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СЕКЦІЯ 7. КОМП`ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СОБСТВЕННЫХ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ
НА СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ NbSe2
Андреева О.Н., Шелест Т.Н., Синельник А.В.
Национальный технический университет
«Харьковський политехнический институт», г. Харьков
В последнее время приоритетным направлением физики твердого тела
являются исследования низкоразмерных систем. Это связано с интересом к
фундаментальным свойствам электронных состояний с макроскопической
когерентностью, таких как, например, сверхпроводимость и ВЗП, в этих
материалах. Общеизвестно, что большинство свойств низкоразмерных систем
определяются их структурой, в частности, особенностями распределения
точечных дефектов. Поэтому детальное изучение особенностей распределения
вакансий и их влияния на структуру, свойства, а также поверхность Ферми
квазидвумерных монокристаллах 2Н – NbSe2 является актуальным.
Вакансии селена в монокристаллах 2Н – NbSe2 создавались с помощью
дегазации атомов селена при изотермической выдержке в области повышенных
температур (Т ≥ 400 К). Наличие вакансий приводит к отклонению от
линейности температурных зависимостей сопротивления при T  400 К.
Детальный анализ особенностей влияния вакансий на структуру исследуемых
монокристаллов NbSe2 показал, что при концентрации вакансий более 5 ат. %
(отжиг при Т1 ≥ 450 К) происходит изменение структурного политипа
исследуемого объекта. Необходимо отметить, что при повышении температуры
отжига выше Tl наблюдалось необратимое поведение температурной
зависимости электросопротивления и нелинейный характер температурных
зависимостей временной части электросопротивления. Наличие таких
аномалий, может быть вызвано не только перестройкой структуры, но и
согласно результатам анализа особенностей распределения вакансий по
глубине кристалла, может быть связано с возможной коагуляцией собственных
точечных дефектов на поверхности.
Известно, что поверхность Ферми для 2H-NbSe2 характеризуется тремя
зонами. С помощью численных исследований электронного энергетического
спектра было установлено, что увеличение концентрации вакансий селена
приводит к уменьшению размеров и последующему исчезновению дырочной
зоны поверхности Ферми. Показано, что при концентрациях вакансий более
5 ат. % происходит электронный топологический переход 2,5 рода.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ЭФФЕКТА ХОЛЛА
Асеев А.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Как известно, эффект Холла заключается в возникновении поперечной
разности потенциалов на краях плоского образца под влиянием взаимно
перпендикулярных электрического и магнитного полей. Величина э.д.с. Холла
весьма мала и зависит от исследуемого материала и внешних условий. Например,
в висмуте она может достигать лишь нескольких сотен микровольт в магнитных
полях до 1 Тесла. Обычно при исследовании эффекта Холла проводят четыре
измерения э.д.с. Холла для каждого заданного значения магнитного поля и тока
через образец, поочередно изменяя их направление на противоположное.
Усреднение этих значений, взятых с соответствующим знаком, позволяет
минимизировать вклад эффектов, возникающих в образце одновременно с
эффектом Холла, например, эффекта Эттингсгаузена, Нернста-Эттингсгаузена,
Риги-Ледюка. Это означает, что для измерения э.д.с. Холла необходимо
стабильное поле и возможность точно устанавливать его величину.
В данной работе для стабилизации магнитного поля применялся
импульсный понижающий преобразователь в режиме стабилизации тока, который
позволял создавать поле до 1 Тесла. Аналоговый потенциометр, задающий
величину тока, был заменен на цифровой потенциометр AD5160 на 256 позиций.
Подключение и изменение направления тока осуществлялось посредством группы
электромеханических реле.
Сигналы от образца регистрировались с помощью цифрового мультиметра
Rigol DM3068 и сохранялись в его внутренней памяти. Поскольку при заданной
величине магнитного поля необходимо было измерить несколько сигналов от
образца, коммутация этих сигналов с мультиметром выполнялась последовательно
с помощью миниатюрных электромеханических реле с конфигурацией контактов
2С. Возникновение термо-э.д.с. на контактах реле при их нагреве в процессе
работы удалось практически исключить, путем соединения пар контактов каждого
реле встречным образом, а также уменьшив напряжение питания реле после их
включения. Управление током, группами реле и подача сигнала запуска измерения
на мультиметр осуществлялось микроконтроллером Atmega32A. Его прошивка
позволяла при помощи кнопочной клавиатуры управлять величиной и
направлением магнитного поля, направлением тока через образец, запускать цикл
измерения с изменением поля от 0 до 1 Тл, изменять некоторые параметры этого
цикла. Как отмечалось выше, для расчета коэффициента Холла было необходимо
выполнить четыре таких цикла.
Таким образом, реализованное микроконтроллерное управление позволило в
значительной степени автоматизировать процесс измерения гальваномагнитных
свойств образцов.
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ПРИРОДА ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ КАНАВОК НА
ПОВЕРХНОСТИ ВОЛЬФРАМА ПРИ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Беляева A.И., Савченко A.A.
Национальный технический университет
«Харьковський политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время вольфрам (W) рассматривается как один из основных материалов
для моноблоков горловины, пластин купола дивертора и первых зеркал (ПЗ) для диагностики
плазмы интернационального термоядерного экспери-ментального реактора (ИТЭР).
Тепловые нагрузки, ожидаемые в ИТЭР при срывах, могут привести к искажению W в слое
на глубине ~100 мкм, при этом приповерхностный слой ~50 мкм станет
рекристаллизованным. Это приведет к охрупчиванию и появлению трещин, что может быть
опасно для элементов конструкции, изготовленных из W в ИТЭР. Именно поэтому среди
кандидатов соединений на основе вольфрама для ИТЭР, всесторонне исследуемых сейчас в
лаборатории, большое место отведено рекристаллизованному вольфраму. Границы зерен
оказывают влияние на функциональные характеристики W. На изначально полированном до
зеркальной поверхности ПЗ границы зерен не определяются даже с помощью электронного
микроскопа. Рекристаллизация приводит к развитию на поверхности канавок термического
травления, т.е. связана с нарушением поверхности и образованием шероховатости, которая
обязательно скажется на оптических характеристиках ПЗ. Процесс распыления
рекристаллизованного вольфрама в условиях ИТЭР практически не изучен в настоящее
время, хотя может представлять самостоятельный интерес и для фундаментальной физики
твердого тела.
В настоящем сообщении изложены результаты детального исследования поверхности
вольфрама в условиях, имитирующих ИТЭР. Впервые обсуждается проблема границ зерен и
тройных стыков как поверхностных дефектов, с которыми связаны особенности развития
шероховатости на поверхности вольфрама. Особое внимание уделено условиям
формирования профилей термических канавок.
При исследовании поверхности рекристаллизованного образца W обнаружено, что
поверхность разбита на зерна, которые разделены межзеренными границами, образованными
в процессе рекристаллизации. При более детальном рассмотрении заметны также следы
местоположения границ зерен, которые поглотились в процессе рекристаллизации. Границы
зерен рекристаллизованного вольфрама и следы были исследованы с помощью АСМ (C3M
Solver P47-PRO).
Показано, что границы зерен и тройные стыки являются важнейшими элементами
структуры поликристаллического W. В то время как границы зерен давно и серьезно
изучаются, тройные стыки лишь в самое последнее время стали рассматриваться как особые
дефекты кристалла с присущей им структурой, термодинамическими и кинетическими
свойствами, определяющими во многих случаях процессы в поликристаллических
материалах. Результаты настоящего исследования движения индивидуальных тройных
стыков впервые показали, как сильно они могут влиять на процессы роста зерен в
поликристаллическом W. Границы зерен и тройные стыки являются поверхностными
дефектами, с которыми может быть связано развитие шероховатости. Шероховатость
скажется на оптических характеристиках ПЗ, основной рабочей характеристикой которых
является отражение.
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ГЕНЕРАТОР ПО СХЕМЕ АРКАДЬЕВА-МАРКСА КАК ИСТОЧНИК
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ПРИ
ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕЙ ОБРАБОТКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
КОМПЛЕКСОМ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
Бойко Н.И., Макогон А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Генераторы по схеме Аркадьева-Маркса с покаскадным обострением фронта
импульсов позволяют получить на низкоомной нагрузке (примерно 50 Ом и
меньшей) высоковольтные импульсы наносекундной длительности с формой,
близкой к прямоугольной. Амплитуда таких импульсов может достигать 1
миллиона вольт, длительность фронта импульсов на нагрузке может быть
уменьшена до 1 наносекунды, частота следования импульсов может превышать
200 импульсов в секунду. При этом средняя мощность, вводимая в резистивную
нагрузку, может составлять 100 кВт и более. Это как раз такие характеристики
импульсов, которые требуются для промышленного применения нетепловой
технологии обеззараживающей обработки жидких и текучих пищевых продуктов
при помощи комплекса высоковольтных импульсных воздействий (КВИВ). На
Западе эта технология обработки пищевых продуктов применяется под названием
PEF-technology – технология на основе импульсных электрических полей.
Создан высоковольтный макет ГИНПО – генератора импульсных
напряжений с покаскадным обострением фронта импульсов, на котором
экспериментально получены высоковольтные импульсы формы, близкой к
прямоугольной, с наносекундным фронтом и длительностью по полувысоте 85 нс.
Нагрузкой служили объемные угольные сопротивления ТВО-10, общее
сопротивление которых составило примерно 50 Ом. Водосодержащие текучие
пищевые продукты: молоко, соки, тихие вина и виноматериалы в проточных
рабочих камерах (реальной нагрузке для ГИНПО) имеют сопротивление такого же
порядка.
Перспективность применения ГИНПО для обеззараживающей обработки
заключается в том, что с его помощью можно добиться повышения допустимых
значений напряженностей импульсного электрического поля в продуктах в
рабочих камерах до 100 кВ/см и более. А это первичный и основной действующий
фактор при КВИВ-обработке пищевых продуктов. Кроме того, в выходных
разрядниках макета ГИНПО получен стабильный многоканальный пробой, что
позволяет вести КВИВ-обработку текучих пищевых продуктов синхронно в
нескольких рабочих камерах, через которые обрабатываемый продукт может
протекать как последовательно, так и параллельно. После срабатывания выходных
разрядников ГИНПО рабочие камеры электрически соединены параллельно. В
Укрпатент подана заявка на патент на изобретение на КВИВ-способ обработки
пищевых продуктов в нескольких рабочих камерах.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЕВЫХ
ВЕТРОУСТАНОВОК В УКРАИНЕ
Веселова Н.В., Колиснык В.В.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
В работе рассмотрены основные виды ветроэнергетических установок
(ВЭУ) и потенциал использования горизонтально-осевых ВЭУ. Украина обладает
значительными ресурсами ветровой энергии и благодаря своим природноклиматическим характеристикам может выйти на одно из ведущих мест в мире по
использованию этого вида энергии. Площади территорий, пригодных для
сооружения ветроэлектростаний оцениваются в 8-9 тысяч км2, при использовании
20-30% этих площадей и при плотности строительства ВЭУ около 5-8 МВт / км2
можно построить ветроэлектростанции общей мощностью 8-24 тысяч МВт и
генерировать 16-48 млрд. КВт • ч электроэнергии в год. Проведен анализ
возможности применения ВЭУ различных конструкций, в которых основной
вращающей силой вітроколеса является подъемная сила. Показано, что в
конструкциях горизонтальных ВЭУ удачно используются достижения
авиационной техники, в частности в области проектирования лопастей, систем
управления углами их установки. Так же ВЭУ с горизонтальной осью вращения
обеспечивают стабильную мощность, снимаемую с ветроколеса, при скорости
ветра близкой к номинальной. Для обеспечения высокой эксплуатационной
надежности, ветроустановки должны быть обеспечены системой защиты при
ураганнных скоростях ветра. ВЭУ средней и большой мощности обычно
проектируют с двумя или тремя лопастями, при этом трехлопастные отличаются
очень плавным ходом. Электрогенератор и редуктор, соединяющий его с
ветроколесом, располагают обычно наверху опорной башни в поворотной
конструкции Проблемы эффективного аккумулирования энергии, вырабатываемой
путем использования ветра, задача разработки соответствующих методов и
создание экономических и эффективных устройств являются одними из
важнейших и наиболее сложных проблем ветроэнергетики. С помощью
аккумулирующих устройств могут решаться различные задачи: выравнивание
пульсирующей мощности, производимой агрегатом в условиях постоянно
изменяющихся скоростях ветра; снабжение объектов энергией по заданному
графику; повышение эффективности использования энергии ветра; возможность
получения большой (пиковой) мощности за короткий период.
В современных условиях повышения стоимости энергоресурсов и в
частности, цен на электричество, одним из методов решения возможности
обеспечения страны энергией является сооружение ветроэлектростанций с
применением ВЭУ средней и большой мощности. А так же актуальным является
применение автономных ветроустановок малой мощности для обеспечения
потребностей частных хозяйств и предприятий, а так же удаленных объектов.
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МІКРОТВЕРДІСТЬ СЕЛЕНІДУ ВІСМУТУ
Водоріз О.С., Рогачова О.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Селенід вісмуту Bi2Se3 є одним із найкращих термоелектричних (ТЕ)
матеріалів, які використовуються в ТЕ перетворювачах енергії (тверді розчини на
основі сполук V2VI3 – найкращі матеріали для охолоджувачів) і належить до класу
3D-топологічних ізоляторів [1].
На сьогоднішній день широке застосування ТЕ перетворювачів енергії
обмежується низькими значеннями термоелектричної добротності ZТ.
Топологічні 3D-ізолятори – це новий тип квантового стану матерії, в якому
об’ємна частина набуває властивості ізолятора, а поверхневі шари мають металеву
провідність. Використання особливостей поверхневих станів у 3D-топологічних
ізоляторах може стати одним із шляхів підвищення ZТ.
Важливою вимогою при практичному застосуванні є стабільність фізичних
властивостей матеріалу, не лише кінетичних, але і механічних, до яких належить
мікротвердість. На даний час детального дослідження мікротвердості кристалів
селеніду вісмуту не проводилося.
Об’єкти дослідження – полікристалічні зразки системи Bi-Se з вмістом
селену 59 – 62 ат.%, які в подальшому будуть використовуватися як шихта для
одержання тонких плівок.
Мета даної роботи – розробити методику синтезу і виготовити
полікристалічні зразки системи Bi-Se, поблизу сполуки Bi2Se3, та за кімнатної
температури провести вимірювання мікротвердості.
Синтез полікристалів проводили з високочистих елементів (не менше
99.999% основного компонента) Bі і Se у вакуумованих кварцових ампулах.
Шляхом повільного нагрівання досягали максимальної температури, що
перевищувала температуру плавлення Bi2Se3 на 100 градусів. Витримка розплаву
при максимальній температурі становила 3 години. Після синтезу зразки
охолоджували зі швидкістю вимкненої печі до кімнатної температури.
Мікротвердість вимірювали за кімнатної температури на мікротвердомірі ПМТ-3
при постійному навантаженні Р = 50 г вздовж та поперек злитку. Похибка
вимірювання мікротвердості становила 1 %.
Проведено локальний контроль однорідності зразків шляхом локального
вимірювання мікротвердості, який вказує на однорідність кристалів, оскільки
розкид значень по злитку не перевищує похибки їх вимірювання.
Встановлено, що в усьому інтервалі концентрації домішки мікротвердість
селеніду вісмуту зростає зі збільшенням концентрації Se, що свідчить про
збільшення напружень у кристалічній решітці.
Література:
1. Zhang H. Topological insulators in Bi2Se3, Bi2Te3 and Sb2Te3 with a single Dirac cone on
the surface / H. Zhang, Ch.-X. Liu, X.-L. Qi, X. Dai, Zh. Fang, Sh.-Ch. Zhang // Nature Physics. –
2009. – V. 5. – P. 438-442.
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСАД КАРТИНИ ВСЕСВІТУ
В ДРЕВНІЙ ГРЕЦІЇ
Гапоченко С.Д.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ідея математики як засобу пізнання Всесвіту і краси як засобу
верифікації цього знання зародилась в Древній Греції і лейтмотивом пройшла
через всю історію фізики до сьогодення. Поняття краси змінювалось протягом
тисячоліть, але було і залишається одним із визначальних чинників у розробці
фундаментальних моделей Всесвіту. В працях іонійських «фісіологів» набуло
кристалічної чіткості поняття гармонії ‒ аспекту краси, як всеохватної риси
буття, як існування єдиного в різноманітті явищ зовнішнього світу. Школою
Піфагора (VI - V ст. до н.е.) була розроблена математична теорія гармонії.
«Найгарнішого» (гармонійного) поєднання можна досягнути лише за
допомогою пропорції. Це була революційна ідея, яка проголошувала, що
математика, математичний порядок є тим першопринципом, на основі якого
може бути осягнута гармонія Всесвіту. Піфагорійці відкрили закони музичної
гармонії і побудували відповідно до них модель Всесвіту. Рівномірно
рухаючись по круговим орбітам, планети випромінюють звук певного тону. Як
не згадати в цьому контексті сучасну теорію суперструн, яка об’єднує всі
чотири фізичних взаємодії. Елементарні частинки є модами коливань струн. За
дві з половиною тисячі років здогадки древніх греків набули нового звучання.
Вчення піфагорійців було в подальшому розвинене Платоном (428-348 до н.е.).
Космологія Платона базується на чотирьох елементах: земля, повітря, вогонь і
вода. Творець встановив між цими елементами «найбільш можливі точні
співвідношення». Геометрія – це втілення всього прекрасного, а сам творець –
геометр. Душа космосу побудована за законами музичної гармонії. Платон
стверджував, що пізнати гармонію можна за допомогою симетрії –
«пропорційного змішення».
Відомий фізик В. Гейзенберг (1901 – 1976) писав: «Те, що математична
структура, а саме раціональне відношення чисел, є витоком гармонії, було без
сумніву, одним із найбільш плідних відкриттів, які зробило людство взагалі.
Математичне співвідношення здатне поєднувати дві на початку
незалежні частини в дещо ціле і тим самим створювати красу.. Так була
сформульована фундаментальна ідея, яка склала пізніше основу всіх точних
наук».
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МАГНІТОШУМОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АМОРФНИХ СТРІЧОК
Головков Р.А., Луб’яний Л.З., Оверко М.Є., Чичибаба І.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Аморфні стрічки мають відмінні магнітні характеристики та можуть
використовуватися в якості осердь ферозондів. З серії аморфних стрічок різного
складу на основі проведеного аналізу було обрано стрічку Co 70Fe5Si15B10 з
найкращими магнітними і частотними характеристиками. Обраний сплав
характеризується високою просторовою однорідністю магнітних шумів в
порівнянні зі сплавами на основі заліза. Стрічка мала коерцитивну силу близько
0.025 А/см та низький рівень магнітних шумів. Зі стрічки були нарізані зразки,
які зазнали ізохронного відпалу в інтервалі температур від кімнатної до 420°С.
Далі відпалені зразки оцінювались по ряду параметрів, таких як
коерцитивна сила, коєффіціент перетворення, ступінь згасання сигналу уздовж
довжини зразка та рівень магнітного шуму. Метою було покрашення
співвідношення сигнал/шум в осерді ферозонда, тобто підвищення його
чутливості. На рисунку приведена залежність числа малих і великих стрибків
Баркгаузена СБ від температури ізохорного відпалу.

Залежність числа малих і великих СБ від температури ізохронного відпалу
Визначено інтервал температур відпалу, який відповідає задовільним
магнітним параметрам при відносно низькому рівні магнітних шумів
Баркгаузена. При температурах відпалу, що відповідають ділянці 375-400°С,
одночасно відбувається і зниження коерцитивної сили, і істотне пригнічення
магнітних шумів. Така ситуація, ймовірно, складається в результаті того, що
досягається якась оптимальна концентрація кластерів. Отриманий результат
може бути обумовлений стабілізацією доменних стінок, що призводить до
значного зменшення як малих, так і великих стрибків.
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РАСЧЕТ ЭКРАННЫХ ТОКОВ В ТРЕХФАЗНЫХ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЯХ С ТРЕУГОЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФАЗ
Гринченко В.С., Чунихин К.В., Ткаченко А.О.
ГУ «Институт технических проблем магнетизма
Национальной академии наук Украины», г. Харьков
Передовым средством передачи электрической энергии в жилых зонах
являются подземные кабельные линии (КЛ), выполняемые из одножильных силовых
кабелей со сшито-полиэтиленовой изоляцией (СПЭ). Основными конструктивными
элементами таких кабелей являются жила, СПЭ и медный экран, обеспечивающий
равномерность электрического поля в изоляции. Если уровень магнитного поля (МП)
КЛ на поверхности земли превышает санитарно допустимый, то возникает
необходимость снижения МП. Один из способов снижения МП КЛ заключается в
заземлении собственных экранов кабелей с обоих концов КЛ (рис. 1). В результате
этого образуются замкнутые контуры, в которых индуцируется ЭДС. По экранам
кабелей текут токи, направленные встречно токам в жилах, тем самым, уменьшая МП
КЛ.
Расчет экранных токов – актуальная задача, решение которой позволяет
перейти к определению степени снижения МП и величины тепловых потерь.
Рассмотрим КЛ с треугольным расположением фаз. Пусть один из кабелей лежит на
двух других. В этом случае МП КЛ минимально, а экранные токи равны между собой
по абсолютному значению и смещены по фазе на 120°. С инженерной погрешностью
отношения экранного тока IЭ к току в жиле IЖ рассчитывается по известной формуле:
I Э / I Ж  2 f M  / R 2  2 f M  , где f=50 Гц – частота тока в КЛ; M  0 / 2  lnd / r  –
2

коэфф. взаимоиндукции; d=70 мм – расстояние между осями кабелей; R  1/  S  –
сопротивление экрана; r=27,5 мм, S и σ – соответственно, средний радиус, площадь
сечения и проводимость экрана. Результаты расчетов приведены на рис. 2: кривая 1
соответствует температуре экрана t=200С (при этом его проводимость
σ=5,41·107 См/м), кривая 2 соответствует t=900С (σ=4,27·107 См/м).
Для более точного расчета экранных токов, учитывающего неравномерность их
распределения, проведено моделирование в программном пакете COMSOL
Multiphysics. Задача решалась двумерной постановке в рамках интерфейса «Magnetic
Fields». Результаты моделирования приведены на рис. 2: кривая 3 соответствует
температуре экрана t=200С, кривая 4 − t=900С.
1
2
3
4

Рис. 2

Рис. 1
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РЕГИСТРАЦИЯ ИМПУЛЬСОВ НАПРЯЖЕНИЯ, НАВЕДЕННЫХ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ РАЗРЯДАМИ В САМОНЕСУЩИХ
ИЗОЛИРОВАННЫХ ПРОВОДАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Гученко А.Н., Данилюк А.Р., Резинкин О.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При попадании разрядов молний в землю и возникновении других импульсных
электроразрядных процессов вблизи линий электропередач, в проводах наводятся
импульсы напряжения, оказывающие существенное влияние на работоспособность
энергетического оборудования. Для исследования этих процессов был создан
экспериментальный стенд, позволяющий регистрировать параметры наведенных
импульсов напряжения в самонесущих изолированных проводах (СИП) воздушных
линий
электропередач.
При
помощи
данного
стенда
синхронно
осциллографировались напряжения на выходе высоковольтного генератора
импульсов (ГИН), к выходу которого был подключен вертикальный проводник,
проходящий вблизи СИП и на проводниках СИП, горизонтально подвешенных над
поверхностью земли. Исследовались параметры наведенных импульсов при
различных высотах подвеса СИП и расстояниях от них до высоковольтного электрода
0.5 – 1.5 м.
Для осциллографирования импульсов напряжения на выходе ГИН
использовался высоковольтный емкостно-омический измерительный делитель
напряжения ЕОДН-1400, а импульсов, наведенных на СИП – емкостный делитель
напряжения ЕДН-500. Для предотвращения влияния синфазных импульсных помех,
наводимых ГИН на низковольтную часть измерительных трактов, обеспечена
гальваническая развязка электрических цепей обоих измерительных делителей
напряжения при помощи оптоэлектронных линий передачи аналоговых сигналов. При
регистрации параметров наведенных импульсов напряжения предъявляются жесткие
требования к минимально допустимой величине входного сопротивления и
максимально допустимой емкости высоковольтного делителя напряжения,
подключаемого к СИП. Высокое входное сопротивление было обеспечено за счет
применения делителя емкостного типа ЕДН-500. Входная емкость данного прибора
образована элементами, являющимися частью его корпуса и составляет 10.2 пФ. На
рисунке приведена типичная осциллограмма напряжений на высоковольтном
электроде ГИН и на СИП. Верхняя кривая
соответствует импульсу напряжения на выходе
ГИН (104.3 кВ/дел, 200 нс/дел.). Нижняя кривая
воспроизводит форму импульса напряжения,
наведенного на СИП (15.69 кВ/дел). Амплитуда
зарегистрированных в данном эксперименте
импульсов напряжения, наведенных на СИП,
составила от 20 кВ до 64 кВ при воздействии
импульсов напряжения ГИН с амплитудой до
400 кВ.
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ГІБРИДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОГО
ВИПРОМІНЕННЯ
Дейнеко Н.В.1, Сичікова Я.О.2
1
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків,
2
Бердянський національний педагогічний університет, м. Бердянськ
В
роботі
запропоновано
гібридний
пристрій
на
основі
напівпровідникових матеріалів, що дозволяє одночасно перетворювати сонячне
випромінювання в електричну енергію і акумулювати її в накопичувальній
системі.
Відомо що, одним із сучасних напрямків автономного забезпечення
електроенергією є використання сонячних електростанцій. Це найбільш
перспективна галузь, яка частково замінює енергію, одержувану від
традиційних паливних ресурсів і, тим самим, виступає важливим етапом на
шляху захисту клімату від глобального потепління. Крім того, експлуатація
сонячних електростанцій не супроводжується шкідливими викидами в
атмосферу, шумової та вібраційної навантаженням, тому їх вплив на
навколишнє середовище є мінімальним.
Для згладжування нерівномірності генерації електричної енергії, яка
залежить від багатьох факторів: сезонність, час доби, погодні умови, необхідно
використання накопичувачів, які з усіх елементів системи енергопостачання на
основі ФЕП характеризуються прискореною деградацією. Це істотно збільшує
вартість такої електростанції, зменшує термін її експлуатації і отже стримує
більш інтенсивний розвиток одного з напрямків вирішення складного
комплексу сучасних енерго-екологічних проблем.
Запропоновано гібридний пристрій, який складається з двох структурних
елементів - фотоелектричного перетворювача (ФЕП) і суперконденсатора. ВУ
якості ФЕП рекомендується використання плівкового сонячного елемента на
основі CdS / CdTe. Згідно [1] такі ФЕП при товщині базового шару менше 1
мкм мають високу ефективність, деградаційну стійкістю і демонструють
найменшу вартість вироблюваної електричної енергії. В якості
суперконденсатора запропоновано використовувати фосфіду індію (InP), що
обумовлено простотою отримання пористих шарів на його основі, легкістю
управління морфологічними властивостями і високим рівнем електричної
ємності [2].
Література
1. Khrypunov G.S. Thin film CdS/Cdte solar cells fabricated by different processes / G.S.
Khrypunov, T. Li, N. Deyneko, V. Novikov, N. Kovtun // Техническая электродинамика. ‒
2011. ‒ Ч.1‒ с.336-339.
2 Suchikova Y. Porous indium phosphide: preparation and properties / Y. Suchikova //
Handbook of nanoelectrochemistry. – 2016. – Vol. 1. – H. 283-305.
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ТОНКИЕ ПЛЕНКИ CdTe, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ
Доброжан А.И., Харченко Н.М., Хрипунов Г.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Тонкопленочные солнечные элементы на основе CdTe/CdS перспективные
для широкомасштабного промышленного производства, а одним из
экономических и высокотехнологичных методов получения тонких пленок
является магнетронного распыления. Традиционно пленки CdTe получают
методом высокочастотного магнетронного распыления, но этот метод
дорогостоящий и неперспективный для широкомасштабного промышленного
использования. Применение метода высокочастотного магнетронного
распыления обусловлено низкой проводимостью мишени, что приводит к
накоплению заряда и возникновению электрического поля вблизи поверхности
разряда. Кроме того, при магнетронном распылении необходимо обеспечивать
высокий уровень термоэлектронной эмиссии для эффективной ионизации
рабочего газа.
Учитывая вышеизложенное, целью работы было найти технологическое
решение получения пленок CdTe методом магнетронного распыления на
постоянном токе и исследовать влияние параметров магнетронного распыления
на кристаллическую структуру и оптические свойства полученных образцов.
В ходе получения серии образцов при различных значениях тока
плазменного разряда (40-100 мА) и времени нанесения (15, 25 мин.) образцов,
было установлено, что при режиме Рарг = 0,9-1 Па, I = 80 мА и V = 600 В
нанесения пленок CdTe методом магнетронного распыления на постоянном
токе в течении 25 мин. позволяют получать с высоким уровнем
воспроизводимости результата образцы CdTe гексагональной модификации,
которые имеют ширину запрещенной зоны 1,52-1,54 эВ. Характерная толщина
пленок лежит в диапазоне 4900-5100 нм.
Также было установлено, что «хлоридная» обработка пленок CdTe при
режиме Р = 4*10-5 мм. рт. ст. и Т испарителя 470-4750С в течении 5 мин. с
последующим отжигом на воздухе при температуре 4300С в течении 25 мин.
вызывает изменение фазового состава CdTe гексагональной модификации на
кубическую модификацию с укрупнением размера зерна.
Установлено, что методом магнетронного распыления на постоянном токе
с предварительным нагревом мишени позволяет получить скорости нанесения
пленок 200 нм/мин. для слоев CdTe.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫХ
ИЕРАРХИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Дульфан А.Я., Галущак И.В., Фатьянова Н.Б.
Национальный технический университет
”Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
Существует много общих черт в поведении сложных систем как
физических, так и биологических, причем физические системы со сложной
структурой не являются простыми ни по морфологии, ни по характеру их
поведения. Идея о фрактальной размерности характерных времен, определяющей
процессы самоорганизации и образования фрактальных структур в
эволюционирующих системах с динамическим хаосом, чрезвычайно важна, как
открывающая возможность описания биологических систем, отличительной
чертой которых является образование иерархии структур, т.е. формирование
структур с памятью, способных извлекать информацию извне, накапливать ее и
использовать с целью оптимизации существования этих систем.
Итак, размерность характерного времени не является топологической константой.
Концепция размерность характерного времени эволюцио-нирующей системы - свойства
этой системы, таким образом, выступает в роли основного методологического
инструмента. Это подтверждается следующим примером.
В физике тонких пленок было показано, что одни и те же объекты в разных
случаях демонстрируют свойства как двухмерных, так и трехмерных систем.
Возникшее в результате новое направление "физика пониженной размерности"
существенно расширило представления о природе процессов в таких системах и
тем самым обеспечило практический выход на целый ряд проблем
материаловедения . Однако основная задача по генерации кластеров с заданным
морфологическим строением решена не была. На сегодня не существует
универсального подхода для решения таких задач. Для их решения необходимо
перейти от расчета размерности объекта к расчету размерности эволюционной
траектории системы (процесса формирования объекта). При развитии процесса не
в спокойной среде, а в им же, процессом, возмущенной, необходимо учитывать
память - зависимость от предыстории. Такой учет и содержит в себе временная
размерность - масштабные показатели корреляционных функций.
Таким образом, в процессе эволюции систем с динамическим хаосом
возникают структуры, обладающие свойствами самоподобия. Причина этого в
том, что сам процесс развития реальных систем, их эволюция, в результате
которой хаос порождает порядок, представляет собой фрактальный объект, т.е.
структуру, состоящую из частей, которые в некотором смысле подобны целому. В
представлениях фрактальной геометрии можно описывать как течение процесса,
так и его результат. Эволюция системы с динамическим хаосом вдали от
равновесия - фрактальный процесс, порождающий фрактальную структуру. Так же
как фрактальный объект имеет дробную фрактальную размерность, так и
фрактальный процесс имеет нецелую временную размерность.
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СИСТЕМЫ ОТБОРА
МОЩНОСТИ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Зайцев Р.В.1, Кириченко М.В.1, Холод А.В.3,
Хрипунов Г.С.1, Прокопенко Д.С.1, Зайцева Л.В.2
1
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
2
Национальный аэрокосмический университет им. М.Е. Жуковского ,
3
ЧАО «ЭЛАКС», г. Харьков
Для обеспечения выработки максимальной электрической мощности
фотоэлектрической станции (ФЭС), помимо использования высокоэффективных
фотоэлектрических модулей (ФЭМ), снабженных концентраторами солнечного
излучения, необходимо использовать высокоэффективную систему отбора мощности
[1]. Важнейшей составной частью системы отбора мощности является DC-DC
преобразователь,
обеспечивающий
повышение
постоянного
напряжения,
вырабатываемого в процессе эксплуатации ФЭМ, для его дальнейшей
высокоэффективной передачи и преобразования [2].
При этом, поскольку в
зависимости от дневного изменения солнечного излучения изменяется и
вырабатываемая ФЭМ электрическая мощность, то оптимизацию конструктивного
решения DC-DC преобразователя и системы отбора мощности следует проводить с
учетом всего диапазона преобразуемой электрической мощности. Оптимизация
конструктивно-технологических
решений
всех
составляющих
системы
преобразования солнечной энергии в электроэнергию промышленной частоты
позволит повысить эффективность ФЭС и по совокупности энергетических и
экономических показателей достичь ее конкурентоспособности на внутреннем и
мировом рынке.
Разработанный для оптимизации системы отбора мощности регулируемый
мостовой резонансный DC-DC преобразователь позволяет добиться высоких
значений эффективности преобразования до 95,8%. Высокое значение эффективности
достигается за счет применения цифрового управления DC-DC преобразователем и
открывает широкие возможности для создания алгоритмов управления,
обеспечивающих надёжность и эффективность преобразования, быстрое и точное
нахождение точки максимальной мощности.
Проведенный расчет системы отбора мощности фотоэлектрической станции
фотоэлектрической станции с применением разработанных DC-DC преобразователей
показал, что КПД такой системы в широком диапазоне освещенности ФЭМ
находится на уровне 92%, что значительно больше, чем для классических систем
отбора мощности, эффективность которых находится на уровне 70%.
Литература:
1. Yu.А. Kriukov, А.Ye. Zaitsev, А.А. Feshchenko, А.V. Gorshkov Influence Of Operating
Temperature On Efficiency Of Silicon Photovoltaic Devices. International Journal of Applied
Engineering Research. 2015, Vol. 10, No. 15, P. 35446-35450.
2. Ю.К. Розанов, Н.Н. Баранов, Б.М. Антонов, Е.Н. Ефимов, А.В. Соломатин. Силовая
электроника в системах с нетрадиционными источниками электроэнергии. Электричество.
2002, № 3, С. 2028.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНОЇ
УСТАНОВКИ
Іванов В.М.1, Марценюк В.Є.2
1
Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Молнія»,
2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Завданням розробників високовольтних високоресурсних сучасних
електротехнологічних установок є раціональне зменшення розмірів таких
пристроїв, що знижує матеріаломісткість та собівартість конструкцій. Основним
елементом, що формує високовольтні імпульси на навантаженні у високовольтних
імпульсних установках, може використовуватися імпульсний трансформатор.
Навантаженням електротехнологічних установок є всілякі робочі камери, розрядні
проміжки з іскровими і коронними.
Застосування в джерелах живлення таких установок імпульсного
трансформатору
з
напівпровідниковими
комутаторами
дозволяють
використовувати можливості нових електротехнологічних процесів, що засновані
на використанні прямої дії на оброблюваний матеріал сильних електричних та
магнітних полів, застосуванні плазми газового імпульсного коронного розряду для
плазмохімічних перетворень газового середовища і матеріалів, електроімпульсних
методів дії на матеріал. Коли навантаженням є невелика ємність джерело
живлення на імпульсному трансформаторі прийнятніше. Таке джерело містить
тільки один комутатор, який комутує компактний низьковольтний конденсаторний
накопичувач первинного контура. Цей комутатор малогабаритний, хоча і
сильноточный. Таке джерело живлення дозволяє отримувати напругу з високою
крутизною імпульсів, а також дає можливість збільшувати напругу від
кіловольтного рівня до мегавольтного при відносно великих коефіцієнтах
трансформації.
Імпульсне трансформаторне джерело живлення має високий ККД, оскільки
осереддя імпульсного трансформатору складається з дуже тонких листів і, таким
чином, з невеликими втратами від вихрових струмів, а, також обмотки
трансформатора мають дуже маленький опір. Маючи високий ККД такі джерела
живлення можливо використовувати не лише в одноразовому, але і в частотному
режимах. Трансформатори імпульсної напруги дозволяють змінити полярність
амплітуди імпульсів напруги на своєму виході в порівнянні з амплітудою напруги,
що поступає на вхід трансформатора.
Удосконалення існуючих і створення нових імпульсних джерел живлення
дозволяє розробляти технологічні електроустановки, які разом з отриманням
імпульсів з коротким фронтом високої напруги з великими амплітудами мали б
високий ресурс були зручні в експлуатації і високу частоту проходження імпульсів
є актуальною задачею для розширення можливостей електротехнологій.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МАГАЗИНА СОПРОТИВЛЕНИЙ
НАГРУЗКИ НА ОСНОВЕ MOSFET КЛЮЧЕЙ
Кириченко М.В., Зайцев Р.В., Прокопенко Д.С.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт'', г. Харьков
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
геометрических размеров фотоэлектрических преобразователей на основе
монокристаллического кремния от 100х100мм до 125х125 мм и 156х156 мм.
Фотопреобразователи такой площади имеют высокие значения КПД и рабочих токов, так
для фотопреобразователей, разработанных корпорацией SunPower КПД достигает 24%
при токах короткого замыкания на уровне 6,3-6,4А.
Такие обстоятельства существенно затрудняют проведение исследований
выходных параметров фотопреобразователей при их разработке, а также осуществлении
входного контроля фотоэлектрических преобразователей, закупаемых для комплектации
солнечных панелей необходимо определять его выходные параметры. Как правило для
этого производится измерение и последующая аналитическая обработка световой вольтамперной характеристики при постоянном или импульсном облучении образца.
Однако при исследовании фотопреобразователей большой площади наиболее
распространенным методом нагрузочной световой вольт-амперной характеристик
начинают сказываться приборные ограничения, связанные с погрешностями, вносимыми
в результат измерений соединительными проводниками и коммутационными
устройствами
магазина
сопротивлений.
Поскольку
для
современных
фотопреобразователей площадью 156х156 мм собственное сопротивление находится на
уровне 0,3-0,5 Ом, то влияние указанных факторов может приводить к существенному
искажению результатов эксперимента.
В частности, типичная реализация магазина сопротивления нагрузок на основе
галетных переключателей, обеспечивающих коммутацию сопротивлений нагрузки между
собой, обеспечивает внесение в измерительную цепь внесение достаточно большого и
непостоянного сопротивления и вносит в величину сопротивления нагрузки
блуждающую помеху на уровне (0,1-0,15) Ом, что сравнимо с величиной сопротивления
нагрузки на режиме измерения тока короткого замыкания.
Поэтому был разработан новый вариант магазина сопротивлений нагрузки, в
котором коммутация отдельных резисторов осуществляется с помощью современных
MOSFET транзисторов типа IRFZ48Z, обладающих в открытом состоянии очень малой
(0,011-0,012Ом) и стабильной величиной сопротивления канала и не вносящих таким
образом существенной помехи в величину сопротивления нагрузки даже при измерении
тока короткого замыкания. Управление MOSFET транзисторами осуществляется с
помощью микроконтроллера.
Апробация изготовленного магазина сопротивлений показала, что данное
конструктивное решение обеспечивает быструю коммутацию сопротивлений нагрузки и
не вносит заметной помехи в их величину во всех режимах проведения измерений.
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СИНТЕЗ ВИСОКОГІДРОФОБНИХ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ШАРІВ
ЦИНК ОКСИДУ МЕТОДОМ ІМПУЛЬСНОГО ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ
Клєпікова К.С. 1, Клочко Н.П. 1, Хрипунов Г.С. 1, Любов В.М. 1,
Волкова Н.Д. 2, Копач В.Р. 1, Бахчева Л.Д. 1
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського,
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків
Виготовлення адаптивних наноматеріалів здатних до оборотної зміни своїх
властивостей під впливом зовнішніх дій є актуальною задачею матеріалознавства і
нанотехнологій. Для вирішення цієї задачі розроблюються методи нанесення
наноструктурованих шарів з гранично високою (супергідрофобних) або низькою
(супергідрофільних) змочуваністю та способи її керування шляхом температурних
обробок, випромінювання, тощо. Змочуваність матеріалу, а також і його здатність
до відштовхування крапель води або до їх утримання за рахунок сильної адгезії до
поверхні твердого тіла відіграють вирішальну роль в таких технологіях мікро- та
наноелектроніки як імерсійна літографія, покриття зануренням (dip-coating) і
струминний друк (ink-jet printing). Широке застосування в мікро- і наноелектроніці
знаходять наноструктуровані шари цинк оксиду (ZnO) здатні проявляти високу
гідрофобність, а при обробці фторсіланами або алкілсіланами набувати
супергідрофобність. Інтерес до наноструктурованих шарів цього широкозонного
напівпровідникового матеріалу не в останню чергу зумовлений його адаптивністю,
а саме здатністю до оборотного перетворення з високогідрофобного в
гідрофільний стан під впливом ультрафіолетового (УФ) опромінення.
В даній роботі комплексно досліджено оптичні властивості, кристалічну
структуру і морфологію поверхні електроосаджених наноструктурованих шарів
ZnО методами спектрофотометрії, рентгенівської дифрактометрії та атомної
силової мікроскопії. Дослідження змочуваності поверхі ZnО проводилося
стандартними методиками сидячої краплі, вимірювання кута нахилу і
спостереження за випаровуванням крапель. Дослідження зміни стану змочуваності
від високогідрофобного до гідрофільного під дією УФ- випромінювання
здійснювалося при освітленні поверхні з шаром ZnО УФ лампою та її витримці в
темноті після УФ- опромінення.
В роботі показано, що виготовленні методом імпульсного катодного
електрохімічного осадження наноструктуровані шари ZnO характеризуються
високою гідрофобністю з «ефектом пелюстки рози», що проявляється в міцному
утриманні краплі навіть на вертикально розташованій поверхні. Проведені
дослідження впливу УФ- випромінювання на змочуваність дозволяють заключити,
що виготовлені наноструктури ZnО є адаптивним матеріалом, здатним під дією
ультрафіолету до оборотного переходу зі стану високої гідрофобності до
гідрофільності, та згодом після перебування у темноті повертатися до початкового
стану змочуваності.
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МЕТОД ПОИСКА КВАЗИРЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ С ГРАНИЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Коновалов О.Я., Котляров Е.С., Петренко Н.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Сильные импульсные магнитные поля, используемые в магнитноимпульсной обработке металлов, прессования порошков, а также в
экспериментальной технике, генерируются при помощи массивных соленоидов,
способных выдерживать значительные электродинамические усилия.
Наибольший
практический
интерес
представляют
плоские
или
осесимметричные системы токопроводов, обеспечивающие сложные
пространственные геометрии электромагнитного поля. В случаях резкого
проявления поверхностного эффекта в проводящих элементах используют
допущение, согласно которому магнитное поле в проводники не проникает и
ограничено предельными силовыми линиями, совпадающими с контурами
проводников. Для определения профилей таких соленоидов формулируют и
решают задачу продолжения поля (силовой функции или магнитного потока) с
граничной поверхности (внешней поверхности заготовки или изоповерхности
электромагнитного поля) во внешнюю область пространства. Математически
эта проблема формулируется в виде задачи Коши для уравнения
эллиптического типа, которая является некорректно поставленной и малые
погрешности вычислительных процедур при численном решении задачи
зачастую быстро накапливаются по мере удаления точки наблюдения поля от
граничной поверхности. Другой подход, использующийся для обеспечения
заданных пространственных распределений относительно слабых магнитных
полей, реализуется посредством численной итерационной процедуры
варьирования геометрическими параметрами и токами отдельных
элементарных составляющих полеобразующей системы. Возникновение
электродинамических усилий в токопроводящих элементах существенно
ограничивает указанный подход для использования в технике сильных
магнитных полей. Один из методов расчета электромагнитных полей – метод
эквивалентных зарядов и токов, основан на замене реальных массивных
полеобразующих элементов сложной формы системой элементарных зарядов
или токов, суперпозиция полей которых аналогична полю исходной системы.
Сопоставляя этот метод со вторым подходом, можно поставить следующую
задачу. Введем в рассмотрение систему элементарных источников. Варьируя
положением отдельных элементов системы, добиваемся соответствия
заданного и получаемого распределений импульсного магнитного поля на
граничной поверхности. Далее, аналогично принципам первого подхода,
находим общие силовые линии, охватывающие все элементарные источники.
«Металлизируя» одну из которых, получим профиль массивного соленоида.
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СУПЕРПОЗИЦИЯ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ ИСТОЧНИКОВ, СОЗДАЮЩИХ
ЗАДАННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ НА ГРАНИЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Коновалов О.Я., Мовчан А.С., Мороз Р.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Пространственная конфигурация электромагнитного поля, используемого
при реализации электротехнологий, определяет энергетические затраты и
качество изготовленного продукта, таким образом влияя на рентабельность и
целесообразность применения технологии в целом. Существующие методы
синтеза соленоидальных систем в основном базируются на том, что сами
системы состоят из набора витков малого сечения. Варьирование
геометрическими параметрами и токами отдельных витков позволяет в
результате итерационного процесса добиться соответствия получаемого и
заданного распределений с требуемой точностью или минимальным
расхождением.
Такой метод не может быть непосредственно использован при
определении формы массивных индукторов или концентраторов магнитного
поля, служащих для создания сильных импульсных магнитных полей в
магнитно-импульсной обработке металлов. Условное разбиение контура
профиля на элементарные участки оказалось не эффективным, поскольку
приводило к образованию негладкой образующей контура профиля индуктора.
Построение контура посредством интерполяции кривой Безье или сплайнаппроксимацией приводит к трудно алгоритмизируемой процедуре выбора
количества базовых точек.
Рассмотрим вспомогательную задачу в оптимизационной формулировке.
На каждом шаге итерационного процесса рассчитывается импульсное
магнитное поле элементарных токов, расположенных в расчетной области,
снаружи цилиндрической обрабатываемой заготовки. Цель вспомогательной
задачи - поиск квазирешения. Под квазирешением будем понимать такую
картину поля в расчетной области, которая соответствует минимуму
функционала невязки заданного и обеспечиваемого на поверхности
обрабатываемой заготовки распределений. Минимизация функционала
доставляется варьированием положения и амплитуды элементарных токов. В
результате квазирешения вспомогательной задачи получено распределение
потока магнитного поля в расчетной области. Металлизация какой-либо из
изоповерхностей равного потока представляет собой искомую форму
индуктора.
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РАЗВИТИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ТЕХНИКИ
Копач Г.И., Петренко Л.Г., Дьяконенко Н.Л.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
В современном понимании полупроводниковая техника стала бурно
развиваться в середине XX века. Академик А. Ф. Иоффе был одним из первых
ученых, обратившихся к исследованию полупроводников. Вместе с учениками он
разработал
теорию
термоэлектрогенераторов
и
термоэлектрических
холодильников, в результате чего создана новая область техники –
термоэлектрическое охлаждение, что нашло применение в космической биологии,
радиоэлектронике и т.д.
В 1947 г. Дж. Бардин, У. Бреттейн и У. Шокли открыли транзисторный
эффект и создали первый транзистор, за что в 1956 г. получили Нобелевскую
премию. Их открытие стало началом полупроводниковой эры, родившей огромное
количество типов диодов и транзисторов, а позднее – интегральных микросхем. В
работе рассмотрен вклад отечественных ученых в развитие физики
полупроводников. Так, украинский физик П.Г. Борзяк в 1951 г. открыл экситонное
поглощение света полупроводниковыми пленками и явление фотоэлектронной
эмиссии. Академик
В.Е.Лашкарев – первооткрыватель p-n-перехода в
полупроводниках, пионер информационной технологии в области транзисторной
элементной базы средств вычислительной техники.
Особенности электрофизических и оптических свойств полупроводников
обусловили их широкое применение в полупроводниковой технике и электронике.
Полупроводниковые приборы используются для выпрямления переменного тока
(диоды), преобразования или смещения частот, усиления и генерации
электрических колебаний (транзисторы, СВЧ-диоды, диоды Ганна, лавиннопролетные диоды, туннельные диоды), преобразования тепловой энергии и
энергии излучения в электрическую (термоэлементы и фотоэлементы), для
преобразования электрической энергии в световую (фосфоры, светоизлучающие
диоды, лазеры), а для обратного преобразования – солнечные элементы.
Полупроводниковые приборы применяются также в качестве датчиков для
измерения температуры (термисторы), регистрации светового и корпускулярного
излучения (фоторезисторы и дозиметры), для измерения давления (тензодатчики)
и магнитных полей (датчики Холла).
В настоящее время главенствует направление микроминиатюризации
полупроводниковых приборов. Последние достижения таковы: в США, в 2006
году создан транзистор из одиночной молекулы углерода. В том же году, ученым
из IBM удалось впервые в мире создать полнофункциональную интегральную
микросхему на основе углеродной нанотрубки, способную работать на
терагерцевых частотах.
Вполне вероятно, что развитие наноэлектроники на основе интегрированных
наноэлектронных чипов приведет к созданию совершенно новой элементной базы,
которая будет отличаться высокой компактностью, низким энергопотреблением и
невиданным ранее быстродействием.

