скруберів перед застарілими є:  висока  ступінь очистки;  низькі 
потреби  у  витратах  рідини  та  енергії; підвищена  продуктивність  і 
довговічність; універсальні і компактні конструкції, а також застосування в 
самих різних умовах сучасних підприємств, зі зв’язком з різноманітністю 
конструкцій  скруберів;  можуть  бути  використані  для  грохочення 
матеріалу.  Вибір  скруберу  –  важлива  задача  та  залежить  від  багатьох 
факторів: умови роботи; ступеня очищення газу та продуктивності. Тому 
проектування сучасних скруберів складне завдання, що потребує сучасних 
САПР, зокрема CFD-програм (обчислювальна гідродинаміка). 
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Донецкого национального технического университета

В последнее время на рынке спецтехники появились необычные  
машины, называемые вакуумными экскаваторами, назначение  
и функции которых пока для многих непонятны.

Всасывающие экскаваторы,  или как  их чаще называют,  вакуумные 
экскаваторы,  впервые  появились  где-то  лет  20  назад,  став  удобной 
спецтехникой для коммунальных и строительных предприятий. Во многих 
странах  мира  на  протяжении  нескольких  десятков  лет  они  успешно 
трудятся,  а  в  Украине  этих  удивительных  машин  до  сих  пор  нет.  И 
благодаря  «усиленной  работе»  украинских  налоговиков,  в  ближайшее 
время  могут  и  не  появиться.  Ведь  спецтехника  эта  для  отечественного 
рынка пока новая, никем ещё не испытанная, но весьма дорогая в закупке и 
в обслуживании.

Рисунок 1 – Вакуумный экскаватор.

Вакуумный  экскаватор является  строительной  техникой,  которая 
может  удалить  различные  вещества,  такие,  как  коммунальные  отходы, 
мусор,  глину,  песок,  грунт,  воду,  через  небольшое отверстие наподобие 
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мощного пылесоса. Это действие он производит посредством всасывания 
материала через специальную трубу диаметром около 30 см. 

Скорость такого всасывания на входе может достигать 100 метров в 
секунду,  а  конструкция  этой  техники  в  некотором  роде  схожа с 
конструкцией  ассенизатора,  но  его  шланг  гораздо  длиннее  и  шире,  а 
силовая  установка  обеспечивает  высокую  мощность  и  тонкость 
проводимых операций.

Такие способности позволяют вакуумному экскаватору производить 
выемку  материала  очень  щадящим  методом,  без  нарушения 
расположенных рядом слоёв. Таким образом, всасывающий экскаватор – 
это  далеко  не  всегда  коммунальная  техника,  задачей  которой  является 
отсасывание нечистот. Наоборот, для этих целей её используют редко, а 
чаще всего применяют для создания рвов и отверстий для прокладки, к 
примеру,  труб  и  коммуникаций,  если  проведение  обширных  открытых 
раскопок затруднено или невозможно. 

С лёгкостью он справляется и с трудными задачами в процессе сноса 
старых  зданий,  землеройными  работами,  проведением  работ  по 
геологоразведке,  в  засыпке  гравия  на  крыши,  прочисткой  водостоков, 
удалением листьев и многими иными щепетильными задачами. И то, что 
умеет  делать  эта  спецтехника,  специалистами  называется  вакуумной 
выемкой материала. 

Сегодня вакуумная выемка грунта  считается самым безопасным и 
щадящим  способом  проведения  земляных  работ,  так  как  только  такой 
экскаватор может справиться в городах и сёлах с удалением грунтов, не 
повредив уже проложенные коммуникационные сети и дорогой земляной 
или травяной покров.

Всасывающие  экскаваторы  бывают  самоходными  и  прицепными, 
колёсными  и  гусеничными,  и  особенно  полезны  при  проведении 
строительных  работ  в  секторе  коммунальных  услуг  и  прокладке 
трубопроводов.