23

МОТИВЫ И МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Кривонос С.С., Шелест Т.Н., Меньшов Ю.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Физика является приоритетной базовой дисциплиной в образовательном
процессе при подготовке инженерных кадров. Понимание физических явлений,
фундаментальных законов, объясняющих эти явления, составляет не только
основу для освоения в дальнейшем специальных дисциплин, но и формирует у
будущих специалистов умение мыслить.
Успешность и эффективность обучения зависит от одного социальнопсихологического фактора – мотива обучения. Среди всех мотивов обучения
наиболее действенным является интерес студента к предмету. Интерес –
важный возбудитель активности, под его влиянием все психические процессы
проходят особенно интенсивно, а деятельность становится наиболее
продуктивной.
Интерес у студентов к физике в техническом вузе изначально
присутствует. Кроме того, широкий круг физических явлений позволяет
поддерживать этот интерес на достаточно высоком уровне. Однако этого
недостаточно для успешного изучения курса физики. Познавательная
деятельность это, прежде всего, труд. В последние несколько лет
преподавателям физики вузов приходится сталкиваться с тем обстоятельством,
что многие студенты должным образом не подготовлены к изучению курса
физики и имеют слабую подготовку по математике. Кроме того, число
обязательных часов на изучение физики неуклонно сокращается, а объем
учебного материала при этом увеличивается. Это приводит к тому, что
изначальный интерес, который был у студентов, падает.
Мотивация по овладению системой знаний возникает, если студент видит
неразрывную связь учебного предмета с будущей профессией. Часто программа
по физике для технических вузов не отражает в полной мере
профессиональную направленность обучения, что не позволяет обеспечить
должную мотивацию изучения физики и соответственно требуемый уровень
подготовки. Чтобы повысить мотивацию студентов, необходимо показать им
значимость знаний и умений по физике в профессиональной деятельности
инженера.
Наиболее разумным методом преподавания физики представляется метод,
при котором основные элементы преподавания соответствуют основным
элементам научного познания. Современный процесс изучение физики должен
включать в себя как классические традиционные методики (лекционный
материал, лабораторный курс, практические занятиях с разбором и решением
задач), так и современные компьютерные методики. Кроме того, повышение
познавательной мотивации в вузах должно достигаться путем вовлечения
студентов в научно-исследовательские кружки, участием в олимпиадах и
конференциях.
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ОХОЛОДЖУВАНИЙ ШИРОКОСМУГОВИЙ ПІДСИЛЮВАЧ З
НИЗЬКИМ РІВНЕМ ШУМІВ
Луб’яний Л.З., Оверко М.Є., Чичибаба І.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відомо, що при охолодженні підсилювача рівень теплових шумів на його
виході зменшується. Шуми також можна зменшити за рахунок звуження смуги
пропускання.
Метою роботи було створення підсилювача з низьким рівнем шумів,
призначеного для реєстрації надзвичайно малих електричних сигналів в широкому
діапазоні частот. Вивчалося, в якому температурному інтервалі може працювати
даний підсилювач і наскільки знижується рівень теплових шумів при зниженні
температури.
В якості підсилювача використовували мікросхему К538УН3А з наднизьким
рівнем шумів (див. рис.1). Елементи R2, C2, C3, C4 утворюють фільтри для
максимального подолання пульсацій живлення. Конденсатор С5 запобігає
самозбудженню підсилювача в області високих частот.

Рис.1 Принципова схема
підсилювача

Рис.2 Залежність рівня шумів
від температури

При випробуваннях підсилювача був отриманий рівень шуму, приведений
до входу, близько 2,6 мкВ в смузі частот від 1 до 500 кГц. Номінальний коефіцієнт
підсилення дорівнює 300.
Підсилювач охолоджувався в парах рідкого азоту. На рис 2 наведена
залежність рівня шумів підсилювача від температури. Теплові шуми монотонно
зменшуються до 0,7мкВ при зниженні температури від кімнатної до 150К. При
подальшому зниженні температури відбувається самозбудження підсилювача.
Результати експерименту повторювалися багаторазово. Даний підсилювач
використовується для магнітошумових досліджень при низьких температурах.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ ЗРАЗКІВ
Луб’яний Л.З., Оверко М.Є., Чичибаба І.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для вивчення впливу температурних умов на магнітошумові властивості
тонких мультишарових феромагнітних зразків була виготовлена установка для
термоциклювання. Блок-схема установки наведена на рисунку.

Блок-схема установки для термоциклювання
Нагрів здійснюється в печі опору П в атмосфері повітря. Охолодження
здійснюється за зодомогою посудини з рідким азотом Д в одному з трьох режимів:
-охолодження в рідкому азоті до Т=77К;
-охолодження в парах рідкого азоту від 80 до 300К;
-охолодження на повітрі з обдувом від вентилятора.
Установка складається з механічної частини і блоку управління (БУ).
Механічна частина забезпечує переміщення зразка (З) з холодної до гарячої зони і
назад за допомогою електродвигуна ЕД за сигналами з БУ.
Температура зразка вимірювалась за допомогою термопари. Для
автоматичного підрахунку кількості циклів використовували датчик положення на
основі оптрона з відкритим оптичним каналом і лічильник з індикатором.
Передбачено два режими роботи: температурний – задаються межі зміни
температури (Тхол, Тгар) холодної і гарячої зон, та часову – задається час
знаходження зразка (τхол і τгар) у цих зонах.
Установка має наступні технічні характеристики:
-діапазон температур в гарячій зоні 323-573К;
-час перебування зразка холодній та гарячій зонах регулюється незалежно
від 10 до 180с;
-час виходу на робочий режим – не більше 30 хв.
Після проведення серії термоциклювання проводилися магнітошумові
дослідження зразків.
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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
ТОНКОПЛІВКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ СОНЯЧНОГО ЕЛЕМЕНТА З
КЕСТЕРИТНИМ БАЗОВИМ ШАРОМ
Лук’янова О.В., Клочко Н.П., Копач В.Р., Любов В.М., Саприкін Р.І.
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут'', м. Харків
Напівпровідникова сполука кестерит Cu2ZnSnSe4 (CZTS) визнана
перспективним матеріалом для використання у якості базового шару в
тонкоплівкових
сонячних
елементах,
оскільки
є
прямозонним
напівпровідником, має оптимальне для поглинання сонячної енергії значення
ширини забороненої зони ~ 1,5 еВ і високий коефіцієнт поглинання світла (>104
см-1). Хімічні елементи, з яких складається Cu2ZnSnS4, нетоксичні і широко
розповсюджені в природі, що сприяє низькій вартості кестеритних
фотоелектричних перетворювачів. У той же час, через недосконалість сучасних
конструктивно-технологічних рішень максимальна ефективність кестеритних
сонячних елементів (СЕ) досі не перевищує 12.6% при теоретично можливому
ККД 32%.
В даній роботі для виготовлення базового шару р-Cu2ZnSnS4
тонкоплівкового кестеритного СЕ було поєднано два методи: сульфурізацію
електроосаджених плівкових металічних стеків Cu-Zn-Sn (Е+S) і рідиннофазне
молекулярне нашарування (SILAR). Електрохімічне осадження прекурсорів
кестеритів у вигляді стеків із трьох металевих шарів з послідовністю
чергування Cu/Sn/Zn виконувалося в гальваностатичному режимі при кімнатній
температурі в стандартних водних електролітах, в оптимізованих режимах на
підкладки з молібдену. Осадження плівок кестериту методом SILAR на
виготовлений за допомогою (Е+S) шар Cu2ZnSnS4, проводили шляхом
послідовних занурень в катіонні і аніонні ванни за умов кімнатної температури.
Товщину плівки кестериту регулювали кількістю повторень циклів SILAR. З
метою утворення гетеропереходу на поверхню кестериту р-типу провідності
осаджувати методом SILAR шар нетоксичного широкозонного електронного
напівпровідника сульфіду цинку n-ZnS. Перед нанесенням плівки ZnS
проводили процес іонного травлення кестериту з метою видалення
нанозеренного кестеритного шару з фронтальної поверхні Cu2ZnSnS4,
виготовленого за допомогою (Е+S). Для вивчення електричних властивостей
гетеропереходу n-ZnS/р-Cu2ZnSnS4 були створені омічні контакти Al/ZnS і
Al/Mo шляхом вакуумного напилення.
В роботі досліджено кристалічну структуру і оптичні властивості
окремих шарів кестериту та сульфіду олова, а також за допомогою темнових
вольт-амперних
характеристик
досліджено
електричні
параметри
тонкоплівкової композиції Mo/р-Cu2ZnSnS4 /n-ZnS/Al.
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ПРИМЕСОН-ФОНОННЫЕ ВОЛНЫ И БЫСТРАЯ ДИССОЦИАЦИЯ
ВКЛЮЧЕНИЙ 3HE В ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕ 4HE
Лыках В.А., Сыркин Е.С., Галущак И.В., Кривонос С.С.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
Квантовые растворы твердого гелия 3He-4He в кристаллическом
состоянии демонстрируют набор необычных свойств: возможно существование
специфических квазичастиц - дефектонов (точечный дефект в матрице 4He),
примесонов (легкий атом примеси 3He в матрице 4He), и вакансионов
(вакансии в матрице 4He), предсказанных теоретически. Примесоны были
обнаружены в эксперименте. В классическом кристалле примеси и вакансии
диффундируют, совершая сравнительно редкие скачки. В квантовом кристалле
4He примеси и вакансии за счет квантового туннелирования делокализуются, и
возможно их зонное движение подобное движению электрона в зоне
проводимости. В англоязычной литературе такое движение называют волнами
материи "mass fluctuation wave". Необычным явлением оказалась квантовая
диффузия примесонов. Образование зародышей новой фазы 3He в матрице 4He
при низких температурах в твердых растворах приводит к новым квантовым
кинетическим явлениям. Особенно трудно интерпретировать большую
скорость диссоциации зародышей фазы 3He при нагревании выше линии
фазового расслоения на T-x диаграмме. Наиболее интересен пороговый эффект,
когда при перегреве на 25 mK вблизи точки T_i= 100mK скорость диссоциации
зародышей возрастает на несколько порядков, что не может быть объяснено в
рамках существующей теории квантовой диффузии.
В работе исследовано взаимодействие звуковых и примесонных волн и
его роль в быстром распаде зародышей в квантовых твердых растворах 3He4He. Теоретически изучены свойства квантовых твердых растворов атомов 3He
в матрице 4He с учетом взаимодействия двух типов волн: фононов и
примесонов. Предсказано существование примесон-фононного возбуждения солитона. Найдены скорости и порог возбуждения такого типа смешанных
волн. Показано, что квант примесон-фононной моды обладает одновременно
свойствами и фонона (скорость, сравнимая со звуковой) и примесона (перенос
массы вещества). Предложен механизм генерации примесон-фононов,
объясняющий быстрое растворение зародышей фазы 3He в матрице 4He в
экспериментах: при скачкообразном нагреве химический потенциал атомов 3He
в матрице уменьшается скачком, что приводит к их переходу в матрицу с
испусканием фононов или примесон-фононов (аналог фотоэффекта).
Полученная зависимость скорости примесонов и примесон-фононов от
величины перегрева качественно совпадает с полученной в эксперименте
скоростью растворения зародышей 3He.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ
РОЗЧИНІВ Bi2Te3 - Sb2Te3 ВІД СКЛАДУ
Мартинова К.В., Рогачова О.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Тверді розчини (ТР) Bi2Te3-Sb2Te3 широко застосовуються у термоелектриці
як матеріал для термоохолоджуючих пристроїв. Основними властивостями, які
визначають термоелектричну (ТЕ) ефективність матеріалу, є його
електропровідність σ, теплопровідність λ і коефіцієнт Зеєбека S. З практичної
точки зору важливо знати, як ці властивості залежать від складу ТР для отримання
необхідної ТЕ ефективності матеріалу.
У ТР (Bi2Te3)1-х-(Sb2Te3)х реалізується ізовалентне ізоструктурне заміщення.
Відповідно до теорії Курнакова, у такому ТР його властивості мають змінюватися
безперервно та монотонно при зміні значення х. У широкому інтервалі
концентрацій характер концентраційних залежностей σ, S і λ відповідає цим
уявленням [1]. Але на сьогодні у ряді ТР виявлено екстремальну поведінку ТЕ та
кінетичних властивостей за малої концентрації одного з компонентів ( 1 - 2
мол. %) [2]. Зроблене припущення про їх зв’язок з перколяційним фазовим
переходом (ФП) від розбавлених до концентрованих ТР. За нашими даними,
детального дослідження ТЕ властивостей Bi2Te3 - Sb2Te3 в області малого вмісту
домішки на сьогодні не проводилось.
Таким чином, важливою задачею є детальне дослідження залежностей ТЕ
властивостей ТР (Bi2Te3)1-х-(Sb2Te3)х від складу при х ~ 0.01 - 0.02.
Мета роботи – дослідження електропровідності ТР (Bi2Te3)1-х - (Sb2Te3)х
(х = 0 - 0.2). Об’єкти дослідження – литі полікристалічні зразки Bi2Te3 - Sb2Te3,
отримані шляхом сплавлення Bi, Sb і Те у вакуумованих кварцових ампулах та
гомогенізуючого відпалу (t = 300 год., T = 350 0С) Для вимірювання σ був
використаний чотирьохзондовий метод. Вимірювання проводилося за кімнатної
температури, похибка складала ~ 10 %.
Встановлено, що на фоні монотонного зростання електропровідності при
збільшенні вмісту Sb2Te3 у твердому розчині спостерігається максимум σ за
концентрації ~ 2 мол. % Sb2Те3.
Наявність екстремуму пов’язується з реалізацією ФП перколяційного типу
від розбавлених до концентрованих ТР. Такий характер концентраційної
залежності σ необхідно враховувати при використанні ТР Bi2Te3 - Sb2Te3 в ТЕ
пристроях.
Література:
1. Electrical and thermoelectrical properties of undoped Bi2Te3-Sb2Te3 and Bi2Te3-Sb2Te3Sb2Se3 single crystals / H.-W. Jeon, H.-Ph. Ha, D.-B. Hyun [et al.] // J. Phys. Chem. Solids. – 1991.
– V.52. – №4. – P. 579 – 585.
2. Рогачева Е.И. Перколяционные эффекты и термоэлектрическое материаловедение /
Е. И. Рогачева // Термоэлектричество. – 2007. – №2 – С. 64 – 76.
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ВЛИЯНИЕ ОКИСЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕР ЗАВИСИМОСТЕЙ
КИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТ ТОЛЩИНЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК PbTe
Меньшикова С.И., Рогачева Е.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Теллурид свинца зарекомендовали себя как один из лучших среднетемпературных термоэлектрических (ТЭ) материалов. Ранее было обнаружено
увеличение ТЭ добротности в сверхрешетках на основе А4В6, что представляет
интерес с практической точки зрения и стимулирует исследования свойств
тонких пленок. В работе [1] осцилляции кинетических свойств с ростом
толщины пленок PbTe, полученных на сколах (001)KCl и сверху покрытых
слоем Al2O3, поясняли проявлением квантового размерного эффекта (КРЭ).
Известно, что кислород может приводить к кардинальному изменению
свойств пленок халькогенидов свинца. Понятно, что влияние кислорода на
свойства будет более значительным в пленках малых толщин. В пленках PbTe,
подверженных воздействию атмосферы, КРЭ практически не исследовался.
Цель работы – установить влияние окисления на характер толщинных
зависимостей кинетических свойств тонких пленок PbТe.
Тонкие пленки с толщинами d = 9 - 20 нм получали термическим
испарением в вакууме (~ 10-5 - 10-6 Па) кристаллов PbТe, содержащих 2 ат.% Pb,
на свежих сколах (001)KСl, поддерживаемых при температуре (520 ± 10) К.
Защитный слой на интерфейс пленок не наносили. Толщину d определяли при
помощи кварцевого резонатора. Коэффициент Холла RH и электропроводность
σ измеряли стандартным dc методом с точностью  5 %. Холловскую
подвижность носителей заряда рассчитывали по формуле μН = σ ∙ RH.
Коэффициент Зеебека S измеряли компенсационным методом относительно Cu
с точностью  3%. Измерения свойств проводили на свежеприготовленных
пленках, извлеченных из вакуумной камеры на воздух.
Результаты измерений RH и S показали, что тонкие пленки PbТe без
покрытия обладают р-типом проводимости, как и пленки с покрытием таких же
d. Выявлены экстремумы ТЭ коэффициентов вблизи толщин d ~ 10, 13, 16 и 18
нм, наличие которых связывается с квантованием энергетического спектра
дырочного газа, главным источником которого является поверхностная адсорбция кислорода. Экстремумы на d-зависимостях свойств пленок без покрытия
смещены в сторону меньших d относительно экстремумов, наблюдаемых в [1].
Предполагается, что кислород, попадая на интерфейс пленки, приводит к
увеличению концентрации дырок и смещает положение первого экстремума в
сторону меньших d и уменьшает период осцилляций d.
Литература:
1. Olkhovskaya S.I. Size effects in lead telluride thin films and thermoelectric properties /
S.I. Olkhovskaya, E.I. Rogacheva // J. Thermoelectricity. – 2013. – № 5. – Р. 22-27.
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РОЛЬ АКУСТИЧЕСКИХ ФОНОНОВ В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ТЕПЛОВОМ
РАСШИРЕНИИ СЛОИСТЫХ СТРУКТУР И НАНОТРУБОК
НА ИХ ОСНОВЕ
Минакова К.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Определение межатомных взаимодействий является ключевой проблемой
динамики кристаллической решетки и многих других разделов физики твердого
тела [1]. За последние годы в этой области достигнут большой прогресс, благодаря
развитию и широкому применению методов расчета из первых принципов [2], а
также квантово-химическим расчетам. Вместе с тем теоретические и
экспериментальные исследования фононных спектров и колебательных
характеристик по-прежнему остаются актуальными для решения данной задачи.
Информация, получаемая на основе этих исследований, особенно важна для
структур, в которых сочетаются различные типы межатомных взаимодействий.
Такие соединения, как правило, имеют сложные решетки с многоатомными
элементарными ячейками и отличаются заметной анизотропией взаимодействий
между атомами. Причем анизотропия межатомных взаимодействий как
сохраняется в дальнем порядке и приводит к сильной анизотропии упругих
характеристик, так и носит локальный характер, когда направления сильной и
слабой связи меняются от атома к атому. Одним из наиболее информативных
методов изучения фононного спектра соединений с обоими вышеназванными
типами анизотропии является определение и анализ температурных зависимостей
их колебательных термодинамических характеристик, особенно тензорных, таких
как коэффициенты линейного теплового расширения (КЛТР) вдоль различных
кристаллографических направлений.
В данной работе на основе проведенных на микроскопическом уровне
расчетов объяснена природа отрицательного линейного теплового расширения
вдоль некоторых направлений, наблюдаемого экспериментально в ряде
кристаллических соединений со сложной решеткой и анизотропным
взаимодействием между атомами. Проанализированы аномалии температурной
зависимости КЛТР вдоль различных направлений: в слоистых кристаллах,
сформированных как моноатомными слоями (графит и графеновые нанопленки),
так и многослойными «сэндвичами» (дихалькогениды переходных металлов); в
многослойных кристаллических структурах типа высокотемпературных
сверхпроводников, в которых анизотропия межатомного взаимодействия не
сохраняется в дальнем порядке; в графеновых нанотрубках.
Результаты теоретических расчетов сопоставлены с данными рентгеновских,
нейтронографических и дилатометрических измерений.
Литература:
1. Киттель. Ч. Введение в физику твердого тела / Киттель. Ч., - М., «Наука», 1978. 792 с.
2. Kohn W. Self-consistent equations including exchange and correlation effects / W. Kohn,
L.J. Sham // Phys. Rev – 1965 - No140 – p.1133-1138.
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ДИАГНОСТИКА ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ И СТРУКТУРА ПЛЕНОК,
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ НАПЫЛЕНИИ
Николайчук Г.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Импульсное лазерное напыление (ИЛН) обладает уникальными возможностями получения пленок любых веществ, в том числе и самых тугоплавких.
ИЛН используют для получения пленок многокомпонентных соединений, состав
которых в точности соответствует химическому составу исходного массивного
образца (сохранение стехиометрии). Все это возможно за счет того, что испарение
производится за малое время при очень высокой температуре.
Процесс получения пленок при ИЛН можно разделить на такие этапы:
1) взаимодействие лазерного излучения с мишенью и образование
плазменного факела;
2) разлет продуктов испарения в вакуум;
3) взаимодействие потока частиц с подложкой и образование пленки.
Испарение вещества при ИЛН чаще всего осуществляется импульсными
твердотельными и углекислотными лазерами. Энергия импульса Еи, его
длительность τи и временная структура световых импульсов определяется
режимом работы лазера. Наиболее распространенными в настоящее время
являются режимы миллисекундной и наносекундной длительности (НИ).
На структуру лазерных конденсатов большое влияние оказывает температура
подложки Тs, При повышенных Тs происходит отжиг конденсата. При чрезмерно
высоких Тs наступает реиспарение конденсата. Большое значение имеют также
скорость конденсации Vк и толщина осаждаемого за импульс слоя d. Если Vк
превышает некоторую пороговую величину Vко(Тs), когда размер критического
зародыша становится достаточно мал, она перес- стает быть физическим
параметром процесса осаждения. В этом случае уже d определяет кинетику
осаждения, а также кинетику последующих релаксаци-нных процессов.
Существование в лазерном конденсате структурно-морфо- логических
релаксационных процессов выделяет частоту следования импульсов напыления в
самостоятельный физический параметр. Если осаждение очередного слоя будет
призводиться через время меньшее, чем время релаксации предыдущего слоя, то
релаксационные процессы существенно замедлятся или прекратятся вовсе. Таким
образом, усиливая или подавляя релаксации, можно получить широкий спектр
структурно-морфологических состояний лазерних конденсатов: от аморфных до
монокристаллических, от сплошных до дискретных.
В работе приведена диаграмма, показывающая вид образующейся структуры
и фазовый состав пленки в зависимости от вакуумных условий и скорости
конденсации при импульсном лазерном напылении в режиме наносекундных
импульсов излучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Николайчук Г.П., Таран А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время наиболее перспективными материалами для создания
нового поколения тонкопленочных солнечных элементов признаны
полупроводниковое соединение CuInSe2 (CIS) и твердые растворы на его
основе. Одним из приоритетных направлений изготовления CIS является
послойная конденсация в вакууме селенида индия и меди с последующим
отжигом двухслойной композиции в атмосфере селена, что представляет собой
процесс селенизации исходной пленки.
В данной работе тонкие пленки халькопирита изготавливались методом
последовательного осаждения Cu и In2Se3 с последующей селенизацией
двухслойной композиции при различных температурах в вакуумной установке
ВУП-5 при Р = 5·10-3 Па. Для испарения использовались медь чистотой 99,9%
и порошок In2Se3 чистотой 99,999%. Медь испарялась из молибденовой
лодочки, а селенид индия из алундового тигля. Двухслойные пленки Cu-In(Se)
конденсировались на слюду при температуре подложки 100 0С. Суммарная
толщина пленок составляла 50 нм. Исследования пленок были выполнены на
электронном микроскопе ЭМВ - 100Л. Пленки получали путем дозированного
осаждения меди на слой селенида индия. Изучались твердофазные реакции,
происходящие в двухслойной пленочной системе при отжиге, механизм
образования соединения CuInSe2 и закономерности формирования его
структуры.
Установлено, что все пленки после селенизации имеют модулированную структуру, которая формируется за счет диффузии меди в пленку селенида
индия. Наблюдались модулированные структуры, образованные как
равновесными фазами, принадлежащими псевдобинарному сечению Cu2Se In2Se3 трехкомпонентной системы Cu–In-Se, так и метастабильными фазами. В
пленках с недостатком меди для формирования стехиометрического соединения CuInSe2 модулированные структуры строятся на основе фаз, состав
которых описывается химическими формулами In2Se3 , CuIn5Se8 и CuIn3Se5 (βфаза с халькопиритной структурой CuInSe2 и упорядоченными вакансиями по
меди).В пленках с избытком меди модулированные структуры строятся на
основе CuIn3Se5 и CuInSe2 (α-фаза). Сопряжение фаз в модулированных
структурах осуществляется когерентными межфазными границами, содержащими дислокации несоответствия или с помощью двойниковых границ.
Наиболее совершенную структуру имеют пленки, состав которых отвечает
соотношению Cu/In = 1,2. Они состоят из крупных (~ 0,5 мкм) зерен CuInSe2,
содержащих большое количество тонких двойниковых прослоек α- и β- фаз.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ СТЕРЖНЯ ДЛИННОЙ ИСКРОЙ
Петков А.А.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
В работе рассмотрена многошаговая модель для определения вероятности
поражения стержневого электрода высотой h, расположенного на плоскости, в
полеобразующей системе электродов «стержень  плоскость». Показано, что
предложенная модель позволяет адекватно описывать вероятность поражения
стержневого объекта в разрядном промежутке длиной Н = 3  15 м при соосном
расположении электродов-стержней в полеобразующей системе.
Учитывая, что экспериментальные данные [1, 2], используемые для
подтверждения адекватности модели, получены при ограниченном количестве
опытов и при увеличении количества разрядов наблюдаемые значения
вероятности поражения стержневых объектов р* могут измениться, при анализе
для каждого экспериментального значения был построен доверительный
интервал для вероятности поражения стержня (р1, р2) при доверительной
вероятности  = 0,99.
На рис. 1  рис. 2 обозначено: 1  наблюдаемые экспериментальные
данные  р*, 2  нижняя граница доверительного интервала  р1, 3  верхняя
граница доверительного интервала  р2, 4  результат моделирования.
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стержня-объекта при Н = 5 м

Материалы работы могут быть использованы для дальнейших исследований
поражения длинной искрой объектов, расположенных на плоской поверхности.
Литература:
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ,
ОБУЧАЮЩЕЙСЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Петренко Л.Г., Дьяконенко Н.Л., Белозерцева В.И., Копач Г.И.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Отличительной особенностью нынешнего поколения студенческой молодёжи
является погружение её в виртуальный мир компьютерных и информационных
технологий познания реального окружающего их мира. Этот виртуальный мир
завораживает и вдохновляет. Нажал кнопку и попал в любую точку Земли и даже
Космоса. Нажал кнопку и получил информацию из любой области знаний – по
физике и химии, математике и экономике…
Но реальный мир оказывается не таким прекрасным, как хотелось бы
вступающему в жизнь молодому человеку. Нужны средства, чтобы выживать –
кушать и одеваться, строить дома, покупать компьютеры и т.д.
Готова ли сейчас молодёжь влиться в реальный мир, в котором множество не
только технических, но и нравственных проблем?
Как выбрать свою будущую специальность? Куда идти учиться? Как учиться?
Если в школе потеряно время, наверстать упущенное сложно. Особенно по физике и
математике. Как сейчас абитуриент выбирает вуз? Гуманитарные специальности
обычно выбирают по зову души. Юридические и экономические – те, кто имеют
перспективу дальнейшего трудоустройства.
А кто сейчас выбирает технический вуз? На специальности, связанные ITтехнологиями, конкурсы велики. И перед молодым человеком возникает морально-этическая
проблема – по конкурсу могу не попасть на выбранную специальность, придется поступать
туда, куда примут, будущая работа не интересна, но куда-то поступать нужно, ведь студентом
быть престижно. Поступив в технический вуз, такие студенты, как правило, не учатся, а
отбывают наказание. Многие из них, устраиваются на подработки. В лучшем случае –
работая с компьютером, а чаще – просто торгуя на рынке или работая официантами в кафе.
Такая учёба никому не нужна – ни самим студентам, ни вузу, ни стране. Сохраняя этот
контингент никчемных студентов, вуз портит свою репутацию, развращает молодёжь и в
конце концов, губит экономику страны.
Что делать? Конечно, государство должно платить приличную зарплату
инженерам – достойным выпускникам технических вузов. Технический вуз должен
обеспечить нормальное обучение студентов. Учебные помещения (аудитории и
лаборатории) должны быть оснащены современным оборудованием. Количество
студентов, приходящееся на одного преподавателя, должно быть 6-7, как в
престижных вузах Европы и США. Преподаватель должен постоянно лично
общаться со студентами. Сейчас же у нас стало возможным вместо коллоквиумов
(собеседований) и устных экзаменов проводить тестирование студентов, когда они
угадывают ответы на вопросы.
Задача технического вуза не только передать студентам сумму знаний, но и
развить в них интеллект, воспитать творческое техническое мышление. Студент
должен осознавать зачем он пришёл в вуз и где будет работать после вуза.
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ЩЕЛЕВАЯ МОДА В ОДНОМЕРНЫХ ДВУХАТОМНЫХ
ПОЛУЦЕПОЧКАХ БЕЗ ПРИМЕСЕЙ
Рожков А.А.,Сыркин Е.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В бесконечных одноатомных цепочках и полуцепочках локализованные
состояния могут возникать лишь при наличии в цепочке одиночной примеси.
Наличие в цепочке атомов хотя бы двух сортов меняет ситуацию кардинально.
В двухатомной одномерной цепочке в спектре частот возникает область
запрещенных значений (запрещенная зона), разделяющая области акустических
и оптических мод.
При рассмотрении двухатомной полуцепочки, оборванной на легком
атоме, даже в отсутствие примеси происходит отщепление локальной частоты
посередине запрещенной зоны. Если же оборвать цепочку на тяжелом атоме, то
не будет никаких изменений в спектре так как не произойдет никакого
отщепления.
Возникновение локального состояния внутри запрещенной зоны, таким
образом , связано со свойствами двухатомной полуцепочки , а не с наличием в
ней примести. Наличие примесей в двухатомной полуцепочке приводит только
к смещению локальных состояний внутри запрещенной зоны относительно ее
середины.
Похожее на отщепления локальной частоты в запрещенной зоне явление
наблюдается и в бикомпонентных объектах при наличии сильной
нелинейности. Такие локализованные состояниия называются бризерами.
Также как и рассмотренное локальное состояние внутри запрещенной зоны
бризеры возникают в области энергетической щели (аналог запрещенной зоны)
даже в чистых объектах( без дефектов и примесей). Отличие между
рассмотренными физическими явлениями лежит в плоскости их
происходжения. Первое реализуется в чистой без дефектов и примесей
одномерной системе в линейном рассмотрении, а второе сугубо нелинейный
процесс.
Примененый в работе теоретическй подход позволяет рассматривать и
более сложные объекты, например, двухмерные физические структуры среди
которых можно выделить графен.
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КАМЕРА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ ФРУКТОВ В РЕГУЛИРУЕМОЙ
ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Руденко Н.З., Роненко А.Л.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Суть технологии хранения фруктов с применением регулируемой газовой
среде (РГС) состоит в том, что продукцию хранят в герметичных холодильных
камерах фруктохранилищ при пониженном содержании кислорода (0,4÷2,5%) и
повышенном углекислого газа (1,0÷3,5%) [1].
Недостатком хранилищ является непрерывное или периодическое
разбавление газовой среды хранилища наружным воздухом, происходящее
через стенки хранилища, вследствие чего состав газовой среды в хранилище
отклоняется от регламентного.
Для предотвращения нежелательного изменения состава газовой среды
необходимо либо увеличивать капитальные затраты на обеспечение высокой
герметичности корпуса камеры, либо непрерывно подавать в камеру газовую
смесь с требуемыми параметрами, вырабатываемую генератором газовой
среды, что увеличивает эксплуатационные расходы [2].
Целью данной работы является уменьшение проникновения наружного
воздуха внутрь камеры хранилища при колебаниях атмосферного давления.
Поставленная цель достигается тем, что камера хранилища свободно
сообщается с атмосферой через емкость, самопроизвольная циркуляция газовой
среды внутри которой ограничена высоким отношением длины емкости к ее
поперечному сечению, или воздухопроницаемым наполнителем.
В качестве воздухопроницаемого наполнителя может использоваться
минераловатный или насыпной пористый наполнитель.
Входное отверстие из камеры в емкость предпочтительно расположено в
нижней зоне камеры, выходное отверстие из емкости в атмосферу
предпочтительно расположено на уровне потолка камеры (либо наоборот) для
предотвращения «тягового» вентиляционного эффекта вследствие различия
плотностей газовой среды хранилища и наружного воздуха.
Литература:
1 Проектирование и строительство овощехранилищ и фруктохранилищ с
регулируемой газовой средой [Электронный ресурс] / - Режим доступа:
http://www.insolar.com.ua/products/complex/gaz/storage/ - 20.01. 2016.
2 Коробкина З.В. Прогрессивные методы хранения плодов и овощей / З.В.Коробкина
// Киев: Урожай. – 1989.
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАМЕРЫ
Руденко Н.З., Терлак Ю.М.
Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт", г. Харьков
Проблема экономии энергоресурсов с каждым годом становится все
более актуальной. Наиболее эффективным считается правильно подобранная
теплоизоляция. Теплоизоляционные материалы и изделия, применяемые при
строительстве холодильных камер, значительно снижают потери холода,
обеспечивают экономию ресурсов, обусловливают устойчивый режим работы
холодильного оборудования. Использование тепловой изоляции при
строительстве холодильных камер позволяет уменьшать толщину и массу стен
и других ограждающих конструкций, а, следовательно, сократить расход
основных строительных материалов (цемента, металла, кирпича), а значит,
снизить стоимость строительства.
Целью работы является рассмотрение и подбор теплоизоляции для
низкотемпературной камеры, а также сборка камеры из сэндвич-панелей.
В качестве рассмотренных теплоизоляционных материалов были взяты
такие как пенополиуретан, пенополистирол и минеральная вата. Выбор
теплоизоляции осуществляется по следующим основным характеристикам:
- коэффициент теплопроводности;
- плотность;
- водопоглощение;
- показатели пожарной безопасности;
- температуростойкость.
В работе рассматривалась холодильная камера объемом 36 м3 с
температурой в камере -18 ºС. Для определения необходимой толщины
теплоизоляционного материала были проведены расчеты. При сравнении
рассматриваемых теплоизоляционных материалов по характеристикам и
расчетам толщины слоя наиболее подходящим оказался пенополиуретан. В
расчете определения толщины взяты некоторые значения из нормативного
документа СНиП 2.11.02-87. Толщина для сэндвич-панелей с наполнителем из
пенополиуретана составила для стен и потолка 120 мм.
Литература:
1. Шойхет Б.М., Ставрицкая Л.В. Эффективные утеплители в ограждающих
конструкциях зданий //Энергосбережение, № 3, 2000.
2. Каганер М. Г. Тепловая изоляция в технике низких температур, 1966г.- 64-73 с.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ТЕХНІЧНОГО УНИВЕРСИТЕТУ
Синельник І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Широке впровадження інформаційних і комп’ютерних технологій в усі
сфери професійної діяльності принципово змінило її характер, особливо в
технічних напрямах. Однією з найбільш важливих змін стало використання
методів комп’ютерного моделювання як в наукових дослідженнях, так і в
прикладних галузях, що робить його необхідним складником професійної
підготовки. Аналіз монографій, авторефератів дисертацій, наукової періодики,
матеріалів наукових конференцій з фізики показав, що комп’ютерне моделювання
отримало статус окремого методу дослідження у фізичній науці. З іншого боку
вивчення навчальної та навчально-методичної літератури з фізики, нормативної
бази змісту освіти сучасного інженера – ОПП, навчальних планів, навчальних та
робочих навчальних програм з дисципліни «Загальна фізика», – свідчить, що
комп’ютерне моделювання не є окремим предметом вивчення в курсі фізики
технічного університету.
Метою цього дослідження стало визначення місця та ролі комп’ютерного
моделювання в курсі загальної фізики технічного університету, розробка методики
використання комп’ютерних засобів моделювання фізичних процесів та явищ на
лекціях, лабораторних і практичних заняттях, в самостійній роботі студентів. На
основі проведеного аналізу змісту навчальної дисципліни «Загальна фізика»,
дослідження проблем його засвоєння студентами, розгляду особливостей
професійної підготовки інженерів було обґрунтовано напрями впровадження
комп’ютерного моделювання в навчальний процес з курсу загальної фізики для
студентів інженерних спеціальностей. Перший напрям – опанування
комп’ютерним моделюванням як методом фізичного дослідження. Другий –
застосування чисельного моделювання для кількісної оцінки процесів та явищ,
доведення теоретичних оцінок до числового результату, що є необхідною вимогою
для формування професійної компетентності майбутнього інженера; створення
достовірних ілюстрацій. Третій напрям – візуалізація складних фізичних об’єктів
та закономірностей, результатів лабораторних вимірювань засобами когнітивної
комп’ютерної графіки. Четвертий напрям – використання імітаційного
моделювання для вивчення процесів і явищ, спостереження яких неможливе в
реальних умовах. Використання комп’ютерного моделювання для вивчення
процесів і явищ фізичного світу, технічних об’єктів та їх властивостей вимагає
сформованості складних умінь з виявлення проблеми, побудови фізичної,
математичної, комп’ютерної моделі, розроблення алгоритму, вибору або
створення програмного забезпечення, дослідження моделі за допомогою
комп’ютера, визначення вірогідності отриманих результатів. Такі уміння є
важливим складником професійної компетентності інженера, а комп’ютерне
моделювання фізичних процесів дає можливість ефективно їх формувати.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
Синельник І.В., Колубаєва С.М., Синельник О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метою цього дослідження є обґрунтування, розробка та апробація
інформаційних та комп’ютерних засобів управління навчальною діяльністю
студентів, що забезпечать його ефективність.
Було проаналізовано та емпірично досліджено навчальну діяльність, яку має
здійснювати студент для засвоєння курсу фізики, для чого виділено основні її види
– підготовка до лекційних, лабораторних та практичних занять, робота протягом
навчального заняття (слухання лекції та конспектування, розв’язування задач,
виконання лабораторного експерименту), опрацювання лекційного матеріалу,
вивчення навчальної літератури, виконання домашніх завдань з практичних занять
(розв’язання задач), опрацювання результатів лабораторного експерименту, захист
лабораторної роботи, вивчення додаткових інформаційних ресурсів (друкованих
та електронних), виконання розрахунково-графічних завдань, навчальна діяльність
творчого рівня (участь в олімпіадах, студентських наукових гуртках, виконання
наукового дослідження під керівництвом викладача), консультації, підготовка до
заліку або іспиту, участь у контрольних заходах – виконання завдань поточного
контролю (контрольні роботи, програмований контроль, тестування), написання
модульних контрольних робіт. На підставі проведених досліджень – порівняння за
якісними і кількісними показниками (час виконання роботи, обсяг виконаної
роботи, алгоритм виконання тощо) результатів самооцінки студентів та
об’єктивного спостереження – було зроблено висновок про невідповідність норм
часу для виконання певних видів навчальної діяльності реальним вимогам
успішності навчання, низьку ефективність окремих видів навчальної діяльності
студентів. З позицій кібернетичного підходу до аналізу педагогічних систем
навчання може розглядатися як управління навчальною діяльністю студентів.
Ефективність такого управління забезпечується реалізацією його основних
функцій – мотиваційною, цілепокладання, планування, організаційною, прийняття
рішення, зворотного зв’язку, корекції й регулювання та інформаційною. Було
виявлено сутність і способи здійснення цих функцій в процесі викладання курсу
фізики, побудовано модель управління навчальною діяльністю студентів на основі
інформаційно-комунікаційних технологій, розроблено комплекс інформаційних та
комп’ютерних засобів, що забезпечують кожну із зазначених функцій управління.
Комплекс складається з інформаційно-презентаційного блоку, комплекту засобів
навчання, системи моніторингу та зворотного зв’язку. Апробацію було здійснено в
процесі викладання курсу загальної фізики студентам факультету інформаційних
та комп’ютерних технологій.
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ИССПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНОЙ ПРОГРАММЫ
X-RAY CALC ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ЗЕРКАЛА Si/Mg2Si
Смертин Р.М., Конотопский Л.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Получение изображения солнечной короны в излучении ионов железа
(λFe=28,4) и гелия (λHe=30,4 нм) с высоким пространственным и временным
разрешением является важной задачей для рентгеновской астрофизики.
Рентгеновские телескопы нормального падения способны решить задачу
получения изображения солнечной короны в указанной части спектра. При
этом их параметры во многом определяются оптическими характеристиками
многослойных рентгеновских зеркал (МРЗ). В этой связи, возможность
моделирования оптических характеристик МРЗ для рабочей длины волны с
учетом их реальной структуры является актуальной задачей.
В данной работе было исследовано рентгеновское зеркало Si/Mg2Si
методом малоугловой рентгеновской дифрактометрии с последующей
компьютерной обработкой. Для моделирования теоретических спектров и
оценки коэффициента отражения использовалась специализированная
программа X-Ray Calc. В данной программе возможно моделирование
теоретической кривой зеркального отражения под экспериментальную кривую,
что позволяет определить параметры МРЗ, а именно: соотношение толщин
слоев, их плотности и шероховатости межслоевых границ. В результате
моделирования экспериментального спектра малоугловой рентгеновской
дифракции МРЗ Si/Mg2Si были полученные данные, представленные в таблице.
Таблица – Данные, полученные в результате моделирования
экспериментального спектра кривой зеркального отражения Si/Mg2Si
Число Материал Толщина Плотность Шероховатость
слоев
нм
г/см3
нм
1
30
30

SiO2
Si
Mg2Si

2.1
8.0
6.7

2.300
2.190
2.140

0.7.000
1.7000
0.2250

На основе полученных данных был произведен расчёт коэффициента
отражения рентгеновского зеркала Si/Mg2Si с реальной структурой слоев для
длины волны 30.4, который составил 35.7%. Таким образом, согласно данным,
полученным в результате моделирования теоретической отражательной
способности МРЗ Si/Mg2Si, данное рентгеновское зеркало может быть
использовано для работы на длине волны 30.4 нм.
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ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ
В УНІВЕРСИТЕТІ
Сук О.П.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Освітній процес у сучасному університеті важко уявити без використання
технологій електронного навчання (е-навчання). Е-навчання в університеті має
низку істотних відмінностей від традиційних форм навчального процесу [1].
Тому становлення та подальший розвиток системи е-навчання в університеті
потребує спеціального теоретичного й, насамперед, практичного опрацювання.
У доповіді розглянуто модель е-навчання в університеті з урахуванням
особливостей освітньої системи України. Показано, що найефективнішим
способом формування різних ланок системи е-навчання є проектний підхід з
точно вивіреним алгоритмом реалізації проекту. Подано аналіз особливостей енавчання за його форматами, способами реалізації, технологічними модами та
цільовими групами. Наведено алгоритм проекту для дистанційного навчання,
як окремої форми освітнього процесу у його змішаній формі з використанням
Інтернет-комунікації на основі програмного забезпечення «Система
інформаційного менеджменту».
Теоретичний доробок підкріплено експериментальним досвідом Центра
дистанційної освіти НТУ "ХПІ" [2] щодо успішної реалізації протягом 2005 2015 років низки проектів на університетському, національному та
міжнародному рівнях. Детально висвітлено проект “Трансформація заочної
форми навчання в дистанційну в НТУ “ХПІ”, який було започатковано у 2005
році та продовжується донині. Наголошено, що цей проект дав змогу понад 500
студентам набути степені бакалавра та магістра за різними фахами з
використанням дистанційної форми навчання.
Подано рекомендації щодо подальшого застосування одержаних результатів
зокрема для викладання дисциплін за вибором студента, проведення так званих
«нульових» курсів з фундаментальних дисциплін, навчання іноземних
студентів. Особливу увагу приділено проекту «е-кафедра», що його плановано
розпочати на кафедрі загальної та експериментальної фізики НТУ “ХПІ”.
Література:
1. Руткаускьене Д., Сук А. Ф., Синельник И. В. та ін. Технологии и ресурсы
электронного обучения – Харьков: Изд-во «Точка», 2011. – 352 с.
Сайт ЦДО НТУ «ХПІ» - http://cde.kpi.kharkov.ua/cdes/index.htm
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ВПЛИВ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ЯКІСТЬ
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ФІЗИКИ
Храмова Т.І., Сухина Н.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Фізика є однією з основ фундаментальної підготовки сучасних спеціалістів.
Вивчення фізики формує науковий світогляд, усвідомлення пізнання
матеріального світу. Оволодівши теоретичними знаннями, навичками
лабораторних досліджень по фізиці та навичками розв’язування комплексних
задач, студент закладає основу для глибокого вивчення багатьох наступних
загально-інженерних, технічних та спеціальних дисциплін. Вивчення дисципліни
озброює студента знаннями та навичками, які необхідні випускнику інституту в
майбутній практичній діяльності. Тільки фундаментальна підготовка забезпечує
успіх випускнику як у професійній діяльності, так і в соціальній сфері,
підвищуючи його соціальну захищеність, оскільки він порівняно легко може
змінити направленість своєї роботи. Важливу роль для забезпечення високої якості
освіти відіграє самостійна робота та система оцінювання знань.
Вивчення дисципліни «фізика» здійснюється окремими модулями з
урахуванням бюджету часу, виділеного робочою навчальною програмою. На
семестр виділяється від двох до чотирьох змістовних модулів. Вивчення кожного
модуля завершується модульним контролем у вигляді письмових контрольних
завдань. До модульних контролів студенти допускаються без будь- яких
обмежень. Критерії оцінювання результатів виконання завдань за контрольний
захід доводиться до відома студентів перед початком його проведення.
Контроль знань студентів в умовах кредитно- модульної системи організації
навчального процесу стає більш регулярним. За кожний модуль студентам
виставляється оцінка
- за знання теоретичного матеріалу
- виконання аудиторних робіт
- домашні завдання
- усні виступи
- самостійна і позаурочна робота.
Крім того, студент за активну участь на заняттях, в науковій роботі,
олімпіадах, конференціях може одержати додаткові заохочувальні бали. Навчальні
досягнення студентів оцінюються за 100- бальною системою.
За оцінками зарахованих модулів, які вивчались протягом семестру студент
автоматично отримує рейтингову оцінку, що складається з кількості балів,
набраних у процесі поточної роботи, та балів, отриманих за результатами
модульного контролю.
Якщо рейтингова оцінка не влаштовує студента, він може підвищити її,
склавши семестровий іспит в термін, встановлений графіком навчального процесу
та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою навчальної
дисципліни. Оцінка за іспит є остаточною, навіть якщо вона буде меншою за
рейтингову оцінку.
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
ПОСТПЕРКОЛЯЦИОННЫХ КОМПОЗИТНЫХ НАНОСТРУКТУР
(CoFeB-SiO2)/SiC
Чекрыгина Ю.И., Шипкова И.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Композитные пленочные системы магнитный материал-диэлектрик
относятся к перспективным материалам высокочастотной микроэлектроники. В
многослойных наноструктурах на основе таких композитов при определенных
условиях
наблюдается
сочетание
высоких
значений
удельного
электросопротивления с предельно низкими значениями коэрцитивной силы.
Однако механизмы влияния внутренней структуры этих систем на процессы
перемагничивания остаются спорными. В данной работе исследованы
многослойные структуры, содержащие магнитные слои (Сo41Fe39B20)x-(SiO2)100-x
толщиной 3,5 – 4,5 нм, разделенные прослойками карбида кремния такой же
толщины, а также структуры без прослоек, но изготовленные путем прерывистого
послойного нанесения слоев. Состав композита находился в интервале
концентраций x = 24 – 55 об.%, что превышает порог перколяции, то есть
возможен физический контакт между отдельными гранулами композита. Петли
магнитного гистерезиса, измеренные с помощью вибрационного магнитометра в
полях до 1000 Э, в структурах обоих типов содержат скачкообразный участок,
вклад которого в общую намагниченность возрастает с ростом x (рис.1а), и
участок плавного выхода к насыщению.
В структурах с прослойками
наблюдаются более быстрый переход к прямоугольной форме петли и меньшие
значения коэрцитивной силы. Обработка данных ферромагнитного резонанса [1] в
системе MatLab показала, что рассмотренные структуры нельзя описать простой
моделью сферических гранул (рис.1б). Модель параллельного существования
ферромагнитной и суперпарамагнитной фазы также не приводит к
удовлетворительному совпадению с экспериментальными значениями полей
резонанса. Соответствие может быть достигнуто при наличии дополнительного
поля планарной анизотропии (с более высокими значениями в случае систем без
прослоек), обусловленной, вероятно, магнитостатическим взаимодействием
соседних слоев.
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Литература:
[1] Iu.I. Chekrygina et al. (2014) Solid State Phenomena. 215. p.272-277.
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0.6

ESTIMATION OF INTERLAYER COMPOSITION IN WC/Si MULTILAYER
X-RAY MIRRORS (MXMs) AT NANOMETER SCALE
Shipkova I.G., Chumak V.S., Reshetnyak M.V., Devizenko A.Y., Pershyn Y.P.
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
Rapid progress in the MXM fabrication for the last two decades brought to variety
of their applications in science and technology. Among the applications are: microscopy,
astrophysics, material science, X-ray lithography etc. MXM is an optical device meant to
reflect, focus, polarize and disperse the X-rays. Particularly W/Si-based MXMs become
widespread because of a wide range of working wavelength (0.7÷3.1 nm). The presence
of mixed interlayers in W/Si MXMs resulted in deterioration of their efficiency. That is
why WC/Si MXM was taken as an alternative to W/Si one to decrease the degree of
interface mixing.
The purpose of this work is to make an estimation of the interlayer thickness and
their composition in WC/Si MXMs.
WC/Si MXMs with periods of 0.7-38.9 nm were deposited by DC magnetron
sputtering and studied using cross-sectional transmission electron microscopy (TEM)
and hard X-ray (λ=0.154 nm) diffraction methods.
TEM shows that all WC/Si MXMs have amorphous structure. They have mixed
interfaces formed in the process of deposition forming tungsten silicide and silicon
carbide interlayers. The thicknesses of upper (Si-on-WC) and lower (WC-on-Si)
interlayers are practically equal and make ~1.25 nm for MXMs with periods d>4.5 nm
(nominal thickness of tungsten carbide tWC>1.5 nm). At this point amorphous α-WC
layers appear which don’t interact with Si-layers. The composition of upper interlayers is
W2C+WSi2+SiC (or W3Si4C3) with density of ~10.8 g/cm3. Lower interlayers consist of
2 sublayers: 1) W5Si3+SiC (or W5Si8C5) with density of ~9.1 g/cm3; and 2) WSi2+SiC
(or WSi3C) with density of ~7.6 g/cm3. Both sublayers are equal in thickness (~0.62
nm). When d<4.5 nm (tWC<1.5 nm) α-WC layers and some interlayers are not formed
due to substance limit.
Analysis of wide-angle diffraction curves made it possible to define atom
distribution functions and find both coordination number and coordination sphere radius
for all sublayers. Comparison of found data with tabulated ones for bulk materials
allowed to specify that there is proximity of structure for α-WC layers to cubic phase cWC; α-W5Si3 sublayers (sublayer 1) in lower interlayers to tetragonal phase t-W5Si3; and
α-WSi2 layers in lower sublayer (sublayer 2) to hexagonal phase h-WSi2.
The 5-layer model of WC/Si MXM construction is built. New technique is
developed to establish composition, density and structure for amorphous sublayers of
nanometer thickness.
Comparison of WC/Si and W/Si MXMs gives the evidence that in WC/Si MXMs
the thickness of lower mixed zones is 1.5 times smaller. It should enhance the efficiency
of the WC/Si MXMs in soft X-ray range.
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ПРОЕКТУВАННЯ РЕГАЗИФІКАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ЗРІДЖЕНОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Юшко С.В., Чуніхін Г.А.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Природний газ є одним з найважливіших енергоносіїв. Основним
способом доставки природного газу споживачам є трубопровід. Якщо такий
спосіб неможливий, то природний газ транспортують або в стислому виді, або в
зрідженому. Транспортування стислого природного газу має істотний недолік,
що полягає в необхідності використання товстостінних важких місткостей, що
істотно її здорожує. Транспортування в зрідженому стані позбавлене цього
недоліку, але вимагає спеціального устаткування для низькотемпературного
зріджування газу, теплоізольованих місткостей для транспортування і
регазифікації перед передачею кінцевому споживачеві.
Були розглянуті питання проектування регазифікаційної установки
зрідженого природного газу, яка в якості теплової енергії для регазифікації
використовує тепло довкілля. Це дозволяє не лише спростити і здешевити
устаткування, але і істотно понизити енергетичні витрати і кінцеву вартість
продукту
Для регазифікації зрідженого природного газу пропонується
використовувати випарні теплообмінні апарати повітряного або водного
виконання. Конструктивно регазифікаціїна установка є батареєю однотипних
теплообмінних елементів, сполучених між собою послідовно або паралельно.
Як теплообмінний елемент використовується вертикальний плоский змійовик,
який закріплений на пластині. Пластина грає роль обребрення для
інтенсифікації теплообміну, а так само підвищує механічну міцність
конструкції.
Водний тип виконання теплообмінного устаткування компактніший і
менш схильний до сезонного коливання температур середовища і зовсім не
схильний до утворення інею на поверхні, але вимагає прив'язки до великих
водних джерел. Повітряне виконання істотно залежить від температури
довкілля. При низьких температурах можлива необхідність догріва продукту за
рахунок спалювання палива.
Для визначення основних геометричних розмірів теплообмінного
елементу і комплектування з них батареї регазифікаційної установки для
водного і повітряного виконання для різних параметрів довкілля спроектована і
створюється програма розрахунку. Використання програми так само дозволяє
провести оптимізацію проектованого устаткування.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ САМОРАЗРЯДА
ЕМКОСТНЫХ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
Япрынцева Е.М., Рудаков В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Нами исследованы в режиме саморазряда три типа конденсаторов: К50-35,
фирмы jamicon 450V 470µF 35×50 LS и 25V 47000µF. Режим испытаний: заряд
постоянным напряжением конденсаторов в течении 1-2 минут с последующим
одновременным
отключения
источника
питания и
подключением
электростатического вольтметра. Показания вольтметра периодически
записывались. Для оценки постоянной времени саморазряда диапазон всего
времени контроля напряжения разбивались на 1, 2, 3, 4 характерные области и
для каждой из которых определялись постоянные времени саморазряда. В
качестве аппроксимирующей теоретической кривой саморазряда выбиралась
та, у которой максимальная погрешность отклонения остаточного напряжения
от экспериментальных значений была наименьшей и составляла не более 1-2 %.
Постоянная времени ( ) для каждой k области оределялась по значениям
остаточного напряжения для начала и конца временного интервала области.
Конденсатор jamicon 450V 470µF 35×50 LS при саморазряде, в режиме
хранения мощности, разрядится до 45% по напряжению за 9 часов. Постоянная
саморазряда при k=4 для конденсаторов К50-35 и jamicon 25V 47000µF
соответственно составили: 15 минут и 2 дня. Время их разряда до 60%
составили: 2 минута и 25 дней.
Конденсатор jamicon 25V 47000µF можно использовать для
возобновляемой энергетики для накопления и использования в длительных
режимах, а конденсаторы К50-35 и jamicon 450V 470µF 35×50 LS – в
кратковременных режимах для получения большой мощности.
Целесообразно продолжать исследования для расширения базы даннях по
саморазряду в зависимости от начального напряжения, времени заряда и по
другим типам конденсатора.
Литература:
1. Бут Д.А., Алиевский Б.Л., Мизюрин С.Р., Васюкевич П.В. Накопители энергии:
Учеб. пособие для вузов. Под ред. Д.А. Бута. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 400 с.
2. Кучинский Г. С. Высоковольтные импульсные конденсаторы. Л., «Энергия», 1973, 176.
3. Справочник по электрическим конденсаторам. Справочник. Под редакцией
Ермуратского В.В, Кишинев Штиница 1982г. 310 с
4. Оболончик И.Б., Старусева С.Ф., Воскобойников Н. Б. Сравнительные данные по
саморозряду конденсаторов с органическим диэлектриков //Вестн. Харьков. Политехн. ин-т
им. В.И. Ленина. Сер. Электроэнергетика и автоматизация електроустановок. – 1978. - №
143. – Вып. 6. – С. 62-66.
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СЕКЦІЯ 8. МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА В АВТОМАТИЦІ ТА
ПРИЛАДОБУДУВАННІ
КАЛІБРУВАННЯ ЦИФРОВИХ ВОЛЬТМЕТРІВ
Буличова К.В.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Напруга є однією з найпоширеніших фізичних величин, а цифрові
вольтметри становлять вельми чисельну та найсучаснішу групу ЦВП як у нас у
країні, так і за кордоном.
Вольтметр (вольт + гр.μετρεω – вимірюю) – вимірювальний прилад
безпосереднього відліку для визначення напруги або ЕРС в електричних
ланцюгах. Підключається паралельно навантаженню або джерелу електричної
енергії. Розрізняють час-імпульсного перетворення (відрізняються високою
швидкодією при невисокій точності), двотактного інтегрування, з частотним
перетворенням, врівноваженого перетворення (найбільш швидкодіючими і досить
точними) та паралельного типу (мають найбільшу швидкодію). Ідеальний
вольтметр повинен володіти нескінченним внутрішнім опором. У реальному
вольтметрі, чим вище внутрішній опір, тим менше впливу прилад буде чинити на
вимірюваний об'єкт і, отже, тим вище точність і різноманітніші області
застосування.
Але точність будь-якого приладу по різних причинах із часом
погіршується, тому варто проводити калібрування ЗВТ під час їхньої
експлуатації. Калібрування вимірювальних приладів являє собою сукупність
операцій, що проводяться з метою визначення дійсних значень метрологічних
характеристик цих засобів вимірювання. Калібрування включає в себе
зовнішній огляд, опробування приладу, визначення метрологічних
характеристик, розрахунок похибки та висновок.
Полягає калібрування у встановленні залежності між показами приладу
і розміром вимірюваної величини. Калібрування може проводитися 2
методами – звіренням за допомогою еталону або вимірюванням величини
(прямі або непрямі вимірювання). Отримані результати вимірів обробляються
згідно ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Посібника з
вираження невизначеності вимірів».
Повіркою засобів вимірювань називають визначення похибки приладів, а також
цілий комплекс операцій, спрямовані на визначення стану засобу вимірювання. Метою
повірки є визначення можливості подальшої експлуатації засоби вимірювання. У
більшості випадків визначення похибки проводиться методом звірення показань
повіреного приладу з показаннями зразкового. У всіх випадках перетворювачі і прилади,
що мають більш високий клас точності, є зразковими, для пристроїв з більш низьким
класом точності. Різноманіття засобів вимірювань не дозволяє виробити єдину методику
повірки, так як умови експлуатації, призначення, рід струму для різних приладів
відрізняються. Однак є ряд заходів, який виконується при повірці для засобів
вимірювань будь-якого виконання.
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ОБ УМЕНЬШЕНИИ ПОГРЕШНОСТИ ОТ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ
ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИХ ВЛАГОМЕРОВ
Гайдаш А.М., Гунбин М.В., Кордюмов О.І., НемченкоТ.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При использовании высокочастотного резонансного преобразователя для
измерения относительной влажности сыпучих материалов по добротности LC
контура, помещённого в материал, возникает существенная погрешность от
различной плотности измеряемых материалов. Основная причина отличия
насыпной плотности состоит в различных физико-механических свойствах
поверхности измеряемых культур.
Например, семена зерновых культур, таких, как просо, кукуруза,
подсолнечник имеют гладкую поверхность, и соответственно, насыпная
плотность меньше влияет на погрешность измерения влажности. Ячмень, овёс,
пшеница, рожь имеют более шероховатую поверхность, имеют меньшую
насыпную плотность и значения абсолютной погрешности (например, для
пшеницы) достигает двух процентов.
При измерении влажности сыпучих материалов контурная катушка
высокочастотного преобразователя располагается в центре измеряемого
вещества. Экспериментально установлено, что минимальный объём вещества
должен быть 10 дм3, т.е. это бытовое пластмассовое ведро, ёмкостью 10 л. В
этом объёме высокочастотное поле преобразователя полностью поглощается
измеряемым веществом.
Измеряемые сыпучие вещества в зависимости от их физико-химического
состава
имеют
различную
диэлектрическую
проницаемость.
В
высокочастотном поле они характеризуются как элементы с комплексным
сопротивлением, в котором эквивалентное активное сопротивление
характеризует потери, вызванные влажностью вещества, а ёмкостное
сопротивление зависит от плотности вещества.
Целью экспериментальных исследований является выбор параметров
элементов высокочастотного последовательно-параллельного колебательного
контура с целью частичной компенсации погрешности от насыпной плотности.
Характеристики снимались на частоте 6 мГц при минимальной и максимальной
насыпной плотностях измеряемого вещества. Определены оптимальные
параметры контура.
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КВАЗИОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Гапон А.И., Борисенко А.Н., Сергиенко Н.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Улучшение технико-экономических показателей автомобилей и других
транспортных средств возможно за счет совершенствования конструкции
двигателя, его рабочего процесса, а также создания комплексной системы
управления моторо-трансмиссионной установкой. Последнему направлению
уделяют все большее внимание при создании машин и в эксплуатации.
Учитывая быстроизменяющиеся режимы движения автомобиля, сопротивления
движению, условия эксплуатации, состояние ДВС и автомобиля и др. задачей
системы управления становится уточнение объектов регулирования,
определение схемы управления, параметров регулирования, быстродействия
системы, критериев оптимальности её работы. Учитывая это, в современной
теории управления разработаны различные способы нахождения решения
задачи оптимального по быстродействию, топливной экономичности и другим
показателям. Результатом воздействия на объекты регулирования таких систем
управления и называют квазиоптимальным управлением.
ДВС при использовании в качестве энергетической установки на
автомобиле обеспечивает передачу энергии к навесному вспомогательному
оборудованию и движителям шасси. Загрузка ДВС в процессе работы
автомобиля зависит от режима его движения, управляющего воздействия
водителя на органы управления, сопротивления движению машины, загрузки
автомобиля, условий работы и затрат на привод вспомогательного
оборудования. При этом управление потреблением энергии на привод
вспомогательного оборудования осуществляется часто по одному входному
параметру, независящего от режимов движения автомобиля, состояния объекта
регулирования. Быстродействие систем и законы управления приводами
вспомогательного оборудования в значительной мере не оптимальны с точки
зрения минимизации энергопотребления, обеспечения максимальной
производительности автомобиля, минимального расхода топлива и
экологичности ДВС.
На кафедре "Автоматика и управление в технических системах" НТУ
«ХПИ» разработана система автоматического управления ДВС и
вспомогательным
оборудованием
автомобиля.
Выбраны
объекты
регулирования, разработаны их имитационные модели. Определена
многопараметровая
характеристика
ДВС
исследуемого
автомобиля.
Подготовлен стенд для лабораторных исследований и испытаний отдельных
устройств, система управления и измерительный комплекс.
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ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПАРОГЕНЕРАТОРА
Глоба С.М., Тутиніна О.В.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
У процесі експлуатації зварених виробів відбувається старіння матеріалу,
що супроводжується зношуванням і руйнуванням. Ці явища приводять до
появи несправностей і відмов виробів. Парогенератор (ПГ) є складним
тепломеханічним устаткуванням, тому оцінка технічного стану й ресурсу ПГ
виконується шляхом оцінки його окремих конструктивних елементів. Отже усі
контрольні елементи ПГ повинні бути проконтрольовані комплексними
методами неруйнівного контролю (НК) для оцінки технічного стану ПГ металу.
При виконанні НК металу елементів ПГ та оцінки отриманих результатів
застосовують наступні поширені на ВП "Запорізька АЕС" основні методи НК
[1,2]: візуальний контроль; капілярний контроль; вимірювальний контроль
товщини стінки фізичними методами; магнітопорошковий контроль;
ультразвуковий контроль; виміру твердості.
На ВП "ЗАЕС" використовується програма, яка встановлює вимоги до змісту й
обсягу виконання робіт з обстеження й оцінці технічного стану
парогеренераторів ПГВ-1000М енергоблоків № 1 та № 2, результати яких
будуть використані для ухвалення рішення по перепризначенню їх ресурсу /
строку експлуатації.
Установлені в процесі виконання роботи й наведені значення параметрів
технічного стану обстежуваних елементів ПГ дозволяють зробити наступні
об'єктивні оцінки їх технічного стану:
− на момент досліджень в елементах ПГ виявлених і неусунутих
неприпустимих дефектів металу не має;
− установлені шляхом виміру твердості середньоарифметичні значення
механічних характеристик металу елементів ПГ вище мінімально гарантованих
значень, які встановлені нормативними документами;
− розрахункові значення наведених напруг в елементах ПГ при
розрахункових режимах складають менше допустимих норм згідно з [2];
− допустима регламентована кількість циклів навантаження ПГ не
перевищує встановлені вимоги;
− отримані значення накопичених ушкоджень менше регламентованої
величини, що свідчить про виконання умов циклічної міцності;
− корпус ПГ у зоні приварки патрубка ПГ до колектора теплоносія має
температурний запас рівний 36°С.
Література:
1. Контроль неразрушающий. Термины и определения : ДСТУ 2865-94. − [Действует с
1996-01-01]. − К. : Госпотребстандарт Укрианы, 1997. − 56 с. − (Национальный стандарт
Украины).
2. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок : ПНАЭ Г-7-002-86 – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 524 с.
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ У
СКЛАДІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ (ВК)
Григоренко І.В., Стеценко В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Процедура операцій, що виконуються при контролі параметрів
вимірювального каналу пояснимо за допомогою розробленого алгоритму, що
наведено на Рис. 1. Алгоритм складається з трьох етапів: 1. початкова настройка
ВК; формування тестових впливів; обробка результатів контролю. На першому
етапі однією з головних задач є синхронізація генератора зразкових сигналів та
засобів контролю відгуків на ці сигнали. На другому етапі, при подачі на вхід
нелінійного
аналогового
Початок
сигналу, контролюється реакція
аналогової частини ВК на цей
Подача випробувального сигналу на вхід
АЧВК
сигнал.
Для
контролю
динамічних характеристик ВК
Контроль вихідного сигналу
на вхід подаються адитивний та
мультиплікативний
тестові
Подача адитивного тесту
впливи,
та
контролюється
реакція на них ВК. Результати,
Контроль вихідного сигналу
що отримані на другому етапі,
обробляються на третьому
Зняття адитивного тесту
етапі. При цьому визначається
динамічна складова похибки
Подача мультипликативного тесту
ВК, та при виході її за межі
допуску на величину цієї
Зняття мультипликативного тесту
похибки,
проводиться
коректування параметру  . Ця
Порівняння номінальної та реальної
операція
виконується
за
вихідних характеристик АЧВК за
інтегральним критерієм похибки
допомогою введення блоку
корекції у ланцюг зворотного
Розрахунок динамічної складової
похибки на інтервалі контролю
зв’язку підсилювача. Цей блок
складається
з
діодів
та
Ні
резисторів, що дозволяють
Похибка у межах
допуску
лінеарізувати характеристику
Так
Розрахунок поправок на параметр 
на
підставі
шматочної
Передача параметрів в АСКУ
апроксимації.
Так

Ще вимірювати?
Ні
Кінець
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Рисунок 1 – Алгоритм
проведення процедури
тестового контролю

МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ БЛОК СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ
ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ
КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ
Григоренко І.В., Тонкіна Ю.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Автоматизовані системи контролю та управління технологічними процесами у
керамічному виробництві повинні базуватися на високоточній і достовірній
інформації, що дає можливість забезпечити контроль якості продукції, що
виробляється. Основними споживчими властивостями керамічної плитки є її
експлуатаційні характеристики, що визначаються фізико-хімічними і структурними
особливостями матеріалу, що пресується та спекається, а також зовнішнім виглядом
виробу, тому контроль точності вимірювання основних параметрів технологічного
процесу є актуальною задачею.
У роботі розглянуті питання побудови мікроконтролерного блоку для
моніторингу параметрів технологічного процесу виготовлення керамічної плитки, що
здатний отримувати від первинних перетворювачів данні про параметри, що
контролюються, обробляти їх, та передавати дані на відстань до 100 м по радіоканалу.
Структурна схема мікроконтролерного блоку системи моніторингу параметрів
технологічного процесу виготовлення керамічної плитки складається із системи збору
інформації з передавачем і із системи прийняття й обробки інформації з приймачем
(рис. 1).
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Рисунок 1 – Структурна схема
До складу системи збору інформації входять: ПВП1 - призначений для
контролю температури випалу у печі; ПВП2 – призначений для контролю вологості
сировини; ПВП3 – призначений для контролю тиску гідравлічного преса, радіомодуль
NRF24L01 (передавач), генератор синхронізуючих імпульсів (ГСІ), пульт управління
(ПУ). До складу системи прийняття й обробки інформації також входять приймач
NRF24L01, мікроконтролер, що здійснює обробку вимірювальної інформації та
відображає параметри, які контролюються на цифровому відліковому пристрої
(ЦВП).
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАЗЕРНОЇ СИСТЕМІ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
Григоренко І.В., Харченко О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розглянемо лазерну систему тестового контролю геометричних розмірів
деталей, що складається з деякого числа компонентів. Нашою метою буде
побудова моделі системи, що описує її поведінку, і володіє властивостями
прогнозування. Кожний з компонентів системи має свої властивості й характер
поведінки залежно від власного стану й зовнішніх умов. Якщо всі можливі прояви
системи зводяться до суми проявів її компонентів, то така система є простою,
незважаючи на те, що число її компонентів може бути великим. Для опису простих
систем традиційно використовують методи аналізу, що складаються в
послідовному розчленовуванні системи на окремі компоненти й побудові моделі
усе більше простих елементів. Ці операції виконуються за допомогою методів
математичного моделювання.
Система лазерного тестового контролю, що розглядається, відноситься до
складних систем. Модель складної системи заснована на принципах аналізу буде
неадекватна досліджуваній системі, оскільки при розбивці системи на її
компоненти, губляться її якісні особливості. Можливим виходом з положення є
побудова системи на основі синтезу компонент. Штучні нейронні мережі (ШНМ) є
зручним базисом для подання інформаційних моделей. Нейронна мережа може
бути досить формально визначена, як сукупність простих процесорних елементів
(часто
називаних
нейронами),
що
володіють
повністю
локальним
функціонуванням та об'єднаних односпрямованими зв'язками (називаними
синапсами). Мережа приймає деякий вхідний сигнал із зовнішнього світу, і
пропускає його крізь себе з перетворенням у кожному процесорному елементі.
Таким чином, у процесі проходження сигналу по зв'язках мережі відбувається його
обробка, результатом якої є певний вихідний сигнал. В збільшеному вигляді ШНМ
виконує функціональну відповідність між входом і виходом і може служити
інформаційною моделлю системи.
Фактори, які впливають на роботу лазерної системи тестового контролю
умовно можна розділити на зовнішні фактори й внутрішні. Зміна в часі величин
всіх факторів може бути основою для формування вихідних масивів даних.
Оскільки при великому наборі факторів, що впливають, невідомий точний вид
зв'язків між входами й виходами лазерної системи, виникає необхідність
використовувати нейронну мережу. Її використання дасть можливість визначити
шукану залежність між входом і виходом у процесі навчання мережі. Користувач
повинен підготувати набір навчальних даних. Ці дані являють собою приклади
вхідних даних і відповідних їм виходів. Мережа вчиться встановлювати зв'язок
між першими й другими. Якщо мережа навчена добре, вона здобуває здатність
моделювати (невідому) функцію, що зв'язує значення вхідних й вихідних змінних,
і згодом така мережа може використовуватися для прогнозування в ситуації, коли
вихідні значення невідомі.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЦИФРОВОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Дорошенко Ю.И., Сальников Д.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В современном мире все большее применение находят устройства,
использующие методы цифровой обработки изображений, которые
предполагают цифровую фильтрацию как один из этапов обработки.
Компьютерное моделирование различных видов шума позволяет
детально исследовать качество проведенной фильтрации путем сравнения
результата фильтрации с исходным не зашумленным изображением.
Наиболее широко для количественной оценки качества фильтрации
изображений используется параметр пикового отношения сигнала к шуму
(PSNR – peak signal-to-noise ratio), т.е. отношение максимального значения
яркости к среднеквадратическому значению ошибки. Данный критерий
используется наиболее часто, однако, он не позволяет оценить степень
сохранения деталей изображения. Результат фильтрации с остаточным шумом и
результат размытия вполне могут дать одинаковый результат[1, 2].
Альтернативным подходом, лишенным данного недостатка, является
использование пикового отношения сигнала к размытию (PSBR – peak signal-toblur ratio). Этот метод "разбивает" PSNR на две составляющие: PSBR и
параметр ухудшения изображения вызванный шумом D (D=0, если шум
отсутствует) [3]:
PSNR  PSBR  D ,
(1)

1 L M 2 
Где PSBR  10 log10  Q  12
  bi , j ; L, M – размеры изображения; Q –
LM
i 1 j 1


максимальный уровень яркости; b – составляющая ошибка размытия,
полученная путем фильтрации исходного изображения тем же фильтром, что и
зашумленное.
Проведено исследование по использованию предложенного алгоритма в
задачах восстановления и сжатия цветных и монохроматических изображений.
Получена оценка степени размытия изображения предложенным методом в
результате процесса фильтрации. Интерес представляет исследование методов
оптимизации алгоритма при оценке адаптивных фильтров.
Литература:
1. Q. Huynh-Thu. Scope of validity of PSNR in image/video quality assessment / Q.
Huynh-Thu and M. Ghanbari // Electronics Letters. − 2008. − vol.44. − n.13. − pp. 800-801.
2. A. Hore. Image Quality Metrics: PSNR vs. SSIM / A. Hore and D. Ziou // Proc. 20th Int.
Conf. on Pattern Recognition. − 2010. − pp.2366-2369.
3. Fabrizio Russo, Performance Measurement of Image Filtering Systems Using the Peak
Signal-to-Blur Ratio (PSBR) // Recent advances in electrical engineering and electronic devices –
Geneva.: WSEAS Press, 2014. – 254c.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ ФУНКЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ ПРИ
ПОСТРОЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШКАЛ
Дроздова Т.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одним из путей преодоления временного дрейфа квалиметрических
характеристик объектов с иерархической структурой, описанныхтерминах в
нечеткой логики, является использование универсальной шкалы.
Достоинством использования универсальных шкал является их
относительная независимость от условий функционирования нечеткой системы.
Переход от предметной шкалы к универсальной осуществляется с помощью
функции отображения π (рис.1). При постоянном базовом терм-множестве
лингвистической переменной приведение ее задания в соответствие
изменяющимся условиям производится корректировкой функции отображения
π, с помощью которой осуществляются прямые и обратные переходы с
предметной шкалы на универсальную.
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Рисунок 1 ‒ Построение универсальной шкалы по базовому терммножеству с линейной функцией отображения π
Использование универсальной шкалы приводят к необходимости
исследования видов функции отображения. В работе исследованы линейные и
нелинейные
функции
отображения.
При
качественном
анализе
чувствительность выражается коэффициентом чувствительности, равным
тангенсу угла наклона линейной зависимости. В качестве нелинейных
рассмотрены функции отображения, изменяющиеся по логарифмическому и
экспоненциальному законам.
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ПРОВЕРКА ЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ ИНЕРЦИОННОГО
ТЕПЛОВОГО ОБЪЕКТА
Евсеенко О.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для корректного использования алгоритмов идентификации требуется
предварительная
оценка
таких
свойств
объекта,
как
стационарность/
нестационарность, линейность/нелинейность.
Для
объекта
управления
–
стальной трубы – проведен натурный эксперимент для проверки линейных свойств.
Алгоритм проверки следующий: первоначально на объекте стабилизируется
выбранный режим работы для мощности нагревателя равной 10 Вт. Далее на объект
управления подаётся управляющее воздействие «+5 Вт» и снова записывается
переходная характеристика. Затем наносится управляющее воздействие с амплитудой
«-5 Вт». Описанная серия воздействий повторяется при увеличенной в 1,5-2 раза
амплитуде испытательного сигнала.

Рисунок 1 ‒ Эксперимент с различными уровнями входных воздействий
Линейный или линеаризованный сигнал статической зависимости еще не
позволяет считать линейной динамику объекта. Для подтверждения линейности
динамических свойств необходимо убедиться в выполнении принципа суперпозиции,
для чего опыты проводятся при разных знаках и амплитудах входных воздействий.
Результаты эксперимента показали, что выбранный объект управления имеет
линейные свойства.
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СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖИРІВ ТА ПРИЛАД
КАМІНСЬКОГО
Єна Н.М., Кондрашов С.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з найважливіших завдань харчової промисловості є забезпечення
населення якісними харчовими продуктами, зокрема жирами. Рослинні жири в
раціональному харчуванні людини займають особливе місце. Методи
визначення твердості засновані на вимірюванні деформації випробуваного
матеріалу під дією навантаження у стандартних умовах [1]. Для характеристики
консистенції жирів у промисловості держав використовується метод,
заснований на встановлені величини навантаження необхідного для перерізу
дротом зразка жиру, закристалізованого в конкретних умовах.
Слід відмітити, що у теперішній час у промисловості для визначення
твердості жирів використовується прилад Камінського.
Перед початком експлуатації приладу проводять його градуювання.
Прилад працює таким чином. Відчиняють водопровідний кран і через напірний
бачок безперервно подають воду. Повільно натискають важіль, що підіймає
шток, в результаті вода розпочинає надходити в приймальний бачок. Лівою
рукою виводять аретир. У момент прорізання жиру проволокою, коромисло з
ріжучим пристосуванням і приймальним бачком починає опускатися і, коли
стрілка мине середнє ділення, ланцюжок потягне за спусковий важіль; останній
зрушить убік клямку і шток, що звільнився, впаде, зачинивши при цьому
клапаном отвір, по якому вода надходила в приймальний бачок. Підіймають
коромисло і, закріпивши його аретиром, відлічують кількість води, що
зібралася у вимірювальній установці. По кількості води по градуювальній
таблиці знаходять шукану твердість.
Визначення твердості жиру відноситься до опосередкованих методів
вимірювань [2]. У зв'язку з відсутністю стандартних зразків та зразкових
засобів вимірювання твердості жирів випадкова складова похибки може
визначатися по експериментальним даним, одержаним при повторних
вимірюваннях зразків, у сукупності охоплюючих весь діапазон вимірювань
приладу. Систематичну складову похибки визначається лише поелементною
атестацією.
Література:
1. Нечаев А.П. Требования к уровням качества в масложировой промышленности /
Нечаев А.П. − К. : Масложировая промышленность, 2005. ‒ 24 с.
2. Новіков В.М. Основі метрології та метрологічна діяльність / Новіков В.М. − К. :
Наукова думка, 2001. ‒ 456 с.
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПОВЕРКИ МЕХАНИЧЕСКОГО СПИДОМЕТРА
Иванова Е.В., Тополов И.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Спидометр – это измерительный прибор для определения мгновенной
скорости, которая является важнейшим параметром движения автомобиля. Изза наличия погрешности спидометра, выходящей за установленные границы [1],
могут возникнуть разнообразные проблемы. Одной из самых важных проблем
является возникновение опасных и аварийных ситуаций на дороге из-за
несоблюдения установленных скоростных режимов. Кроме того, в прикладных
научных исследованиях, связанных с дорожными испытаниями, измерение
скорости является первостепенной задачей. По изменениям скорости оценивают
ускорение и замедление автомобиля, по ним рассчитывают действующие силы, но
чем большей будет погрешность спидометра, тем менее точной будет оценка
данных параметров.
На сегодняшний день существует множество методов поверки спидометров,
но данные методы являются дорогостоящими и требуют специального, к тому же
габаритного оборудования [2]. Цель данной работы - разработка модели системы
для определения погрешности штатного механического спидометра
транспортного средства, лишенной вышеперечисленных сложностей. На базе
анализа параметров штатного канала измерения скорости, разработана таблица
стандартных и возможных комплектаций элементов ходовой части, которые
могут быть сгруппированы на конкретном автомобиле [3]. Разработанная модель
учитывает все коэффициенты, влияющие на показания спидометра, такие как
коэффициент редуктора и размер установленных шин, а так же измеренную
скорость поверяемым спидометром. Метод поверки основан на действующем
ГОСТ 8.262-77. Также была построена структурная схема прибора для поверки
штатных механических и электрических спидометров.
Разработанный прибор покажет суммарную погрешность канала измерения
скорости транспортного средства при любом варианте разукомплектации, для
выбранного автомобильного ряда, за счет синхронизации показаний. Также
разработанная модель позволит упростить процедуру поверки спидометров путем
отказа от использования специализированных стендов СТО с обкатными валками.
Литература:
1. Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала. Общие
технические условия : ДСТУ ГОСТ 1578:2009. – Москва: Изд-во стандартов, 2002 г. – 11 с.
2. Государственная система обеспечения единства измерений. Спидометры
автомобильные и мотоциклетные. Методы и средств : ДСТУ ГОСТ 8.262:2008. – Москва: Издво стандартов,1977 г. – 6 с.
3. Каталог моделей ВАЗ. Электронный ресурс. Режим доступа: http://vaz.infocar.ua/.
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АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Ивашко А.В., Гонтарь Т.С., Воронин Д.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Спектральный анализ − это один из методов обработки сигналов, который
позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала. К
обработке сигналов в реальном масштабе времени относятся задачи анализа
аудио, речевых, мультимедийных сигналов, в которых помимо трудностей,
связанных непосредственно с анализом спектрального содержания и
дальнейшей классификацией последовательности отсчетов (как в задаче
распознавания речи) или изменения формы спектра - фильтрации в частотной
области (в основном относится к мультимедийным сигналам), возникает
проблема управления потоком данных в современных вычислительных
системах.
В настоящее время существует большое количество алгоритмов,
оценивающих спектральную плотность мощности, с тем чтобы по полученному
результату судить о характере обрабатываемого сигнала. Известные методы
спектрального
анализа
обычное
делятся
на
параметрические
и
непараметрические. При использовании непараметрических методов расчета
спектра случайного процесса используется только информация, заключенная в
отсчетах сигнала, без каких-либо дополнительных предположений.
Классические методы имеют широкую область применения, но проигрывают
авторегрессионным и методам, основанным на собственных значениях, по
качеству оценивания. Однако в реальном масштабе времени использование
последних затруднено из-за вычислительной сложности.
Более точные спектральные оценки дает группа методов, основанных на
параметрическом моделировании. Суть этих методов в том. что сигнал
представляется как результат прохождения белого шума е, с нулевым средним,
дисперсией D ε и средним квадратическим отклонением σε через цифровой
фильтр.
Анализ сигнала на основе анализа собственных значений относится к
параметрическим методам и называется MUSIC (MUltiple Signal Classification).
При применении этого метода ярко выделяются пики на кривой спектральной
плотности мощности. Он сложнее остальных и основан на разделении
корреляционной матрицы сигнала на две подматрицы (сигнала и шума), в
основе чего лежит анализ собственных значений.
Разработанные алгоритмы спектрального анализа были реализованы в
среде Matlab и проверены как на тестовых сигналах, так и на реальных
биомедицинских сигналах – ритмограммах. Применение спектрального анализа
методом MUSI позволило эффективно выделять особенности вариабельности
сердечного ритма человека.
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УМНОЖИТЕЛИ ДЛЯ ПРОЦЕССОРОВ ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.
Ивашко А.В., Лунин Д.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Многие прикладные задачи, решение которых возможно только с
помощью суперкомпьютеров, зачастую требуют работы с многоразрядными
числами. В настоящее время позиционные методы вычисления над
многоразрядными числами являются неэффективными. Также, ввиду
непрерывного роста размерностей задач и требований, которые они
предъявляют к точности решения, вытекает острая необходимость разработки
новых методов для эффективного выполнения параллельных вычислений над
многоразрядными числами.
Арифметика системы остаточных классов (СОК) нашла большое
применение в многочисленных теоретико-числовых преобразованиях (ТЧП),
которые широко используются для вычислений сверток/корреляций,
криптографических алгоритмов и моделей отказоустойчивых цифровых систем.
Для реализации арифметики СОК наиболее часто применяются
специализированные цифровые сигнальные процессоры.
Арифметика по модулю 2n+1 используется в некоторых приложениях,
такие как, арифметика СОК, преобразование Ферма, для устранения ошибок
округления при вычислении свёртки, и криптографических (символьных)
алгоритмах. Для реализации этих приложений, было предложено несколько
арифметических блоков по модулю 2n+1.
Умножитель по модулю (2n+1) играет важную роль в числовых
преобразованиях Ферма и системах счисления в остатках; было выявлено, что
представление чисел в коде «diminished-1» наиболее подходящее для
представления элементов кольца. Существуют алгоритмы для умножения по
модулю (2n+1) использующие рекурсивные сумматоры по модулю (2n+1), или
регулярные бинарные интегрированные умножители с операцией приведения
по модулю. Несмотря на то, что наиболее часто принимаются большое
значение n, этот последний подход требует преобразования между кодом
«diminished-1» и двоичным представлением.
Предлагается использовать параллельную модульную архитектуру
умножителя по модулю (2n+1) основанную на дереве Уоллеса, которая не
требуют никакого преобразования. Используя дерево Уоллеса, можно
значительно улучшить скорость умножителя. Эта архитектура демонстрирует
повышенную модульность структуры и преимущества связанные с СБИС
реализацией. Критическая задержка и аппаратные требования этого
умножителя хорошо корреспондируются с бинарным умножителем.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРОЗОНДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
ОДНОРІДНОСТІ ПОЛЯ
Ірклієвський Ю.А., Горкунов Б.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У сучасних умовах необхідність проведення магнітних вимірів виникає в
самих різних галузях народного господарства, науки і техніки. Серед датчиків,
які використовуються для цього, значне місце займають ферозонди, що мають
високу чутливість, надійність, економічність і відносно малі габарити.
Ферозонди використовуються для пошуку корисних копалин, контролю
багажу, дослідження матеріалів, перевірки ефективності магнітного
екранування, пошуку підводних трубопроводів та інших металевих об'єктів.
Спочатку, особливо при вимірах в русі, ферозонди в основному
використовувалися для оцінки скалярної величини поля, або модуля повного
вектора геомагнітного поля. В даний час відомо досить багато модулів
ферозондових магнітометрів, які вимірюють як величину напруженості, так і
градієнт магнітного поля, причому їх використовують на рухомих платформах
– літаках, кораблях, штучних супутниках Землі.
Принцип роботи ферозонда заснований на тому, що при відсутності
зовнішнього магнітного поля в вимірювальній котушці не наводиться ЕРС, так
як магнітні потоки, створені струмом обмотки збудження в двох половинках
сердечника ферозонда однакові за величиною і протилежні за напрямком і
взаємно компенсуються. Якщо ж на сердечник ферозонда накладається
зовнішнє магнітне поле, то виникає розбаланс, так як в одній половинці
сердечника це поле складається з полем збудження, а в другій – віднімається.
Через це в вимірювальній обмотці наводиться ЕРС. Для оцінки величини
зовнішнього магнітного поля аналізується величина другої гармоніки вихідної
ЕРС перетворювача [1]:
[1]
U вих  f ( I нам , H зов , k ) ,
де I íàì – намагнічувальний струм ферозонда; H çîâ – напруженість зовнішнього
вимірювального магнітного поля; k – коефіцієнт, який характеризує
конструктивні параметри магнітної системи з ферозондом.
У даній роботі розглянуто питання дослідження та використання
ферозондового перетворювача для контролю однорідності магнітного поля при
розробці, виготовленні та експлуатації магнітних систем різного призначення.
Слідуючи з вище наведеного можна зробити висновок, що найбільш
придатним для вимірювання однорідності поля є використання ферозондових
перетворювачів при розробці та виготовленні та експлуатації магнітних систем
різного призначення.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК
ШИФРОВАНИЯ В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Караман Д.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Общепринятой практикой для защиты передаваемой или хранимой
информации стало использование различных криптографических средств.
Благодаря открытости и доступности описания, для большинства наиболее
часто используемых симметричных алгоритмов шифрования была доказана их
стойкость к атакам, направленным на их математический базис. Поэтому в
последнее время значительно возрос интерес к атакам, направленным на
конкретные реализации этих алгоритмов. Одной из наиболее эффективных и, в
следствие этого, часто рассматриваемых в современной научной литературе
атак является так называемая атака с внедрением ошибки (fault injection attack).
Суть ее состоит в том, что если злоумышленнику удастся вызвать сбой в
процессе выполнения криптографических преобразований в системе
шифрования и воспользоваться результами ее работы, то это значительно
облегчит ему взлом и позволит получить секретный ключ.
Впервые теоретическая возможность и перспективы использования
подобной атаки были рассмотрены в работах Д. Боне, Р. А. де Милло и Р. Дж.
Липтона, а позже появились практические реализации метода для таких
известных и распространенных симметричных алгоритмов шифрования как
AES и RC5.
Большинство решений, представленных в отечественных и зарубежных
публикациях, сосредоточено на решении проблемы возникновения ошибок для
конкретных алгоритмов шифрования или их отдельных преобразований в
различных специфических условиях, тогда как существует необходимость в
разработке общей методологии и обобщенной теории решения описанной
проблемы.
Выполнен анализ структур множества наиболее часто используемых
алгоритмов шифрования и рассмотрены операции, которые используются в
преобразованиях этих алгоритмов. Все современные алгоритмы шифрования
используют определенный набор операций, который включает в себя
практически все элементарные логические и арифметические функции.
Определены наиболее подходящие способы определения ошибок для
аппаратных реализаций криптографических операций. Для некоторых операций
существует несколько вариантов реализации механизмов обнаружения ошибок
функционирования. Выбор конкретного варианта зависит от используемого
алгоритма, особенностей аппаратной платформы и размера операндов.
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МЕТОД СОВМЕЩЕНИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ
Качанов П.А., Зуев А.А., Яценко К.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одной из основных задач тренажерных комплексов (ТК) военной техники,
помимо получения навыков управления боевой машиной, является
предоставление возможности отработки боевых задач на определенной
территории с заданным ландшафтом местности и погодно-климатическими
условиями.
В работе рассмотрена автоматизация процесса получения карт высот
ландшафта местности в заданном регионе планеты и представление их
описания в виде, удобном для синтеза ландшафта и его последующего
отображения системой визуализации (СВ) ТК.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
– Проанализировать исходные данные, содержащие геопространственную
информацию и методы работы с ними;
– Описать картографические проекции, применяемые для отображения
геопространственных данных;
– Предложить и реализовать метод получения карт высот ландшафта
местности в заданном регионе планеты;
– Практически подтвердить правильность преобразований.
Используемая цифровая модель местности (Digital Elevation Model (DEM))
является результатом проведения радарной топографической съемки (Shuttle
radar topographic mission (SRTM)) большей части территории земного шара,
которая была проведена в 2000 году. Для обучения личного состава
подразделения, обычно достаточно участка местности меньше того, что
предоставляет один тайл поверхности SRTM данных. Таким образом, возникает
задача получить фрагмент поверхности местности по определенным
координатам, для которой необходимо получить проекцию Меркатора. Для
того что бы выбрать необходимую область земной поверхности используется
навигационная программа SAS. Planet. С ее помощью выделяется
прямоугольная область и генерируется KML файл. ВKML файле указываются
крайние значения южной и северной широты, а также восточной и западной
долготы. Для обработки геопространственных данных использовалась
библиотека GDAL/OGR, а основная программа реализована на языке Python.
На практических примерах показано совпадение наложенного
изображения снимка земной поверхности с преобразованной картой высот, что
подтверждает корректность описанного метода и его реализации. На основании
полученной карты СВ ТК синтезирует поверхность ландшафта.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ
АРХІТЕКТУРИ КЛІЄНТ-СЕРВЕР
Колісник М.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відомо, що перспективною технологією обробки даних на цей час є
архітектура “клієнт-сервер”. До якості функціонування цих архітектур висуваються високі вимоги. Забезпечення таких вимог можливе за умов високої надійності апаратних засобів (як компонентів серверів, робочих станцій, так і ліній
передачі даних та мережевого обладнання) та програмного забезпечення (системного та прикладного), а також їх високої стійкості при впливі зовнішніх та
внутрішніх потенційних загроз.
До основних джерел уразливості цифрових систем передачі можна віднести
дефекти програмного забезпечення й особливості передачі даних по каналах зв’язку, а
саме: кодів операційної системи (ОС) (при переповненні пам’яті, при керуванні
оновленнями ОС, в самих оновленням можуть бути вбудовані модулі програмних
вкладень і т.і.); помилки в програмах користувача; при передачі інформації по
протоколам різних рівнів моделі OSI (ТСР, DNS, SMTP, ICMP); дефекти прикладних
програм (firmware, наприклад, Apache); програми, вбудовані в апаратні засоби (в
маршрутизатори, BIOS, контролери, процесори); підбір паролів; зловмисні програми з
пристроїв, що підключаються до мережі (флеш-пам’ять, DVD, ноутбуки, планшети,
смартфони); перехоплення повідомлень і керування в проводових та безпроводових
мережах.
Для забезпечення захищеності цифрових систем від уразливостей необхідно
своєчасно і вірно діагностувати вид зловмисної дії всередині пристрою (програмні
закладки, що можуть перевести пристрій у несправний технічний стан або
скопіювати інформацію і надіслати її зловмиснику) та зовнішні уразливості при
передачі даних по мережі, та попередити або усунути її наслідки. Для цього
доцільно провести аналіз видів можливих потенційних загроз та методів їх
попередження й усунення.
Все більше серверів та робочих станцій потрапляють під дію DoS-атак (Denial of
Service - відмова в обслуговуванні). Причиною таких атак часто стають боти. Боти і
ботнети можуть проводити наступні шкідливі дії: організовувати масову спамрозсилку; брати участь в DoS і DDoS атаках (створювати умови, при яких доступ
користувачам системи до надаваних системою ресурсів блокується або утруднюється);
брати участь в brute-force атаках (за допомогою спеціальних “троянських” програм
методом підбору обчислювати необхідні для проникнення в мережу паролі);
завантажувати з командного центру і виконувати шкідливий код.
Слідуючи з вищесказаного, необхідною та актуальною задачею є забезпечення
високої надійності реалізації архітектури клієнт-сервер. Високу надійність архітектури
необхідно забезпечувати не лише методами підвищення надійності апаратних та
програмних засобів серверів, робочих станцій та мережевих пристроїв, а і методами
попередження й усунення наслідків різних видів уразливостей.
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МЕТРОЛОГІЧНА АТЕСТАЦІЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ
ТВЕРДОСТІ ЖИРІВ
Кондрашов С.І., Завада І.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з найважливіших завдань харчової промисловості є забезпечення
населення якісними харчовими продуктами, зокрема жирами, олійно-жирової
промисловості, що серед підприємств по виробництву харчових продуктів складає
10-13 %. Зростаючі вимоги до рівня якості продукції обумовили появу сучасніших
методів визначення властивостей жирів.
Методи визначення твердості засновані на вимірюванні деформації
випробуваного матеріалу під дією навантаження у стандартних умовах. Зараз для
вимірювання твердості використовують прилад Камінського. Твердомір
Камінського становить собою нерівноплечі терези, на довгому плечі яких
знаходяться ріжучий елемент ‒ натягнутий дріт та навантажуючий пристрій,
виконаний у вигляді посудини з мірним склом, яка наливається водою за
допомогою дозуючого механізму. Згідно принциповій схемі приладу, посудина та
середина довжини дроту повинні знаходитися на одному плечі так, що зусилля від
маси води у посудині і різання розміщувалися на одній лінії дії сил.
У дипломній роботі проведено теоретичний аналіз фізико-механічних
властивостей приладу Камінського, який показав, що має місце залежність
похибок приладу від кута нахилу коромисла, а також внаслідок розміщення центру
маси приймача води над віссю коромисла воно принципово знаходиться в стані
нестійкого врівноваження, і під час роботи завжди має місце похибка від
неврівноваженої частки маси приймача води та самої води у ньому. Проведено
експериментальне дослідження його характеристик, яке показало, що у теперішній
час вони не задовольняють вимогам сучасної бази.
Розглянута схема нового приладу для вимірювання структурно-механічних
властивостей жирів, це також не рівноплечі ваги, у яких вузол різання
зафіксований в направляючих, а врівноваження здійснюється переміщенням
механічним приводом грузу. Представлена схема електронного забезпечення, а
також виконано його розрахунок, наведено калібрувальну характеристику та
експериментальні дані.
Розроблена конструкція ПВТЖ забезпечує зручність експлуатації, лінійність
калібрувальної характеристики і усунення основних систематичних похибок. З
вносячих похибки сил тут присутні тільки тертя ковзання і кочення в опорних і
направляючих підшипниках, які входять у випадкову складову. Зникають похибки,
пов`язані з кутом нахилу коромисла.
Розроблено методику метрологічної атестації приладу. Обчислені складові
систематичні похибки вимірювань. Крім того, визначено порядок обробки
експерименту при обчисленні випадкової похибки. При теоретичному аналізі
систематичних похибок встановлено, що вони не впливають на сумарну відносну
похибку. Експериментально встановлено при атестації, що вона не перевищує 6 %.