Они великолепно справляются с рытьём траншей при минимальном 
риске для подземных труб и кабелей. Это не только безопасная техника, но 
и  очень  эффективная,  которая  выполняет  свою  задачу  в  разы  быстрее 
обычных  экскаваторов.  Ко  всему  прочему,  ей  не  нужна  огромная 
стройплощадка, особые подъезды, техника для транспортировки, и после 
себя она не оставит горы мусора. Ведь все, что она всосёт в себя, окажется 
в  её  бункере,  а  затем  там,  где  вынутому  материалу  и  положено  быть: 
отходам –  на  свалке  или  перерабатывающем заводе,  грунту  –  в  местах 
создания дамб и насыпей.

Как  правило,  эти  промышленные  пылесосы  способны  создавать 
эффективность всасывающего потока до 44000 кубических метров в час с 
максимальной  вакуумной  силой  до  55000  паскалей.  Такая  мощность 
рабочего агрегата позволяет вакуумному экскаватору всасывать предметы 
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размером  до  25  см  в  поперечнике  и  весом  до  30  кг.  Причём,  при 
необходимости  дробления  материала  на  мелкие  составляющие,  в  этой 
технике можно совмещать работу воздушной струи с водной.

Такой способ работы делает эту технику очень полезной, к примеру, 
для  аккуратного  выкапывания  деревьев  без  повреждения  корневой 
системы.  По  сути,  вакуумный  экскаватор  сделает  это  с  ювелирной 
точностью,  как  если  бы  вы  совершали  процесс  вручную.  А  благодаря 
высокой скорости выполнения работ эту спецтехнику удобно использовать 
на железных дорогах для удаления старой подсыпки.

Иногда именно их гибкость является ключевым полезным фактором 
-  направляя  шланг  в  определённую  область,  вы  можете  создать  очень 
узкий  подземный  ров,  который  не  выкопает  даже  самый  маленький, 
компактный экскаватор.

Сейчас в Америке и в Европе в разных городах работает несколько 
сотен подобных машин, и их число неуклонно растёт. 

Надеемся,  теперь  вы  не  будете  путать  вакуумный  экскаватор  с 
ассенизатором. Невзирая на то, что машины эти внешне немного похожи и 
принадлежат к одному «семейству», на деле они являются очень разными.
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У  багатьох  сферах  промисловості  знайшли  застосування  
матеріали  нового  покоління-  композити.  Це  матеріали  на  
основі  декількох  компонентів, які  зумовлюють  їх  певні  
експлуатаційні  і  технологічні  характеристики,  що  
перевершують характеристики традиційних матеріалів.

В основі композитів лежить матриця на основі металу, полімеру або 
кераміки.  Додаткове  армування  виконується  наповнювачами  у  вигляді 
волокон, ниткоподібних кристалів і різних частинок.

Ці матеріали складаються з металевої або неметалевої основи. Для 
посилення матеріалу використовуються нитки, волокна, пластівці більшої 
міцності. Серед композиційних матеріалів можна виділити пластик, який 
армується  боровими,  вуглецевими,  скляними  волокнами,  або  алюміній, 
армований сталевими або бериловими нитками. Якщо комбінувати зміст 
компонентів,  можна  отримувати  композити  різної  міцності,  пружності, 
стійкості до абразивів.

Класифікація  композитів  заснована  на  їх  матриці,  яка  може  бути 
металевої  та  неметалевої.  Матеріали  з  металевою  матрицею  на  основі 
алюмінію, магнію, нікелю та їх сплавів отримують додаткову міцність за 
рахунок  волокнистих  матеріалів  або  тугоплавких  частинок,  які  не 
розчиняються в основному металі. Композити з неметалевою матрицею в 
основі мають полімери, вуглець або кераміку. Серед полімерних матриць 
найбільш популярні епоксидна, поліамідна і фенолформальдегідна. Форма 
композиції  надається  за  рахунок  матриці,  яка  виступає  своєрідною 
сполучною  речовиною.  Для  зміцнення  матеріалів  використовуються 
волокна, джгути, нитки, багатошарові тканини. 

Виготовлення композитних матеріалів ведеться на основі наступних 
технологічних методів: 

- просочення армуючих волокон матричним матеріалом;
- формування в прес-формі стрічок зміцнювача і матриці;

- холодне пресування з компонентів подальшим спіканням;
- електрохімічне  нанесення  покриття  на  волокна  і  подальше 
пресування;
- осадження  матриці  плазмовим  напиленням  і  подальше 
обтиснення.
Це  матеріали  на  основі  декількох  компонентів,  які  обов'язково 

зміцнюються  спеціальними  волокнами  або  кристалами.  Від  міцності  і 
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пружності волокон залежить і міцність самих композитів. В залежності від 
виду ущільнювача усі композити можна поділити:

- на стекловолокнити;
- карбоволокнити з вуглецевими волокнами;
- бороволокнити;
- органоволокнити.

Зміцнювальні  матеріали  можуть  укладатися  в  дві,  три,  чотири  і 
більше  нитки,  чим  їх  більше,  тим  міцніше  і  надійніше  в  експлуатації 
будуть композиційні матеріали.

Деревні  композити  виходить  шляхом  поєднання  сировини  різного 
типу, при цьому в якості основного компонента виступає деревина. Кожен 
дерево-полімерний композит складається з трьох елементів:

частинок подрібненої деревини;
-термопластичного полімеру (ПВХ, поліетилену, поліпропілену);
комплексу хімічних добавок у вигляді модифікаторів – їх у складі 

матеріалу до 5 %.
Найпопулярніший вид деревних композитів – це композитна дошка. 

Її  унікальність  в  тім,  що  вона  об'єднує  в  собі  властивості  деревини, 
полімерів,  що  істотно  розширює  сферу  її  застосування.  Так,  дошка 
відрізняється щільністю (на її показник впливає базова смола і щільність 
древесинних частинок),  хорошим опором на вигин.  При цьому матеріал 
екологічний,  зберігає  текстуру,  колір  і  аромат  натурального  дерева. 
Використання  композитних  дощок  абсолютно  безпечно.  За  рахунок 
полімерних  добавок  композитна  дошка  знаходить  високий  рівень 
зносостійкості  і  вологостійкості.  Її  можна використовувати для  обробки 
терас,  садових  доріжок,  навіть  якщо  на  них  припадає  велике 
навантаження. 

Завдяки шаруватої структурі є можливість армування кожного шару 
паралельними  безперервними  волокнами.  Варто  окремо  сказати  про 
характеристики сучасних композитів, які відрізняються:

високим значенням тимчасового опору і межі витривалості;
високим рівнем пружності;
міцністю, яка досягається армуванням шарів;
за  рахунок  жорстких  армуючих  волокон композити  мають  високу 

стійкість до напругам на розрив.
Композити  на  основі  металів  відрізняються  високою  міцністю  і 

жароміцність,  при  цьому  вони  практично  нееластичні.  За  рахунок 
структури волокон зменшується швидкість  поширення тріщин,  які  іноді 
з'являються в матриці. 

Полімерні  композити  представлені  в  різноманітті  варіантів,  що 
відкриває  великі  можливості  щодо  їх  використання  в  різних  сферах, 
починаючи від стоматології і закінчуючи виробництвом авіаційної техніки. 
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Наповнення  композитів  на  основі  полімерів  виконується  різними 
речовинами.

Найбільш  перспективними  сферами  використання  можна  вважати 
будівництво,  нафтогазову  промисловість,  виробництво  автомобільного  і 
залізничного  транспорту.  Саме  на  частку  цих  виробництв  доводиться 
близько 60 % обсягу використання полімерних композиційних матеріалів. 
Завдяки  високій  стійкості  полімерних  композитів  до  корозії,  рівною  і 
щільної  поверхні  виробів,  що  отримуються  методом  формування, 
підвищується надійність і довговічність експлуатації кінцевого продукту.   