66

МЕТРОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА
СТВОРЕННЯ АСКОЕ АБО ЛУЗОД
Коржов І.М., Новомодний О.М.
Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації», м. Харків
В роботі розглянуті питання проведення метрологічної експертизи технічного
завдання на створення автоматизованої системи комерційного обліку електричної
енергії (далі – АСКОЕ) або локального устаткування збору та обробки даних (далі –
ЛУЗОД).
Як зазначено у п. 3.11 Правил користування електричною енергією (далі –
ПКЕЕ) технічне завдання на створення АСКОЕ або ЛУЗОД (далі – ТЗ) має пройти
метрологічну експертизу. Метрологічну експертизу ТЗ проводять з метою оцінки
відповідності ТЗ вимогам чинних законодавчих та нормативних документів (далі –
НД) України в сфері метрології. Умовно вимоги можливо розділити на дві групи –
вимоги стосовно метрологічних характеристик і метрологічного забезпечення та
загальні вимоги до ТЗ.
Важливим при проведенні метрологічної експертизи ТЗ є аналіз та перевірка
метрологічних характеристик і метрологічного забезпечення що пред’являють до
АСКОЕ або ЛУЗОД та їх складових. З новою редакцією ПКЕЕ від 25.12.2015 р.,
вступила в дію вимога до метрологічних характеристик ЗВТ, що входять до складу
АСКОЕ або ЛУЗОД, а саме, що метрологічні характеристики ЗВТ повинні
відповідати вимогам НД до АСКОЕ суб'єктів Оптового ринку електричної енергії
України. Таким НД є Договір між членами оптового ринку електричної енергії
України у додатках до якого наведені вичерпні метрологічні вимоги. Також слід
зауважити, що з набуттям чинності Закону України Про метрологію та метрологічну
діяльність змінився підхід до метрологічного забезпечення АСКОЕ та ЛУЗОД.
До загальних вимог відносять перевірку:
1) правильності застосування термінів та їх визначень;
2) правильності найменувань та позначень фізичних величин і їх одиниць;
3) змісту, порядку викладення та повноту наведеної інформації у ТЗ;
4) чинності НД, посилання на які присутні у ТЗ тощо.
За результатами метрологічної експертизи ТЗ оформлюється експертний
висновок, що містить висновки про відповідність ТЗ вимогам діючих законодавчих та
НД України, зауваження та пропозиції, щодо поліпшення ТЗ.
Проводити ефективно та якісно метрологічну експертизу можуть лише
висококваліфіковані експерти зі складу метрологічних центрів, одним з яких є
Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації» (http://khsms.com).
Підсумовуючи, можливо зробити висновок, що метрологічна експертиза є
комплексною перевіркою ТЗ, позитивні результати якої гарантують відповідність ТЗ
вимогам чинних законодавчих та НД України в сфері метрології, а також можливість
реалізації метрологічного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу АСКОЕ або
ЛУЗОД.
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ВПЛИВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СУМАРНУ ПОХИБКУ
ЦИФРОВИХ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Коржов І.М.1), Тверитникова О.Є.2)
1)
Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий
центр стандартизації, метрології та сертифікації»,
2)
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто вплив програмного забезпечення (ПЗ) на сумарну похибку
цифрових засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Використання у сучасних ЗВТ
мікропроцесорів дає змогу значно покращити такі метрологічні характеристики ЗВТ,
як точність та надійність, при цьому використання типових рішень з
мікропроцесорами дозволяє зменшити трудомісткість та вартість розробки ЗВТ.
Головною перевагою використання мікропроцесорів у ЗВТ є універсальність. На
одному мікропроцесорі можлива реалізація різноманітних ЗВТ з різними
метрологічними характеристиками. Таку універсальність забезпечує можливість
програмування мікропроцесорів, що дозволяє реалізовувати різні алгоритми
обчислення результату вимірювання (далі – алгоритм) з різною складністю та
точністю, за допомогою створення відповідного ПЗ.
З погляду вимірювання та метрології, найбільший інтерес викликає не все
програмне забезпечення ЗВТ, а тільки його частина, що реалізує алгоритм, тобто
оброблює вимірювальну інформацію та відображує отриманий результат
вимірювання, так як ця частина ПЗ впливає на сумарну похибку ЗВТ. Вплив ПЗ на
сумарну похибку ЗВТ викликаний: 1) методичною похибкою обраного алгоритму; 2)
похибкою, що виникає при округленні кінцевого та проміжних результатів обчислень
результату вимірювання; 3) похибкою, що виникає через обмеженість розрядності
значень фізичних сталих та різноманітних коефіцієнтів, що необхідні для обчислень;
4) похибкою програмного перетворення вхідних даних та зворотного перетворення
(при наявності) для відображення результату вимірювання, тощо.
Оцінку впливу ПЗ на сумарну похибку ЗВТ проводять під час атестації ПЗ, що
можливо поєднати з оцінкою відповідності ЗВТ. Також слід зазначити, що окремо
проводити атестацію ПЗ є сенс при можливості перепрограмуванні ЗВТ під час
експлуатації, або при можливості застосування ПЗ на різних типах ЗВТ, в іншому
випадку ПЗ треба позиціонувати як невід’ємну і незмінну частину ЗВТ. Оцінити
вплив ПЗ на сумарну похибку ЗВТ можливо одним з наступних методів, або їх
комбінацією: 1) порівняльні випробовування з еталонним (атестованим) ПЗ; 2)
порівняльні випробовування з використанням моделей вихідних даних або з
використанням методу генерації еталонних даних; 3) випробування на основі
вихідного коду ПЗ.
Вибір залежить від конкретного ПЗ та його особливостей.
Підсумовуючи можливо зробити висновок, що ПЗ впливає на сумарну похибку
ЗВТ, що слід враховувати при розробці та експлуатації ЗВТ, а також необхідне
проведення атестації ПЗ для оцінки цього впливу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ХОЛЛА
ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕНЗОРА МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ
Курило В.В., Горкунов Б.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день гостро постає проблема екологічної безпеки.
Електромагнітні поля впливають на організм людини, і цей вплив не завжди
являється корисним. І постає задача, захисту людини від впливу сильних
електромагнітних полів. Щоб захистити людину, спочатку потрібно виміряти
величину магнітної індукції і напряму вектору магнітної індукції в просторі.
Використання датчиків Холла в якості первинних перетворювачів для
вимірювання складових магнітного поля в просторі є актуальною задачею.
Головна їх особливість полягає в тому, що вони є безконтактними. Переважно
вимірювальні перетворювачі Холла використовуються для вимірювання
напруженості магнітного поля. Вони є складовою багатьох сучасних приладів і
механізмів,наприклад в системах запалювання автомобілів. Також їх
використовують в приладах для вимірювання рівня рідини, як безконтактні
вимикачі, для зчитування магнітних кодів, для безконтактного вимірювання сили
струму в провідниках та в інших пристроях.
В даний час широко використовують два типи вимірювальних
перетворювачів Холла. Цифрові вимірювальні перетворювачі Холла з допомогою
яких визначають наявність, або ж відсутність магнітного поля. Вони поділяються
на: біполярні і уніполярні. Уніполярні – спрацьовують при наявності магнітного
поля певної полярності і відключаються при зниженні індукції поля до певного
значення. Біполярні – реагують на зміну полярності магнітного поля, тобто одна
полярність - включає датчик, інша - вимикає.
Аналогові вимірювальні перетворювачі Холла – перетворюють величину індукції
магнітного поля в вихідну напругу, величина якої залежить від полярності поля і
його сили, а також потрібно враховувати відстань, на якому встановлений датчик .
В роботі розглядається
первинний перетворювач для вимірювання значення

магнітної індукції B , а також знаходження напряму вектора магнітної індукції в
просторі.

Магнітна індукція B – це векторна величина, яка є силовою

характеристикою магнітного поля в даній точці простору. Сила Лоренца F , діє із

сторони магнітного поля на заряд q, який рухається з швидкістю v , і може бути
знайдена з рівняння:

 
F  q[v XB] ,
F  qvB sin ,
де α – кут між векторами швидкості і магнітною індукцією.
Таким чином, знаючи в скільки разів магнітна індукція більша за допустиму
норму, ми можемо вживати більш ефективні методи захисту людини від
негативного впливу електромагнітних полів.
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ВИБРОДИАГНОСТИКА ГРМ ДВС
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Лавриненко О.В., Борисенко А.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Основным исходным требованием при использовании статистического
подхода для вибродиагностики газораспределительного механизма (ГРМ)
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является наличие возможности получить
любое конечное необходимое число виброграмм для достижения заданной
точности и достоверности диагностики.
При статистическом подходе вся вибродиагностика базируется на
соответствующим образом выбранной и аргументированной вероятностной
модели вибраций и проводится в три этапа:
1. Первый этап заключается в установлении диагностических признаков,
отвечающих различным техническим состояниям клапанного механизма и
чувствительным к их изменениям;
2. Второй – связан с выбором диагностических пространств (на этапе
обучения) и предусматривает формирование по экспериментальным данным
обучающих совокупностей (образов), соответствующих конкретным дефектам
клапанного механизма ГРМ;
3. Третий – предусматривает
построение
решающих
правил
по
диагностированию дефектов в исследуемом клапанном механизме ГРМ и
принятию решений и реализуется на базе имеющихся обучающих совокупностей
путем регистрации, при заранее оговоренных режимах работы двигателя,
вибраций диагностируемого клапанного механизма ГРМ ДВС по определенному
правилу с последующей их статистической обработкой, завершающейся
вынесением диагностического решения.
При установлении диагностических признаков основную роль играет модель
вибраций. Необходимо, чтобы входящие в модель параметры имели простую
физическую трактовку, легко вычислялись при задании модели в теоретическом
виде, и чтобы на этапе обучения их можно было измерять с требуемой точностью.
Эти параметры должны быть настолько информативными, чтобы по ним можно
было строить оптимальные и эффективные процедуры диагностики,
обеспечивающие минимальную затрату времени и средств на их оценивание.
Из анализа математической модели вибраций ГРМ ДВС следует, что наиболее
доступную и достаточно полную информацию для решения задач диагностики
содержат корреляционная функция, спектральная плотность мощности и одномерная
плотность распределения вероятностей рассматриваемых вибраций. Эти функции
представляют собой элементы, из которых на втором этапе в выбранных
диагностических пространствах, строятся обучающие совокупности. Но в первую
очередь в качестве основных диагностических признаков могут быть использованы
коэффициенты затухания и частотные параметры.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ВІБРОКОНТРОЛЮ ТА
ВІБРОДІАГНОСТИКИ
Луценко Л.В., Щапов П.Ф.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто заходи з підвищення інформаційної ефективності,
вірогідності і надійності методів і пристроїв вібраційної функціональної
діагностики в умовах невизначеності діагностичних рішень при контролі
технічного стану функціонально-складних об’єктів.
Вирішення цієї проблеми не тільки підвищує ефективність існуючих систем
контролю і діагностики, які функціонують в режимі реального часу на
промислових підприємствах енергетичного, машинобудівного, оборонного,
сільськогосподарського комплексу України, але і відкриває нові, науково
обґрунтовані перспективи у розвитку і удосконаленні подібних інформаційних
систем.
При дослідженні дизельного агрегата Д80 було отримано інформацію у виді
вібропроцесів. Випадкові вібросигнали X (t ) для станів S 0 (робочий стан) і S1
(несправний стан), були представлені вибірками 64 реалізацій результатів
вимірювання вихідного сигналу п’єзоелектричного акселерометра АП-18,
встановленого на трубку паливного насосу високого тиску. Після створення
діагностичних моделей, скориставшись
вейвлет-перетворенням, первинну
вимірювальну інформацію представили у вигляді рішень: справна чи несправна.
Набір вейвлет-коефіцієнтів, які представляють собою функцію двох змінних
– масштабу і зсуву, включають в себе повну інформацію про вихідний сигнал
X (t ) .
Неперервне дискретизоване вейвлет-перетворення сигналів X (t ) дозволило
розрахувати інформативні параметри F0 , F1 , F2 , F3 з наступною оцінкою
геометричної відстані d між класами станів S 0 і S1 .
Використовуючи результати оцінювання геометричної відстані d і
ранжирувану послідовність F -статистик, можна сформувати чотири варіанти
простору інформативних параметрів при поступальному збільшенні розмірності
цього простору, за рахунок приєднання до статистики F0 спочатку статистики F2 ,
потім F3 і, в кінці кінців, F1 .
Як з’ясувалося, мають місце помилкові рішення: 1 – для варіанта S 0  S1 , і
 0 – для варіанта S 0 S1 . Проте, для оптимального варіанта розмірності простору
параметрів F0 , F2 , F3  всі рішення – правильні.
Отримані F -статистики, будучи випадковими величинами з відомим
законом розподілу, дозволяють перейти від якісної оцінки вимірювальних
характеристик до кількісної і оцінити ймовірності помилок діагностики на базі
стандартних параметричних моделей.
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КОРЕКТОР КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ
Опришкіна М.І., Вежичанін Р.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Питання економного використання всіх видів енергії, у тому числі
електричної, і підвищення економічності роботи електроустановок є важливою
державною проблемою.
Одним з напрямків з енергозбереження є зниження реактивної
потужності (збільшення cosφ), тому що реактивна потужність призводить до
зростання втрат електроенергії. При відсутності пристроїв компенсації
реактивної потужності, втрати можуть скласти від 10 до 50% від середнього
споживання. Один з ефективних способів вирішення цієї задачі застосування
коректорів коефіцієнта потужності PFC (Power Factor Correction). На практиці
це означає, що у вхідні ланцюг практично будь-якого електронного пристрою з
імпульсними перетворювачами необхідно включати спеціальну PFC-схему, що
забезпечує зниження або повне придушення гармонік струму.
Коефіцієнт потужності виражається у вигляді десяткового дробу,
значення якої лежить в межах від 0 до 1. Його ідеальне значення
одиниця Застосування корекції коефіцієнта потужності може збільшити
коефіцієнт потужності пристрою з 0,65 до 0,95. Цілком реальні і значення в
межах 0,97 – 0,99. В ідеальному випадку, коли коефіцієнт потужності дорівнює
одиниці, пристрій споживає з мережі синусоїдальний струм з нульовим
фазовим зрушенням щодо напруги (що відповідає повністю активному
навантаженні з лінійною вольтамперної характеристикою). Існує кілька схем, за
допомогою яких можна реалізувати активну корекцію коефіцієнта
потужності. Найбільш популярна в даний час схема «перетворювача з
підвищенням» (boost converter). Ця схема задовольняє всім вимогам, що
пред'являються до сучасних джерел живлення. По-перше, вона дозволяє
працювати в мережах з різними значеннями живлячої напруги (від 85 до 270 В)
без обмежень і яких-небудь додаткових регулювань. По-друге, вона менш
сприйнятлива до відхилень електричних параметрів мережі (скачки напруги або
короткочасне його відключення). Ще одна перевага цієї схеми – більш проста
реалізації захисту від перенапруг.
Основне завдання ККП зменшити зсув фази між споживаними струмом і
напругою в мережі при збереженні синусоїдальної форми струму. Для цього
необхідно, щоб мережевий струм протікав від мережі в навантаження не
короткими інтервалами під час зарядки накопичувального конденсатора, а
безперервно. Потужність, що відбирається від джерела, повинна залишатися
постійною навіть у разі зміни напруги мережі.
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ОГЛЯД МЕТОДІВ ТРИВИМІРНОГО ДРУКУ
Опришкіна М.І., Куштим К.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Застосування тривимірного друку на сьогоднішній день становить
серйозну альтернативу традиційним методам прототипування і дрібносерійного
виробництва. 3D-принтер, на відміну від звичайного, дає можливість виводити
об'ємну інформацію, тобто створювати тривимірні фізичні об'єкти. Перевагою
3D-друку перед звичними (ручними) способами побудови моделей є висока
швидкість, простота і відносно невелика вартість [1].
3D-друк – це побудова реального об'єкту за створеним на комп'ютері
зразком 3D моделі. Цифрова тривимірна модель зберігається у форматі STLфайлу, після чого 3D-принтер, формує реальний виріб.
Процес друку – це ряд циклів, пов'язаних зі створенням тривимірних
моделей, нанесенням на робочий стіл (елеватор) принтера шару витратних
матеріалів, переміщенням робочого столу вниз на рівень готового шару і
видаленням з поверхні столу відходів.
Ключова характеристика будь-якого 3D-принтера – «дозвіл друку». Під
цим параметром розуміють мінімально допустиму висоту шару матеріалу, з
якою може друкувати 3D-принтер [2].
На даний момент обладнання даного класу може працювати з
фотополімерними смолами, різними видами пластикової нитки, керамічним
порошком і металлоглиной.
Існують різні технології тривимірної друку. Різниця між ними полягає в
способі накладання шарів виробу.
Найбільш поширеними є SLS (селективне лазерне сплетення), НРМ
(накладання шарів розплавлених матеріалів) і SLA (стереолітографія).
Найбільш широке розповсюдження завдяки високій швидкості побудови
об'єктів отримала технологія стереолітографії або SLA.
Області застосування 3D-друку: архітектура, будівництво, медицина,
освіта, моделювання одягу, дрібносерійне виробництво, ювелірне справа, і
навіть харчова промисловість [3].
Література:
1. Александров В.В. DIGITAL AVATAR - Цифрове втілення інфокоммунікаціонних
систем / Александров В.В., Саричев В.А. // Інформаційно-вимірювальні та керуючі системи.
- 2010. - т.8, №7. - С. 3-10.
2. Татарников О. Атака клонів! 3D-сканування і тривимірна друк / Татарников О. //
КомпьютерПресс. - 2003. - №7. - С. 9-14.
3. Афанасьєв К. 3D-принтери / Афанасьєв К. Режим доступу до журн.:
http://3dwiki.ru/kak-rabotaet-3d-printer-bazovye-ponyatiya-i-nekotorye-vazhnye-terminy/
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КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НАТУРАЛЬНОГО КОФЕ
Опрышкина М.И., Бакоян М.Д.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Поступающие на производство зерна сырого кофе очищают на
вибрационном сепараторе, просеивают их на ситах, пропускают через магнитные
заграждения.
Очищенный кофе конвейером транспортируется в секции бункера, в
которых размещается по видам и сортам. Затем очищенный кофе поступает в
обжарочный аппарат. Подача осуществляется через автоматические весы-дозатор
с записывающим устройством. Перед обжаркой ростер прогревается, чтобы
равномерно разогрелись (и расширились) подшипники и движущиеся части.
Ростер прогревается до температуры 235 °С в течение 40-50 минут.
Зелёный кофе засыпается в барабан ростера после достижения необходимой
для загрузки температуры. Обычно это 215-225 °С. Эта температура определяется
эмпирически и зависит от стиля обжарки. Ростер работает на пиковой мощности,
температура на датчике падает до 89 °С, затем начинает медленно расти с
динамикой 15-17 °С в минуту. Первые 3-4 минуты происходит процесс сушки
зерна. Из кофе начинает выпариваться влага.
Обжарочный аппарат работает на природном газе. В ростере формируются
присущие продукту своеобразные вкус и аромат. На 5-6 минуте зерно переходит в
«жёлтую стадию» - температура при этом составляет 177 °С. Зёрна желтеют,
приобретая соломенный цвет. Большая часть влаги выпарилась. И с 7 минуты
кофе начинает жариться, температурная динамика составляет 8-10 °С в минуту. На
8-10 минуте наступает момент, так называемого, «первого крека». Газы и пар
выходящие из зерна распирают зерно и оно трескает, испуская остатки пара и
начинает прожариваться еще сильнее.
Температура крека зависит от зерна, но колеблется в районе 198-205С. Затем
на 11 минуте к ростеру подходит обжарщик и с 11-13 минуты проверяет кофе на
готовность путём вытаскивания из ростера пробоотборника. На 12-13 минуте в
барабан подают воду для увлажнения кофе, распыляя ее внутри барабана.
Количество воды подают с учетом увлажнения кофе до 4 %. Увлажнение кофе
производят по следующим соображениям. Во время обжарки влажность зерен
уменьшается до 2,0…2,5 %. Переработка кофе с такой низкой влажностью
приводит к сильному дроблению зерна и образованию большого количества
пылевидной фракции, что нежелательно. Затем зерно выгружается в «миксерохладитель» и охлаждают до температуры 40-45 °С в охлаждающей чаше, дно
которой выполнено перфорированным. Перед фасовкой обжаренные и
охлажденные зерна кофе инспектируют (на специальных фотосортировочных
аппараты ). Обработанные таким образом зерна кофе для продажи в целом виде
расфасовывают в пакеты или жестяные банки на полуавтоматических весах.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК КОНТРОЛЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ
Ордец Е.Н., Дроздова Т.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Овсяные хлопья являются популярным продуктом в каждом доме.
Именно с этой питательной и полезной каши начинается утро почти каждого из
нас. Поэтому качество и безопасность данного продукта является очень
важным.
Объектом исследования является изучение производства овсяных хлопьев
и выявление критических точек контроля в соответствии с принципами
системы НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Основная идея концепции – сконцентрировать внимание на тех этапах
процессов и условиях производства, которые являются критическими для
безопасности пищевых продуктов и гарантии того, что их продукция не нанесет
ущерб потребителю.
В соответствии со стандартом ДСТУ ISO 22000:2007 «Системы
управления безопасностью пищевых продуктов. Требования к любым
организациям пищевой цепи», критической контрольной точкой называют этап
обеспечения безопасности пищевой продукции, на котором важно осуществить
мероприятие по управлению с целью предупреждения, устранения или
снижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности
пищевой продукции. Критические точки контроля (КТК) при производстве
овсяных хлопьев представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Критические точки контроля
хлопьев
№п/п
КТК
Способ контроля
1
Поставка овсяной
ГОСТ 3034-75,
крупы
ГОСТ 28673
2
Вход в бункер для
ГОСТ 26312.4
резервирования
ГОСТ 26312.5-84
3
Выход из темпеГОСТ 26312.7-88
рирующего бункера
4
Вход на фасовочноГОСТ 26312.2
упаковочный автомат
5
Упаковка, маркировка, ГОСТ 26791
хранение

при производстве овсяных
Результат
Определение исходных
характеристик
Определение уровня
примесей и зольности
Определение заданного
уровня влажности
Определение вкуса, цвета,
запаха, развариваемости
Выявление целостности
упаковки и правил
маркировки

В результате установления данных критических точек контроля и их
мониторинга, можно добиться высокого уровня качества и безопасности
продукции, снизить риск уровня опасности вплоть до ее устранения.
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ШУНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ В
НЕСИММЕТРИЧНОЙ ПОЛОСКОВОЙ ФОРМИРУЮЩЕЙ ЛИНИИ
Ревуцкий В.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены конструкция и основные параметры полосового
токового шунта, разработанного для использования с нелинейной
формирующей линией (НФЛ). Основное назначение данного шунта регистрация процессов, происходящих в средах, имеющих нелинейную
зависимость
диэлектрической
проницаемости
от
напряженности
электрического поля.
Нелинейные свойства сегнетокерамических материалов проявляются
наиболее сильно, если они находятся под действием поля, напряженность
которого близка к пробивной. Поэтому необходима тщательная проработка
элементов конструкции НФЛ для обеспечения изоляции высоковольтных
элементов.
Учитывая особенности конфигурации НФЛ, и сложность, подключения
альтернативного измерителя тока – пояса Роговского, было принято решение
использовать малоиндуктивный полосовой шунт. Немаловажным фактором
выбора шунта в качестве измерительного устройства является то
обстоятельство, что для шунтов с активным сопротивлением от 0,1 до 10 мОм,
емкостное сопротивление 1/ωС приближается к активному при частотах выше
100 МГц, и емкостной составляющей сопротивления можно пренебречь.
Кроме влияния собственной индуктивности, в импульсном режиме
сильное влияние на выходное напряжение шунта оказывает поверхностный
эффект в резистивном элементе. Для уменьшения искажений в шунтах
используют резистивные элементы, имеющие поперечное сечение значительно
меньшее, чем глубина скин – слоя в материале резистивного элемента при
данной частоте. Для предотвращения искажения формы регистрируемых
импульсов плоским шунтом, встраиваемым в НФЛ, необходимо, чтобы ширина
резистивного элемента была такой же, как у проводника НФЛ, в который и
производится “врезка” шунта. В свою очередь, электрические параметры шунта
(сопротивление, напряжение на шунте при максимальном токе, максимальная
рассеиваемая мощность и энергия, выделяющаяся на шунте, индуктивность)
должны быть строго нормированы и не оказывать существенного влияния на
измерительную цепь.
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ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ С ДВОЙНЫМ ШИМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
Серяков А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В данной работе подробно рассмотрены требования к сети
электропитания в соответствии с ГОСТ. Ввиду того, что от ГОСТа требования
далеки, фирмы-производители достаточно давно и серьёзно наладились
производить ряд устройств, именуемых ими как стабилизатор напряжения. Все
они подразделяются на несколько типов:
− феррорезонансные (устаревшие);
− сервоприводные;
− симисторные (тиристорные);
− релейные.
Изучив ряд их технических характеристик, был выявлен ряд недостатков:
либо относительно длинное время переключения силових реле в релейных, не
говоря о треске, либо же время коммутации силовых элементов симисторных
(тиристорных) у этих элементов вовсе указывается только с маркетинговой
точки зрения 20 мс либо же 0,02 с.
Более того в схемотехнике всех этих решений лежит трансформатор. То
есть сигнал с помехой из сети пройдёт без изменений кроме амплитуды,
которая, к сожалению, только усилится вместе с полезным сигналом. Однако
есть у них всех общий недостаток ‒ это фиксированный шаг выходного
напряжения. Это значит, что величина шага каждой ступени не позволит
установить строгое значение выходного напряжения.
Проанализировав эти недостатки, было решено применить ASIC
формирователь синусоидального сигнала. Была разработана схемотехника, а
позже реализовано устройство, которое не просто является стабилизатором
выходного напряжения, а ещё и блоком бесперебойного питания ОНЛАЙН
типа. В отличие от ряда UPS, время переключения этого устройства равно
нулю, потому что АКБ всегда подключена параллельно преобразователю.
Устройство имеет не очень высокий КПД по причине применения готового
преобразователя от ИБП и трансформаторного выхода, полная мощность
которого равна 200 ВА. Самым влияющим показателем на точность
напряжения выхода является коэффициент влияния нагрузки и, если его
вычесть из измерения как систематическую величину, то в диапазоне от 147 до
250 вольт отклонение выходного напряжения от номинала составит 1,52,5 вольта.
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ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
НАУКОВИХ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ
(1960–1991 рр.)
Тверитникова О.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Важливим показником якості дослідної роботи наукових колективів є
результативність винахідницької діяльності. Інтенсивний розвиток наукових
досліджень у другій половині ХХ ст. стимулював підвищення рівня технічної
творчості та збільшення кількості винаходів. Винахідницька, патентноліцензійна діяльність поступово стає невід’ємною складовою науково-дослідної
роботи колективів. Потужним центром електротехнічної науки другої половини
ХХ ст. був Інститут електродинаміки НАН України. Створена в інституті в
1964 р. патентно-ліцензійна група вирішувала комплекс завдань з
інформаційної підтримки винахідників на всіх етапах інноваційного процесу,
що сприяло активізації наукового пошуку, створенню конкурентоспроможної
продукції, яка відповідала технічним світовим вимогам. Спеціальні відділи, що
проводили величезну роботу з прийому, оброблення, розгляду заявок та
патентів організовувалися і в провідних вищих технічних навчальних закладах.
Визначальною ознакою 1980-х рр. стало збільшення кількості патентних
грамот і ліцензійних угод на об’єкти, що патентувалися в інших країнах. Участь
у міжнародних науково-технічних програмах дала змогу підвищити кількість
патентів на винаходи за кордоном, укласти вигідні ліцензійні договори на
комерційній
основі.
Це
сприяло
також
зростанню
експорту
конкурентоспроможної продукції, заснованої на винаходах. Зокрема, впродовж
1986–1988 рр. Інститутом електродинаміки було продано 5 ліцензій в такі
країни, як: Італія, Швейцарія, Франція, Іспанія, Японія, Сполучені Штати
Америки.
Аналіз винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності дослідників
наукових електротехнічних центрів України другої половини ХХ ст. дає
підстави стверджувати, що у цей період відповідно до розширення наукових
досліджень спостерігалося підвищення винахідницької активності, пік якої
припадає на 1980-ті рр. Становлення патентної системи в наукових закладах на
початку 1990-х рр. відбувалося в контексті погіршення економічної ситуації,
що відбилося на стані науки в цілому. Кількість винаходів помітно зменшилася,
не здійснювалася робота з ліцензування.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ННЦ «ІНСТИТУТ
МЕТРОЛОГІЇ» ВІДПОВІДНО ДО ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
Тимошенко В.О., Павленко Ю.Ф.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Ефективність роботи кожного підприємства залежить від ряду факторів:
задоволення потреб споживача, високої якості наданих товарів та послуг,
відповідності національним та міжнародним стандартам. Для задоволення цих
потреб та підвищення конкурентоспроможності організації як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках необхідно впроваджувати систему
менеджменту якості (СМЯ), яка реалізує ефективне управління всіма
процесами діяльності підприємства.
ННЦ «Інститут метрології» проводить дослідні і дослідноконструкторські роботи в сфері метрології, виконує роботи із забезпечення
єдності вимірювань, займається розробкою, конструюванням і виготовленням
засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та іншими видами робіт [1].
Для якісного виконання даних робіт в ННЦ «Інститут метрології» з 2003
року впроваджена СМЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001[2],
який прийнятий в Україні як національний. А з 2007 року впроваджено
стандарт ISO / IEC 17025 [3] який включає до себе вимоги, характерні саме для
випробувальних і калібрувальних лабораторій.
В даній роботі розробляється пакет документів згідно ДСТУ ISO/IEC
17025:2006 щодо Державного еталона девіації частоти частотно-модульованих
коливань (ДЕТУ 09-03-96), а також Методики калібрування вторинного еталона
і девіометра за його допомогою. Згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 проведено
розрахунок невизначеності вимірювань при калібруванні цих ЗВТ.
Література:
1. Лукашева Т.В. Интегрированная система управления качеством ННЦ «Институт
метрологии» – неотъемлемая составляющая деятельности организации / Т.В.Лукашева,
П.И.Неежмаков, В.Л.Постникова, В.А.Стрелец // IX МНТК «Метрологія та вимірювальна
техніка» ( Метрологія - 2014). – 2014. – С 60-63.
2. Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2008, IDT) : ДСТУ ISO 9001:2009
[Чинний від 2009-09-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009., 26 с. – (Національний
стандарт України).
3. Загальні
вимоги
до
компетентності випробувальних та калібрувальних
лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT): ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 [Чинний від 2007-07-01].
– К.: Держспоживстандарт України, 2009., 26 с. – (Національний стандарт України).
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ВІРТУАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ
Хіхло О.Ю., Тверитникова О.Є., Хіхло О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розробка віртуальних вимірювальних та випробувальних комплексів,
побудованих на базі персональних комп’ютерів і сучасного програмного забезпечення дозволяє істотно підвищити інформаційну ємність випробувального процесу,
пропускну здатність випробувальних стендів, достовірність вимірювань, надійність
управління, гнучкість при переналагодженні та модернізації об’єктів діагностування.
У роботі розглянуті питання побудови випробувального віртуального
комплексу (ВВК) для діагностики дизельних двигунів. ВВК побудований на базі
персонального комп’ютера та за допомогою спеціальних модулів аналогового вводу –
багатоканальних аналого-цифрових перетворювачів. На рисунку 1 наведена
структурна схема ВВК.

Рисунок 1 – Структурная схема ВВК
Програмне забезпечення виконують за модульним принципом з використанням
засобів програмного пакету LabVIEW. Кожний програмний модуль, що описує тест
або окрему діагностичну процедуру, має свій ярлик і може бути приведений в дію за
допомогою маніпулятора з основного меню. Базове меню складається з ярликів
кнопок які відповідають наступним діагностичним процедурам: вибір типу двигуна в
інформаційному полі; оглядова тестова процедура; контроль системи паливоподачі;
контроль системи впуску і турбокомпресора; контроль циліндропоршневої групи;
контроль механізму газорозподілу; контроль рівномірності розподілу потужності по
циліндрах; перевірка датчиків і виконавчих механізмів; діагностування за
симптомами і діагностичними моделями.
Результати вимірювання діагностичних параметрів у графічному і цифровому
вигляді виводяться на екран для аналізу оператором. При наявності достатньої
кількості довідкової інформації процес можна автоматизувати, поставити діагноз та
надати рекомендацій щодо усунення несправностей.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ
ДОСЛІДЖЕННІ ВІБРОСИГНАЛІВ
Хниченко О.А., Живенко М.В., Щапов П.Ф.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Основна область застосування вейвлет-перетворень – аналіз і обробка
сигналів і функцій, нестаціонарних у часі або неоднорідних у просторі, коли
результати аналізу повинні містити не тільки частотну характеристику сигналу
(розподіл енергії сигналу за частотними складовими), але і відомості про
локальних координатах, на яких виявляють себе ті чи інші групи частотних
складових або на яких відбуваються швидкі зміни частотних складових
сигналу.
В загальному випадку вібросигнал є нестаціонарним процесом і його
амплітудно-частотний спектр змінюється в часі. Якщо існує потреба
аналізувати весь спектр вібросигналу, то слід застосовувати перетворення зі
змінною шириною вікна, тобто вейвлет-перетворення. Для проведення
альтернативної функціональної діагностики, доцільно часові реалізації
представити у частотному вигляді, коли діагностичні ознаки стають більш
явними. Використання безперервного дискретизованого вейвлет-перетворення
дозволяє перетворити лінійне зображення в тривимірне з координатами
масштабу (частота) і зсуву (час) [1,2]. Саме по собі вервлет-зображення не
дозволяє отримати кількісні характеристики вимірювальних вібросигналів,
тому необхідно їх опрацювати статистичними методами. Для такого
опрацювання розглядаються F -статистики. Оцінка властивостей вейвлеткоефіцієнтів з дискретизацією за масштабом і зсувом дозволяє оцінити
помилки діагностики стану об’єкта першого і другого роду [3].
Розглянуто зразки вібросигналів, що відображають порушення
функціонального стану елементів паливної системи дизельних двигунів
тепловозів.
Запропоновано модель обробки дискретизованого випадкового
вимірювального сигналу з урахуванням обмеженості часу його спостереження.
Основою моделі є дискретне вейвлет-перетворення, що дозволяє виявляти
локальні нестаціонарності вимірювального сигналу по амплітуді і спектру.
Література:
1. Шитов А.Б. Разработка численных методов и программ, связанных с применением
вейвлет-анализа для моделирования и обработки экспериментальных данных: Дис. канд.
Техн. наук: 05.13.18 / Шитов Андрей Борисович. – Иваново : 2001. – 124 с.
2. Дремин И.М. Вейвлеты и их использование /Дремин И.М., Иванов О.В., Нечитайло
В.А. // УФН. – 2001. – Т.171. – №5. – С.465-501.
3. Блаттер К. Вэйвлет-анализ. Основы теории. / Блаттер К. – М. : 2004. – 280 с.
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
ТЕМПЕРАТУРИ
Чуніхіна Т.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Контроль метрологічних характеристик (МХ) первинних вимірювальних
перетворювачів (ПВП) в реальних умовах експлуатації є актуальною задачею.
Це обумовлено наступними обставинами. По-перше, у процесі тривалої
експлуатації первинних перетворювачів на об’єкті відбувається зміна
параметрів номінальної функції перетворення (ФП), що призводить до
виникнення похибки вимірювання тих чи інших параметрів технологічного
процесу. По-друге, для сучасних інформаційно-вимірювальних систем
характерним є тривалий безперервний режим роботи, який не дозволяє
демонтувати ПВП для здійснення повірки.
Температурні вимірювання відіграють важливу роль у різних сферах
людської діяльності [1].
Вимоги до метрологічних характеристик вимірювальних каналів (ВК)
температури безперервно зростають. Можливість підвищення точності
вимірювання температури обмежена, в основному, власною похибкою ПВП,
вплив якої на результат вимірювання у значній мірі визначає результуючу
похибку ВК.
На цей час існують дві основні групи бездемонтажних методів
підвищення
точності
вимірювання
температури
термоелектричними
перетворювачами (ТЕП): методи калібраторів та тестові структурноалгоритмічні методи. Недоліком методів калібраторів є те, що вони дозволяють
провести корекцію похибок ФП в одній, або у двох робочих точках шкали.
Із останніх робіт, присвячених вирішенню задачі “метрологічної
перевірки без втручання людини” термоелектричних перетворювачів та
термоперетворювачів пору, слід відзначити роботу [1]. У роботі [2]
пропонується математична модель дрейфу функції перетворення ТЕП. Оскільки
дрейф ФП ТЕП залежить від багатьох чинників, то прогнозування дрейфу для
конкретних термопар, які працюють в реальних умовах, не є ефективним.
Ці обставини роблять надзвичайно важливою задачу розробки нових
методів підвищення точності, які б дозволили підвищити точність і вірогідність
вимірювальної інформації у робочих умовах експлуатації ПВП.
Література:
1. Дацюк М.І. Метрологічна перевірка інтелектуального термометра в автономних
умовах роботи / М.І. Дацюк, Б.І. Стадник // Метрологія та прилади. – 2013. – №2 II (40). – С.
80-83.
2. Єрьоменко В.О. Проблеми використання методу найменших квадратів при
дослідженні дрейфу термопар / В.О. Єрьоменко, О.В. Кочан // Метрологія та прилади. –
2013. – №2 II (40). – С. 98-104.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЧ ТИСКУ
Шиманов М.М., Кондрашов С.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Об'єкт дослідження – вимірювальний перетворювач тиску.
Мета роботи – провести аналіз існуючих методів та пристроїв
вимірювання тиску. Вивчити принципи побудови тензометричних
перетворювачів тиску. Розглянути можливі структури вимірювальних
перетворювачів. Провести аналіз метрологічних характеристик перетворювача
та розглянути основні джерела похибок.
Методи дослідження та апаратура – мостові вимірювальні схеми,
операційні підсилювачі сигналів, модулі нормалізації сигналів.
Результатом роботи є функціональна схема, схема електрична
принципова вимірювального перетворювача тиску та результати розрахунків
похибок перетворювача. Вимірювальний перетворювач може бути
використаний у системах вимірювання тиску неагресивного середовища.
Майже 40 % всіх вимірів, виконуваних у науці, промисловості й
сільському господарстві, пов'язані з виміром тиску.
Тиск є основним робочим параметром, точність і надійність виміру якого
визначає цінність результатів експериментальних досліджень у гідро- і
газодинаміці; якість технологічних процесів у хімічній, харчовій і паперовій
промисловості; оптимальні режими роботи об'єктів у ракетній техніці й авіації,
енергетиці й транспорті; ефективність систем видобутку й переробки нафти й
нафтопродуктів.
Вимір тиску і його контроль необхідні не тільки в науці й техніці, але й у
практичній медицині. Діагностика стану здоров'я людини вимагає визначення
тиску крові, спинномозкової й внутрічерепної рідини, тиску усередині ока.
Крім того, лікування ряду захворювань і деякі хірургічні операції, проводять
усередині барометричних камер при строго певному тиску.
Аналіз існуючих методів виміру статичного тиску показав, що найбільш
широке поширення в цей час одержали тензометричні методи.
Серед тензометричних перетворювачів тиску найбільш перспективними є
перетворювачі, побудовані на основі напилених напівпровідникових
тензорезисторів, розміщених безпосередньо на чутливому елементі.
У роботі наведений опис перетворювача надлишкового тиску, що працює
в діапазоні від 0 до 10 МПа.
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СЕКЦІЯ 9. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ
СОЗДАНИЕ УДАЛЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА КАФЕДРЕ
«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ХПИ»
Анищенко Н.В., Тимощенко А.В., Ткаченко А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Современное развитие информационных технологий позволяет внедрить в
учебный процесс концепцию удаленного управления оборудованием реальных
лабораторий для дистанционного обучения и практической подготовки специалистов
в области технических наук. Эффективность использования данного направления в
сфере образования признана во многих университетах мира.
В рамках участия кафедры «Автоматизированные электромеханические
системы» НТУ «ХПИ» в международном проекте Евросоюза TEMPUS «iCo-op» для
реализации удаленной лаборатории было закуплено оборудование компании National
Instruments на сумму более 20 000 €. Оборудование позволяет выполнять
лабораторные работы по следующим курсам: «Теория электропривода», «Теория
автоматического управления», «Моделирование электромеханических систем»,
«Системы управления электроприводами», «Основы мехатроники», «Основы
электробытовой техники», «Основы схемотехники».
С учетом задач кафедры по подготовке специалистов в области
автоматизированного электропривода, мехатроники и электробытовой техники для
реализации удаленной лаборатории была использована экспериментальная установка
(плата) «Система управления двигателем постоянного тока» – Quanser QNET DC
Motor Control Board. В состав лаборатории также входят: рабочая станция NI ELVIS II
+, сервер данных и веб-сервер, система управления и система сбора данных,
лицензионное программное обеспечение LabVIEW и LabSocket. Созданная
лаборатория позволяет выполнять реальные эксперименты на оборудовании удаленно
из любого компьютера, подключенного к сети Интернет.
В рамках выполнения проекта TEMPUS «iCo-op» на кафедре создано три
учебных модуля для подготовки студентов и повышения квалификации
представителей промышленных предприятий и научных учреждений по следующим
курсам: «Теория электропривода», «Теория автоматического управления»,
«Моделирование электромеханических систем». Для организации обучения создан
сайт проекта (http://skillslab.kharkiv.edu), на котором размещена вся необходимая
информация. Кафедра провела пилотное обучение в виде повышения квалификации
по курсу «Теория электропривода» для сотрудников различных предприятий г.
Харькова. Созданная удаленная лаборатория прошла апробацию с вузами Германии,
Испании, Румынии, Австрии, Грузии, Армении и получила высокую оценку
специалистов.
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ИМПУЛЬСНОЕ МАГНИТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ЦИФРОВОМ НАКОПИТЕЛЕ
Болюх В.Ф., Щукин И.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для гарантированного уничтожения информации на цифровом
накопителе перспективна идея совместного воздействия импульсного
магнитного поля и механического удара. В предлагаемом магнитномеханическом
устройстве
индукционного
типа,
реализующим
данное
воздействие,
содержится
электропроводящий
якорь,
который
индукционно
взаимодействует с неподвижным
индуктором,
импульсно
возбуждаемым от емкостного
накопителя энергии. Устройство
Рисунок – Импульсное магнитносостоит
из
ферромагнитного
механическое устройство во время работы
каркаса 1, внутри которого
коаксиально
расположены
индуктор 2, электропроводящий якорь 3 и ферромагнитный боек 4. Боек
выполнен с направляющим участком и заостренным концом, направленным в
сторону цифрового накопителя информации (ЦНИ) 5. К якорю 3 присоединен
силовой диск 6 с толкателем 7. Внутри каркаса 1 расположено несколько
рычагов, каждый из которых состоит из двух противоположных плеч 8 и 9,
разделенных опорой 10. Плоский конец бойка 4 взаимодействует с плечом 8
рычага, а силовой диск 6 через толкатель 7 взаимодействует с плечом 9 рычага.
Опоры рычагов 10 зафиксированы относительно каркаса 1. Индуктор 2
содержит направляющую втулку 11, внутри которой расположен заостренный
конец бойка 4. Для уничтожения информации ЦНИ 5 осуществляют
возбуждение индуктора 2 от емкостного накопителя информации. Импульсный
ток в индукторе 2 возбуждает магнитное поле, которое воздействует на ЦНИ 5,
уничтожая находящуюся на нем информацию путем размагничивания
ферромагнитных элементов или индуцирования вихревых токов в электронной
схеме.
Магнитное поле индуктора 2 наводит вихревые токи и в
электропроводящем якоре 3. Возникающие при этом электродинамические
силы перемещают якорь вместе с силовым диском 6 в направлении от
индуктора. При этом толкатель 7 воздействует на плечи 9 рычагов и
происходит поворот рычагов относительно неподвижных опор 10. Плечи 8
рычагов перемещаются в направлении индуктора 2, осуществляя силовое
воздействие на плоский конец бойка 4. Боек своим заостренным концом
пробивает ЦНИ 5, окончательно уничтожая хранимую информацию.
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АВТОНОМНОЕ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЕ ПУСКОВОЕ
УСТРОЙСТВО
Болюх В.Ф., Щукин И.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для ряда научно-технических задач необходимы компактные автономные
пусковые
устройства,
которые
обеспечивают
быстрое
ускорение
исполнительного элемента на коротком активном участке. Применяемые для
этих задач взрывные, гидравлические, механические и пневматические
устройства обладают рядом нежелательных факторов, которые ограничивают
их применение. Предлагается автономное магнитно-импульсное пусковое
устройство свободное от присущих известным устройствам недостатков.
Устройство содержит аккумулятор, полярный емкостной накопитель энергии
(ЕНЭ), индуктор и разрядник, управляемый контроллером, на который
поступает пусковой сигнал. Питаемый от зарядного устройства аккумулятор
подключен к преобразователю, который преобразует постоянное напряжение в
переменное высокочастотное. Преобразователь соединен с повышающим
трансформатором, к выходу которого подключен выпрямитель, соединенный с
ЕНЭ. Особенностью устройства является плоский тонкий (1,5 мм)
многовитковый индуктор прямоугольной формы, выполненный в виде
двухслойной спиральной обмотки, и круглый дисковый электропроводящий
якорь. Представленное на рис. экспериментальное магнитно-импульсное
пусковое устройство включает пусковую кнопку 1, аккумулятор 2, источник
питания 3, электронный преобразователь 4, блок ЕНЭ 5, соединительные
провода 6, алюминиевый дисковый якорь 7 и тонкий прямоугольный индуктор
8. При использовании ЕНЭ емкостью 2850 мкФ, заряженного до 400 В, якорь
развивал скорость 32 м/с.