Для  армування склопластиків використовуються  скляні  волокна, 
формовані  з  розплавленого неорганічного скла.  Матриця ґрунтується на 
термоактивних  синтетичних  смолах  і  термопластичних  полімерах,  які 
відрізняють  висока  міцність,  низька  теплопровідність,  високі 
електроізоляційні  властивості.  Спочатку  вони  використовувалися  при 
виробництві  антенних  обтічників  у  вигляді  купольних  конструкцій.  У 
сучасному світі склопластики широко застосовуються в будівельній сфері, 
суднобудуванні,  виробництві  побутового  інвентарю  та  спортивних 
предметів,  радіоелектроніці.  У  більшості  випадків  склопластики 
виробляються на основі напилення. Особливо ефективний цей метод при 
дрібно  -  і  середньосерійному  виробництві,  наприклад  корпусів  катерів, 
човнів,  кабін  для  автомобільного  транспорту,  залізничних  вагонів. 
Технологія  напилення  зручна  економічністю,  тому,  що  не  потрібно 
розкроювати стекломатериал. 

Вуглепластики  можна використовувати  в  самих різних сферах.  В 
них  в  якості  наповнювача  використовуються  вуглецеві  волокна, 
одержувані з синтетичних і природних волокон на основі целюлози, пеков. 
Волокно  термічно  обробляється  в  кілька  етапів.  У  порівнянні  з 
стеклопластиками, вуглепластики відрізняються більш низькою щільністю 
і  більш високим  модулем  пружності  при  легкості  і  міцності  матеріалу. 
Завдяки  унікальним  експлуатаційним  властивостям  вуглепластики 
знаходять  застосування  в  машино-  і  ракетобудуванні,  виробництві 
космічної та медичної техніки, велосипедів і спортивного приладдя.

Боропластики -це багатокомпонентні матеріали, в основі яких лежать 
борні  волокна,  введені  в  термореактивную  полімерну  матрицю.  Самі 
волокна представлені мононитями, джгутами, які обплітаються допоміжної 
скляній  ниткою.  Велика  твердість  ниток  забезпечує  міцність  і  стійкість 
матеріалу  до  агресивних  факторів,  але  при  цьому  боропластики 
відрізняються крихкістю, що ускладнює обробку. Борні волокна коштують 
дорого,  тому сфера  застосування  боропластиков  обмежена  в  основному 
авіаційної та космічної промисловості.

В  органопластиків  в якості  наповнювачів виступають в основному 
синтетичні  волокна  –  джгути,  нитки,  тканини,  папір.  Серед  особливих 
властивостей цих полімерів можна відзначити низьку щільність, легкість у 
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порівнянні зі скло - і углепластиками, високу міцність при розтягуванні і 
високий  опір  ударам  і  динамічним  навантаженням.  Цей  композиційний 
матеріал  широко використовується в таких сферах,  як  машино-,  судно-, 
автобудування,  при  виробництві  космічної  техніки,  хімічному 
машинобудуванні.

Композитні  матеріали  за  рахунок  унікального  складу  можуть 
використовуватися в самих різних сферах:

- в авіації при виробництві деталей літаків і двигунів;
- космічній техніці для виробництва силових конструкцій апаратів, які 

піддаються нагріванню;
- автомобілебудуванні  для  створення  полегшених  кузовів,  рам, 

панелей, бамперів;
- гірничої промисловості при виробництві бурового інструменту;
- цивільному будівництві  для створення прольотів мостів,  елементів 

збірних конструкцій на висотних спорудах.
Використання композитів дозволяє збільшити потужність двигунів, 

енергетичних  установок,  зменшуючи  при  цьому  масу  машин  і 
устаткування.

Вже  зараз  реалізуються  пілотні  проекти,  спрямовані  на  розробку 
композитних матеріалів нового покоління.