а)
б)
Рисунок – Экспериментальное магнитно-импульсное пусковое устройство (а) и
плоский индуктор без защитного корпуса (б)
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МНОГОСЕКЦИОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННОДИНАМИЧЕСКИЙ УСКОРИТЕЛЬ
Болюх В.Ф., Олексенко С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Рассмотрен многосекционный линейный индукционно-динамический
ускоритель (ЛИДУ) коаксиальной конфигурации, в котором якорь с
исполнительным элементом линейно перемещается относительно индуктора
сквозь его внутреннюю полость. Такая пролетная конфигурация ЛИДУ может
эффективно использоваться для дополнительного ускорения якоря с
исполнительным
элементом,
которые
предварительно
ускорены
неэлектромагнитными силами, например химическими, пневматическими,
гидравлическими и др. В ЛИДУ обеспечивается последовательное возбуждение
по ходу движения якоря секций индуктора, распределенных в пространстве
вдоль оси перемещения, секциями емкостного накопителя энергии.
Разработана
компьютерная
модель
многосекционного ЛИДУ, которая учитывает
взаимосвязанные
электромагнитные,
механические и тепловые процессы. С
использованием
метода
Нелдера-Мида
синтезированы параметры многосекционного
ЛИДУ,
обеспечивающего
максимальную
эффективность при минимальном уровне
магнитных полей рассеяния.
Проведен анализ эффективности ЛИДУ
при
отсутствии
наружного
экрана,
с
использование ферромагнитного экрана (ФЭ),
выполненного из магнитодиэлектрика, и
комбинированного
ферромагнитно-электромагнитного экрана. Наименьшая скорость
обеспечивается ускорителем без экрана, а
наибольшая – при использовании ФЭ. В ЛИДУ
без экрана уровень максимальных полей
рассеяния 1,6 раза ниже, чем в односекционном
ускорителе с ФЭ. При наличии ФЭ уровень
Рисунок – Распределение
полей рассеяния уменьшается в 2,3 раза, а при
магнитных полей в ЛИДУ с
наличии комбинированного экрана – в 7,2 раза.
комбинированным экраном в
В многосекционных ускорителях наибольшее
различные моменты времени
значение магнитного поля возникает во время
работы первой секции индуктора.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНИТНОГО ЭКРАНА НА
СКОРОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНЕЙНОГО ИМПУЛЬСНОГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Болюх В.Ф., Олексенко С.В., Щукин И.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Теоретически и экспериментально исследовано влияние параметров
ферромагнитного экрана (ФЭ) с четырьмя радиальными разрезами на
скоростные показатели линейного импульсного электромеханического
преобразователя индукционного типа. ФЭ с четырьмя радиальными разрезами
состоит из дискового основания высотой Ha и наружной обечайки высотой Hb.
На рис. показаны зависимости средней скорости ЭЯ Vс с силовым диском от
геометрических параметров ФЭ   H H и   H H , где H1 – высота
a 1
b 1
индуктора. Здесь сплошной линией показаны экспериментальные, а
пунктирной линией – расчетные значения скоростей. Кроме того указаны
уровни соответствующих значений для преобразователя без ФЭ.

Рисунок - Зависимости средней скорости якоря от параметра ε при χ=1 (а), от
параметра χ при ε =1,4 (б) для : 1 – с ФЭ; 2 – без ФЭ
Наибольшая средняя скорость ЭЯ Vс достигается при геометрических
параметрах ФЭ χ=1 и ε =1,4. За счет ФЭ скорость ЭЯ с возрастает на 47%.
Применение ФЭ уменьшает максимальную величину плотности тока в ОИ j1m
на 6%, уменьшает время достижения током индуктора максимального значения
на 8%, увеличивает длительность положительного полупериода тока ОИ до
30%.
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БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВИМЕТР С ИНДУКЦИОННОДИНАМИЧЕСКОЙ КАТАПУЛЬТОЙ И ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ
АВТОСЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Болюх1 В.Ф., Омельченко2 А.В., Винниченко3 А.И.,
1
Национальный технический университет,
«Харьковский политехнический институт»,
2
Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
3
ННЦ «Институт метрологии», г. Харьков
Рассмотрен баллистический лазерный гравиметр (БЛГ) с симметричным
способом измерения ускорения свободного падения (УСП), у которого
возникают погрешности, связанные с вертикальным перемещением пробного
тела (ПТ), и являющегося составной частью измерительной системы лазерного
интерферометра Майкельсона.
Указанные погрешности можно уменьшить за счет использования
индукционно-динамической катапульты, обеспечивающей короткий силовой
импульс отталкивания электропроводящего якоря от неподвижного индуктора
при возбуждении от емкостного накопителя энергии. Однако кратковременный
толчок катапульты порождает колебания фундамента и механических
элементов гравиметра, что обуславливает автосейсмическую составляющую
погрешности измерения. Для их уменьшения предлагается запускать ПТ с
массивной платформы, установленной на пружине малой жесткости.
Показано,
что
рассматриваемый БЛГ может
обеспечивать автосейсмическую
составляющую
погрешности
измерений менее 1 мкГал. С
уменьшением
жесткости
пружины
автосейсмическая
составляющая
погрешности
измерения УСП уменьшается.
Величину
указанной
погрешности измерений можно
уменьшить за счет применение
демпфирования в системе защиты
БГ
от
автосейсмических
колебаний.
Представлена
концепция БЛГ, в котором
Рисунок Баллистический лазерный
используется электромагнитный
гравиметр в рабочем состоянии
компенсатор жёсткости.
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВИХРЕВЫХ
ТОКОВ В ФЕРРОМАГНИТНОЙ ПЛАСТИНЕ
Болюх В.Ф., Кочерга А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Трехмерное
моделирование
распределения
вихревых
токов
в
ферромагнитной пластине необходимо для многих технических задач, которые
возникают, например, в магнитной дефектоскопии, при магнитно-импульсном
деформировании металлических объектов, в ударно-силовых устройствах, в
электромеханических ускорителях, в устройствах магнитного подвеса и др.
Вихревые токи в пластине индуцируются плоским индуктором, возбуждаемым
током высокой частоты.
Моделирование
распределения
вихревых
токов
произведено
с
использованием компьютерного пакета Comsol Multiphysics, в котором
осуществляется численное решение уравнений в частных производных методом
конечных элементов. Для разработки компьютерной 3D модели использовался
физический AC/DC модуль раздела Magnetic fields. Построение геометрии
элементов системы «круглый индуктор – стальная прямоугольная пластина»
осуществлялось с помощью встроенного графического интерфейса в разделе
Geometry. Свойства материалов элементов системы выбирались из стандартной
библиотеки в разделе Materials с корректировкой стандартных характеристик. Для
решения дифференциальных уравнений использовались численные методы
математического анализа и метод конечных элементов. Коэффициенты
дифференциальных уравнений в частных производных задаются в виде
физических величин, например, электропроводность, плотность тока, магнитная
проницаемость, плотность и теплопроводность материалов и т.п. На рис. показано
распределение вихревых токов в стальной прямоугольной пластине при наклоне и
смещении к краю индуктора круглой формы. Индуктор возбуждается частотой 70
кГц.

а)
б)
Рисунок – Распределение вихревых токов при наклоне индуктора (а) и смещении
его к краю (б) стальной пластины
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ЗАХИСТ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ПОБУТОВИХ
ПРИЛАДІВ ВІД СТРУМІВ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
Варшамова І.С., Литвиненко В.В., Середа О.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В електропобутових приладах, таких як холодильники, кондиціонери,
побутові вентилятори, настільні свердлильні й точильні верстати,
соковижималки тощо, застосовуються однофазні асинхронні електродвигуни
(ЕД) з пусковою обмоткою, що відключається й використовується тільки при
пуску ЕД. Застосування в електричних мережах напівпровідникових
перетворювачів та інших нелінійних навантажень призводить до виникнення
вищих гармонійних складових струму. При частотному регулюванні швидкості
обертання асинхронного ЕД найбільш значущими за величиною будуть 3-тя та
5-та гармоніки струму. При цьому обертання вектора 5-ої гармоніки струму при
тих спотвореннях синусоїди фазних струмів, які мають місце в реальних
електричних мережах, відбувається в напрямку, протилежному обертанню
вектора 1-ої гармоніки. Це означає, що в мережах з робочою частотою 50 Гц
магнітне поле, що створюється 5-ою гармонікою, обертається по відношенню
до ротора ЕД з підвищеною частотою, що дорівнює 250 Гц. За цієї особливості
5-та гармоніка струму має найбільший вплив на додаткове нагрівання ЕД за
рахунок поверхневого ефекту й ефекту близькості. Хоч і меншою мірою,
виникає додаткове нагрівання від додаткових втрат в сталі. Таким чином,
підвищення чутливості теплового захисту від струмів перевантаження з
урахуванням нелінійних спотворень є важливим засобом забезпечення
тривалого терміну служби асинхронних ЕД. Мета дослідження – теоретичне
обґрунтування, розробка та реалізація алгоритму функціонування
мікропроцесорного пристрою захисту асинхронних ЕД від струмів
перевантаження з урахуванням нелінійних спотворень фазного струму, який
враховує додаткове нагрівання внаслідок наявності вищих гармонійних
складових у фазному струмі й, тим самим, підвищує надійність теплового
захисту. В роботі доведена необхідність підвищення чутливості теплового
захисту асинхронних електродвигунів від струмів перевантаження з
урахуванням нелінійних спотворень фазного струму. Розроблено та теоретично
обґрунтовано метод визначення гармонійного складу фазного струму мереж
електропостачання побутових електроприладів з нелінійними видами
навантажень і, як наслідок, зі спотворенням синусоїдальної форми зміни
фазного струму, шляхом множення аналогових залежностей струму в часі на
гратчасту дельта-функцію з різними інтервалами дискретизації, в якій
застосування простих і широко використовуваних в пристроях релейного
захисту, зокрема в мікропроцесорних розчіплювачах автоматичних вимикачів,
математичних операцій інтегрування квадратів миттєвих значень струму
дозволяє найбільш гармонійно поєднуватись з математичним апаратом
побудови інших видів мережевих захистів.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ФЕРРОМАГНИТНОГО ШУНТА НА
СТАТИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛЯРИЗОВАННЫХ МОНОСТАБИЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ НА БАЗЕ ВЫСОКОКОЭРЦИТИВНЫХ
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ДЛЯ
АКТУАТОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СРЕДНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Выровец С.В., Чепелюк А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Использование ферромагнитного шунта в рабочем зазоре электромагнита
является известным техническим решением. Наряду с такими преимуществами
применения ферромагнитных шунтов, как увеличение тяговых усилий на
начальных ходах якоря, приводящее к уменьшению времени срабатывания,
имеется ряд недостатков. Среди них можно выделить снижение тяговых усилий
при конечных ходах якоря и в режиме удержания якоря (при обесточенной
включающей обмотке) за счет усилия создаваемого высокоэрцитивными
постоянными магнитами, входящими в конструкцию электромагнита. Для
снижения указанных недостатков нами предложено использование в рабочем
зазоре электромагнита ферромагнитных шунтов специальных форм. Расчетная
модель электромагнита с шунтом треугольной формы показана на рис. 1,
прямоугольной с вырезом формы - на рис. 2.

Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 3
На рис. 3 сопоставлены статические тяговые характеристики
электромагнитов (1 - без шунта, 2 - с шунтом треугольной формы, 3 - с шунтом
прямоугольной формы, 4 - с шунтом прямоугольной с вырезом формы) с
противодействующей характеристикой выключателя (5). Тяговые усилия в
режиме удержания якоря составили: 9676 Н - в базовом электромагните без
шунта, 8516 Н - в электромагните с шунтом прямоугольной формы, 9223 Н - в
электромагните с шунтом треугольной формы, 9211 Н - в электромагните с
шунтом прямоугольной с вырезом формы. Анализируя полученные
зависимости можно сделать вывод, что наиболее эффективной с точки зрения
повышения тяговых усилий как при начальных, так и при конечных ходах
якоря, а также в режиме удержания якоря является конструкция электромагнита
с ферромагнитным шунтом прямоугольной с вырезом формы.
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВИД) В РЕЖИМЕ
ПОСТОЯНСТВА МОЩНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Галайко Л.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе [1] отмечается (далее цитата): «не уделив должного внимания
предварительному математическому моделированию желаемых режимов работы,
оптимизации конструкции и законов управления ВИП, пользователь получит
негативный опыт в попытке применения новой техники». В работе [2] рассмотрены 2
способа регулирования в режиме постоянства мощности: 1) фазовое регулирование;
2) фазовое регулирование и изменение числа витков фазы путем переключения
соединения катушек с последовательного на параллельное. Основным критерием для
оценки способов выбран коэффициент пульсаций момента. По этому критерию
рекомендуется применение 2 способа. Однако, при этом не учитываются такие
недостатки способа как существенное усложнение конструкции и возможное
появление несимметрии параллельных ветвей, что может привести к усилению
вибраний. Кроме того, как показали расчеты с помощью имитационной модели,
описанной в работе [3], (смотри таблицу) при втором способе несмотря на улучшение
формы тока не произошло увеличения коэффициента полезного действия. Очевидно,
окончательный вывод о целесообразности применения 2 способа можно будет
сделать после доказательства существенного отрицательного влияния значительных
пульсаций момента на работу машины (усиления вибраций).
Таблица - Технико-экономические показатели ВИД в режиме P=27 кВт, M=75
Н.м, Ω=360 рад/с, для двух вариантов регулирования.
№
Imax, A
Ief, A
Ψmax, Вб Δpm, Вт Δpel, Вт
ή, о.е
kr, о.е.
1
165
71.86
0.3
789.7
598,9
0.9512
1.94
2
175
94
0.18
1292
256.2
0.946
1.31
В таблице приняты обозначения: 1,2 - номера вариантов; Imax , Ief максимальное и эффективное значение тока фазы; Ψmax - максимальное значение
потокосцепления фазы; Δpm ,Δpel- - магнитные и электрические потери; ή коэффициент полезного действия без учета механических и добавочных потерь; kr коэффициент пульсаций момента (отношение максимального момента к среднему).
Литература:
1. Бычков М.Г. Вентильно-индукторный електропривод: современное состояние и
перспективы развития // Рынок электротехники. 2007. №4. С 71 -78.
2. Галайко Л.П. Анализ режима постоянства мощности при регулировании числа
витков в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя. Вісник НТУ «ХПІ»
42'2015, Харьков.
3. Галайко Л.П. Имитационная моднль установившегося режима работы вентильноиндукторного двигателя с учетом магнитных потерь. Вісник КДПУ імені Михайла
Остроградського.№3/2009 (56) частина 2. Кременчук – 2009.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕСА ПУСКА АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
Галайко Л.П., Красненко Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При проектировании асинхронных двигателей [1] значительное внимание
уделяется вопросу определения параметров машины, т.е. активных и индуктивных
сопротивлений обмоток статора и ротора. Эти параметры существенно изменяются
при изменении режима работы. В режиме пуска уменьшаются индуктивности
рассеяния обмоток статора и ротора, увеличиваются индуктивность взаимоиндукции
и активное сопротивление ротора, так как в этом режиме насыщаются пути потока
рассеяния, отсутствует насыщение для потока взаимоиндукции и в обмотке ротора
проявляется явление вытеснения тока. В приведенных в работах [2,3] моделях это
изменение параметров не учитывается. В данной работе проведено моделирование
(см. рисунок) с помощью двух моделей, составленных по уравнениям асинхронной
машины в неподвижной системе координат в операторной форме. В одной модели в
блоках передаточных функций введены параметры пускового режима, в другой
модели – параметры номинального режима. Переключение работы с одной модели на
другую произведено по времени после прохождения критической точки. Расчет
проведен для примера, приведенного в [1]. Получено совпадение с расчетом в [1]
максимального момента, номинального скольжения.

Рисунок – Зависимости момента и скорости от времени при пуске
Литература:
1. Копылов И.П. Проектирование электрических машин. Энергия. М: 1986.
2. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в Matlab
6.0: Учебное пособие. - СПб.: КОРОНА принт, 2001.- 320 с.
3. Черных Моделирование электротехнических устройств в Matlab, SimPowerSystem и
Simulink.СПб.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАКЕТОВ ПРОГРАММ ДЛЯ
РАСЧЕТА СЛОЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
Галайко Л.П., Красненко Е.О., Поломошнов Е.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В науке и технике постоянно приходится сталкиваться с проблемой
расчета систем, имеющих сложную геометрическую конфигурацию и нерегулярную физическую структуру. К таким системам относятся системы вентиляции
крупных электрических машин (турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных
машин постоянного тока), а также специальных электрических машин, например,
описанной в работе [1], где для расчета сложной вентиляционной системы
полифункционального преобразователя применен пакет программ Comsol
Multiphysics, в основу которого положен универсальный численный метод
конечных элементов для решения уравнений математической физики в частных
производных. В задачах гидравлики таким уравнением является уравнение НавьеСтокса. В связи с ограниченными возможностями современных ЭВМ был
проведен расчет двухмерной модели и получены качественные картины
распределения потоков воздуха по каналам тракта, поля скоростей и давлений в
различных сечениях. На основании полученной информации можно сделать
обоснованный вывод об эффективности конструкции. Однако авторы отмечают,
что значительно большую научную ценность представляет решение трехмерной
задачи, которое для сложных вентиляционных схем при существующих
вычислительных возможностях ЭВМ трудно осуществить. Поэтому для расчета
этих вентиляционных систем используются классические схемы замещения,
основанные на электрогидравлической аналогии. Сложность расчета по этим
схемам замещения заключается в том, что уравнения, составленные по законам
Киргофа, являются нелинейными. Поэтому ранее, когда численные методы
решения систем нелинейных уравнений были несовершенны и применение ЭВМ
было ограничено, для расчета применяли различные графические методы,
достоинством которых однако является высокая наглядность [2]. В работе [2]
описан итерационный алгоритм для решения нелинейной системы уравнений
путем ее линеаризации подбором функциональных сопротивлений. Составленная
по этому алгоритму программа на языке Паскаль дала хорошие результаты для
расчета сложных схем замещения: турбогенератора, гидрогенератора и крупной
машины постоянного тока. Более эффективным по затратам времени оказалось
применение пакета программ Mathcad. Следует однако, учесть, что при неудачном
задании начального приближения в этом пакете можно получить неправильные
результаты.
Литература:
1. Н.Н. Заблодский, В.А. Квасов, И.А. Смагина, Н.В. Лукьянов. Моделирование
вентиляционной системы полифункционального электромеханического преобразователя
шнекового типа. Електротехніка і Електромеханіка. 2010. №1. С.14 – 17.
2. Филиппов И.Ф Теплообмен в электрических машинах. – Л.: Энергоатомиздат,
Ленингр. отд. 1986. 256 с.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД І КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
АКТУАТОРІВ ДЛЯ ШВИДКОДІЮЧИХ ВИМИКАЧІВ ПОСТІЙНОГО
СТРУМУ ДЛЯ МЕРЕЖ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ 1-4 КВ
Гречко О.М., Мандретов Г.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Швидкодіючі вимикачі постійного струму – це електричні апарати, що
призначені для вмикання та вимикання напівпровідникових перетворювачів
тягових підстанцій та фідерів контактних мереж (залізниці, міський
електротранспорт), а також інших електроустановок з потужними
перетворювачами (привід прокатних станів тощо) при нормальних режимах, а
також для автоматичного їх вимикання при перевантаженнях, коротких
замиканнях та інших аварійних режимах. Мета роботи – проведення
аналітичного огляду і дослідження конструктивних особливостей актуаторів
для швидкодіючих вимикачів постійного струму для мереж середньої напруги
1-4 кВ. Проведений аналітичний огляд повітряних вимикачів постійного струму
середньої напруги (1 – 4 кВ) показав, що на сьогоднішній день в даній галузі
електроенергетики практично повністю відсутні розробки вітчизняних
підприємств електротехнічного обладнання. У зв’язку з відсутністю
виробництва на Україні повітряних вимикачів постійного струму середньої
напруги потреба в них задовольняється виключно досить коштовними
поставками з-за кордону. Для задоволення внутрішніх потреб електротехнічної
промисловості України в повітряних вимикачах постійного струму середньої
напруги актуальною постає завдання розробки і впровадження у виробництво
даних типів повітряних вимикачів з високими техніко-економічними
показниками і конкурентоспроможними характеристиками. Швидкодіючі
вимикачі мають номінативну напругу від 1 кВ до 4 кВ, що задовольняє потреби
міського електротранспорту, металургійної промисловості тощо. Номінативний
струм швидкодіючих вимикачів – 1-8 кА, здатність до вимикання коротких
замикань сягає 240 кА. Для забезпечення високої швидкодії у вимикачах
найчастіше застосовуються індукційно-динамічні розчіплювачі та потужна
пружини для вимикання, а привідний електромагнітний актуатор призначений
лише для її зведення в процесі вмикання контактів, коли швидкодія не
потрібна. Швидкодіючі вимикачі характеризуються струмообмежувальною
здатністю. Струмообмеження та висока швидкість гасіння дуги забезпечуються
завдяки потужній дугогасній камері з великою кількістю пластин у дугогасній
решітці, внаслідок чого на контактах з’являються перенапруги, а, отже, ізоляція
навантаги повинна витримувати такі перенапруги без пошкоджень. З метою
створення конкуренції на ринку електротехнічного обладнання необхідне
проведення подальших ретельних наукових досліджень, що будуть спрямовані
безпосередньо на розробку конструкцій як самих швидкодіючих повітряних
вимикачів постійного струму середньої напруги, так і основних вузлів таких
апаратів – актуаторів.
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ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ РОЗЧІПЛЮВАЧІВ
Грищук Ю.С., Гуценко Д.О., Кулик В.О.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
В роботі розглянуті питання розробки стенда для автоматизації
випробувань та досліджень мікроконторолерних розчеплювачів автоматичних
вимикачів. Розроблений лабораторний стенд включає такі елементи: 1– три
трансформатори
струму (ТС)
які
виконують роль датчиків для
мікроконтролерного розчеплювача; 2 – плата мікроконтролерного
розчіплювача; 3 – автоматичний вимикач (АВ); 4- розчіплювач автоматичного
вимикача (РАВ); 5 – проміжкові реле; 6 – набірні клемники, через які
виконується підключення силової частини стенду; 7 – клемна колодка на 12
контактів, через яку виконується підключення керуючої частини стенду. Так,
наприлад, якщо досліджуваний вимикач фірми АскоУкрем серії ВА-2001 3р
63А розрахований на номінальний струм 63 А, в трансформаторах струму
первинна обмотка, яка є силовою, має 10 витків з поперечним перерізом 1мм2,
а вторинна обмотка, яка є вимірювальною, має 630 витків з поперечним
перерізом 0,5 мм2. Первина й вторинна обмотки намотані на текстолітовий
каркас, який одягається на стальне осердя трансформатора . Побудовані всі три
вихідні характеристики розроблених ТС повинні бути ідентичні. Все це
дозволяє імітувати роботу промислового вимикача АВ3004/3Б 400А. Для цього
на самому мікроконтролері програмуємо різні величини струмів короткого
замикання і величини струмів перевантаження, наприклад, струм к.з. 3 А, а
струм перевантаження 2 А, при цьому номінальний струм запрограмуємо на 1,5
А. До одного виводу первинної обмотки трансформатора струму через
клемники підключається силова частина стенду,а другий вивід первинної
обмотки підключається до вводу досліджуваного автоматичного вимикача.
Даний розчіплювач керується змінною напругою 220 В за допомогою
проміжного реле, яке увімкнене в коло обмотки живлення котушки
розчіплювача. В коло живлення реле включений зустрічний діод для гасіння
ЕРС самоіндукції при відключенні реле і запобігання перенапруги на
ключовому елементі, керуючому обмоткою реле, і світлодіод для індикації
стану реле (увімкнено/вимкнено). Мікроконтролерний розчіплювач виконаний
на базі 16-розряднoго мікроконтролера MSP430F з наднизьким
енергоспоживанням, напругою
живлення від 1,8 до 3,6 В, високою
прешкодозахищенністю і високоякісною аналоговою периферією для
виконання точних вимірювань. Широкий діапазон регулювань дозволяє
використовувати цей стенд для дослідження розчіплювачів і можливості їх
програмування для різних автоматичних вимикачів. Розроблені стенд і
алгоритм керування технологічним процесом досліджень і випробувань
дозволяють запам’ятовувати і документувати результати скоротити терміни
проведення досліджень, підвищити достовірність їх результатів і економічну
ефективність.
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АПАРАТ ДЛЯ ЕЛЕКТРОСУДОМНОЇ ТЕРАПІЇ
Доценко З.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
За останнє десятиріччя розлад психічного здоров'я населення належить до
числа найбільш серйозних проблем, що стоять перед усіма країнами, за даними
ВООЗ (2006р.) такі проблеми виникають у кожної четвертої людини. З кожним
роком показники психічних порушень зростають та мають погані наслідки,
найбільш трагічним з яких є самогубство. Воно притаманне пацієнтам з
такими хворобами як шизофренія та важка депресія. Оскільки лікування таких
захворювань медикаментами не завжди надає бажаний результат, або ж має
негативні побічні наслідки, то в медичній практиці почали використовувати
електричний струм не лише для приборкання психічно хворих, а також для
корекції пароксизмальної активності ЦНС. Серед методів електротерапії
найбільш ефективною є електросудомна терапія (ЕСТ).
У 2004 р. в Нью-Йорку було проведено перше багатоцентрове
ретроспективне клінічне дослідження, узагальнююче 65-річний досвід
застосування ЕСТ. Результати даного дослідження підтвердили високу
ефективність ЕСТ в лікуванні важких депресій. Показник клінічної
ефективності даного методу склав 60-70%. У 2003 р. в Великобританії група
дослідників опублікувала великий огляд наукової літератури та мета-аналіз,
результати якого підтверджують наявність більшої статистично значущою
ефективності ЕСТ в порівнянні з використанням антидепресантів і плацебо.
Таким чином, всі результати досліджень і огляди наукової літератури
демонструють, що ЕСТ є ефективним методом лікування депресій, особливо
важких, психотичних, суїцидально небезпечних захворювань. Для проведення
процедур ЕСТ використовуються два види струмів, одиничний імпульс великої
(для приборкання нападів агресії) і серії імпульсів малої потужності (для
лікування психічних розладів та депресивного стану пацієнта). Так як більшість
апаратів, представлених на ринку використовують тільки один вид струму, то
виникає необхідність розробки апарату який буде поєднувати в собі обидва
види струму, а так само буде доступним в ціні. Такий апарат дозволить
проводити процедури обох типів та буде більш зручний у використанні.
Розробка та реалізація даного апарату буде проведена в лабораторії
біомедичної електроніки кафедри «Промислова та біомедична електроніка»
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Література:
1. Електрошокова терапія: злочин проти гуманності. / Лоренс Стівенс (Lawrence
Stevens), д - р юр. наук. Переклад Ігоря Гирича // 2001 г.
2. Психічні розлади // Інформаційний бюлетень ВООЗ - 2015. - № 396.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/ru/
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С СУПЕРКОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ ДВИЖЕНИЯ
Клепиков В.Б., Семиков А.В., Банев Е.Ф.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Одним из достоинств электропривода (ЭП) по сравнению с двигателями
внутреннего сгорания (ДВС) является возможность рекуперативного
торможения, которое сокращает расход электроэнергии и увеличивает
дальность проезда на одном заряде в городских условиях движения,
сопряжённых с частыми разгонами и торможениями. В работе рассматривается
возможность использования дополнительного накопителя электроэнергии —
суперконденсаторной батареи (СКБ), обладающей большим ресурсом и
удельной мощностью по сравнению с аккумуляторной батарей (АБ), в качестве
дополнительного накопителя. Целью работы является оценка расхода
электроэнергии в различных стандартных городских циклах движения на
примере автомобиля «Ланос» и сравнение
энергетического эффекта от рекуперации при
использовании ЭП по двум ниже представленным
схемам. В обоих варианта ЭП с СКБ и АБ
отсутствует
широтно-импульсный
преобразователь (ШИП) между ними. В первом,
запатентованном кафедрой «АЭМС», варианте,
показанном на рис. 1, СКБ всегда подключена к
ШИП, питающему двигатель, а АБ подключена к
ней через диод, предотвращающий её заряд при
рекуперативном
торможении.
Во
втором
варианте, показанном на рис. 2, АБ и СКБ
подключаются к преобразователю через силовой
коммутатор К по очереди в зависимости от
режима работы ЭП. Компьютерное моделирование продолжительных режимов
движения показало:
- значения среднеквадратичных токов ниже допустимых продолжительных;
- рекуперативное торможение с использованием СКБ позволяет сократить
расход электроэнергии на 13…22%;
- расход электроэнергии составляет 15…23 кВт·ч / 100 км, что обеспечивает
на порядок меньшие денежные затраты, чем на приобретение углеводородных
топлив для автомобилей с ДВС
- применение СКБ позволяет снизить среднеквадратичный ток АБ на
3…18%, что уменьшает её износ;
- среднеквадратичные токи АБ и СКБ меньше в схеме с диодом (рис.1),
поэтому эта схема предпочтительней, чем с переключением между
накопителями.

99

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВАКУУМНИЙ КОНТАКТОР
НА 6 кВ / 400 А З БІСТАБІЛЬНИМ АКТУАТОРОМ ТА
МІКРОПРОЦЕСОРНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ
Клименко Б.В., Нєвєров О.С., Коріневський О.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Вакуумні контактори середніх напруг (6 кВ … 10 кВ) застосовуються для
керування потужними високовольтними двигунами, а також у системах
компенсації реактивної потужності. Розроблений авторами контактор ранцевого
типу, завдяки бістабільному актуатору оригінальної конструкції, у якій було
застосовано висококоерцитивні постійні магніти, та мікропроцесорній системі
керування,
є універсальним – він може виконувати як функції звичайного моностабільного
контактора, так і функції бістабільного контактора (контактора з защіпкою).
В роботі представлено осцилограми динамічних характеристик
контактора, зокрема осцилограми струму в обмотці актуатора, а також діаграми
замикання та розмикання контактів в окремих полюсах. При дослідженнях
спостерігалися відскоки головних контактів при виконанні операції вмикання,
проте характеристики відскоків не перевищують граничних значень,
встановлюваних виробниками вакуумних переривників (до двох відскоків
впродовж 2 мс).
На рис.1 представлена комп’ютерна модель нової конструкції контактора.
За кресленнями, розробленими виходячи
1
2
з цієї моделі, виготовлено декілька
дослідних
зразків,
які
виявилися
3
повністю
працездатними
й
зараз
проходять
дослідницькі та ресурсні випробування.
На рис.1 показаний:
1 – корпус контактора; 2 – вакуумний
переривник;
3
–
литий
полюс;
4 – розподільний вал; 5 – друкована плата
мікропроцесорної системи керування;
6 – лічильник циклів; 7 – індикатор стану
головних контактів; 8 – електромагнітний
актуатор; 9 – допоміжні контакти.
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Рис. 1. Комп’ютерна модель вакуумного
контактора у пакеті SolidWorks

ПУСК ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ
ВОДОПОСТАЧАННЯ
Коротаєв П.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відомо, що однією з найгостріших проблем системи водопостачання є
часті пориви мереж водопостачання, які виникають після короткочасної втрати
напруги живлення від електричної мережі. По даним Харківського
КП «ПТП «Вода» основне число поривів доводиться на включення насосних
агрегатів у роботу.
Пориви є наслідком хвильових процесів, що виникають у
електромеханогідравлічній системі з розподіленими параметрами. Пуск
електроприводу насосного агрегату з перетворювачем частоти за визначеним
законом зміни частоти пуску може усунути пориви мережі водопостачання.
Існує багато насосних станцій 2-го підйому, на яких перетворювач частоти є
лише на одному насосному агрегаті. Прямий пуск електроприводів насосних
агрегатів супроводжується кидками тиску та викликає пориви водогінної
мережі. Дослідженнями було встановлено, що суттєве значення на кидок тиску
має послідовність пуску насосних агрегатів відносно насосного агрегату з
регульованим електроприводом.
Постало завдання створити спосіб запуску електроприводів насосної
станції, що дозволить уникнути кидки тиску при запуску насосних агрегатів і,
як наслідок, зменшити кількість поривів водопровідних систем. Це завдання
вирішується тим, що під час запуску електроприводів насосної станції першим
обов’язково запускають електропривод з частотним перетворювачем за
визначеним законом зміни частоти напруги живлення. Кожен прямий пуск
наступних електроприводів насосних агрегатів виконують після забезпечення
за допомогою регульованого електропривода тиску в мережі водопостачання.
Значення цього тиску залежить від кількості нерегульованих агрегатів і
встановлюється частотою напруги перетворювача частоти, що необхідна для
стабілізації напору на заданому рівні.
Комп’ютерне
моделювання пуску агрегатів насосної станції з
урахуванням хвильових процесів у водогінній мережі як мережі з
розподіленими параметрами підтвердило, що максимальне значення тиску при
запропонованому способі в 2-2,5 рази менше ніж у випадку першочергового
пуску насосних агрегатів з нерегульованим електроприводом.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
НАПІВПРОВІДНИКОВИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДУЛЯ РОЗШИРЕННЯ MATLAB
SIMULINK
Замаруєв В.В., Стисло Б.О., Войтович Ю.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуто спосіб створення реального прототипу системи
керування напівпровідниковим перетворювачем електричної енергії на базі
моделі Matlab Simulink.
Програмний пакет Matlab Simulink став
промисловим стандартом для моделювання електричних систем. Як правило,
математична модель напівпровідникового перетворювача електричної енергії
складається з двох частин – силової схеми та її системи керування. До
останнього часу, створення Matlab моделі системи керування і її реального
прототипу розглядалося як дві окремі задачі, що ускладнювало процес
розробки. На сьогоднішній день, фірма STMicroelectronics впроваджує модуль
STM32-MAT/TARGET, що є розширенням пакету Маtlab Simulink. Даний модуль
дозволяє автоматизувати процес перенесення моделі цифрової системи
керування до реального контролера сімейства STM32. При цьому цифрова
систему керування створюється не у вигляді «чорного ящика» із закритим
програмним кодом, а як повноцінний працездатний проект з можливістю його
корегування, та доповнення. При цьому програмний код використовує
стандартні широко розповсюджені бібліотеки. Процес створення цифрової
системи керування відбувається наступним чином: за допомогою майстра
STM32_Config відбувається вибір конкретного типу контролера та
налаштування його периферійних модулів. Після здійснення налаштувань, всі
периферійні модулі стають доступними у середовищі Маtlab Simulink, що
дозволяє використовувати у моделі не лише стандартні блоки , а й порти
введення/виведення мікроконтролера, таймери із можливістю реалізації
широтно-імпульсної модуляції, аналогово-цифровий перетворювач, контролер
безпосереднього доступу до пам’яті, інтерфейси USART, CAN, I2C, SPI. Після
налаштування моделі та її компіляції генерується проект в одному з
середовищ розробки: MDK ARM, EWARM, TRUE Studio, SW4STM32 в якому

за потреби здійснюється корегування коду, доповнення та відлагодження.
Таким чином, створення цифрової системи керування значною мірою
спрощується, дозволяючи автоматизувати процес розробки програмного коду.
Окремо слід відзначити можливість створення систем цифрової фільтрації
сигналів, використовуючи поєднання стандартних блоків fdatool із блоками
периферійних модулів процесора. Зважаючи на те, що даний метод реалізації
цифрових систем керування вже використовується в промисловості, автори
вважають за необхідне впровадження такої методики в начальному процесі
підготовки спеціалістів електротехнічної галузі.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ВАКУУМНИХ КОНТАКТОРІВ
СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ
Лелюк М.А.
Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут", м. Харків
Вакуумні контактори середньої напруги набули широкого поширення, як
в Україні, так і за кордоном. Вони використовуються для комутації та
керування навантагами в мережах середніх напруг: електродвигунами, конденсаторами і трансформаторами. До сфер застосування відносяться: високовольтні
установки компенсації реактивної потужності; комутація кіл електродвигунів у
важких режимах роботи: гірнічнорудна, нафтогазова, металургійна галузі. До
основних їх достоїнств відносяться: простота конструкції та керування; висока
швидкодія; підвищена надійність та комутаційна зносостійкість в процесі
експлуатації; відсутність світлових і звукових ефектів комутації; захищений
корпус, що витримує випадкові й навмисні пошкодження, захищаючи внутрішні
механізми; приводи контакторів не вимагають технічного обслуговування при
нормальних кліматичних умовах й забезпечують максимально можливу кількість
робочих циклів; екологічна безпека, висока пожежо- та вибухостійкість.
Вакуумні контактори складаються з комутаційного та привідного модулів.
комутаційний модуль з трьох полюсів з вакуумними переривниками, а привідний
– з актуатора, системи керування ним та механічної системи. Контактори можуть
мати стаціонарне та викатне виконанні з можливістю встановлення запобіжників.
На рис. 1 представлені вакуумні контактори провідних світових виробників.

АВВ
(Німеччина)

Siemens
(Німеччина)

Hyundai
(Корея)

LG, LS
(Корея)

Schneider
Electric
(Франція)

Рисунок 1 – Вакуумні контактори провідних світових виробників
Сучасний ринок вакуумних контакторів середніх напруг представлений
різними іноземними виробниками, винятком є Україна. Тому актуальною є
задача розробити та впровадити у виробництво вакуумний контактор середньої
напруги, який міг би створити конкуренцію іноземним фірмам-виробникам та
повністю відповідав вимогам виробників вакуумних переривників як за
тривалістю, так і за кількістю відскоків, швидкістю руху контактів при
виконанні операцій замикання та розмикання.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОЛІНОМІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ
СИНТЕЗУ РЕГУЛЯТОРІВ ШВИДКОСТІ АСИНХРОННИХ
ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ЗІ СКЛАДНОЮ МЕХАНІЧНОЮ ЧАСТИНОЮ
Литвиненко Д.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Згідно багатьох літературних джерел розмотувальні-намотувальні
механізми, шліфувальні верстати, волочильні стани, спірально-гвинтові
транспортери, стенди для випробування механічних характеристик
асинхронних двигунів, кінематична пара колесо-рейка можуть бути
представлені одно- і двох масовими структурами механічної частини, яка в
загальному випадку створює нелінійний характер навантаження при істотній
зміні моменту інерції другої маси. Обговорені структурні схеми наведені на
рис.1, де представлені: а), б) одномасова і двомасових механічні частини з
постійним моментом опору; в), г) одномасова і двомасових механічні частини з
нелінійним моментом опору. Відзначимо, що в варіантах в) і г) відображені
зростаючі і падаючі ділянки нелінійної механічної характеристики
навантаження.