Застосування  композитів  доцільно  в  самих  різних  сферах,  але 
найбільш ефективно воно в галузях, пов'язаних з високими технологіями. 
Наприклад,  сьогодні  жоден  літальний  апарат  не  створюється  без 
використання композитів, а в деяких з них використовується близько 60 % 
полімерних композитів. Завдяки можливості поєднання різних армуючих 
елементів  і  матриць  можна  отримати  композицію  з  певним  набором 
характеристик.  А  це,  в  свою  чергу,  дає  можливість  застосовувати  ці 
матеріали в самих різних сферах.
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В  Україні  на  етапі  реконструкції  народного  господарства  
постало завдання використати власні ресурси за умов низьких  
витрат  і  мінімізації  екологічного  ризику. Впровадження 
ресурсозаощаджувальних  технологій,  в  рамках  яких  
забезпечується  найбільш  повне,  раціональне  використання  
ресурсів -  є основою підвищення ефективності виробництва,  
що  дозволяє  комплексно  вирішувати  проблему  
ресурсозабезпечення.

Ресурсозаощаджувальні  технології  -  технології,  що  забезпечують 
виробництво  продукції  з  мінімально  можливим  споживанням  палива  та 
інших джерел енергії, а також сировини, матеріалів, повітря, води та інших 
ресурсів для технологічних цілей. 

У  топливній  базі  відповідні  проблеми  ресурсозаощадження є 
особливо  актуальними,  враховуючи,  що видобуток  вугілля,  нафти,  газу, 
залізних руд і  ряду неметалевих видів корисних копалин ведеться з  усе 
більших  глибин,  супроводжується  зменшенням  потужності  пластів, 
ускладненням гірничотехнічних умов видобутку тощо.

Новітні  технології  видобутку  нафти  і  газу  спроможні  оживити  і 
надати  друге  життя  багатьом  старим,  начебто  вичерпаним  родовищам. 
Стосовно  діючих  вони  дозволяють  підвищити  вилучення  нафти  з 
продуктивних пластів зі звичних зараз 35—40 % до 60—65 % і більше.

Шлях  значного  розширення  ресурсних  можливостей  людства  - 
можливості  підземної  газифікації  вугілля.  Далі  за  потенціалом  стоїть 
впровадження геотехнологічних засобів видобування корисних копалин — 
підземного  вилуговування  металів,  солей;  мікробіологічні  технології 
вилучення  корисних  компонентів  з  руд;  освоєння  гідромінеральних 
ресурсів, в тому числі морської води і розсолів для вилучення металів та 
солей.

У природі  практично не  існує  монокомпонентних видів  сировини. 
Нафта,  вугілля,  залізні  та  марганцеві  руди,  титанові,  ртутні,  калійні, 
нікелеві, уранові руди, первинні каоліни у своєму складі мають у відносно 
підвищених концентраціях цінні компоненти, а саме: нафта містить деякі 
кольорові метали, перш за все, ванадій і нікель. 

Вугілля Донбасу характеризується високим вмістом германію, ртуті, 
молібдену,  миш’яку,  меншою  мірою  рідкісноземельних  металів,  літію, 
рубідію,  цезію та  деяких інших.  Залізні  руди містять  германій,  скандій, 
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ванадій,  золото,  срібло,  а  також  вісмут,  стронцій,  нікель,  титан,  уран; 
ртутні  руди-  сурму,  золото,  срібло;  марганцеві  руди  —  ітрій,  рубідій, 
стронцій, свинець, цинк; каоліни — рідкісноземельні елементи. 

Повнота  вилучення  цінних  компонентів  залежить  від  суспільної 
потреби  в  них  та  рівня  розвитку  техніки  і  технології,  що  дозволяють 
економічно виправданим шляхом їх отримувати.

У гірничодобувній та переробній промисловості повна і комплексна 
розробка  родовищ  та  використання  сировини  передбачає  підвищення 
коефіцієнта  вилучення  запасів  корисних  копалин  із  надр,  використання 
розкривних  і  супутніх  порід,  продуктів  збагачення,  застосування  більш 
глибинних  методів  перероблення  задля  більшого  виходу  готового 
продукту (концентрату) та вилучення всіх супутніх компонентів.