Рис.1. Структурні схемі механічної частини асинхроного електоприводу
Якщо прийняти, що ділянка нелінійної механічної характеристики
навантаження має негативну жорсткість, то остання ланка механічної частини
електроприводу представляється немінімально фазовою передавальною
функцією. Наявність в структурі асинхронного електроприводу такої ланки не
дозволяє традиційним методом синтезу систем підлеглого керування
забезпечити необхідну динаміку електроприводу у всьому діапазоні зміни
моменту інерції.
Для математичних моделей асинхронного електроприводу з векторним
управлінням проведено синтез астатичних регуляторів швидкості методом
поліноміальних рівнянь. Передбачається, що дані моделі повинні відповідати
електроприводам різних механізмів з одно- і двох масовою механічною
частиною з постійним і нелінійним характером навантаження, що залежить від
швидкості.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАМАГНИЧИВАНИЯ АСИНХРОННОЙ
МАШИНЫ (АМ) С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ (КЗ) РОТОРОМ
Марков В.С.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
В технической литературе практически не приводятся характеристики
намагничивания АМ с КЗ ротором с конкретными значениями величин ЭДС
статора Е1 и тока статора I (тока намагничивания). Обычно их приводят в
качественном виде (рис 1). При скольжении s =0 такая характеристика является
характеристикой холостого хода, и она важна для получения достоверной
математической модели АМ в режиме генератора, особенно для компьютерного
моделирования.
Определение параметров характеристики намагничивания задача
непростая, так как эта характеристика сильно
зависит от скольжения или частоты вращения АМ,
а также, от магнитного состояния машины.
Автором
были
сняты
характеристики
намагничивания
машины
4АХ80ДУ3
с
параметрами Рном =0,92 кВт, U1 =380 В, I1 = 2,2 А,
f= 50 Гц, n1 = 1000 об /мин, n2 =920 об/мин. Вал
АМ вращается с помощью двигателя постоянного
тока независимого возбуждения. Изменения
Рис.1 Внешний вид
частоты вращения достигались регулированием
теоретической
характеристока возбуждения машины постоянного тока.
тики холостого хода АМ
Измерения проводились при неподвижном роторе
(s = 1) и при различных частотах вращения ротора n2 = 900 об/мин (s = 0,1), n2 =
1000 об/мин (s =0), n2 =1100 об /мин (s=  0,1) n2=1380 об /мин (s=  0,38)..
Полученные характеристики представлены в таблице 1, где U1  измеряемое
напряжение в фазе статоре, I − регулируемый ток статора.
Таблица 1 − Характеристики намагничивания АМ 4АХ80ДУ3
U1, В при различных cкольжениях s
I, A
s=0
s = 0,1
s=1
s = 0,38 s =  0,1
0,3
7,18
7,83
15,83
12
7,76
0,5
11,57
13,24
30,7
19,21
13,02
0,7
16,26
20,67
46,5
27
18,1
1,0
22,63
26,8
69,4
40
26,5
2,0
49,1
52,2
139,6
65,3
53,3
2,5
169,3
3,5
214
Выводы: 1) форма характеристик, в целом, соответствует форме
теоретической; 2) самое большое напряжение при сопоставимых токах
получается при s =0, 3) в характеристиках присутствует гистерезис (данные в
таблице не показаны!).
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ИНДУКТИВНОСТЬ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ (АМ)
Марков В.С.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
При математическом моделировании АМ значение индуктивности
статорной и роторной обмоток зачастую точно неизвестно. К тому же,
индуктивность статорной обмотки АМ, в общем случае, непостоянна, даже в
случае статической индуктивности, и зависит от тока статора I1 и от скольжения s,
что экспериментально установлено для машины 4АХ80ДУ3 мощностью
Рном =0,92 кВт (рис.1,2).
Индуктивное
сопротивление статорной и
роторной
обмотки
соответственно
X1  X   X 1, X 2  X   X 2 ,
где
−
индуктивное
X
Рис.1
сопротивление взаимоиндукции
Рис.2
зависит от тока в обмотке
статора,
−
X 1, X 2
индуктивности рассеяния, практически неизменны, и, так как X 1, X 2 << X  ,
поэтому ими можно пренебречь. Таким образом, индуктивность или
индуктивность намагничивания АМ связана, главным образом, с явлением
взаимоиндукции. В [1] сделан вывод, что АМ с симметричным ротором при
пренебрежении зубчатостью воздушного зазора представляет собой систему с
периодически изменяющейся взаимоиндуктивностью обмоток статора и ротора, в
связи с чем в системе «АГ- емкость» могут возникать электромагнитные
колебания, имеющие параметрическую природу. При нарастании тока в роторе
возникает несимметрия магнитной системы по продольной и поперечной оси
(динамическая явнополюсность). В этом случае, при совпадении результирующего
вектора магнитного поля с осью фазы обмотки ротора, ее индуктивное
сопротивление минимально. В процессе самовозбуждения вращению
результирующего вектора магнитного поля с угловой частотой  соответствует
частота периодического изменения эквивалентной индуктивности обмотки ротора
2,
поэтому
эквивалентная
индуктивность
АМ
выражается
как
Lэ (t )  L(t )1  m(t ) cos 2t , где m – глубина модуляции индуктивности. В [2]
индуктивность намагничивания
машины
типа 4А160М4У3 определяется
следующим образом
I
 
K 
L1  1  e a  , где I − ток намагничивания, коэффициенты K=1,26; a= 9,5.
I
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ВОЗБУЖДЕНИЕ АСИНХРОННОГО
ГЕНЕРАТОРА (АГ) С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ
Марков В.С.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
Несмотря на то, что асинхронная машина хорошо изучена, нет единого
устоявшегося мнения относительно процесса возбуждения асинхронного
генератора. Существует несколько гипотез или версий. Первая основана на
явлении остаточной намагниченности ротора, при этом остаточная ЭДС ротора
затем усиливается за счет использования конденсатора в цепи статора, т.е. за
счет опережающего намагничивающего (емкостного) тока. Причем, в.а.х.
конденсатора должна пересекать характеристику холостого хода (х.х.)
(намагничивания) АГ(рис.1, точка А), иначе
возбуждение не происходит. Вторая версия − явление
параметрического
резонанса.
Третья
версия
критерием самовозбуждения служит баланс энергии,
т.е. энергия, вносимая в колебательный контур
статора не должна быть меньше теряемой на
активные потери в асинхронной машине. Т.е. АГ при
самовозбуждении
рассматривается
как
автоколебательный контур. Рост амплитуды будет
ограничен точкой пересечения в.а.х. конденсатора и Рис.1. В.а.х. конденсаторов:
прямые − 1,2; кривая 3 −
кривой намагничивания, также как и в случае первой
характеристика х.х. АГ
гипотезы.
Причем,
стартером
процесса
автоколебаний может быть остаточная намагниченность ротора или статора,
электрическая асимметрия ротора или другая незначительная флуктуация.
Система «АГ – конденсатор» рассматривается как принципиально нелинейная
автоколебательная система (рис.2), в которой условием самовозбуждение
является баланс амплитуд и фаз или реактивных и активных мощностей
основной гармонической составляющей. В такой системе источник энергии –
приводной двигатель, клапан –
роторная
цепь
АГ,
колебательное звено – R-L-C
контур, обратная связь –
электромагнитная связь между
цепями ротора и статора через
Рис.2 Структурная схема автоколебательной
магнитный поток АГ. Однако
системы
ряд экспериментов показал, что процесс возбуждения может проходить с
полностью размагниченным или даже немагнитным ротором. Можно возбудить
АГ конденсатором, в.а.х. которого лежит выше характеристики х.х. АГ (рис.1,
прямая 2). Кроме того, возбуждение АГ может снижать или увеличивать
скорость ротора, а остаточная индукция ротора играть как положительную, так
и отрицательную роль при возбуждении. Поэтому исследование процесса
возбуждения АГ следует продолжать с целью создания теории, которая бы не
противоречила экспериментальным данным.
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СПОСОБЫ СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ
АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА (АГ)
Марков В.С.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
Известно, что внешняя характеристика АГ весьма мягкая, поэтому для
обеспечения удовлетворительных показателей качества при изменении
нагрузки нужно стабилизировать его напряжение. При постоянной частоте
вращения ротора АГ стабилизация напряжения достигается:
− компаундированием возбуждения;
− подмагничиванием спинки статора АГ;
− изменением напряжения на конденсаторах возбуждения;
− применением феррорезонансного стабилизатора напряжения;
− использованием управляемых дросселей насыщения;
− применением нелинейных конденсаторов − варикондов;
− ступенчатым изменением емкости шунтирующих конденсаторов.
С увеличением нагрузки емкость конденсаторов возбуждения возрастает.
Одноконтурные схемы стабилизации напряжения генератора при переменной
нагрузке имеют тот недостаток, что частота генерируемых колебаний
изменяется даже при постоянной частоте вращения приводного двигателя. При
этом возникает необходимость учитывать взаимосвязанность значений
напряжения и частоты АГ. В [3] отмечается, что схемы стабилизации
напряжения, содержащие индукционные элементы, масса и габариты которых
сравнимы с габаритами АГ становятся неактуальными. Аналогично выглядит
ситуация с компаундными схемами стабилизации напряжения, в которых
емкость последовательно включенной батареи конденсаторов составляет 1,2 –
1,5 емкости, необходимой для возбуждения генератора на холостом ходу. Не
оправдались
надежды,
связанные
со
схемами
стабилизации,
сконструированными на базе нелинейных сегнетокерамических конденсаторов
(варикондов). Не получили широкого применения системы стабилизации
напряжения, построенные по принципу подмагничивания ярма статора.
Наибольшие же шансы практического применения имеют схемы, в которых
батарея возбуждающих и регулирующих конденсаторов коммутируется с
помощью полупроводниковых ключей. Например, предлагается схема с
полупроводниковым возбуждением в виде управляемого по току инвертора
напряжения на транзисторах IGBT, в которых преобразователь, кроме основной
функции − возбуждения, может служить непрерывным источником активной
мощности, а также компенсатором реактивной мощности и компенсатором
мощности искажений.
Литература:
1. Бояр-Созонович С.П. Асинхронные генераторы. Свойства и перспективы. //
Электротехника №10, 1990, с. 55-58.
2.Джендубаев А-З.Р. Стабилизация напряжения автономного асинхронного генератора путем
использования электроприёмников с индивидуальными конденсаторами // Электротехника
№7, 2001, с. 30-33.
3. Здислав Гентовски Процессы и характеристики автономных асинхронных генераторов с
полупроводниковыми регуляторами напряжения – Дисс.докт.техн.наук, - Санкт Петербург,
2000.
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АНАЛИЗ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАТОРА
С ПОПЕРЕЧНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
Масленников А.М., Плюгин В.Е., Дунев А.А., Егоров А.В.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
В работе рассмотрен генератор с поперечным магнитным полем (ГПП)
дисковой конструкции ротора, П-образной шихтованной конструкции
сегментов статора и тороидальной обмотки. На роторе располагаются
постоянные магниты (ПМ) призматической формы с чередующейся
полярностью, что позволяет создавать переменную электродвижущую силу
(ЭДС) в его обмотке (рис. 1).

Рис. 1 – Эскиз конструкции
ГПП

Рис. 2 – Форма кривой ЭДС

Рис. 3 – Пульсации момента
сопротивления

В связи с тем, что ГПП использует ПМ на
роторе, магнитный поток которых замыкается по
П-образному сегменту статора, возникает сила,
противодействующая моменту вращения ротора,
передаваемого от приводного механизма. Это
магнитное залипание можно характеризовать
моментом сопротивления вращению ротора,
который зависит от следующих факторов:
энергетических параметров магнита, взаимного
расположения сегментов сердечника статора
между собой и группирования ПМ на роторе.
Анализ магнитной системы ГПП и расчет значения
момента сопротивления возможен только при
трехмерной постановке расчета магнитного поля,
который был реализован в программном пакете
ANSYS Maxwell. Для этого анализа была создана
трехмерная модель ГПП с внешним диаметром 300
мм, воздушным зазором 0,5 мм, количеством
сегментов статора – 16 и количеством ПМ на
роторе – 32, размер которых составляет 15×15×4
мм.
В результате трехмерного моделирования
магнитного поля при частоте вращения ротора 10
об/мин (величина задана со стороны приводного
механизма) наводимое ЭДС в обмотке статора
создается на уровне 19 В (рис.2), а момент
сопротивления 8 Н∙м (рис.3), что является
наилучшим результатом расчета.
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ОСНОВИ ФАЗОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ
ВЕЛИЧИН В ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНАХ
Мілих В.І., Ревуженко С.А., Ревякін Б.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для аналізу електромагнітних параметрів і характеристик трифазних
асинхронних двигунів (ТАД) ефективним є використання чисельно-польових
розрахунків магнітних полів в програмному середовищі FEMM. При побудові
фізично-геометричних моделей ТАД і
витяганні
результатів
важливим
є
встановлення строгих часових і кутових
фазових співвідношень їх електромагнітних
параметрів.
Метою
цієї
роботи
є
представлення основ формування таких
співвідношень.
Cформована модель електромагнітної
системи ТАД в його поперечному перерізі
подана на рисунку.
У пазах статора задається симетрична
трифазна система фазних струмів. І в
початковий момент часу струм у фазі А
дорівнює амплітудному значенню isA=Ims, а в
фазах В и С струми складають isB = isC= 0,5Ims.
Багатофазна система струмів в стріжнях короткозамкненого ротора
формується за просторовим кутом :
ir k  I m r sin p  k  1  2 / Qr   r 1  s r ,
Imr – амплітуда фазного струму; p, Qr – кількості пар полюсів і пазів ротора; k –
номер пазу; r1 – координата 1-го пазу; sr – часовий зсув струмів ротора і
статора (розраховується за проектними даними ТАД і векторною діаграмою).
Після розрахунку магнітного поля отримується в чисельній формі кутова
функція магнітного потокозчеплення фазної обмотки статора
z ( z );  z  ( z  1)  2   / Qs ; z  1, 2, 3,... Qs /(2  p) ,
де Qs – кількість пазів статора; z – номер кутових позицій умовно
переміщуваної фазної зони обмотки статора.
Ця дискретна кутова функція розкладається в гармонійний ряд і у першій
гармоніки =m,1cos(+1) початкова фаза 1 виявляється ключем фазових
співвідношень інших величин (струмів, ЕРС, напруги, МРС та ін.).
У роботі розглядаються принципи отримання згаданих вище величин і їх
подальшого використання для аналізу електромагнітних параметрів і їх
фазових співвідношень в ТАД, а також його енергетичних параметрів. Все це
ілюструється на прикладі розрахунків для конкретного ТАД.
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ПРИНЦИПИ ВИБОРУ КІЛЬКОСТІ ПАЗІВ СТАТОРА
ТУРБОГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВІ ЧИСЕЛЬНО-ПОЛЬОВИХ
РОЗРАХУНКІВ В ПАКЕТІ FEMM
Мілих В.І., Ревуженко С.А., Ревякін Б.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відома висока ефективність програмного пакету FEMM для аналізу
електромагнітних параметрів і характеристик електричних машин. Одним з
подальших використань цього пакету є його інтегрування в процес
проектування таких машин. Мета цієї роботи – представлення варіанту такого
використання на прикладі вибору кількості пазів обмотки статора потужного
турбогенератора (ТГ).
Основою розрахункового дослідження є базова розрахункова модель
електромагнітної системи ТГ, вже спроектованого за звичайною методикою.
При зміні тільки кількості пазів статора в проміжку і в усьому магнітопроводі
вийдуть неприйнятні значення магнітної індукції, нова напруга обмотки
статора. Це стає предметом аналізу, що приводить до зміни і інших
геометричних розмірів і параметрів ТГ. У теоретичному обґрунтуванні
розглядаються зміни в статорі і його пазу при зміні кількості пазів з базового
значення до нового значення.
При аналізі змін зберігаються номінальні дані ТГ, ізоляційні проміжки в
пазу статора, висота клину з шліцом, активна довжина ТГ, проміжок, магнітна
індукція в нім, площа перерізу стрижнів статора. З умови збереження ЕРС
фазної обмотки статора розраховується нові кількість витків обмотки статора,
ширина і висота паза, ширина зубців, ширина і висота стержня обмотки
статора, радіус розточування осердя статора, висота його спинки, зовнішній
радіус осердя статора. Усе це робиться на основі виведених рівнянь і формул
зв'язку параметрів ТГ, що зберігаються, і змінюваних. Із зміною радіусу
розточування осердя статора потрібне коригування конструкції ротора:
кількості і розмірів його пазів із збереженням ширини основи зубців ротора.
Коригується також кількість послідовних витків обмотки ротора, ще – струм
ротора із збереженням МРС його обмотки.
У результаті розраховуються автоматично зміни конструкції ТГ і
формується фізико-геометрична розрахункова модель ТГ – все за допомогою
створеної програми на алгоритмічній мові Lua, інтегрованій в FEMM.
Подальшим розрахунком магнітного поля по заданих значеннях напруги и
струму статора, коефіцієнта потужності, визначаються струм збудження ротора
і початкова фаза струмів статора. Автоматично проводяться розрахунки
магнітного поля і видаються розрахункові результати електромагнітних
параметрів ТГ з оновленою кількістю пазів статора. У підсумку визначаються
ампервитки обмотки статора і ампервитки обмотки ротора. Їх сума
порівнюється з аналогічною сумою базової моделі ТГ і робиться висновок про
доцільність переходу на нову кількість пазів статора.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРНЫХ
УСТАНОВОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Минко А.Н., Шевченко В.В.
ГП Укр НТЦ «Энергосталь»,
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены области применения и режимы эксплуатации
турбогенераторных установок блочного исполнения малой мощности,
используемых в качестве источников энергообеспечения собственных нужд
предприятий. Отличительной особенностью таких установок является то, что в
качестве топлива они используют невостребованные отходящие газы и пар
основного технологического производства предприятия. Экономика Украины
относится к типу наиболее энергозатратных по потреблению первичных
энергоресурсов на величину произведенного валового внутреннего продукта.
Страна зависима от внешних поставок природного газа и нефти, т.к.
собственный внутренний объем их производства обеспечивает около 30% и
15% спроса. Энергетическая стратегия Украины до 2030 г. включает семь
приоритетных направлений деятельности, среди которых - усиление
энергетической безопасности и уменьшение объемов потребления
энергоресурсов промышленными предприятиями. Металлургия - один из
крупнейших потребителей энергетических ресурсов; на её долю приходится
потребление около 30% всего производства электрической энергии и 12% - 15%
всего потребляемого газа. Главным направлением энергосбережения в
металлургии является внедрение новых технологических процессов, машин и
оборудования, которые обеспечивают высокий уровень производства с
минимальными
затратами
энергетических
ресурсов.
Источниками
невостребованных отходящих газов и пара являются системы испарительного
охлаждения металлургических печей, котлы-утилизаторы, охладители
конвертерных газов и отработанный пар от турбин ТЭС и АЭС. Для
обеспечения электроэнергией и отопления зданий и сооружений, утилизации
остаточных газов и пара предлагается генерировать электроэнергию на месте,
при помощи турбогенераторных установок блочного исполнения малой
мощности, которые работают по схеме «турбина–редуктор–генератор» и
используют в качестве топлива, например, смесь доменного и конвертерного
газов. Калорийность смеси можно регулировать коксовым газом. Целью проекта
является разработка структуры и выбор компоновки турбогенераторных
установок блочного исполнения малой мощности, позволяющих сократить
выбросы вредных веществ в атмосферу за счет утилизации отработанных и
парниковых газов металлургического производства и сокращения
интенсивности выбросов двуокиси углерода на единицу продукции
сталеплавильного производства. Точечные источники электроэнергии,
работающие не на общепромышленную сеть, а на удовлетворение собственных
нужд предприятия, эффективно используются на объектах европейского
промышленного пространства, среди которых: Германия, Франция, Чехия,
Польша, Венгрия, Румыния и т.д.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ
ІНДУКЦІЙНОЇ КУХОННОЇ ПЛИТИ ТА ПОСУДУ,
ЩО НАГРІВАЄТЬСЯ
Пантелят М.Г., Коріневський О.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Запропонована методика чисельного аналізу теплових процесів в
основних конструктивних елементах індукційних кухонних плит і у посуді, що
нагрівається. Математична модель розподілу температурного поля в
конструкціях, що розглядаються, представляє собою нестаціонарне рівняння
теплопровідності з граничними умовами, що описують конвективний
теплообмін с оточуючим середовищем. Розрахунок виконується у двовимірній
постановці методом скінчених елементів. У загальному випадку, враховуються
залежності теплофізичних властивостей матеріалів від температури.
Математична модель теплових процесів має наступні основні елементи:
 основне рівняння, що описує явище або процес, що досліджується
(розподіл нестаціонарного температурного поля посуду, що нагрівається, а
також конструктивних елементів індукційної кухонної плити)
 обґрунтовані припущення, що дозволяють спростити рівняння, що
підлягає розв’язанню
 геометрія об’єкта, що досліджується (конструкція індукційної кухонної
плити та посуду), та міркування, що дозволяють її спростити (наприклад, умови
симетрії конструкції, що розглядається)
 початкові та граничні умови
 властивості матеріалів конструкції та їх нелінійні характеристики
(теплофізичні властивості: величини теплопровідності, теплоємності та
щільності та їх залежності від температури)
 величини, що характеризують сторонні джерела тепла (розподіл
внутрішніх джерел тепла електромагнітного походження, отриманий в
результаті чисельного аналізу розподілу електромагнітного поля).
Для комп’ютерного моделювання розподілу теплового поля побутових
індукційних плит використовується пакет програм EleFAnT2D, розроблений в
Інституті основ та теорії електротехніки Технічного університету м. Грац,
Австрія. Можливо також використання іншого програмного забезпечення,
призначеного для розрахунку електромагнітних і теплових полів у двовимірній
постановці.
Результатом комп’ютерного моделювання є розподіл у просторі та часі
температурного поля посуду та конструктивних елементів індукційної кухонної
плити. Доцільно також здійснити автоматичну «зворотну» передачу
отриманого розподілу температури до програмного забезпечення, призначеного
для аналізу методом скінчених елементів розподілу електромагнітного поля,
для розв’язання зв’язаних задач з урахуванням залежностей електрофізичних
властивостей матеріалів від температури.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОКООБОРОТНЫХ
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Петренко Н.Я., Плюгин В.Е., Шайда В.П.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Современный период развития электромашиностроения характеризуется
повышением количества приводов специализированного назначения. Поэтому
естественно снижение доли выпускаемых асинхронных двигателей общего
назначения, а предприятия, производящие эти двигатели, стремятся восполнить
свои объемы производства. К таким предприятиям относится ОАО «СКБ
«Укрэлектромаш» (г. Харьков), которое разработало высокооборотный
асинхронный двигатель (АД) для привода компрессора. В качестве аналога
двигателя был выбран современный АД с короткозамкнутым ротором
швейцарской фирмы E&A. Номинальные данные аналога: мощность 20 кВт;
синхронная частота вращения 30000 об./мин.; число полюсов – 4; частота
напряжения, выдаваемого преобразователем частоты – 1010 Гц. В итоге, ОАО
«СКБ «Укрэлектромаш» был спроектирован и изготовлен АД типа ДАВ-22 с
такими параметрами: мощность 20 кВт; синхронная частота вращения 30000
об/мин.; число полюсов – 2; частота напряжения, выдаваемого
преобразователем – 505 Гц. Однако при испытаниях ДАВ-22 был выявлен
значительный уровень вибраций и шума при пуске и работе двигателя, которые
отсутствовали у зарубежного аналога. При проектировании АД типа ДАВ-22
использовалась заводская методика проектирования, которая в основном
применяется для расчета АД общего назначения имеющих частоту напряжения
50 Гц. Однако, созданный АД имеет частоту питающего напряжения 505 Гц, и
результаты испытаний доказали необходимость ее уточнения. Нами был
проведен целый ряд расчетов, с использованием пакета программ Ansys
Maxwel, в ходе которых исследовалось влияние формы и размеров паза ротора
на появление магнитных вибраций. Также исследовалось влияние различного
сочетания количества пазов статора и ротора, т.к. у зарубежного аналога это
сочетание не совпадало с рекомендациями, приведенными в заводской
методике проектирования.
Как показали расчеты, появление вибраций вызывается обратными
тормозными моментами, возникающими при определенном сочетании пазов
статора и ротора. При выбранном соотношении между количеством пазов
статора и ротора возникает отрицательный момент при пуске двигателя. Также
было установлено, что форма и размеры паза ротора не оказывают влияния на
появление магнитных вибраций. Для устранения магнитных вибраций должны
выполняться соотношения Qr  2 p  ms  g  2 p ( g – целое число, «+» для
режима двигателя, «–» для режима генератора и реверсивных машин) и
Qr  Qr  2 p . Все остальные соотношения соответствуют известным для
машин, работающих на частоте 50Гц.
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МАТЕМАТИЧЕКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДЪЕМНОГО КРАНА-ШАРА
Пилипенко В.В., Шамардина В.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В статье предлагается подход к составлению математической модели
крана-шара (КШ), необходимой для выполнения синтеза системы управления
приводными двигателями. Воздушный КШ наполнен легким газом, система
тросов обеспечивает крепление к нему груза, а самого КШ - к трем надежно
закрепленным на грунте электродвигателям (ЭД), осуществляющим
регулирование длины строп, и, следовательно, позиционирование КШ и груза
(рис. 1, [1]).
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Рисунок 1- Воздушный Рисунок 2 - Расчетная
Рисунок 3 - Подвес с
кран-шар
схема крана-шара в
грузом в координаткоординатной системе xyz ной системе ρµ
Динамические свойства механической системы КШ описываются
уравнениями Лагранжа второго рода [2]:
(1)
где: L - лагранжиан (разность кинетической и потенциальной энергий),
qi - обобщенная координата, Qq - обобщенная сила.
Из (рис. 2-3) видно, что механическая система КШ является двухмассовой
и имеет пять степеней свободы – x, y, z, ρ и µ. Состояние системы описывают
пять дифференциальных уравнений. После их линеаризации и упрощения
получим математическую модель ШК, на базе которой и будет разработана
система управления ЭД.
1) http://www.cargolifter.com/products/aircrane/
2) http://kubsau.ru/upload/iblock/110/110d9022041a720e206f4d31d4902d82.pdf
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АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ ВИСОКОШВИДКІСНИХ
ЧАСТОТНО-КЕРОВАНИХ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ
Плюгін В.Є., Шилкова Л.В., Потоцький Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Високочастотні асинхронні двигуни (ВЧАД) – це асинхронні двигуни, які
працюють на великих швидкостях обертання. Застосування асинхронних
двигунів з короткозамкненим ротором, які керуються від перетворювача
частоти з частотою напруги живлення до 400 Гц, мають швидкості обертання
до 30000 об/хв і вище. При таких швидкостях виникають значні вібрації і шуми
як при пуску, так і при роботі двигуна. Високий рівень вібрацій призводить до
руйнування підшипників за короткий термін, а рівень шумів досягає
критичного для людини рівня, тому задача зменшення вібрацій і шумів
високочастотних асинхронних двигунів є актуальною для сучасних
промислових підприємств і виробників електромашинобудівної галузі.
Розрахунки параметрів і статичних характеристик ВЧАД виконувалися в
програмному комплексі Ansys Maxwell, в додатку RMxprt, призначеного для
перевірочних розрахунків і оптимізації електричних машин, що входять у базу
даних програми. З метою аналізу причин виникнення вібрацій і шумів, що
виникає у ВЧАД вітчизняного виробництва, в програмах Ansys Maxwell, Ansys
Simplorer було виконане математичне моделювання перехідних режимів, що
виникають при пуску двигуна. Характеристики серії двигунів дозволили
виявити такі, що мають гальмівні моменти під час пуску (рис. 1), та такі, у яких
гальмівні моменти відсутні (рис. 2).
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Рис. 1 – Негативний пусковий момент

Рис. 2 – Позитивний пусковий момент

Як показали розрахунки, наявність вібрацій викликається зворотними
гальмівними моментами, що виникають при певному співвідношенні пазів
статора і ротора. Вібрації при пуску і роботі двигуна пов'язані з невірним
вибором співвідношення між кількістю пазів статора і ротора. За результатами
досліджень було надано рекомендації щодо коректного співвідношення
кількості пазів статора і ротора високочастотних асинхронних двигунів.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ІМПУЛЬСУ СТРУМУ ДЛЯ
ЖИВЛЕННЯ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
Познякова М.Є., Сучков Г.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
При ударному збудженні п’єзоелектричного перетворювача ПЕП
вимірювання ускладнюються появою акустичних перешкод значної амплітуди і
тривалості. Для виявлення причин виникнення таких перешкод та пошуку
шляхів усунення їх впливу проведено моделювання процесів, що відбуваються
в металі при різних способах збудження коливань. Форма збуджуючого сигналу
вибиралася максимально наближеною до реальних умов контролю. Була
використана модель: пластина металу товщиною h, яка розглядалася як
резонатор Фабрі-Перро, що має спектр власних коливань.
Для зменшення низькочастотних компонент збудливого сигналу широко
застосовуються фільтри верхніх частот (ФВЧ). Характеристика ФВЧ
оптимізована експериментально за мінімальної тривалості «мертвої» зони.
Зіставлення отриманого результату з експериментальним дозволило зробити
висновки, що запропонована модель вірна, оскільки спостерігається збіг
експериментального і симулюваного відгуку. Проте отриманий відгук мало
придатний для практичного застосування. Основною причиною цієї
непридатності є широкий спектр сигналу ударного збудження і використання
ФВЧ в приймальній системі дефектоскопів. Найбільш дієвим виходом із цієї
ситуації є обмеження, в першу чергу, низькочастотної частини спектру сигналу.
Істотний вплив на спектр сигналу надає число періодів високочастотного
струму, що живить ПЕП. У цьому випадку його спектр звужується зворотно
пропорційно числу періодів У результаті виходить сигнал, в спектрі якого
практично відсутні низькочастотні компоненти, тож застосування ФВЧ не
призводить до помітних змін сигналу.
Також перевагою використання імпульсу з кількома періодами
заповнення є помітний енергетичний виграш, тому що спектральна щільність
ударного збудження розподілена по значно широкій смузі частот, практично
вся енергія збудження міститься в обмеженій смузі частот, що дозволяє
забезпечити найвище відношення сигнал/шум.
Недолік застосування пакетних інформаційних імпульсів обумовлений
складністю розробки та виготовлення відповідних потужних генераторів
струму для живлення ПЕП.
Література:
1. Крауткремер И., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов: Справ, изд./
Пер. с нем. М.: Металлургия, 1991. - 752 с.
2. Неразрушающий контроль: Справочник: В 7 т. Под общ. ред. Клюева. Н54 Т. 3:
Ультразвуковой контроль / И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге. - М.: Маши- ностроение, 2004. - 864 с.
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ЦИФРОВИЙ ПОРТАТИВНИЙ СПІРОМЕТР ЦПС-14/1
Савченко К.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Захворювання дихальних шляхів і легеневих тканин в більшості випадків
викликають зміни функціональних параметрів дихання. На сьогоднішній день
спірометрія є найбільш простим і поширеним методом функціональної
діагностики, який можна розглядати як початковий етап виявлення
вентиляційних порушень. Спірометрія призначена для вимірювання легеневих
обсягів при різних дихальних маневрах, як спокійних, так і форсованих.
Цифровий портативний спірометр ЦПС-14/1 розроблено у лабораторії
біомедичної електроніки кафедри «Промислова та біомедична електроніка»
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
у якому в якості перетворювача повітряного потоку використовується
турбінний перетворювач потоку (ТПП). Вимірювання витрати повітря в ТПП
здійснюється тахометричним методом. Тахометричний метод вимірювання
витрати являє собою перетворення об'ємної швидкості повітряного потоку в
обертання ротора, з наступним виміром його кутової швидкості.
Схема вимірювальної частини портативного спірометра являє собою
послідовне
з'єднання
наступних
вимірювальних
перетворювачів:
вимірювальної турбіни (ІТ), оптичного тахометричного перетворювача (ОТП),
імпульсно-цифрового перетворювача (ІЦП). У роботі було проведено ряд
експериментальних досліджень з апроксимації статичної функції спірометра. За
результатами яких виявилось, що найбільш раціонально проводити
апроксимацію по 2 ділянкам. Таким чином, рівняння апроксимуючої функції
статичної характеристики по 2 ділянкам мають вигляд:
T  x1
Q
T  x1

b  k (x T )
b  k (T  x ) ,
0

0

1

1

1

1

де bn, kn – коефіцієнти, T – періодична часу.
Також було проведено серію експериментів для визначення сталої часу τ.
У результаті чого було виведено вираз для передатної характеристики
спірометра:
  df

Q  F ( f ) 
 1 ,

 f dt

де FСТ(f) – статична складова передатної функції ТПП, яка описується 2
ділянками, τ – стала часу, яка була отримана у дослідженнях.
Література:
1. Сокол Є.І., Кіпенський А.В., Томашевський Р.С. / Визначення функції
перетворювання спірометричного турбінного перетворювача потоку //НТУ «ХПІ» – 2014. –
С. 1-3.
2. Сокол Є.І. Вимірювальна система сучасного спірометра й путі її удосконалення /
Є.І. Сокол, А.В. Кіпенський, Р.С. Томашевський, Є.І. Король // Вісник НТУ ХПІ «Нові
рішення у сучасних технологіях». – Харків,2009. – №37. – С.22-25
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ЗАХИСТ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВІДНИКА ВІД СТРУМІВ
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ТА СТРУМІВ ОДНОФАЗНИХ КОРОТКИХ
ЗАМИКАНЬ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ З НЕЛІНІЙНИМИ
ВИДАМИ НАВАНТАЖЕНЬ
Середа О.Г., Гуренцов Ю.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Проблема захисту від струмів Iк(1) однофазних КЗ (захист G) в трифазній
електроенергетичній системі з глухо або ефективно заземленими нейтралями
силових елементів (КЗ на землю) полягає в тому, що величина Iк(1) може бути
меншою за величину робочого струму Ir фази. При лінійних навантаженнях і
синусоїдальному фазному струмі як критерій аварії використовується величина
I N очікуваного струму в нейтральному N-провіднику. У випадку ж появи
нелінійних навантажень, коли в результаті спотворення фазних струмів
з’являються вищі гармонійні складові, побудова захисту G за контролем
величини I N ускладнюється. Головна причина цього полягає в особливостях
поведінки струмів третьої (3-ї) гармоніки в 4-х провідних мережах з Nпровідником. Струми 3-ї гармоніки усіх фаз алгебраїчно додаються в Nпровіднику навіть при симетричному навантаженні. Тому навіть у
номінальному режимі роботи електричного кола з нелінійними
навантаженнями величина I N може бути більшою струму Ir. Для побудови
захисту G необхідна додаткова ідентифікація виду струму в N-провіднику:
струм Iк(1) або номінальний робочий струм навантаження Ir. У той же час, для
побудови захисту LN нейтрального провідника від струмів перевантаження, які,
внаслідок алгебраїчного додавання струмів 3-ї гармоніки можуть виявитися
більшими за робочий I r струм фази, необхідно враховувати усі гармонійні
складові в фазних струмах. При визначенні середньоквадратичного значення
струму в N-провіднику при побудові захисту G необхідно виключити
негативний вплив струмів 3-ї гармоніки, а у випадку захисту LN необхідно
враховувати усі гармонійні складові, тобто здійснюється гармонійний аналіз
спектра фазних струмів, коли за рахунок вибору відповідної частоти
дискретизації аналогової залежності i N t  струму в N-провіднику,
цілеспрямовано
створюються
спотворення
в
розрахунку
середньоквадратичного значення струму, при яких величина струму 3-ї
гармоніки вибірково враховується при побудові захисту LN від струмів
перевантаження і не враховується при побудові захисту G від струмів
однофазних коротких замикань. Виключення з сумарного струму в Nпровіднику струму 3-ї гармоніки дозволяє усунути помилкового
спрацьовування захисту внаслідок підсумовування струмів 3-ї гармоніки усіх
фаз в N-провіднику і, тим самим, підвищити надійність захисту G. Врахування
ж струму 3-ї гармоніки в N-провіднику, коли струми 3-ї гармоніки усіх фаз
алгебраїчно підсумовуються, забезпечує надійність функціонування захисту від
струмів перевантаження.
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АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Хоменко И.В., Поляков И.В.
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”, г. Харьков
Воздушный зазор оказывает наибольшее сопротивление магнитному
потоку электрической машины и при малых абсолютных размерах, тем не
менее, влияет на энергетические и механические характеристики трехфазного
асинхронного двигателя (АД). Под воздействием неравномерности воздушного
зазора (НВЗ) искажается распределение магнитного поля, и, как следствие,
возрастает доля высших гармонических составляющих, что приводит к
увеличению потерь в стали и добавочных потерь, снижению пускового и
максимального момента, а также увеличению «магнитного шума».
Наиболее неблагоприятное проявление эксцентриситета статора и ротора,
как правило, сказывается в возникновении односторонних неуравновешенных
тяжений, которые резко снижают срок службы подшипников.
Таким образом, задача математического описания НВЗ для
электродвигателей является актуальной и, безусловно, представляет научный и
практический интерес. Выделяют следующие виды неравномерности
воздушного зазора: статический эксцентриситет; перекос ротора; овальность
ротора или статора; гребенчатость ротора или статора; динамический
эксцентриситет. Обычно на практике имеет место сочетание нескольких
разновидностей неравномерности воздушного зазора. При статическом
эксцентриситете величина воздушного зазора определяется следующим
выражением

()  R  r 2  2  sin2     cos 
где R– радиус расточки статора, r – радиус ротора,  – абсолютное смещение
центров статора и ротора,  – геометрический угол. Динамический
эксцентриситет можно рассматривать как статический с изменяющейся во
времени плоскостью эксцентриситета. В случае совокупности статического  ст
и динамического эксцентриситета неравномерность воздушного зазора можно
представить в виде
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В данной работе было рассмотрено математическое описание основных
видов неравномерности воздушного зазора АД.
Полученные результаты могут быть использованы при исследованиях
влияния НВЗ на основные характеристики электрических машин в процессе их
эксплуатации.
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КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДВУХКАНАЛЬНОГО БЕЗРЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПОДАЧИ С ДВУМЯ ВИНТОВЫМИ ПАРАМИ
Худяев А.А., Голобородько С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе [1] рассмотрена структурно-алгоритмическая схема предлагаемого
электропривода (ЭП). В настоящем докладе рассматривается конструкция
двухдвигательного безредукторного механизма подачи (МП) с двумя
винтовыми парами (ВП) для продольной подачи рабочего органа (РО)
(рабочего стола с изделием) металлорежущего станка модели 24К70АФ4
(рис.1):
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Рисунок 1 − Упрощенная схема конструкции двухдвигательного
безредукторного МП с двумя винтовыми парами для продольной подачи РО
металлорежущего станка
На основании варианта конструкции получена кинематическая схема и
разработана математическая модель (ММ) движения итерационного
двухканального ЭП МП РО с двумя ВП металлорежущего станка модели
24К70АФ4 [2]. На основании ММ выполнен синтез компенсаторов
динамического взаимовлияния каналов по нагрузке, получена схема
имитационного компьютерного моделирования в среде ПКМ Simulink Matlab,
позволяющая получить комплексное исследование динамических и точностных
характеристик рассматриваемого двухканального ЭП.
Литература:
1. Худяев А.А. Математическая модель движения итерационного двухканального
электропривода механизма подачи с двумя винтовыми парами /А.А. Худяев, В.В. Поленок,
С.В. Голобородько // Сб. научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ». Тематический выпуск. –
Харьков: НТУ «ХПИ». – 2015. – 12 (1121). – С. 83-88.
2. Металлорежущие станки с числовым программным управлением: Каталог. – М.:
ВНИИТЭМП, 1987. – 120 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХКАНАЛЬНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РЕДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ПОДАЧИ, ПОСТРОЕННОГО ПО ИТЕРАЦИОННОМУ ПРИНЦИПУ
Худяев А.А., Поленок В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для повышения эффективности реализации преимуществ итерационных
трехканальных систем управления электроприводов (ЭП) подачи с
механическими дифференциалами (МД) [1] необходимо совершенствование
конструкций соответствующих многодвигательных механизмов подачи (МП)
таких приводов. На рисунке показана упрощенная схема конструкции
трехдвигательного МП для трехканального дифференциально-редукторного ЭП
подачи, построенного по итерационному принципу.