У  гірничо-видобувній  промисловості  ресурсозаощаджувальний 
ефект  дає  впровадження  малоопераційних  технологічних  систем 
(гідровидобування  вугілля  чи  метод  підземної  виплавки  сірки),  а також 
впровадження  технології  комплексної  перероблення  сировини.  При 
видобуванні  металевої  сировини  найефективнішими  напрямами  (з 
урахуванням подальших переділів) є підвищення глибини збагачення сирої 
руди та підвищення вмісту цільового компонента в товарній руді.

У металургійній  промисловості  найперспективнішими є  технології 
прямого  відновлення  заліза  (минаючи  доменний  процес),  засновані  на 
використанні залізорудних металізованих обкатанців, природного газу та 
твердого  палива; розширення  використання  киснево-конверторної 
виплавки  та  електроплавки  (з безперервним  литтям  заготівель); 
підвищення  частки  металобрукту  в  шихті;  подальший  розвиток 
спеціальних  методів  виплавки  сталі  з  підвищеними  експлуатаційними 
характеристиками.

У  прокатному  виробництві  —  це  технологічні  процеси,  що 
об’єднують  операції  прокату  і  безперервної  розливки,  застосування 
термообробки, нанесення захисних покриттів та ін. 

Для  підвищення  ефективності  згорання  вугілля  і  зменшення 
забруднення  середовища  останнім  часом  розроблено  нові  технології, 
наприклад котли з топками з киплячим поверхневим шаром і різні типи 
фільтрів.  Але повне вилучення  корисних копалин і  повне використання 
енергопотенціалу,  а  також  мінімізація  забруднення  довкілля  вимагають 
радикальної перебудови технології видобутку вугілля і його збагачення. 

Науково-технологічний прогрес  відкриває  шлях  до цього — через 
попереднє  перетворення  вугілля  в  газ  і  вилучення  під  час  газифікації 
шкідливих  для  навколишнього  середовища  (проте  цінних  для 
промисловості) компонентів.

Нові  можливості  відкривають  технології  газифікації  вугілля  у 
відновному  середовищі,  що  дозволяють  здійснювати  його  повне 
перероблення. Водночас із газифікацією в таких установках відбувається 



175

відновлення оксидів металів, металізація залізнорудних обкатанців. Тому 
зникає потреба в доменній печі. Для відновлення руди не потрібен і кокс 
— достатньо й високозольного вугілля.

У  промисловості  будівельних  матеріалів  —  удосконалення 
технологій  виробництва  цементу,  скла,  цегли,  залізобетону  на  базі 
широкого  використання  таких  альтернативних  джерел  сировини,  як 
золошлаки теплоелектростанцій, шлами вуглезбагачення, шлаки і шлами 
металургійної промисловості 

У  машинобудуванні  та  металообробці  —  застосування  технологій 
пластичної деформації, сучасних методів оброблення металів.

Біоенергетика  —  один  із  напрямів  біотехнологій  і  перспективний 
напрям вирішення енергетичних і сировинних проблем, які постали перед 
людством в кінці ХХ століття. Вона ставить своїм завданням отримання 
відновлюваних  (на  відміну  від  невідновлюваних  —  вугілля,  нафта,  газ, 
уран та ін.) джерел енергії і сировини. У цьому розумінні передбачається 
широке використання методів хімічної і біологічної трансформації біомаси 
в паливо і продукти органічного синтезу, а також застосування біологічних 
генераторів струму.

В  цілій  низці  проявів  науково-технологічний  прогрес  демонструє 
високий  рівень  універсалізму  у  вирішенні  суспільних  проблем, 
забезпечуючи  одночасно  безвідходність,  ресурсозаощадження, 
комплексність і підвищення екологічності в цілому.

Раціональне комплексне використання сировини дозволяє зменшити 
кількість  недовикористаних  речовин,  збільшити  асортимент  готових 
виробів,  випускати нову продукцію з той частини сировини, яка раніше 
йшла в відходи.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ СВЕРДЛОВИНИ 
ДЛЯ ПОТРЕБ КОРПУСІВ ДОННТУ

Татаркіна Н.Ю., Швець І.І.