1, 2, 3 − исполнительные двигатели ЭП соответственно основного К-1,
уточняющего К-2 и точного К-3 каналов управления; 4 и 6 − симметричные
конические дифференциалы МД1 и МД2; 5 − перестраиваемый повышающий
редуктор ППР, соединяющий МД1 и МД2; 7 − жесткая соединительная муфта
СМ между МД2 и ходовым винтом; 8 и 9 − ходовой винт и ходовая гайка; 10 −
перемещаемая рабочая стойка с «магазином» инструментов и шпиндельной
бабкой; 11 − направляющие качения салазок рабочей стойки
Рисунок − Упрощенная схема конструкции трехдвигательного МП для
итерационного трехканального дифференциально-редукторного ЭП подачи
станка
На
основании
предложенной
схемы
конструкции
получена
соответствующая кинематическая схема и разработана математическая модель
движения итерационного трехканального дифференциально-редукторного ЭП
МП применительно к подаче рабочего органа тяжелого многоцелевого станка с
ЧПУ типа «горизонтальный обрабатывающий центр ИР1600МФ4».
Полученные в работе результаты представляют основу для построения
компьютерной модели и проведения углубленных сравнительных исследований
эффективности предлагаемого трехканального дифференциально-редукторного
ЭП подачи.
Литература:
1. Худяев А.А., Пшеничников Д.А., Поленок В.В. Высокоточный трехканальный
дифференциальный электропривод с подчиненным регулированием для механизма подачи
обрабатывающего центра // Сб. научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ». Тематический
выпуск. – 2013. – № 36 (1009). – С. 202–206.
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ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ВІД НАДСТРУМІВ
У КОЛАХ ЖИВЛЕННЯ ПРИВОДНИХ ТРИФАЗНИХ АСИНХРОННИХ
ДВИГУНІВ МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ
Чепелюк О.О., Вировець С.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На багатьох промислових підприємствах України в експлуатації знаходяться
металообробні верстати (токарні, фрезерні, шліфувальні, свердлильні, тощо) вік
яких сягає 30-40 років. Такий стан справ пов'язаний як із високою вартістю
сучасних металообробних верстатів, що суттєво стримує оновлення
верстатного парку підприємств, так і з тією обставиною, що у ряді випадків
вказані верстати використовуються з порівняно невеликим завантаженням –
для дрібносерійного чи одиночного виробництва деталей і тому, не дивлячись
на свій поважний вік, ще не вичерпали свій механічний ресурс. Проведений
нами аналіз електричних схем керування таких верстатів засвідчив, що у
багатьох із них захист від надструмів у колах живлення приводних трифазних
асинхронних двигунів реалізовується за допомогою запобіжників та теплових
реле. Контакти теплових реле захисту окремих двигунів (наприклад, двигунів
головного приводу, подач, системи змащування, системи охолодження та ін. в
залежності від виду верстата) ввімкнені послідовно у схемі живлення кіл
керування контакторами чи електромагнітними пускачами, які керують
вказаними двигунами і, у разі відмови одного з них, зупиняють роботу усього
верстата для запобігання пошкодження його окремих вузлів та механізмів.
Недоліком вказаного схемного рішення побудови захисту від надструмів є те,
що у разі однофазних коротких замикань у трифазних колах живлення окремих
двигунів відбувається спрацьовування одного відповідного запобіжника,
внаслідок чого двигун залишається заживленим у двофазному режимі, що у
подальшому призводить до спрацьовування теплового реле. Відмова теплового
реле у такому випадку призведе до виходу із ладу самого двигуна внаслідок
його перегріву. Для усунення вказаного недоліку доцільною є модернізація
захисту від надструмів у мережах живлення приводних асинхронних двигунів у
вказаних верстатах шляхом заміни запобіжників та теплових реле одним
спеціалізованим апаратом – автоматичним відмикачем захисту двигунів, до
складу якого входять електромагнітні розчіплювачі, які забезпечують захист від
струмів короткого замикання та регульовані теплові (біметалеві) розчіплювачі,
які забезпечують захист від струмів перевантаження. Особливістю сучасних
автоматичних відмикачів захисту двигунів є їх широка номенклатура (діапазон
номінальних струмів від 0,1А до 100А), висока здатність до відмикання
коротких замикань (до 100кА), наявність додаткових сигнальних та контактів
аварійного спрацьовування (NO, NC та їх комбінацій), можливість
встановлення незалежного розчіплювача чи розчіплювача мінімальної напруги.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ В ПАКЕТЕ ПРОГРАММ ANSYS MAXWELL
Шайда В.П., Кулиш Я.Р.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Проблема энергосбережения является актуальной, даже не смотря на
текущее падение цен на энергоресурсы. Особенно это касается асинхронного
электропривода, который по разным оценкам потребляет до (60–80) % всей
вырабатываемой
электроэнергии.
Поэтому
задача
повышения
энергоэффективности уже существующих и создания новых асинхронных
двигателей является актуальной.
Электромашиностроительные предприятия Украины, выпускающие
асинхронные двигатели (АД), ранее не уделяли должного внимания решению
этой задачи. Причины этого различны и зависят не только от самих
производителей. К тому же, разработка и запуск в производство новой серии
АД, требует значительных капитальных вложений. Поэтому нами
рассматривалась задача оптимизации уже существующего двигателя. В
качестве объекта исследований был выбран АД серии АИР с номинальными
данными: мощность 0,37 кВт, синхронная частота вращения 1000 об./мин,
линейное напряжение 380 В.
Исследования проводились с использованием пакета программ Ansys
Maxwel, а для оптимизации – модуль Optimetrics, входящий в этот пакет.
В научных работах выделяют несколько путей повышения
энергоэффективности: совершенствование АД без изменения поперечного
сечения и с изменением геометрии статора и ротора. Так как подвергаться
оптимизации будет уже существующий двигатель, то его габариты оставим
неизменными, а варьировать будем геометрические размеры пазов статора и
ротора. В качестве критерия оптимизации был принят максимум КПД. Из
представленных в модуле Optimetrics методов оптимизации был выбран метод
Sequential Nonlinear Programming, который обеспечивает достаточную точность
расчетов и самое главное малое время расчетов.
В результате оптимизации удалось повысить КПД двигателя на 2,1 %,
однако при этом на 0,3 кг увеличилась масса активных материалов. Кроме того,
в оптимизированном двигателе ухудшился коэффициент мощности на 3,9 %.
Полученные результаты соответствуют данным ранее выполненных
работ по оптимизации АД [1, 2], однако в этих работах в качестве варьируемых
параметров принималась длина сердечника статора и обмоточные данные
(число витков обмотки статора и сечение проводника обмотки).
Литература:
1. Муравлева О.О. Энергоэффективные асинхронные двигатели для регулируемого
электропривода // Известия ТПУ . – 2005. Т. 308. – №7. – С. 135 – 139. 2. Петрушин
В.С. Проектирование энергосберегающих асинхронных двигателей с использование
модифицированного критерия приведенных затрат / В.С. Петрушин // Электротехника и
электромеханика. – 2014. – №1. – С. 31–33.
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ДЕФЕКТЫ СЕРДЕЧНИКОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ И
РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИХ ОТКАЗОВ
Шевченко В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе показано, что оценка возможных рисков в мировой практике
турбогенераторостроения выполняется на базе анализа статистических данных
эксплуатации ЭО и энергосистем. Для объективной готовности
предупреждения отказов и снижения рисков, связанных с дефектами
турбогенераторов (ТГ), необходимо знать, какие из них встречаются наиболее
часто и должны оцениваться по численному показателю, например, по
величине удельного простоя ТГ (часы/(генератор в год)). Наиболее важны (по
риску последствий) следующие дефекты: трещины в валу ротора и в деталях
бандажных узлов ротора; разрушения торцевых частей шихтованных пакетов
сердечника статоров, разрушения бандажей и изоляции лобовых частей
обмоток статоров; нарушения масляных уплотнений турбогенераторов с
водородной системой охлаждения, приводящие к утечке водорода в машинный
зал.
Дефекты в турбогенераторах можно классифицировать:
1) дефекты конструкции, технологии изготовления и монтажа. Т.е.
дефекты, допущенные заводом – изготовителем;
2) дефекты, связанные с низким качеством технического обслуживания и
проведения ремонтов (эксплуатационные дефекты);
3) дефекты, связанные режимами эксплуатации при анормальных и
пиковых нагрузках в энергосистеме (сопутствующие причины);
4) дефекты, определяемые превышением паспортного времени
эксплуатации, а также дефекты, приводящие к активизации скрытых дефектов,
т.е. связанные со старением генераторов и вспомогательных систем.
Согласно приведенной классификации, можно определить основные
направления работ по предупреждению отказов:
1) совершенствование технологий и систем контроля качества
изготовления ТГ на заводе – изготовителе, контроль качества ремонтов при
сервисном обслуживании на станциях;
2) совершенствование систем контроля состояния ТГ на блоках
электростанций и установление дополнительных систем защиты от
неноминальных режимов;
3) корректировка правил технической эксплуатации, согласно новым
достижениям в проектировании современных ТГ;
4) своевременная замена изношенных узлов и деталей новыми,
усовершенствованной конструкции деталями.
Реальная оценка состояния ТГ также должна учитывать экономические
вложения на выявление и устранение дефектов, которые, в свою очередь,
позволят снизить издержки, связанные с отказами как работающих, так и новых
турбогенераторов. Гарантированное снижение риска отказов позволит быстро
окупить вложения и даст экономический эффект.
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СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С МАГНИТОПРОВОДАМИ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
И КОБАЛЬТОВЫХ СТАЛЕЙ
Шевченко В.В., Горюшкин Н.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе проведено исследование влияния частоты питающего напряжения
на размеры и вес асинхронных двигателей (АД) приводов механизмов
самолетов. Установлено, что оптимальной является частота 400 Гц, при
которой максимальная скорость вращения равна 24000 об/мин. Вес АД при
частоте 400 Гц примерно на 40 % меньше веса электродвигателей постоянного
тока, рассчитанных на 24 В, имеющих ту же номинальную мощность и
скорость вращения. В связи с этим в последние годы для тяжелых самолетов
используется трехфазная система переменного тока с частотой 400 Гц, с
нейтралью, соединенной с корпусом самолета, линейным напряжением 208 В
(фазное 120 В). Наличие нейтрали, соединенной с корпусом самолета в
сочетании с соединением обмотки статора «звездой», позволяет увеличить
надежность работы АД при простреле проводов: при простреле одного провода
электродвигатель может работать как двухфазный, при простреле двух
проводов — как однофазный. Также высокие скорости вращения позволяют
значительно увеличить мощность, приходящуюся на единицу веса. Самолетные
электродвигатели должны иметь большие кратности пусковых моментов. В
связи с этим АД для самолетов выполняются с глубокими пазами ротора из
латуни, обладающей большим удельным сопротивлением, чем алюминий или
медь. Одновременно с увеличением полезной мощности увеличиваются потери,
приходящиеся на единицу веса. Поэтому для поддержания температуры
электродвигателей в допустимых пределах они выполняются с более
интенсивной вентиляцией и в них применяют обмотку статора с особо
теплостойкой изоляцией. В работе была проведена сравнительная оценка
характеристик авиационных АД с магнитопроводами из электротехнической и
кобальтсодержащей стали. Установлено, что применение железокобальтовых
сталей для изготовления магнитопроводов электродвигателей позволяет еще в
большей степени уменьшить их массогабаритные показатели. Также
установлено, что при изготовлении магнитопроводов авиационного
электрооборудования необходимо применять специальные технологии,
которые улучшают свойства сталей. Следует использовать: термомагнитную
обработку (отжиг в вакууме и в магнитном поле); капиллярную склейку
пакетов магнитопровода; избегать больших усилий прессования и натягов при
окончательной установке в корпус электродвигателя. При проведении отжига
магнитопроводов авиационных двигателей необходимо использовать
термооправки, калибрующие диаметры листов магнитопроводов, что позволяет
обеспечить точные размеры и исключить последующую механическую
обработку собранных пакетов.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
ДЛЯ АВІАЦІЇ
Шевченко В.В., Зубань Є.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі виконане аналіз недоліків і переваг заходів щодо забезпечення
необхідної кратності моментів і пускових струмів з урахуванням конкретних
конструкторських рішень, виконана розробка рекомендацій з проектування
авіаційних асинхронних двигунів (АД). Електродвигуни широко застосовується
у всіх видах обладнання літальних агрегатів: злітно-посадкова механізація,
паливні та гідравлічні насоси, агрегати запуску та управління авіадвигунів,
агрегати в системі управління польотом, різні стулки, панелі і заслінки,
вентилятори і нагнітачі, і багато іншого. На сучасних літальних апаратах
найбільш універсальними вважаються електричні приводи завдяки їх високій
надійності, простоті в експлуатації і можливості автоматизації в керуванні
процесами. АД, що застосовуються в агрегатах авіаційної техніки, найчастіше
мають частоту обертання 8000–12000 об/хв., іноді 24000 об/хв. Збільшення
частоти обертання дозволяє зменшувати габарити і масу двигунів, але при
цьому зменшується їх ресурс, який в основному лімітуються підшипниками. На
відміну від загальнопромислових двигунів, де їх вихід з ладу призводе за собою
лише позапланові зупинки верстата або механізму, відмови двигунів в авіації
впливають на безпеку польоту повітряного судна, від надійності їх роботи
залежить життя людей. Тому основна вимога до випускаемих двигунів - висока
надійність. Найважчим режимом є запуск двигуна в складі насосної станції при
температурі навколишнього середовища і робочої рідини в гідросистемі мінус
60 °С. В авіаційних АД застосовують різні конструкції роторів: суцільний
ротор, ротором, що складається з чотирьох пластин, шихтований ротор. Двигун
із суцільним ротором запускається в складі насосної станції при температурі
мінус 60 °С, при цьому час виходу станції на номінальний режим становить 0,9
с. Двигун з ротором, що складається з чотирьох пластин, виводить насосну
станцію, на номінальний режим за 1,2 с, а з шихтованим ротором - за 1,4 с при
номінальній напрузі 115/200В і частоті 400 Гц. Також виконане порівняння
параметрів АД однакової потужності, одного конструктивного виконання, з
однаковим числом полюсів, що працюють при частотах 50 Гц і 400 Гц. В роботі
зроблено висновки: у авіаційних двигунів частота обертання збільшилась в 8
раз, а номінальне ковзання підвищилось незначно; зростає лінійне
навантаження і щільність струму в обмотці статора; практично не змінилась
магнітна індукція; габаритні розміри авіаційного двигуна зменшуються більш,
ніж в 2 рази, маса активних матеріалів і загальна маса двигуна зменшилися
більш, ніж в 8 разів; перевантажувальна здатність і кратність пускового
моменту залишається без змін, а кратність пускового струму зменшується;
теплове навантаження зростає приблизно в 3 рази, проте підвищення
температури залишається практично без зміни, тому що при збільшенні частоти
обертання покращуються умови охолодження.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕМЕНИ ПУСКА
ДВИГАТЕЛЕЙ ГЛАВНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ АЭС
Шевченко В.В., Соболев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Все большую роль в энергетике Украины играют АЭС, которые
вырабатывают примерно 52 % всей производимой электроэнергии в стране и
являются наиболее оптимальными источниками получения электроэнергии с
нанесением наименьшего ущерба экологии. Но объекты ядерной энергетики
имеют повышенный риск аварий, что определяет высокие требования к
качеству и параметрам их оборудования, и, в первую очередь, к оборудованию
собственных нужд блоков. Технологическая схема серийных энергоблоков типа
ВВЭР двухконтурная. Первый контур радиоактивный, теплоносителем и
замедлителем является обессоленная вода под давлением. В него входят
главный циркуляционный контур (ГЦК) и ряд вспомогательных систем. ГЦК
включает водо - водяной энергетический реактор и 4 циркуляционных петли.
Каждая циркуляционная петля включает главный циркуляционный насос (ГЦН)
и трубопроводы. Номинальный режим ГЦН - длительная параллельная работа 4
насосов. Приводным двигателем ГЦН является трехфазный асинхронный
короткозамкнутый вертикальный электродвигатель типа ВАЗ215/109-6АМ05,
время пуска которого можно определить:
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где j -момент инерции вращающихся масс; ωs - угловая частота, 1/с; МN номинальное значение момента двигателя, Н∙м; Мi - текущее значение момента
двигателя, Н∙м; Мout - момент сопротивления двигателя, Н∙м; n -число
интервалов разделения скольжения; s – скольжение; d- численный коэффициент
при фиксированных значениях скольжения от 1 до sN.
Для того, чтобы пуск проходил все время при максимальном моменте,
можно с определенной точностью считать, что:
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где Lk – индуктивность короткого замыкания; ω – угловая частота.
При низких частотах надо учитывать Rs. Тогда для пуска при максимальном
моменте частота должна изменяться по закону: f s  nr p  Rr
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Расчеты показали, что такой частотный пуск АД обеспечивает сокращение
времени пуска, более чем в два раза (от 2,11 с. до 0,903 с.)
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УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ КАК ОБОБЩАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
Шевченко В.В., Строкоус А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Многие турбоагрегаты отечественных ТЭС и АЭС отработали срок
эксплуатации или приближаются к отработке своего ресурса, в связи с чем
участились отказы работающего оборудования. Среди наиболее часто
встречающихся причин отказов турбоагрегатов, как свидетельствует
статистика, одно из первых мест занимают отказы турбогенераторов (ТГ),
особенно двухполюсных (ТГВ-200-2, ТГВ-300-2, ТВВ-1000-2). При этом часто
причинами отказов становятся факторы, которые в начале эксплуатации ТГ
себя практически не проявляли, например, повышенная вибрация статора,
элементов его торцевой зоны. Вибрация приводит к разрушению стяжных
призм, удерживающих сердечник статора в спрессованном состоянии, к
разрушению зубцов пакетов статора, к появлению трещин в соединительных
шинах обмотки статора, к вытеканию дистиллята, к увлажнению и замыканию
выводных концов обмотки статора. Повышенная вибрация статора ТГ,
вызываемая вибровозмущающими силами электромагнитного и механического
происхождения, обуславливается ослаблением крепления клиньев в пазах,
ослаблением крепления и загрязнением лобовых частей обмотки статора,
износом и изменением физико-химических свойств изоляции. Повышенная
вибрация свидетельствует о накоплении усталости комплектующих
материалов, о повышении нагрева, о потере заземления стержней обмотки и
сердечника статора, об образовании трещин в изоляции, о поломке крепёжных
элементов, уменьшении электрической и механической прочности изоляции, ее
пробое, наличии разрядов в пазу и лобовых частях, об утечке хладагентов
(воды или водорода) в системе охлаждения, т.е. уровень вибрации является
обобщающим показателем технического состояния ТГ. Вопросам надёжности
мощных турбогенераторов посвящено много работ разных авторов. В этих
работах основное внимание уделяется диагностике теплового и термоупругого
состояния
статора
ТГ,
расчётно-экспериментальному
определению
распределения магнитных полей и потерь активной мощности, расчетам
радиальной составляющей вибрации сердечника статора на частоте 100 Гц и
выше, вызванной силой магнитного тяжения между статором и ротором. В
последние годы остановы блоков станций по причине аварийного состояния ТГ
из-за повышенной виброактивности элементов торцевой зоны ТГ, участились, а
убытки от простоев турбоагрегатов значительно возросли. Для раннего
распознавания дефектов в элементах конструкции статора рекомендуется
внедрять систему вибрационного контроля и диагностики, как эффективного
инструмента предотвращения аварий, вести экспериментальные исследования и
своевременно определять повреждения в соединительных шинах, лобовых
частях обмотки статора и других элементах; разрабатывать технические
рекомендации по ослаблению осевой вибрации в торцевой зоне статора с целью
продления эксплуатационно ресурса ТГ.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА ТЕПЛОВОЗА
Шевченко В.В., Ханин О.О.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе показано, что наиболее простым способом обеспечения
устойчивости работы асинхронного двигателя (АД) привода вентилятора
является установление системы регулирования величины переменного
напряжения в соответствии со значением частоты вращения. Применение
регулируемого электропривода позволяет получать новые качества систем и
объектов и обеспечивает энергосбережение. В частности, для вентилятора этим
параметром
может
быть
обеспечение
необходимого
давления
(производительность). Современным способом управления АД является
регулирование частоты подводимого напряжения, что до недавнего времени
было большой проблемой из-за высокой стоимости преобразователей частоты.
АД привода вентиляторов являются основной нагрузкой генератора
переменного тока на тепловозах и питаются от тягового генератора. В
диапазоне изменения величины и частоты рабочего напряжения двигатели
должны поддерживать номинальную мощность (необходимая развиваемая
мощность в зависимости от сезона соответственно равна 27 кВт летом и 45 кВт
зимой из-за большей плотности воздуха). Для комплектации привода
вентиляторов тепловозов при продолжительном режиме работы (S1) от сети
переменного тока частотой 100 Гц и при номинальных напряжениях 305 и 535
В предназначены АД типа 4АЖ-225. Данные расчета позволили установить
зависимость изменения максимальных, пусковых и номинальных моментов
двигателя при изменении частоты подводимого напряжения от fN = 50 Гц до fN =
100 Гц, при номинальном значении напряжения UN = const. Данные расчетов
приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Характеристики АД при частотном управлении
Частота, Гц
50
60
70
80
90
100
Пусковой момент, кН·м
5,7
4,74 4,06 3,56 3,16 2,85
Максимальный момент, кН·м
18,9 15,74 13,5 11,8 10,5 9,44
Момент при рабочем скольжении
двигателя, (при fN = 50 Гц – 11,9 9,91
8,5
7,44 6,61 5,95
номинальный момент), кН·м
Перегрузочная способность АД,
1,6
1,59
1,6
1,6
1,6
1,59
Ммах/Мном, о.е.
Момент, развиваемый при рабочем скольжении, возрастает при снижении
частоты вращения. При постоянном значении частоты вращения ротора
перегрузочная способность АД сохраняется с увеличением значения самого
момента. Поэтому для обеспечения устойчивой работы особое внимание
необходимо уделять состоянию привода вентилятора в области высоких частот.

130

РОЗРАХУНОК ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ ЛІНІЙНОГО КОАКСІАЛЬНОГО
ДВИГУНА ДЛЯ БЕЗШТАНГОВОГО НАСОСА
Юр'єва О.Ю., Бєлєнькій В.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Однією з частин обладнання для газовидобування є установка для
відкачки пластової рідини, робочим органом якої є плунжерний занурюваний
насос. В існуючих конструкціях таких насосів в якості привода
використовуються електричні двигуни різного типу та конструкцій. Для
видалення з конструкції насоса механізму, що перетворює коловий рух двигуна
у зворотно поступний рух плунжера, пропонується використовувати
коаксіальний лінійний двигун з постійними магнітами [1].
Тяговим зусиллям називається залежність електромагнітної сили від
величини лінійного переміщення бігуна. Саме електромагнітна сила змушує
бігун пересуватись. Для розрахунку обрано методику [2], в якій магнітний потік
лінійного двигуна поділяється на окремі магнітні потоки: магнітний потік, що
проходить крізь повітряний проміжок та змикається по магнітопроводу,
магнітний потік крайового ефекту, що проходить по боках магнітопроводу, та
магнітний потік розсіяння, що проходить повз магнітопровід. При переміщенні
бігуна виникає перерозподіл магнітних потоків. Тобто магнітний потік є
функцією лінійного переміщення, що впливає на величину електромагнітної
сили.
Таким чином, при переміщенні бігуна відносно статора індуктивності
розсіяння змінюються в залежності від лінійної координати, тобто саме
змінення індуктивності розсіяння впливає на змінення електромагнітної енергії,
а, отже, й електромагнітної сили.
Для розрахунку тягового зусилля пропонується розрахувати
електромагнітну силу на шести окремих ділянках руху, які відрізняють
характером розподілу магнітних потоків. Розрахунок електромагнітної сили
проводився в програмному середовищі Mathcad. За результатами розрахунків
побудована залежність електромагнітної сили від координати переміщення
бігуна, тобто тягове зусилля. В межах одного полюсного кроку електромагнітна
сила двигуна потужність 200 Вт змінюється незначно: від 1,2 кН до 1 кН. Це
свідчить про сталу роботу двигуна.
Література:
1. Вибір головних розмірів коаксіального лінійного двигуна для занурюваних насосів /
И.Н. Карпенко, Е.Ю. Юрьева // VII Університетська науково-практична студентська
конференція магістрантів НТУ «ХПІ» (26–28 березня 2013 року. Текст: матеріали
конференції: у 3-х ч. – Ч. 1 – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. –С.224.
2. Хитерер М.Я. Синхронные электрические машины возвратно-поступательного
движения / М.Я. Хитерер, И.Е. Овчинников // СПб.: КОРОНА принт, 2004.

131

СЕКЦІЯ 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ПУТИ СОЗДАНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Абрамов В.Б.
НТУУ «КПИ», г. Киев
Изоляционные жидкости давно используются, как составляющая
изоляционных конструкций электрооборудования. Решение задачи выбора
требуемой жидкости не всегда оказывается простым из-за влияния на конечный
результат взаимозависимого сочетания характеристик жидкости и характеристик
самого оборудования. Вызвано это тем, что следует принимать во внимание
условия работы, требования к надежности и массогабаритным характеристикам,
коммерческие и экологические интересы, многое другое. Наиболее широко
применяется минеральное масло, являющееся продуктом переработки нефти.
Продолжительный опыт эксплуатации позволил путем совершенствования
технологий изготовления и введения присадок существенно улучшить его
характеристики как диэлектрической и теплоотводящей жидкости. Работы и
исследования в этом направлении продолжаются, но они не устраняют ряд
проблем, обусловленных происхождением такого масла: пожароопасность,
отсутствие биоразложения, и др. Эти, а также некоторые отдельные показатели
физико-химических
характеристик
минерального
масла
приводят
к
необходимости применения в каком-то из видов или типов электрооборудования
других изоляционных жидкостей, в т.ч. их создания и совершенствования.
Существуют жидкости, которые, в сравнении с упомянутым минеральным маслом,
имеют лучшие показатели пожарной и экологической безопасности,
диэлектрической проницаемости, термоокислительной стабильности, однако иные
показатели (включая такой немаловажный, как стоимость) при этом оказываются
хуже, чем для минерального масла. Поэтому такие жидкости используются
самостоятельно в случаях, когда положительная особенность их характеристик
является главенствующей, или в качестве одной из компонент смеси
изоляционных жидкостей, способствуя улучшению необходимого для нее
показателя. Растительные масла также нашли применение в качестве
изоляционных жидкостей. Они имеют возобновляемую сырьевую базу, не
загрязняют почву (разлагаются бактериями), а после проведения специальной
очистки, становятся пригодными для использования в качестве диэлектрика в
электрооборудовании. В отличие от минеральных, растительные масла
характеризуются меньшей импульсной электрической прочностью и худшей
термоокислительной стабильностью. Поэтому, наряду с накоплением опыта их
эксплуатации, продолжаются работы по поиску вида растительного сырья,
улучшения технологии очистки и подбора присадок, обеспечивающих требуемые
потребительские показатели. Полезным здесь должно оказаться привлечение
нанотехнологий, дающих положительные результаты, в частности тогда, когда
необходимо увеличить электрическую прочность жидкостей.
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ОЦІНКА КОМУТАЦІЙНИХ ОБМЕЖУВАЧІВ СТРУМУ
Аветчин М.Ю., Довгалюк О.М., Піротті О.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Комутаційний обмежувач струму [1] є струмообмежувальним
запобіжником, який комутується в ланцюг при короткому замиканні за
допомогою вибухового пристрою, тим самим усуваючи недоліки запобіжників,
збільшуючи діапазон номінальних струмів до 6000 ампер і дозволяючи
відключати короткі замикання із струмами великої величини, більше 300
кілоампер. Швидкість відключення струмів короткого замикання такими
обмежувачами до досягнення ударного струму в межах першого напівперіоду
при несиметричних і чверті періоду при симетричних коротких замиканнях
перевершує швидкості відключення вимикачів, що зазвичай становлять від
двох до п'яти періодів, забезпечуючи струмообмеження і значне менше
значення інтеграла Джоуля. У мережах середнього вольтажу ці обмежувачі
захищають ввідні приєднання, що відходять, у тому числі трансформаторів,
генераторів, резонансних пристроїв, конденсаторів і фільтрів гармонік. Крім
того, використовуються як генераторні вимикачі для основних ланцюгів і
відгалужень на власні потреби, в схемах секціонування при паралельному
режимі роботи. Інші області використання включають одночасне застосування
з реакторами для усунення недоліків реакторів, поліпшення якості
електроенергії, підвищення рівня безпеки. Застосування комутаційних
обмежувачів струму дозволяє встановлювати розподільне устаткування з
меншими струмами електродинамічної стійкості і відключаючою здатністю,
ніж очікуваний струм короткого замикання. Спосіб визначення короткого
замикання [2], заснований на вимірі значення, а не швидкості наростання
струму, виключає помилкові відключення. Застосування комутаційних
обмежувачів струму одночасно із струмообмежувальними реакторами
забезпечує безперебійне живлення споживача, а також значно зменшує втрати
електроенергії. Кожна фаза комутаційного обмежувача струму складається з
трьох основних елементів, роз'єднувального пристрою, паралельно
підключеного плавкого струмообмежувального запобіжника і блоку логічних
схем з трансформатором струму. У нормальному режимі роботи струм тече по
мідній шині, розташованій в патроні роз'єднувального пристрою. При цьому
через паралельно підключений запобіжник проходить близько 0,1 відсотка
номінального струму внаслідок його більшого опору. Опір шини при робочому
струмі 3000 ампер складає близько 16 мікроом.
Література:
1. Поспелов Г.Е. Электрические сети и системы. Проектирование. / Г.Е. Поспелов,
В.Т. Федин - Мн. Высш. шк. - 1988.
2. Данилин А.Н. О диагностике аппаратов защиты электрооборудования от грозовых
и внутренних перенапряжений. / А.Н. Данилин // Изв. РАН. Энергетика. – 2001- №1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГИБРИДНЫХ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ
КОМПЛЕКСОВ В ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
Артюх С.Ф., Махотило К.В., Червоненко И.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Современные тенденции в мировой энергетике свидетельствуют о бурном
развитии распределенной генерации на основе возобновляемых источников
энергии и построении «умных» сетей. При этом наибольшее развитие получили
солнечные и ветровые электростанции, а исследования, проведенные за
последние 20 лет, показали, что наиболее эффективным является строительство
гибридных станций, объединяющих оба этих типа. Однако даже такое решение
не позволяет обеспечить требуемый уровень надежности потребителя от
объединенной энергосистемы, из-за непредсказуемости метеофакторов, прямо
влияющих на работу этих станций.
Для обеспечения требуемого графика работы таких гибридных
энергогенерирующих
комплексов
(ГЭК)
предлагается
использовать
гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), которые были и остаются
наиболее эффективным и, что немаловажно, экологически чистым способом
хранения энергии.
Такой способ повышения надежности питания потребителей при
использовании ГЭК, работающих на возобновляемых источниках энергии, по
нашему мнению является оптимальным для условий большей части Восточной
Европы и Украины в частности. При этом эффективность ГЭК будет зависеть
от нескольких факторов: 1) эффективности работы агрегатов ГАЭС, которую
можно повысить за счет введения режима работы с переменной частотой
вращения ротора турбины; 2) оптимальности режима работы станций в составе
ГЭК; 3) точности прогнозирования генерации на солнечной и ветровой
электростанциях; 4) оптимального подбора установленной мощностей
электростанций, входящих в состав ГЭК.
В работе были проведены исследования с помощью математической
модели, описывающей работу всех станций, входящих в состав ГЭК для
реальных условий Харьковской области. Такая модель дает возможность
проверить работоспособность энегокомплекса при условии изменения во
времени параметров нагрузки и генерации в случайном порядке.
Проведены исследования по определению оптимальной мощности всех
станций входящих в состав энергогенерирующего комплекса и решена задача
оптимизации режимов работы электростанций.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Барбашов И.В., Кулик А.С., Пономаренко С.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Решение задачи выбора оптимальной конфигурации электрической сети
на перспективу при заданном расположении источников питания и пунктов
потребления невозможно без применения математического аппарата,
позволяющего отыскивать минимум функции многих переменных при наличии
технических ограничений и с учетом динамики роста нагрузок. Для решения
такого рода задач используются два класса математических моделей [1]:
оптимизационные, с помощью которых производится построение и отбор
вариантов развития сети, которые близки к варианту с минимальными
затратами; оценочные, предназначенные для технико-экономической оценки
вариантов.
Задача выбора оптимального варианта энергетического объекта в
соответствии с современной методологией решается на основе сопоставления
конкурентоспособных вариантов по технико-экономическим показателям с
использованием критерия минимума затрат [2]. Определению техникоэкономических показателей вариантов предшествует этап выбора технических
параметров элементов сети – сечений проводов ВЛ и кабелей, номинальных
мощностей трансформаторов, схем распределительных устройств подстанций,
количества и мощности компенсирующих устройств и др. Выбор сечений
проводов ВЛ осуществляется на основе экономических критериев с учетом
технических ограничений. Сравниваемые варианты должны быть приведены к
одинаковому энергетическому эффекту и обеспечивать требуемую надежность
электроснабжения потребителей в узлах нагрузки в соответствии с их делением
на категории, установленные ПУЭ [3]. Также обязательным является
соблюдение нормативов качества электроэнергии, экологических и социальных
требований к электрическим сетям.
Литература:
1. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / В. В. Ершевич, А.
Н. Зейлигер, Г. А. Илларионов и др.; Под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро.  М.:
Энергоатомиздат, 1985. − 352 с.
2. Определение экономической эффективности капитальных вложений в энергетику.
Методика. Энергосистемы и электрические сети (ГКД.340.000.002-97) / Минэнерго Украины.
−К., 1997. – 54 с.
3. Правила устройства электроустановок. − Х. : Форт, 2009. – 736 с.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Барбашов И.В., Маджар Е.В., Шкребела А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Развитие "точных" методов расчета сложных заземлителей идет от
методов среднего потенциала и потенциала в характерной точке к методу
наведенного потенциала для расчетов электрические поля и сопротивления
эквипотенциальных сложных заземлителей в земле с двухслойной
электрической структурой. До настоящего времени этот алгоритм остается
наиболее точным из известных. Дальнейшим развитием метода наведенного
потенциала стало применение его к расчету сложных заземлителей,
расположенных в земле с многослойной электрической структурой. Была
успешно
решена
задача
расчета
электрических
характеристик
неэквнпотенциальных заземлителей с учетом собственных активных и
реактивных сопротивлений их горизонтальных протяженных электродов.
Указанные методы применимы к работе заземлителей в установившихся
режимах [1].
Расчет заземлителей в переходных режимах (стекание токов молнии и
короткого замыкания на землю), связанный с необходимостью учета
распределенных
электрических
параметров
заземлителей,
явления
поверхностного эффекта, резкой нелинейности удельного сопротивления земли
при искрообразовании и др. требует серьезной доработки. А именно эти
режимы и являются "рабочими". Кроме того, параметры электрической
структуры земли, претерпевающие сезонные изменения, сильно влияют на
точность расчета электрических характеристик заземлителей, а погрешность
экспериментальных методов может поставить под сомнение достоверность
"точных" методов. Это стимулирует развитие так называемых инженерных
методов расчета электрических характеристик заземлителей в земле с
двухслойной электрической структурой [1]. Среди таких методов следует
отметить методы коэффициентов использования и обобщенных параметров.
При проектировании целесообразно использование упрощенных подходов к
определению конструктивных параметров заземлителей по заданным
электрическим характеристикам и методы оптимизация конструктивных
параметров сложных заземлителей.
Литература:
1. Бургсдорф В. В., Якобс А. И. Заземляющие устройства электроустановок. − М.:
Энергоатомиздат, 1987. − 400 с.

136

УЧЕТ НЕЛИНЕЙНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
ГРУНТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ
ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Барбашов И.В., Сухина О.Н., Шанюк А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Заземляющее устройство (ЗУ) является неотъемлемой частью
электроустановок и обеспечивает как заданные режимы, так и необходимую
электробезопасность
обслуживания.
Основными
контролируемыми
параметрами ЗУ являются сопротивление растеканию и напряжения
прикосновения
в
определенных
точках
электроустановки.
Хотя
контролируемые параметры должны определяться при расчетных воздействиях,
во многих случаях требования к ЗУ предъявляются и контролируются в
условиях резко отличных от реальных, с последующим приближенным
приведением к расчетным условиям, определяемым токами молний и коротких
замыканий на землю.
Существующая практика проектирования ЗУ совсем не учитывает, либо
учитывает в ограниченном виде отличие их параметров по сравнению с
результатами контрольных измерений при малых токах. В то же время при
нестационарных режимах (стекание тока молнии или тока короткого
замыкания) параметры заземлителя улучшаются по сравнению с результатами
контрольных измерений, что следует использовать для упрощения конструкции
при обеспеченности нормируемых параметров в расчетном режиме. Так
стекание на землю тока короткого замыкания значением в несколько килоампер
с заземлителя подстанции небольших размеров (закрытого исполнения) может
вызвать снижение сопротивления растеканию и относительное выравнивание
электрического поля на поверхности грунта, которое является полезным и
может исключить дополнительные мероприятия по обеспечению условий
электробезопасности, необходимые при оценке напряжений прикосновения
путем пропорционального пересчета результатов измерений при малых токах
на расчетный ток замыкания.
Исследования нестационарных режимов заземлителей вследствие
нелинейности грунта в поле стекающего на землю тока короткого замыкания
дают представления о процессах в грунте и позволяют предложить расчетную
методику определения сопротивления RКЗ. В свою очередь это приведет к
разработке рекомендаций по конструкциям ЗУ подстанций, обеспечивающим
заданные значения RКЗ в расчетных режимах.
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ
Барбашов И.В., Сухина О.Н., Шанюк А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для современных городов характерна высокая плотность застройки,
повышенная этажность жилых и общественных зданий, значительное
количество комунально-бытовых и промышленных предприятий, развитая
инфраструктура электрифицированного транспорта. Развитие систем
электроснабжения городов связано с ограниченной возможностью выбора трасс
линий электропередачи и площадок подстанций вследствие большой ценности
городской территории, а также с повышенными архитектурно-эстетичными
градостроительными требованиями к элементам сооружаемой электрической
сети.
Размещение на территории городов современной промышленности с
широким
использованием
электроники,
вычислительных
центров,
робототехники, наличием в городах метрополитенов, больших спортивных и
зрелищных комплексов с массовым скоплением людей требует высокой
надежности систем электроснабжения. В настоящее время тенденция роста
электропотребления в городах связана не только с увеличением числа жителей
и развитием промышленности, но и с беспрерывным проникновением
электроэнергии во все сферы жизнедеятельности населения, что требует
систематического расширения электрических сетей городов.
Также актуальна задача реконструкции и модернизации физически и
морально устаревших сетей. Развитие городских систем электроснабжения
включает направления: повышение номинального напряжения и исключение
промежуточных трансформаций, создание высоковольтных кольцевых сетей в
сочетании с глубокими вводами 110 кВ, применение преимущественно
кабельных линий со СПЭ изоляцией, использование в ТП 10/0,38 кВ и
понижающих
ПС
110/10
кВ
современного
малогабаритного
герметизированного оборудования. Важное значение имеют мероприятия по
регулированию напряжения и обеспечению его качества, а также снижение
потерь электроэнергии в распределительных и питающих сетях всех ступеней
напряжения. Все указанные вопросы рационального выполнения городской
системы электроснабжения имеют технико-экономический характер и их
решение должно базироваться на результатах соответствующих расчетов и
обоснований.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХИЩЕНИХ ДРОТІВ – ШЛЯХ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ
РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
Безпрозванних Г.В., Ільченко К.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розподільчі електричні мережі напругою 0,4 – 35 кВ знаходяться в
експлуатації більше 50 років, при цьому більше 40% ліній електропередач
знаходяться в незадовільному стані та потребують капітального ремонту,
реконструкції та заміни. Спостерігається зростаюча тенденція до переходу від
традиційних технічних рішень обладнання до інноваційних із застосуванням
нових технологій, конструкцій і матеріалів. Одним із таких напрямків є
впровадження захищених проводів при будівництві та реконструкції
повітряних ліній електропередач (ПЛЕП). Серед переваг впровадження
захищених дротів в електричні мережі слід відзначити зниження кількості
однофазних та міжфазних коротких замикань, підвищення безпеки при
експлуатації, зниження числа відключень на ПЛЕП по причині переплутування
фазних проводів. Полімерна зшита поліетиленова ізоляція в таких випадках
перешкоджає виникненню коротких замикань при взаємному короткочасному
торканні фазних проводів, а також траверс. Для підвищення електричних та
механічних характеристик, надійності проводів в умовах підвищених
експлуатаційних впливів використовуються багатошарові захисні оболонки.
Застосування полімерної ізоляції в 2r=13конструкції
захисних проводів
mm
дозволяє зменшити напруженість електричного поля (рис. 1б) в порівнянні з
неізольованими дротами (рис. 1а), що суттєво підвищує безпеку експлуатації
ПЛЕП.
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Рисунок 1 – Порівняння розподілу напруженості поля в системі трьох
неізольованих дротів (а) та захисних проводів з товщиною ізоляції 2,3 мм (б)
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ОСОБЛИВОСТІ СТАРІННЯ ЗАХИСНИХ ОБОЛОНОК
САМОУТРИМНИХ ДРОТІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Безпрозванних Г.В., Москвітін Є.С., Резніченко В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Досвід експлуатації самоутримних дротів та захищених проводів в
умовах підвищеної вологості та частого випадіння осадків у вигляді льодяного
дощу показує, що полімерна поверхня схильна до змочування та утворення на
поверхні відкладень у вигляді ожеледиці. На процес змочування полімерної
поверхні впливають хімічна структура та мікрорельєф поверхні захисної
оболонки. Перш за все, технологічні фактори та рецептура кабельних
композицій в значній мірі впливають на змочування поверхні. На етапі
виготовлення (екструдування) полімерної оболонки на інфрачервоних спектрах
поглинання поліетилену силанольної зшивки з’являються глибокі смуги на
довжині хвилі 1720 1/см та 1100 1/см, що обумовлені утворенням карбонільних
та ефірних груп відповідно. При експлуатації для зістарених зразків в
інфрачервоних спектрах поглинання виникають змінення, обумовлені
побічними продуктами старіння: гідропероксидів, складних ефірів, карбонових
кислот та кетонів, які є індикаторами протікання процесу окиснення полімерної
захисної оболонки. Окиснення поліетилену призводить до підвищення
гідрофільності поверхні поліетилену. На технологічній стадії також можливо
утворення дефектів у вигляді повітряних вкраплень внаслідок виходу водяної
пари та інших газів, як побічних продуктів технології зшивки поліетилену. При
експлуатації гідрофільність полімерної захисної оболонки підвищується
внаслідок зростання шорсткості поверхні, завдяки чому складаються
сприятливі умови для формування міцних зв’язків водяної плівки з поверхнею
полімерного матеріалу захищених проводів та утворення суцільних водяних
плівок. Шорсткість поверхні призводить до зростання електростатичних сил та
підвищення інтенсивності проникнення вологи в структуру полімерної
оболонки внаслідок вологопроникності полімерних матеріалів. При переході
від позитивних до негативних температур оточуючого середовища характер
відкладання льоду на поверхні захищених дротів визначається в значній мірі
швидкістю протікання процесу адгезії крапель води, снігу та льоду до
полімерної оболонки. Ці процеси залежать від мікрорельєфу та структурних
властивостей матеріалу захисної оболонки, що вносить суттєві уточнення в
умови утворення ожеледиці на поверхні захищених дротів в порівнянні з
неізольованими дротами.
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ЗМІНА В ЧАСІ РОЗПОДІЛУ НАПРУЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ
НА ГРАНИЦІ РОЗДІЛУ ДВОХ ПЛАСКИХ ЗІСТАРЕНИХ
ДІЕЛЕКТРИКІВ
Бойко А.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Зміна в часі при прикладеній постійній напрузі U напруженості
електричного поля на границі розділу двох пласких ізотропних діелектриків з
електродами визначається
d1  (  2 1   1  2 )
2
E1t  U
U
e t /  ,
 1d 2   2 d1
(  1d 2   2 d1 )  (  1d 2   2 d1 )
1
d 2  (  1 2   2 1 )
E2 t  U
U
e t /  ,
 1d 2   2 d1
(  1d 2   2 d1 )  (  1d 2   2 d1 )
де ε1, ε2 , γ1 та γ2 – діелектрична проникність та питома провідність кожного з
діелектриків товщиною d1 та d2 відповідно.
На рис. 1 представлено розподіл напруженості електричного поля в
двошаровій ізоляції товщиною 1,5 мм кожна при прикладеній постійній напрузі
U=6 кВ при незначній різниці між електрофізичними параметрами діелектриків
(ε1 =2,3, ε2=2,9, γ1 =2∙10-14 См/м, γ2=5∙10-13 См/м).
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Рисунок 1 – Зміна в часі напруженості електричного поля при
накопиченні поверхневого заряду на границі двох пласких діелектриків
відповідно до теорії Максвелла – Вагнера
Накопичення поверхневого заряду спотворює електричне поле в
порівнянні з випадком ідентичності електрофізичних властивостей двошарової
ізоляції: напруженість електричного поля збільшується практично в два рази
для ізоляції з меншою діелектричною проникністю та зменшується до нуля для
діелектрика з більшою діелектричною проникністю.
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ З
ЄВРОІНТЕГРАЦІЄЮ
Бондаренко В.О., Бондаренко Р.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Як вже давно відомо, 27 червня 2014 року Україна підписала угоду про
асоціацію з ЄС, тим самим остаточно обравши свій шлях подальшого розвитку.
У зв′язку з цією подією перед нашою країною повстало багато завдань,
пов′язаних з необхідністю поступового переходу до стандартів ЄС задля
подальшої Євроінтеграції. Для реалізації цих завдань необхідно змінювати
стандарти у багатьох галузях виробництва, у тому числі й у енергетичному
секторі України. Так, постає задача інтеграції ОЕС України в Європейську
мережу системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E).
На даний момент ОЕС України працює в паралельному режимі з
електроенергетичними об’єднаннями Республіки Білорусь, Республіки
Молдови, Російської Федерації (ОЕС Центру, ОЕС Півдня), окрім так званого
«острова Бурштинської електростанції» (включає Бурштинську ТЕС, Калуську
ТЕЦ та Теребле-Рікську ГЕС), який синхронізовано з ENTSO-E.
Експортні поставки з «острова Бурштинської електростанції»
здійснюються максимальною величиною до 650 МВт. Подальше збільшення
експорту електроенергії з України до країн Європейського Союзу можливе
шляхом переходу на синхронну роботу ОЕС України з енергооб’єднанням
ENTSO-E. Синхронізація ОЕС України з ENTSO-E буде представляти собою
комплекс заходів, пов′язаних, насамперед, із питаннями регулювання частоти
та потужності, гнучкого регулювання режимів та розроблення протиаварійної
автоматики. За прогнозами фахівців синхронізація Української ОЕС з ENTSO-E
можлива вже у 2018-2019. Для інтеграція Української ОЕС в ENTSO-E
необхідно провести роботи з ремонту, реконструкції та модернізації багатьох
елементів енергосистеми, які вже відпрацювали свій ресурс. Також необхідно
провести комплекс робіт з будівництва нових магістральних мереж, а для
підвищення надійності роботи вже існуючих та збільшення пропускної
спроможності контрольованих перетинів, позбавлення підстанцій магістральної
мережі від нехарактерних для них функцій необхідне будівництво розподільчих
мереж.
Слід також відзначити, що існує можливість поетапного інтегрування
частинами енергосистеми, наприклад шляхом реалізації створення енергомосту
в Європу від Хмельницької АЕС. Підключення Української ОЕС до ENTSO-E
можливе островами (за прикладом «острова Бурштинської електростанції»), але
більш бажаним є варіант переходу на паралельну роботи одразу усієї ОЕС. Для
реалізації синхронізації та збільшення експортних потужностей є доречним
будівництво нових вставок постійного струму (ВПС), та усунення «вузьких
місць» в енергосистемі, що в свою чергу позитивно вплине на подальший
розвиток електричних мереж усієї України.
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ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Бондаренко В.Е., Черкашина В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для оценки статистических характеристик распределения относительного
значения сечений проводов воздушных линий (ВЛ) 10кВ были построены
статистические ряды и введена гипотеза: Н0 – закон распределения
исследуемой статистики логарифмически нормальный.
Логарифмически нормальное распределение определяется двумя
параметрами: j0 и σ. Величина lg j0 представляет собой математическое
ожидание случайной величины m  lg j , а σ ee среднеквадратическое
отклонение [1]. По параметрам распределения была определена вероятность
частоты попадания (Рi) случайной величины (j) в интервале значений (li).
Результаты расчета представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Статистический ряд для расчетных значений ВЛ 10 кВ
li
0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5

Pi *
li
Pi

*

0,067

0,156

0,205

0,165

0,134

0,5 0,6
0,080

0,6 0,7
0,076

0,7 0,8
0,045

0,8 0,9
0,031

0,9 1,2
0,053

Для анализа критерия по статистическому ряду (табл. 1) было задано:
число степеней свободы n=k–2=10–2=8; уровень значимости α=0,05. Для
проверки гипотезы был использован критерий Пирсона (χ2):
k

2

 N


i 1

( Pi *  Pi ) 2
,
Pi

(1)

где N = 125 – совокупность случайных чисел; k – число интервалов; Pi * –
соответствующая частота появлений; Рi – вероятность попадания случайной
величины на интервале [1].
Расчет по (1) дал значение критерия Пирсона χ2 = 10,41. Критическая
статистика Пирсона для n = 8 и α = 0,05 имеет значение χ2=15,51 [1]. Поскольку
величина 10,41 < 15,51 принимается решение: γ 0– основная гипотеза не
отвергается.
Литература:
1. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке.
Методы планирования эксперимента -М.: Мир, 1981. - 520 с.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕЧЕТКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ ГАЗОВ
Бондаренко В.Е., Шутенко О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В процессе выполнения исследований, была разработана, обучена и
протестирована нечеткая нейронная сеть, которая на основе обработки
подаваемых на вход значений концентраций растворенных в масле газов,
возвращает возможное состояние трансформатора, а именно «нормальное»-1,
«подозрительное»-2, «дефектное»-3. В качестве решающего правила
использовались рекомендации приведенные в СОУ-Н ЕЕ 46501:2006.
Выполненная проверка сети на независимой выборке показала, что
разработанная сеть безошибочно распознает трансформаторы, не имеющие
дефектов и дефектные трансформаторы у которых концентрации газов
превысили граничные значения. В тоже время при тестировании на
трансформаторах, не имеющих дефектов, но у которых из-за внешних
воздействий концентрации газов превысили граничные значения, сеть дала
максимальное число ошибочных диагнозов (рис. 1). Также сеть не выявила ни
одного дефектного трансформатора, на ранней стадии развития дефекта, когда
концентрации газов находились в области допустимых значений.

Рисунок 1 – Результаты тестирования сети для бездефектных
трансформаторов, у которых концентрации газов превысили свои граничные
значения.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование
нейронных сетей для интерпретации результатов хроматографического анализа
растворенных в масле газов, имеет ограничения, которые во многом
определяются используемым алгоритмом распознавания.
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НОВА КОНЦЕПЦІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОМПЕНСАЦІЮ
РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ВСІХ
ПРИЗНАЧЕНЬ
Владимиров Ю.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Автором цього докладу неодноразово доводилось, як теоретично, так і на
конкретних прикладах, що покласти усю відповідальність за компенсацію
реактивної потужності в електричних мережах на споживачів електричної
енергії шляхом введення карних санкцій передбачених запровадженої діючої
«Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між
електропередавальною організацією та її споживачами» є хибним шляхом і
крім того шкідливим для розвитку електричних мереж в цілому.
Споживачі електричної енергії повинні відповідати за перетікання
«реактивної електроенергії» тільки по показникам систем обліку споживання
електричної енергії (в т.ч. реактивної) можливо з урахуванням стаціонарності
споживання. Питання компенсації реактивної потужності у своїх мережах
споживач вирішує самостійно, виходячи лише із своїх міркувань (інтересів).
Слід зазначити, що при розрахунку плати за реактивну потужність для
споживачів, недопустимо застосовувати будь які коефіцієнти наштальт «ЕЕРП
– економічний еквівалент реактивної потужності», на які споживач не має
ніякого впливу.
Вся відповідальність за компенсацію реактивної потужності мережах
електропостачальних організацій повинна бути на них, для цього передумовою
видання ліцензії на їх діяльність це повинно бути обумовлено. Для реалізації
цієї діяльності повинні бути заохочені всі кошти здобуті, як платня за
реактивну «електроенергію» від споживачів. При необхідності залучення
генерації реактивної потужності від споживача це повинно бути закріплено
двостороннім договором між споживачем та електропостачальною
організацією, при цьому укладання цього договору не є обов’язковим для
споживача. У будь якому випадку електропостачальна організація повинна
забезпечити у точці розподілу своєї мережі та мережі електропередавальної
організації (якими є лише магістральні мережі енергосистем) «нульовий»
перетік реактивної потужності, чи передбачений технічними умовами на
приєднання.
Компенсація реактивної потужності у мережах електропередавальних
організацій енергосистем, обумовлена підтримкою напруг у вузлах мережі,
підвищенням пропускної спроможності ліній та іншим, є прерогативою лише
цих організацій.
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ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ АКТИВНИХ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Гапон Д.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічній інститут», м. Харків
При виконанні вимірів якості електричної енергії поблизу бурової
установки, розташованої на Кобзівському родовищі в Краснодарському районі
виявлено аномально високі рівні вищих гармонік. Джерелом спотворень є
частотний привід двигуна, з активним коректором коефіцієнта потужності,
застосований на буровій установці. Останнім часом подібні пристрої все
частіше знаходять застосування на напругах 3-11 кВ, при цьому, згідно з
більшістю публікацій, сприяють поліпшенню показників електроспоживання.
Заміри показали підвищений рівень 17 (4,62%) і 19 (2,31%) гармонік, а також
наявність ще більш високочастотних складових, таких як 73 гармоніка з рівнем
0,3%. З'ясувати їх походження можна розглянувши принцип дії подібних
пристроїв.
Можна припустити, що наявність складових 850-950 Гц пов'язана з
базовою частотою ШІМ, а частота 3650 Гц є чотириразовим щодо базової,
тобто в приладі використовується чотири силових осередки на кожну вихідну
фазу. Жоден з виробників не вказує на можливість появи 17 гармонійної
складової з амплітудою більше 2 відсотки в будь-якому режимі роботи
пристрою. Але в багатьох випадках передбачена можливість використання
пристрою навіть за умови виходу з ладу частини силових осередків.
Припускаємо, що саме такий випадок і був виявлений в ході вимірювань.
Також можливі випадки неправильної роботи системи управління
перетворювача або виникнення резонансних явищ.
Таким чином, використання пристроїв з активними випрямлячами в деяких
випадках призводить до погіршення якості електричної енергії. При розробці і
впровадженні нормативної бази та стандартів ПКЕ слід врахувати можливі
наслідки поширення подібних приладів з активними перетворювачами і
розширити діапазон нормованих гармонійних складових не менше, ніж до 200
гармоніки, тим більше, що реалізація подібних вимог на сучасній апаратної базі
не є проблематичною. Також доцільно провести ряд досліджень щодо взаємодії
подібних пристроїв з іншими елементами енергосистеми, в тому числі, і на
можливість виникнення резонансних явищ.
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ЛІНІЙНИЙ АУДІОКАБЕЛЬ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ МІКРОФОНУ
Голик О.В., Олійник І.Ю., Демчук В.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В останні роки вимоги до якості та економії енергії помітно підвищилися.
У зв'язку з цим отримали поширення новітні системи цифрового контролю, які
використовуються в кондиціонерах і освітлювальних системах. Проте дроти
використовувані в цих системах, генерують імпульсний електромагнітний шум,
який в достатній мірі впливає на дуже чутливі сигнали в мікрофонних лініях.
Мікрофонні кабелі виготовляються з розрахунку на передачу сигналів,
спектр яких лежить в межах від 1/100 В (10 мВ) до 1/1000000 (1 мкВ). Одна
маленька неполадка в електропроводці або помилка при виборі кабелю ─ і ціла
мікрофонна система перетворюється на антену, що збирає навколишній
електромагнітний шум. Двопровідний мікрофонний кабель потрібний там, де
шум не є дуже помітним чинником, і передавані по ньому аудіо сигнали
порівняно великі: від - 20 до 0 дБ. Двопровідний кабель має дві переваги: він
має невеликий діаметр і низьку вартість.
Звичайно, якщо критерієм вибору є не лінійний рівень, а рівень сигналу
мікрофону, то замість двопровідного кабелю краще використати кабель типу
StarQuad (квадропольный), наприклад Canare L - 4e6s
Були розраховані у пакеті MatLab важливі характеристики кабелю —
залежність згасання від частоти (рис.1) та залежність хвильового опору від
частоти. На основі розрахунків зроблені висновки у необхідності використання
кабелів на високій частоті. Особливо доцільна зона на частоті 106 – 107 Гц.