Донецький національний технічний університет 

Донецький  регіон  досить  бідний  на  джерела  питного  
водопостачання. З природних водойм тільки річка Сіверський  
Донець  відповідаєте  вимогам  стандарту  для  питної  води.  
Перекидання води в центр Донецької області здійснюється за  
допомогою  каналу  Сіверський  Донець  -  Донбас,  який  
побудовано  було  в  50-х  роках  минулого  століття.  
Альтернативою водопостачання можуть бути підземні води  
регіону, але вони потребують значної очистки.

З  початком  військової  агресії  Росії  на  сході  України  проблема 
водопостачання  стала  дуже  гостро.  На  даний момент  існує  тільки  одне 
джерело водопостачання: канал Сіверський Донець - Донбас. Максимальна 
його продуктивність становить до 43 м³ води в секунду. Поповнення річки 
Сіверський Донець здійснюється за допомогою каналу Дніпро - Донбас. 
Такий обсяг води дозволяє забезпечувати промисловість регіону і потреби 
жителів  в  питному  водопостачанні  найбільш  густонаселеною  області 
України.  Зношенність  каналу  на  данний  момент  дуже  суттєва.  Крім 
фізичної зношенності  існують численні ушкодження обладнання, самого 
каналу  в  результаті  обстріл,  постійні  зупинки  його  роботи  через 
відсутність електропостачання. Якість води також зазнало змін не в кращу 
сторону. Альтернативою можуть бути підземні джерела водопостачання, 
але вода в них сильно відхиляється від норм якості, які регламентуються 
нормативними  документами.  Підвищена  мінералізація  води  є  однією  з 
проблем неможливості її використання. Вміст солей може досягати 3,5 г/л.

У період війни водопостачання окремих районів припинялося більш 
ніж  на  4  місяці,  а  деякі  міста  взагалі  позбулися  централізованого 
водопостачання.  Єдиний  вихід  -  це  підземні  джерела  водопостачання, 
незважаючи  на  те,  що  в  них  вода  не  відповідає  санітарним  нормам.  В 
Покровську  практично  в  кожному  дворі  пробурена  свердловина  або 
викопаний  колодязь.  Така  ж  свердловина  знаходиться  на  території 
Донецького національного технічного університету. Глибини їх невеликі, 
близько  10  метрів.  Такі  свердловини  мають  підвищену  мінералізацію, 
забруднення  з  поверхні  грунту  металами,  нітратами,  хвороботворними 
бактеріями,  оскільки  вода  не  встигає  фільтруватися.  За  даними 
лабораторних аналізів мінералізація такої води становить 13,2 мг·екв/л. На 
тимчасову і постійну жорсткість припадають приблизно однакові кількості 
~6,5 мг·екв/л. Проби для лабораторних досліджень були відібрані в різних 
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районах Покровська.  Загальна жорсткість коливається в межах 12,7-13,3 
мг·екв/л. Тривале вживання такої води в їжу може призвести до порушення 
обміну речовин і серйозних захворювань. Крім того, підвищена жорсткість 
несприятливо впливаєте на шкіру, волосся, білизна, сантехніку, виводить з 
ладу пральні та посудомийні машини.

Існують  різні  способи  пом'якшення  води.  Тимчасову  твердість 
можна  усунути  за  допомогою  кип'ятіння,  обробкою  різними  хімічними 
речовинами: гашеним вапном, содою. З постійною жорсткістю боротися 
важче.  Її  можна  усунути  поступовим  заморожуванням  води,  методом 
перегонки, застосуванням іонообмінних смол, катіонним методом.

У  лабораторних  дослідженнях  застосовувався  катіонний  метод.  В 
якості катіонитів для фільтра використовували сульфоуголь. Сульфоуголь 
має  низку  переваг:  низька  собівартість,  можливість  регенерації,  власні 
потужності для отримання в Україні. Вдалося знизити загальну жорсткість 
води  зі  свердловини  до  показника  водопровідної  води.  Схема 
рекомендованої  установки  для  пом'якшення  води  зі  свердловини  для 
постачання корпусу ДонНТУ технічною водою приведена на рис. 1.

1  -  свердловина,  2  -  погружной насос,  3  -  маханічний фільтр,  4  - 
катіонітовий фільтр,  5 -  кран, 6 - водонакопичувальний бак,  7 – корпус 
ДонНТУ, 8 - регенератор, 9 - каналізація

Рисунок 1 - Схема пом'якшення води

Схемою  передбачено,  що  вода  яка  подається  зі  свердловини 
проходить  спочатку  механічний  фільтр,  де  відбувається  очищення  від 
піску  і  інших  домішок.  Далі  в  катіонітовому  фільтрі  відбувається  її 
пом'якшення. Передбачено накопичувальний бак, для стабільної роботи, а 
також регенерація фільтра.
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«Обладнання перероблювальних технологічних комплексів». Під його 
науковим керівництвом підготовлено та захищено 8 кандидатських і 
більш ніж 60 магістерських дисертацій. Має понад 300 публікацій та 
70 авторських свідоцтв та патентів. Під його керівництвом виконано 
понад 25 господарчих і державних тем, результати яких впроваджено 
на виробництві зі значним економічним ефектом.

Олександр  Сергійович  є  засновником  міжнародного 
співробітництва  ДонНТУ  із  провідними  кафедрами  технічних 
університетів Чехії, Німеччини.

Активно  підтримує  зв’язки  та  плідно  співпрацює  з  багатьма 
промисловими  підприємствами.  Серед  промисловців  відомий  як 
провідний  науковець  і  новатор.  Результати  наукової  роботи 
Парфенюка  Олександра  Сергійовича  широко  впроваджені  на 
виробництві.
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Самовіддане  служіння  науці,  висока  міра  відповідальності, 
мудрість  і  широта  мислення  здобули  Парфенюку  Олександру 
Сергійовичу заслужену повагу колег,  студентів і  друзів.  Він щедро 
ділиться  своїми  знаннями  та  досвідом,  нікому  не  відмовляючи  в 
допомозі.  Талант  педагога  дозволив  виховати  не  одне  покоління 
обдарованих  науковців,  які  по  праву  називають  Олександра 
Сергійовича  своїм  наставником.  Він  належить  до  категорії  людей, 
яких  відрізняє  високий  професіоналізм,  обов'язковість  і 
відповідальність при вирішенні складних завдань.

Але за всіма почесними званнями та високими посадами стоїть 
найголовніше:  Олександр  Сергійович  людина  постійного 
самовдосконалення,  яка  усвідомлює  науку  та  педагогіку,  як 
невід’ємну частину свого життя. Як відзначають колеги, Олександр 
Сергійович відрізняється надзвичайно оптимістичними поглядами на 
життя, вірою в людей, креативністю, унікальною харизмою, сміливою 
життєвою  позицією,  умінням  відстоювати  свої  погляди  всупереч 
ідеологічним  перекосам  будь-якого  часу,  вмінням  побачити 
перспективні напрямки розвитку науки. Молодь особливо відзначає 
жагучий  та  незгасимий  науковий  темперамент  і  енергію 
першовідкривача, що здатна запалювати інтерес в молодих серцях та 
думках.

Колеги,  учні,  аспіранти  та  студенти  вітають  Олександра 
Сергійовича  та  надсилають  йому  щирі  традиційні  побажання: 
здоров’я,  доброго  настрою,  творчих  успіхів,  інтересу  до  кожної 
справи,  які  перед  ним  поставлені  і  які  він  сам  собі  визначає.  Та 
особливо,  що  хочеться  побажати  Олександру  Сергійовичу  –  це 
продовжувати  працювати  та  приносити  користь  своєю  чесною 
працею, усім хто поруч з ним і в цілому Батьківщині.
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