Рисунок 1 – Залежність згасання від частоти
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УСТРАНЕНИЕ КОРОННОГО РАЗРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЗА СЧЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ
СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ
Гурин А.Г., Гонтарь Ю.Г., Пономарева А.П., Сокол С.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Полупроводящие покрытия широко используются для выравнивания
напряженности электрического поля по поверхности электрической изоляции
при наличии электродов с острыми кромками. Рассматривается возможность
определения длины покрытия полупроводящим слоем при условии снижения
поверхностного напряжения до уровня меньше напряжения возникновения
короны на конце покрытия. Длину покрытия определяют по зависимости
l

где

2
2U
ln
,
  r1  c1 U 1max

l – длина полупроводящего покрытия, см;
ω – круговая частота, 1/с;
r1 – удельное поверхностное сопротивление полупроводящего слоя, Ом;
с1 – удельная емкость поверхности изоляции, Ф/см2;
U – максимальное значение приложенного напряжения, кВ;
U1max – максимально допустимое напряжение в конце покрытия.

В работе с помощью программ Comsol multiphisics и Solid Works
исследовались различные варианты применения полупроводящих покрытий при
выравнивании напряженности электрического поля вдоль стержня
турбогенератора на выходе из паза статора, а также вдоль пути утечки по
поверхности линейного подвесного изолятора.
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
КОНЦЕВЫХ РАЗДЕЛОК СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ
Гурин А.Г., Гонтарь Ю.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Концевые разделки силовых кабелей мощных электрофизических
установок для экспериментальных и технологических целей являются наиболее
уязвимыми при воздействии на изоляцию различных эксплуатационных
факторов. Снижение электрических и механических свойств внутри и на
поверхности изоляции происходит за счет образования микродефектов
вследствие неравномерного распределения внутренних механических
напряжений, увеличения аморфной фазы полиэтилена в зоне повышенной
напряженности электрического поля, разрыхления структуры полимера.
Применение токосъемников при параллельном включении кабелей
ошиновки с винтовыми прижимными устройствами показывает, что, стремясь
снизить переходное сопротивление контакта между экраном и электродами
токосъемника, способствует локальному повышению давления и смятию
полимерной изоляции. Это вызывает в местах прижима контакта увеличение
радиальных механических напряжений. Переход поверхностного слоя изоляции
кабеля в аморфную фазу снижает его электрические и механические
характеристики,
способствуя
созданию
микродефектов.
Развитию
микродефектов способствует также влага и температура нагрева изоляции при
протекании больших импульсных токов.
Учитывая влияние перечисленных факторов на процесс старения
изоляции в местах разделки можно сделать вывод, что при проектировании
необходимо принять меры по выравниванию напряженности электрического
поля, созданию условий получения контактных нагрузок, не превышающих
упругие свойства полиэтилена, защита от попадания влаги и действия нагрева
протекающим импульсом тока.
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ВИЗНАЧЕННЯ ДЕМПФУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Гурин А.Г., Москвітін Є.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
При створенні електричної ізоляції електрофізичних пристроїв ударної дії
з метою одержання уніполярних імпульсів з мінімальними високочастотними
похибками впливу необхідно використати демпфуючі властивості
електроізоляційних матеріалів. В цьому випадку матеріал електричної ізоляції
виконує не тільки пряме призначення, а і виконує функції демпфера збуджених
коливань, тобто сприяє розсіюванню енерргії імпульсів завад. Ці властивості
електроізоляційних матеріалів важливо також враховувати при створенні
вимірювальних і генеруючих пристроїв та направленого випромінювання
акустичних імпульсів.
Створено прилад, в якому використано спосіб вимірювання механчних
властивостей полімерних матеріалів методом вимушених крутильних коливань.
Генератор генерує синусоїдальні механічні імпульси в діапазоні від 2 до 16 Гц.
Частота та амплітуда коливань вимірюється на вимірювальній шкалі по світовій
точці. Про зміни механічних параметрів при різній частоті збудження
визначають вимірюванням амплітуди коливань маятника з випробувальним
зразком.
Даний прилад дозволяє також визначити демпфуючі властивості
полімерних захисних покрить шляхом порівняння експериментальних даних
зразків з покриттям і без нього.
Експериментально досліджені демпфуючі властивості ПВН И40-13,
текстоліту марки А та картону марки Б. Для створення однонаправленого
випромінювання гідроакустичного імпульса поверхня електродинамічного
випромінювача покривалась шаром епоксидного компаунду з демпфуючим
наповнювачем
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ ЛЭП
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ БУДУЩЕГО В ЭНЕРГЕТИКЕ
Данильченко Д.А., Яковенко И.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Передача электроэнергии от электростанции к потребителям—
одна из важнейших задачэнергетики. Электроэнергия передаётся преимущественно по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) переменного тока
с
частотой 50Гц. Необходимость передачи электрической энергии связана с тем,
что потребитель может находится на большом расстояние от станции. Это
вносит ряд факторов, таких, например, как наличие энергоресурсов, их вид,
запасы и возможности транспортировки, природные условия, возможность
работы в составе единой энергосистемы и т.п. Часть таких электростанции
оказываются существенно удалёнными от основных центров потребления
электроэнергии. От эффективности передачи электроэнергии на расстояние
зависит работа единых электроэнергетических систем охватывающие
обширные территории. В этом случае появляется необходимость увеличивать
пропускную способность линии, что бы рациональнее использовать
существующие ЛЭП и электростанции.
Одним из известных способов увеличение пропускной способности
линии является изменение параметров электропередачи при воздействие на
волновое сопротивление линии.
При частоте в 50 Гц волновая длина линии составляет 6000 км, при этом
максимальная передаваемая мощность достигается на длине 6000 км. Это
видно из формулы:
l  c/ f ,
где l – волновая длинна линии, с – скорость света (3*108 м/c), f –частота
электрической сети для которой ведется расчет.
Новым способом передачи электрической энергии является изменение
частоты под определенную длину линии, что позволит достичь максимальной
мощности на другой длине, и при этом эквивалентное сечение фазного провода
потребуется меньше чем при частоте 50 Гц.
Такой способ передачи электрической энергии предполагается
использовать на линиях большей протяженности отходящих от шин мощных
станций. Для изучения этого явления была собрана установка для создания
высокочастотных колебаний на основе LС-резонанса (трансформатор Теслы).
На данном этапе проводится регулировка и настройка на резонанс колебаний в
первичном и вторичном контуре трансформатора.
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ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Довгалюк О.Н., Гук А.Я.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Характерной
особенностью
установившегося
режима
работы
электроэнергетической системы (ЭЭС) является постоянное наличие случайных
возмущений – малых по величине, обусловленных случайным характером
изменения нагрузки, а также интенсивных (больших по величине), связанных с
повреждением и отключением генерирующего и передающего электроэнергию
оборудования. В связи с этим обеспечение статической устойчивости является
одной из важных задач при проектировании и эксплуатации ЭЭС.
Расположенная на территории Харьковской области ЭЭС характеризуется
соизмеримыми по величине значениями мощности потребителей и генерации.
В такой ЭЭС могут возникать ситуации, при которых загрузка межсистемных и
внутрисистемных линий электропередачи (ЛЭП) может превысить предельное
значение, следствием чего будет нарушение устойчивости параллельной
работы генераторов электростанций отдельных частей ЭЭС по отношению друг
к другу. Дополнительная актуальность рассматриваемого вопроса связана с
перспективами развития энергетики Украины и ориентацией на западных
партнеров с более высокими требованиями к качеству электрической энергии.
Для решения поставленной задачи рассматривались основные
генерирующие источники, расположенные на территории Харьковской
области, с учётом перспективы реконструкции существующих блоков. Были
определены эквивалентные расходные характеристики и значения оптимальных
мощностей станций для обеспечения экономичных условий работы ЭЭС.
В рассматриваемой ЭЭС выделено сечение, связывающее передающую и
приемную части ЭЭС. Определены значения параметров режима ЭЭС, анализ
значений которых показал, что все перетоки мощности по ЛЭП и уровни
напряжения в узлах находятся в допустимых диапазонах.
В результате утяжеления режима определены границы области
статической устойчивости и рассчитаны коэффициенты запаса статической
устойчивости рассматриваемой ЭЭС по мощности в сечении К Р и по
напряжению в узлах нагрузки КU , значения которых составили К Р = 26,84 % и
КU = 16,94 %. Их сравнение с минимальными нормируемыми значениями
позволило сделать вывод о том, что рассматриваемая система работает с
небольшим запасом устойчивости и требует повышения этих показателей для
обеспечения необходимых условий работы ЭЭС.
Таким образом, на основании проведенного анализа режимов работы ЭЭС,
расположенной на территории Харьковской области, выполнена оценка запаса
статической устойчивости системы и обоснована необходимость разработки и
внедрения мероприятий по повышению устойчивости для улучшения качества
и повышения надежности работы рассматриваемой ЭЭС.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
Довгалюк О.Н., Загайко М.В., Саидов Ш.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Значительная часть электрической энергии в Украине вырабатывается на
тепловых электростанциях (ТЭС), большинство из которых относится к
базовым или полупиковым. Современная ТЭС – это сложное предприятие,
включающее большое количество различного оборудования, к надежности и
эффективности функционирования которого предъявляются высокие
требования. Особенностью работы электрических станций в составе
электроэнергетической системы (ЭЭС) является то, что общее количество
электрической энергии, вырабатываемой ими в каждый момент времени,
должно полностью соответствовать потребляемой энергии. Основная часть
электрических станций работает параллельно в объединенной энергетической
системе, покрывая общую электрическую нагрузку системы. Это усложняет
управление режимами работы таких объектов и требует дополнительного
решения вопросов обеспечения устойчивости. Кроме того необходимо
контролировать параметры режима ЭЭС и показатели качества
вырабатываемой электрической энергии. Для обеспечения требований к
режиму ЭЭС на каждой ТЭС требуется решать следующие основные задачи:
регулирование частоты вращения турбин для обеспечения уровня частоты в
системе; выбор состава работающих агрегатов и коэффициентов их загрузки
для обеспечения экономичного режима выдачи мощности; регулирование
мощности турбин для обеспечения требуемого диапазона частоты в
энергосистеме, обеспечения статической устойчивости и предотвращения
асинхронного режима; осуществление пуска, синхронизации с сетью,
нормального останова энергоблоков для обеспечения параллельного включения
генераторов в объединенной энергетической системе; регулирование
возбуждения генераторов для обеспечения требуемого уровня напряжения;
учет расхода топливно-энергетических ресурсов на собственные нужды и
отпускаемой электрической и тепловой энергии для обеспечения
эффективности технологического процесса; непрерывный контроль качества
производимой электроэнергии и т.д. В общем случае эти задачи очень сложны,
требуют применения системного подхода, охватывают большое количество
контролируемых элементов и параметров, процессы настолько быстротечны,
что необходимым условием при их решении является применение автоматики.
Анализ особенностей работы современных ТЭС позволяет сделать вывод
о том, что для обеспечения необходимых условий работы ЭЭС помимо
диспетчерского управления на ТЭС применяются комплексы автоматического
управления, включающие в себя подсистемы автоматик нормального режима и
противоаварийной автоматики. Используя общую приборную базу, эти
подсистемы решают свои локальные задачи и в рамках общего алгоритма
обеспечивают также решение различных задач комплекса автоматики.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ
Довгалюк О.М., Снігур К.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сучасні тенденції розвитку електроенергетики, а також критичний
технічний та фінансовий стан енергоринку України вказують на необхідність
його реформування. Для цього необхідно замість діючої моделі «єдиного
покупця» (пулу), базовим принципом якої є визначення середньої ціни на
електроенергію (ЕЕ) для всіх постачальників, впровадження нової прогресивної
та конкурентної моделі енергоринку – двосторонніх договорів та балансуючого
ринку (ДДБР). Ключові відмінності обох енергоринків представлені в табл. 1.
Таблиця 1 – Ключові відмінності старого і нового енергоринків України
Модель
Характеристика
 Вся ЕЕ продається через пул за централізованим ціноутворенням;
 Єдина ціна для кожної години;
 Ціноутворення на основі сумарного графіку споживання, але деякі
Пул
виробники отримують регульовану ціну;
 Заявка формується як точка на реальному графіку витрат;
 Централізоване складання графіку Системним оператором.
 Більшість ЕЕ продається за двосторонніми договорами з
індивідуальним визначенням ціни;
 Кожної години може бути прийнято кілька цін, заявок і пропозицій;
ДДБР
 Різні ціни небалансу – для випадків дефіциту та перевиробництва;
 Окремі ціни заявок і пропозицій;
 Самостійне складання графіків виробниками.
Впровадження нової моделі енергоринку передбачається проводити з
урахуванням світового досвіду функціонування енергоринків, особливостей
сучасного стану і перспектив розвитку енергетики України. Процес
реформування енергоринку планується здійснювати поетапно для забезпечення
максимально плавного процесу переходу. На кожному з етапів буде проходити
впровадження одного з елементів ДДБР, починаючи з 20% на першому етапі, на
другому - до 40%, на третьому - до 70%, четвертий етап буде характеризуватися
повним відкриттям нової моделі енергоринку.
На шляху переходу енергоринок України зазнаватиме фундаментальних
змін: припинення централізованої диспетчеризації виробників, підвищення
ефективності виробників у змаганні за укладання двосторонніх контрактів та за
надання вигідних заявок на балансуючий ринок, стануться зміни у процесі
складання графіків і диспетчеризації, у регулюванні небалансами потужності та
сплаті учасниками енергоринку за спричинені небаланси. В результаті
реформування енергоринок України повинен стати подібним до ринків
електроенергії більшості європейських країн.
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Довгалюк О.М., Хохлова А.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Постійне подорожчання енергоресурсів призводить до необхідності їх
жорсткого контролю, обмеження і зниження їх частки в собівартості продукції.
Вирішення цих проблем пов'язано з впровадженням нових енергозберігаючих
технологій, серед яких одним з результативних на сьогоднішній день є
автоматизований енергооблік, що дозволяє звести до мінімуму всі
непродуктивні витрати енергоресурсів, а процес енергоспоживання
максимально гармонізувати з процесом вироблення і розподілу енергоресурсів.
У зв'язку з цим впровадження автоматизованих систем контролю та обліку
енергоресурсів (АСКОЕ) є важливим напрямком підвищення ефективності
роботи будь-якого підприємства. Сучасні АСКОЕ є масштабними системами,
які виконують одночасно вимір і облік кількості енергії і енергоресурсів різного
роду по територіально розподіленим точкам обліку і працюють в реальному
часі з подальшою передачею інформації по ієрархічним рівням. Структурно
сучасні АСКОЕ підприємств включають три основних рівня: нижній (первинні
вимірювальні прилади), середній (спеціалізовані вимірювальні системи або
багатофункціональні програмовані перетворювачі з вбудованим програмним
забезпеченням обліку) і верхній (персональний комп'ютер зі спеціалізованим
програмним забезпеченням АСКОЕ). Основними принципами технічних
рішень при створенні АСКОЕ є: модульність; максимальна уніфікація;
можливість нарощування по точках і структурам обліку; використання серійних
інтерфейсів і відкритих протоколів; застосування вітчизняних і зарубіжних
технічних засобів, що серійно випускаються; застосування цифрових методів
обробки інформації. Для підприємств впровадження АСКОЕ дозволяє
здійснити такі енергозберігаючі заходи: перехід на розрахунок за більш
вигідним тарифом; збільшення точності обліку і зниження ризику штрафів;
оптимізація режиму роботи виробництва. При цьому оцінка економічної
ефективності впровадження АСКОЕ проводиться з урахуванням часу і
величини всіх сумарних витрат на впровадження АСКОЕ (В), а також сумарної
величини отриманої економії (Е): Еф АСКОЕ ( t )  В( t )  Е ( t ) .
Виконаний аналіз особливостей впровадження АСКОЕ та оцінки
економічної ефективності даного заходу показав, що величина економічного
ефекту від використання АСКОЕ досягає по підприємствах в середньому 1530% від річного споживання енергоресурcов, а окупність витрат на
впровадження АСКОЕ відбувається за 2-3 квартали.
Отже, сучасні АСКОЕ є дієвим інструментом, що дозволяє економічно
обґрунтовано розробляти і здійснювати комплекс заходів з енергозбереження та
своєчасно його коригувати в умовах мінливого економічного середовища.
155

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ДЛЯ КРИОБИОЛОГИЧЕСКИХ
СОСУДОВ
Жунь Г.Г., Качало С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Криобиологические
сосуды
Дьюара
широко
используются
в
животноводстве в новой технологии размножения высокоподистого
крупнорогатого скота методом искусственного оплодотворения. Используемые
для этого генетические материалы длительно хранятся в среде жидкого азота в
криобиологических сосудах. Производство жидеого азота и его
транспортирование на племенные станции (пункты искусственного
оплодотворения) требуют значительных энергозатрат. Поэтому к теплозащите
из экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) в криобиологических сосудах
предъявляются повышенные требования к их эффективности.
Методами совершенствования данной ЭВТИ являются технологии ее
машинного изолирования, термовакуумная дегазация, а также выбор
низкотеплопроводных материалов.
В настоящей работе рассматривается метод совершенствования
теплозащитных слоев ЭВТИ на криобиологических сосудах путем уменьшения
контактно-кондуктивной
составляющей
теплопроводности
λэф
для
используемых прокладочных материалов их пуклированием. В результате
суммарный коэффициент теплопроводности (λэф) ЭВТИ и потери жидкого азота
из криососудов уменьшаются на 15–20%.
Литература:
1. Zhun G.G. A shildless method for cryogenic cold-vapor supply usage: Theory and
practice / G.G. Zhun, V.F. Getmanets, P.S. Yurchenko // Cryogenics.- 1990.- N 39.- P. 985-987.
2. Жунь Г.Г. Исследование особенностей тепломассообменных процессов в
теплозащите криососудов для улучшения ее характеристик. / Г.Г. Жунь // Авиационнокосмическая техника и технология. Харьков: ХАИ.- 2007.- Вып. 1(37).- С. 29-33.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕНА В ГОРЛОВИНЕ
КРИОСОСУДА С ПАРАМИ АЗОТА
Жунь Г.Г., Греченко Н.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Теоретически установлено [1], что в криососуде с жидким азотом,
водородом и гелием использование холодопаров позволяет уменьшить
суммарные теплопритоки в 1,7 , 5 и 45 раз соответственно. Однако при их
проектировании и изготовлении данному способу совершенствования
теплозащиты на криососудах не уделяется должное внимание.
В связи с этим было решено исследовать особенности сопряженного
процесса теплопередачи в горловине криососуда с жидким азотом по цепочке:
пары криоагента внутри горловины – ее стенка – тепловые контакты между
наружной поверхностью горловины и торцами смонтированных вдоль нее
полос экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ). Именно в этом направлении
теплообменный процесс внутри горловины с холодными парами азота (α) [2]
должен отводить часть теплового потока из теплозащитного пакета ЭВТИ.
Установлено, что в результате замены контактного теплообмена на
поверхности горловины с торцами ЭВТИ на более эффективный процесс
теплопередачи через склеенные слои прокладочного материала достигается
практически полное (равное 96% от теоретического) использование холода
паров азота для уменьшения суммарных теплопритоков в криососуде.
Литература:
1. Zhun G.G. A shildless method for cryogenic cold-vapor supply usage: Theory and practice / G.G.
Zhun, V.F. Getmanets, P.S. Yurchenko // Cryogenics.- 1990.- N 39.- P. 985-987.
2. Пастухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. /
Б.С. Пастухов.- М.: Энергоиздат, 1967.- 562 с.
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ НОВЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Загайнова А.А., Сердюкова Г.Н., Афанасьев А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Основная задача краткосрочного прогнозирования – это необходимость
совпадения заявленного и фактического электропотребления предприятия с
погрешностью не более двух процентов, что позволяет предприятию не нести
убытков от штрафов за ошибочный заказ мощности.
Появление той или иной электрической нагрузки является случайным
событием, поэтому сама нагрузка является случайной величиной,
подчиняющейся определенному закону распределения. На данном этапе
развития
краткосрочного
прогнозирования
электрической
нагрузки
предлагается большое количество методов и моделей. Основными из них
являются – методы математической статистики, обработки данных,
регрессионного анализа, нейронных сетей, нечеткой логики, гибридных систем
и т.д.
Наибольшую точность прогноза дают системы, построенные на основе
искусственного интеллекта. Перспективным является применение гибридных
сетей. Нечеткие нейронные сети или гибридные сети призваны объединить в себе
достоинства нейронных сетей и систем нечеткого вывода. Процесс
прогнозирования нагрузки может состоять из следующих этапов: подбор
архитектуры нечеткой нейронной сети; выбор обучающих и тестовых данных;
тренинг сети; тестирование сети на контрольном множестве данных;
использование сети в качестве средства прогнозирования; возможное
дообучение.
Для краткосрочного прогнозирования нагрузки промышленного
предприятия необходимыми исходными данными являются данные
статистической отчетности по суточному электропотреблению, данные по
выпуску продукции на анализируемый, а также прогнозируемый период,
данные за субботу, воскресенье, понедельник и остальные дни, либо за рабочие
и выходные дни.
В качестве нейронного эмулятора объекта выбрана гибридная технология
адаптивной нейро-нечеткой системы заключений (Adaptive-Network-Based
Fuzzy Inference System – ANFIS), обладающая, по сравнению с другими
методами, высокой скоростью обучения, простотой алгоритма и оптимальной
проработанностью программного обеспечения в системе математического
моделирования MatLAB.
Выбор адаптивной нейро-нечеткой системы обусловлен также высокими
показателями точности прогнозирования. Средняя ошибка прогнозирования
этого метода для рабочих дней составила 2,3 %, а для выходных дней – 1,7 %.
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ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ МІДНОЇ КАТАНКИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
СТРУМОПРОВІДНИХ ЖИЛ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ
Золотарьов В.М., Мотко Р., Запорожець В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Світові ціни на мідь різко коливаються: від 4 до 10 тис. $/т (рис.1 – дані
Лондонської біржі металів LME). Це вимагає від виробників кабельної
продукції посилити вхідний контроль мідної катанки завдяки застосування
високочутливих методів контролю якості міді, яка поставляється на
підприємство.

Рисунок 1 – Динаміка змінення вартості міді
Для швидкого та точного контролю складу металів використовують
спектральний аналіз, який дозволяє: за 1 – 2 хвилини визначити повний
хімічний склад металу (до 50 – 60 елементів одночасно) з високою точністю
завдяки сучасним спектральним приладам; для спектрального аналізу не існує
обмежень по атомній вазі елементів, в той час як для рентгенівських
спектрометрів існує обмеження по виявленню легких елементів (зокрема:
кремнію, алюмінію, бору, вуглецю), які вкрай важливі при визначені марки
металу; спектральні прилади менш чутливі до якості поверхні проби металу.
Стаціонарні лабораторні спектрометри достатньо великих розмірів, що
обумовлено високою роздільною здатністю оптичного блоку для отримання
чистих, вільних від інтерференції аналітичних ліній. Наявність високоточних
спектрометрів в складі заводської лабораторії дозволяє підвищити ефективність
та якість кабельної продукції, застрахуватися від ризиків поставки неякісної
мідної катанки.
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КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ПАРАМЕТРАМИ ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ
АБСОРБЦІЇ В ПРОЦЕСІ ЗВОЛОЖЕННЯ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ
Кессаєв О.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Зразки силових кабелів довжиною 25 см напругою 35 кВ зі зшитою
поліетиленовою ізоляцією протягом двох місяців знаходились в умовах
підвищеної вологості при температурі оточуючого середовища (близько 20 оС).
Виконано вимірювання від прикладеної постійної напруги струму абсорбції на
15-й, 30-й та 60-й секунді з моменту подачі напруги в початковому стані та
після зволоження (рис.1). При зростанні прикладеної напруги від 1 кВ до 5 кВ
струм абсорбції після зволоження зростає від 3 до 20 000 разів, що свідчить про
суттєве зволоження коротких зразків кабелів. За результатами вимірювань
визначені коефіцієнти парної кореляції між значеннями струмів на 15, 30 та 60
секунді, які дорівнюють 0,9394; 0,8962 та 0,8613 відповідно. Більші значення
коефіцієнту кореляції для струму на 15 секунді пов’язано з проявом сильно
полярної води на результати вимірювань.
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Рисунок 1 – Динаміка змінення в залежності від прикладеної постійної
напруги заряджання струму, виміряного на 15, 30 та 60-й секунді в
початковому стані (I15, I30, I60) та після зволоження (I’15, I’30, I’60) зразка
силового кабелю на напругу 35 кВ зі зшитою поліетиленовою ізоляцією
Таким чином, вимірювання в різні моменти часу дають більш повне
уявлення про стан ізоляції в процесі її зволоження.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
СТЕНДА НА БАЗЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Коротков А.О., Мельников Г.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Современные стенды для испытаний двигателей внутреннего сгорания на
базе асинхронной машины и инверторов напряжения должен удовлетворять
требованиям регламента испытаний, управляемости и энергосбережения. Стенд
должен обеспечивать два режима работы: холодную и горячую обкатку. В
режиме холодной обкатки коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания
раскручивают с помощью машины постоянного тока, это нужно для притирки
всех движущихся деталей двигателя. В режиме горячей обкатки, подключённая
к коленчатому валу асинхронная машина, работает как генератор переменного
тока, создающий тормозной момент на валу двигателя внутреннего сгорания.
При этом на шинах асинхронной машины, возникает переменное напряжение,
которое необходимо преобразовать с помощью инверторов напряжения для
дальнейшей передачи в сеть предприятия и повторного использования.
В докладе рассмотрены преимущества и недостатки испытательного
стенда на базе асинхронной машины фазным ротором и инвертором
напряжения подключенным к ротору машины через неупровляемый
выпрямитель. А также, в пакете MATLAB была создана и промоделирована
модель испытательного стенда. Эксперименты, проведенные над моделью,
показали, что диапазон частот вращения двигателя внутреннего сгорания,
может составлять от 2000 до 5000 об/мин. В ходе моделирования были
получены результаты по передаче электроэнергии в сеть предприятия и оценка
потерь, возникающих при работе данного стенда. Электрические потери при
работе данного стенда составили окало 6%, а механические потери до 10% от
приложенной мощности. Таким образом, КПД данной установки составляет
окало 86%
Для сравнения эффективности применения различных способов
построение испытательных стендов необходимо провести анализ технических и
энергетических характеристик стендов которые были ранее исследованы.
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МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ
ПРОВОЛОКИ БРОНИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
Костюков И.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Зависимость эффективной магнитной проницаемости проволочной брони
трехфазных силовых кабелей от угла ее наложения связана как,
непосредственно, с анизотропией магнитной проницаемости проволоки брони,
так и с наличием немагнитных промежутков в броне, что приводит к
существенному увеличению ее магнитного сопротивления.
С целью уменьшения потерь в броне, которые влияют на пропускную
способность силовых кабелей, необходим контроль магнитных характеристик
брони при различном угле наложения проволок. При проведении такого
контроля необходимо учитывать специфическую спиральную геометрию
проволоки брони, которая влияет на взаимную индукцию между
намагничивающим и измерительным соленоидами и приводит к изменению
магнитного сопротивления по отношению к магнитного потоку, который
пересекает
измерительный
соленоид.
При
проведении
контроля
прямолинейных образцов и при величине коэффициента заполнения
измерительной обмотки меньше единицы, взаимная индукция, в общем случае,
определяется:
1. Магнитным сопротивлением для части магнитного потока, который
пересекает витки измерительного соленоида, но не пересекает исследуемый
образец.
2. Магнитным сопротивлением для части магнитного потока, который
пересекает витки измерительного соленоида, а также пересекает исследуемый
образец.
Разработанная
математическая
модель
электромагнитного
преобразователя позволяет учесть указанные изменения магнитного
сопротивления, которые, в рамках разработанной модели, определяются:
1. Магнитным сопротивлением по отношению к магнитному потоку,
который пересекает основание образующего цилиндра спирали.
2. Указанным ранее магнитным сопротивлением воздушного зазора
между образцом и измерительным соленоидом.
3. Магнитным сопротивлением по отношению к касательной компоненте
магнитной индукции, выделенной по отношению к исследуемому образцу.
4. Магнитным сопротивлением по отношению к нормальной компоненте
магнитной индукции, выделенной по отношению к исследуемому образцу.
В диапазоне относительно слабых напряженностей магнитного поля
(область Рэлея) разработанная модель достаточно хорошо описывает работу
электромагнитного преобразователя при контроле спиральных образцов.
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ЭКРАННЫЕ ТОКИ В ТРЕХФАЗНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
Костюков И.А., Ломов С.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Важным фактором являются тепловые потери в медно- проволочном
электромагнитном экране (ЭМЭ). Эти потери играют роль «теплового затвора»
на пути отвода теплового потока от токопроводящих жил кабельной линии
(КЛ). Очевидно, что правильная оценка и уменьшение этих потерь
представляют собой актуальную задачу. Авторами поставлена задача
рассмотрения с позиций теории электромагнитного поля механизма
возникновения «продольных» и вихревых токов в ЭМЭ силовых трехфазных
КЛ, как плоскостной укладки, так и проложенных «треугольником», с целью
уточнения некоторых общепринятых в отраслевой литературе подходов к
расчету этих токов. В данном докладе рассмотрены механизм возникновения и
количественная оценка только «продольных» токов для (КЛ) плоскостной
укладки и проложенной «треугольником». В качестве вывода в таблице
приведены значения э.д.с. и «продольных» токов в ЭМЭ двух типов КЛ,
которые рассчитаны по предложенной авторами методике и по методикам
нескольких авторитетных нормативных и литературных источников. Отличие
полученных результатов по мнению авторов подтверждает актуальность
данной работы и практическую ценность разработанной методики.
ЕЭ , мВ/м
Средний
Крайние
кабель
кабели

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Предложенная
методика

76
118
67
1340

Крайние
кабели

385
Нет расчета

365

58

395-430

Нет расчета

1940

Нет расчета

74,5

IЭ , А
Средний
кабель

287
370

365-427
284

ЕЭ , мВ/м

IЭ , А

36
83
36
364

238

Нет расч.

31

Нет расч.

328
20
194
163

Литература:
1. Силовые кабели. Методика расчета устройств заземления экранов, защиты от
перенапряжений изоляции силовых кабелей на напряжение 110 – 500 кВ с изоляцией из
сшитого полиэтилена. Стандарт организации «ФСК ЕЭС», Россия, СТО 56947007 29. 060. 20.
103 - 2011.
2. Руководящий технический материал по сооружению, испытаниям и эксплуатации
кабельных линий с использованием кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на
напряжение 64/110 кВ. Под ред. акад. НАН Украины А.К. Шидловского и к.т.н. В.М.
Золотарева. Хариков, «Майдан», 2006, 62 с.
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4. Белорусов Н.И. Электрические кабели и провода. –М.: «Энергия», 1971, 512 с. 5.
Ларина Э.Т. Силовые кабели и кабельные линии. –М.: Энергоатомиздат, 1984, 368 с.
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ОБОСНОВАНО ЛИ ПРИМЕНЕНИЕ МОЩНЫХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ
3-ФАЗНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПЛОСКОСТНОЙ УКЛАДКИ
Костюков И.А., Ломов С.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Система уравнений для кабельной линии (КЛ) плоскостной укладки с
равными межосевыми расстояниями s может быть решена в виде















U A  R  N 3  j L  M  N   I A
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где: L , M , и N на один метр длины КЛ соответственно равны
 2
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N
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 2 
M  2  10 7  ln  1 , Гн/м
 s 
 1 
M AC  2  10 7  ln  1 , Гн/м
 s 

Мощное энергетическое оборудование проектируется с обязательной
симметрией своих 3-фазных параметров и полные сопротивления такой
нагрузки многократно превышают полные сопротивления рассматриваемой КЛ.
Следовательно, при подключении такого оборудования (например, сетевого
трансформатора) мы можем с достаточно большой степенью точности считать,
что по несимметричной КЛ протекает симметричная трехфазная система
рабочих токов и, следовательно, применить вывод о добавочном активном
сопротивлении в одной из крайних фаз. На наш взгляд это весьма важный
вывод. Ведь для мощных КЛ добавочное сопротивление становится сравнимым
с активным сопротивлением токопроводящей жилы.
В этом случае уже не может быть речи о тепловом расчете такой КЛ, как
линии с равнонагруженными кабелями. Начиная с определенной величины
сечения жилы (примерно с 240 мм2), КЛ плоскостной укладки теряет свое
основное
предполагаемое
преимущество
перед
КЛ,
проложенной
«треугольником» - более высокую пропускную способность по току. А других
преимуществ такая КЛ не имеет. Проведенные авторами расчеты пропускной
способности по току в стационарном режиме работы кабельных линий
плоскостной укладки и кабельных линий, проложенных «треугольником»
подтвердили данное теоретическое предположение.
На основании вышеприведенного авторы позволяют себе сделать простой
и короткий вывод. Предложение проектов 3-фазных мощных КЛ плоскостной
укладки является теоретической ошибкой. Такие линии не имеют никаких
преимуществ в сравнении с КЛ, проложенными «треугольником», и должны
быть исключены из соответствующей нормативной документации, а в учебной
литературе по кабельной технике они должны рассматриваться только в
аспекте теоретической иллюстрации практического преимущества мощных КЛ,
проложенных «треугольником».
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
ДВУНАПРАВЛЕННЫХ ТЕПЛОПОТОКОВ
Костюков И.А., Ломов С.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Главную теоретическую неточность при определении пропускной
способности по току в стационарном режиме работы кабельной линии (КЛ)
авторы видят в следующем. Эти расчеты строятся на модели, использующей
тепловой закон Ома с однонаправленным тепловым потоком только к
поверхности грунта. Методологической основой представляемой авторами
методики теплового расчета КЛ является расчет двух тепловых потоков от КЛ:
потока Q1 к поверхности грунта с температурой t 3 и потока Q 2 к слою грунта с
постоянной среднегодовой температурой t 0 , находящегося на глубине h2 .
Соответственно для этих тепловых потоков Q1 и Q 2 определяются эффективные
тепловые сопротивления грунта S1эф и S 2 эф . Температура t 2 на поверхности
оболочки наиболее нагретого кабеля КЛ (оболочка принимается изотермичной)
равна:
t 2  Pж  PЭ  PИ   S 2 эф  t 3  t 0 / S1эф  S 2 эф  S1эф  t 3 , оС
(1)
где: Pж , PЭ и PИ - соответственно потери в жиле кабеля, потери в меднопроволочном электромагнитном экране и потери в основной электрической
изоляции кабеля.
Для КЛ, проложенной «треугольником», S1эф и S 2 эф будут равны
S1эф 

S 2 эф

 з 2h1  lg 3,46  h / s  4  h 2 / s 2  1 lg 4  h12 / s 2  1  К  м
ln
1

,
2
rк 
lg(2h / rк )
lg(2h1 / rк ) 
Вт


2h
 з ln 2
2
rк



(2)



2
2


1  2  lg 4  h2 / s  1  , К  м

lg( 2h2 / rк ) 
Вт



(3)

где:  3 - удельное тепловое сопротивление грунта, h1 - глубина до оси нижнего
кабеля в КЛ, h - глубина до оси верхнего кабеля в КЛ, s и rк - соответственно
межосевое расстояние в КЛ и радиус оболочки кабеля.
Кабели в КЛ плоскостной укладки не могут рассматриваться как
равнонагруженные в тепловом отношении. Авторы показали, что при сечении
жилы более 240 мм2 и при рекомендуемых межосевых расстояниях наиболее
нагретым кабелем в КЛ является один из крайних кабелей. Для такого кабеля
эффективные тепловые сопротивления S1эфА и S 2 эфА равны
 3 2h1
к3 А  к 4 А  к1  к3В  к1  к 4 В  к 2  к3С  к 2  к 4С  , К  м / Вт (4)
ln
2
rк

2h
S 2 эфА  3 ln 2 к 3 А  к 4 А  к1*  к 3 В  к1*  к 4 В  к 2*  к 3С  к 2*  к 4С  , К  м / Вт (5)
2
rк
Расчет коэффициентов к i теплового влияния кабелей друг на друга в КЛ
S1эфА 

при расчете по (4,5) разработан авторами и представляет простую задачу.
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К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МОЩНОСТИ ТЭЦ
Лазуренко А.П., Кругол Н.М.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Новая модель функционирования оптового рынка электрической энергии
ставит действующие в Украине ТЭЦ в условия большой конкуренции. При
этом, если учесть довольно высокие удельные затраты топлива на производство
электрической энергии, а следовательно и высокую себестоимость
производимой на них электрической энергии, то работа таких ТЭЦ в
энергосистеме будет малоэффективная. Следовательно, необходимо искать
новые пути выхода из сложившейся ситуации.
Одним из путей
может стать - маневренное участие ТЭЦ в
регулировании графика электрической нагрузки энергосистемы. Это возможно
с учетом работы ТЭЦ по тепловому графику нагрузки, когда основное
оборудование работает с вращающимся резервом по мощности с покрытием
части тепловой нагрузки на пиковой водогрейной котельной, что позволяет при
необходимости быстро увеличить электрическую нагрузку ТЭЦ. Для блочных
ТЭЦ такой режим может сопровождаться переходом с теплофикационного в
конденсационный режим работы.
Из опыта эксплуатации оборудования Харьковской ТЭЦ-3 и проведенных
экспериментальных оперативных переключений в тепловой схеме станции это
занимает всего 20-30 минут, а это значит, что ТЭЦ в таком режиме являются
высокоманевренными электрическими станциями и могут привлекаться к
регулированию графика электрической нагрузки энергосистемы в
балансирующем рынке.
Очень важно, что в те моменты времени, когда есть излишек генерации
электрической мощности в энергосистеме, возможен быстрый сброс
электрической нагрузки ТЭЦ за счет переброса сетевой воды на пиковую
водогрейную котельную с последующим уменьшения генерации электрической
энергии до технологического минимума работы основного оборудования
(например,
для
котлов
на
газе
это
50%
от
номинальной
паропроизводительности).
Данный способ может решить множество экономических, технических и
режимных вопросов работы энергосистем, особенно это важно для
энергосистем с резкой нехваткой маневренных мощностей.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА
ДАТЧИКОВ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Лежнюк П.Д.1, Черемисин Н.М.2, Черкашина В.В.3
1
Винницкий национальный технический университет, г. Винница,
2
Харьковский национальный технический университет
сельского хозяйства им. П. Василенка,
3
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Выбор количества датчиков на контролируемую длину воздушной линии
(ВЛ) это оптимизационная задача [1]. Ограничением количества датчиков на
контролируемой
ВЛ
является:
расстояние
прямой
видимости;
метеорологические условия в регионе прохождения трассы ВЛ; пересечения с
участками, усложняющими прохождение трассы ВЛ; стоимость системы
мониторинга параметров ВЛ и её внедрения. Очевидно, что при увеличении
количества установленных датчиков улучшается контроль ВЛ, но в тоже время
увеличивается стоимость системы мониторинга и её внедрения. Поэтому
решение оптимизационной задачи имеет два основных критерия: повышение
эффективности управления режимами работы электрических сетей в реальном
времени; стоимость системы мониторинга и её внедрения. Упрощенно
суммарные дисконтированные затраты в ВЛ до внедрения системы
мониторинга можно записать, как:
З ВЛ  З1  р норм  З2  min ,
(1)
где З1 - текущие ежегодные издержки; З2 - инвестиции в основные и оборотные
фонды; рнорм - нормативный коэффициент инвестиций [1, 2].
При внедрении системы мониторинга параметров ВЛ, содержащей N
количество датчиков, суммарные дисконтированные затраты в ВЛ изменяться
следующим образом: возрастут инвестиции в основные и оборотные фонды на
сумму ΔЗ2 (2), уменьшатся текущие ежегодные издержки на сумму ΔЗ1 (2) и
имеют вид:
З ВЛ  З1  З1  р норм ( З2  З2 )  min
(2)
Реализация (2) позволяет определить оптимальное количество датчиков в
системе мониторинга параметров ВЛ.
Литература:
1. Шилин А.А. Информационно-измерительная система контроля аварийных режимов
воздушных линий электропередачи. Автореферат. – Волгоград:ВГТУ, 2012 – 18 с.
2. Черкашина В.В. Оценка экономической эффективности в проектировании
воздушных линий электропередачи // Енергетика та комп’ютерно-інтегровані технології в
АПК.–Х:ХНТУСГ,2015 – №1(3) – С.12-15
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ЕЛЕМЕНТИ СЕКЦІЇ ПОТУЖНОСТРУМОВОГО ЛІНІЙНОГО
ІНДУКЦІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА З ПІДВИЩЕНИМИ
ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Ложкін Р.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Потужнострумові лінійні індукційні прискорювачі перспективні для
застосування в багатьох радіаційних технологіях: для очистки стічних вод і
викидних газів крупних промислових підприємств; для застосування в якості
драйверів реакторів інерціального термоядерного синтезу на важких іонах; для
перероблення ядерних відходів і в інших. Для промислового масштабу частота
посилань прискорювальних імпульсів прискорювача повинна знаходитись в
діапазоні порядку 10-1000 Гц, в діапазоні прирощення енергії до 10 МеВ
потрібне прирощення середньої потужності пучка досягає рівня мегават. Для
прискорювачів, що мають велику протяжність, темп прискорення повинен бути
не меншим за 2 МеВ/м. ККД індукційної системи прискорювача повинен бути
як змога більшим (>80 %).
Для того, щоб забезпечити високі енергетичні характеристики
прискорювача, було розроблено математичну модель електроізоляційної
системи секцій, призначених для різноманітних застосувань, і на її основі
досліджено, якими засобами можна забезпечити більший ККД і темп
прискорення прискорювача. Також, було досліджено граничні можливості
теплового навантаження на окремі елементи секції, з метою виявлення засобів
підвищення частоти посилань прискорювальних імпульсів і середньої
потужності пучка. З метою забезпечення потрібної форми імпульсів
прискорювальної напруги при різноманітних режимах навантаження секції
(коли вона прискорює електронний пучок, або іонний, скомпенсований
електронним), було розроблено математичну модель, що враховує динаміку
перемагнічування феромагнетику індукторів в залежності від геометрії
індукторів і режиму навантаження, і сформульовано вимоги до джерела
живлення індукторів, щоб забезпечити найкращу форму прискорювального
імпульсу напруги.
Також, в докладі розглянуто результати експериментального дослідження
роботи елементів вакуумної електричної ізоляції секції на діючому
прискорювачі і виявлено шляхи підвищення їх надійності.
Отримані результати корисні для створення індукційних прискорювачів,
призначених для промислових застосувань.
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USING MATHEMATICAL PROGRAMMING METHODS FOR MODELING
OF ELECTRICAL GRIDS
Y.E. Megel, I.V. Chaliy, S.M. Kovalenko
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv
The reliability and the quality of power supply are largely determined by
operation conditions of electrical grids. The considerable importance has the
optimization for various criteria of a power flow distribution in distribution gears and
electrical lines. One of these criteria is the transmission capacity of the electrical grid
under given constraints of the quality of an energy supply for electricity consumers.
Therefore, we believe it relevant to build the model of the grid in general terms
to search for the optimum distribution of power flows in all parts of the grid to ensure
its maximum capacity, under given constraints of the quality of an energy supply for
electricity consumers.
For mathematical modelling the search for optimal distribution the power flow
in the steady-state conditions of the grid operation we can use the elements of the
theory of electrical circuits and mathematical programming. To avoid the extra
complications for some model’s parameters we will accept approximate values that
are sufficient for practical calculations. The most common types of the power grids
are radial and trunk ones and their modifications.
The independent variables are only power of the consumers in case we are
interesting in only the reserve the power of the given (existent) consumers. Voltage
losses in the constraints summarize on whole circuit from the current source to the
consumers.
The system of constraints in this case is made up from three parts:
1) constrains on the total balance of currents of electric transmission lines, that
are expressed from total capacities to all distribution gears of the grids (considering
the all loads in three-phase lines are symmetric);
2) constrains on voltage losses in each circuit from the current source to the
consumers;
3) constraints on feasible loads on each electric transmission line.
The objective function is the sum of capacities of all consumers.
Ф( S ) 

 Re F( S )2   Im F( S )2  max ,

m nj

where F  S     S jk , and S jk - full capacity of each consumer.
j 1 k 1

Considered way of optimization modelling the electrical grids in conjunction
with the computing and software capabilities of modern computers allows a detailed
study of electrical grids for the purpose of decision-making for their maintenance and
modernization.
A similar method can be realized using spreadsheets Excel Solver add-in that is
included in package of office software MS Office.
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ВОПРОСЫ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
В СЕТЯХ 0,4 – 110 кВ
Мельник Д.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Рассмотрим особенности компенсации реактивной мощности на примере
упрощенной распределительной электрической сети 0,4–110 кВ, в которой
нагрузка подключена на напряжение 0,4 кВ (рис. 1), а передача активной
мощности осуществляется от генератора электростанции через линию 110 кВ с
тройной трансформацией напряжения через Т1, Т2, Т3.
Сформулируем задачу: скомпенсировать реактивную мощность в сети
Qн = 37,5 МВАр и передать дополнительную активную мощность. Сделать это
можно с помощью источников реактивной мощности.
10 кВ

110 кВ

110 кВ
43%

10 кВ

0,4 кВ

Хл = 25 Ом
50 км
Г

T1
63 MBA

T2

T3
63 MBA

XН
57%

QН = 37,5 МВар

RН

PН = 50 МВт

Рисунок 1 – Упрощенная распределительная электрическая сеть.
Из анализа исходных данных и влияния места подключения источника
реактивной мощности (0,4 кВ; 10 кВ и 110 кВ) на условия передачи активной
мощности следует: при отсутствии источников реактивной мощности и токе
линии 252 A; фактическая передаваемая активная мощность составляет 29,2
МВт, а снижение напряжения на нагрузке составляет 24%; при установке
источников реактивной мощности параллельно нагрузке ток линии составит
305 А, активная мощность 53 МВт, а снижение напряжения на нагрузке 9%;
установка источников реактивной мощности на 10 кВ и 110 кВ обеспечивает
передачу активной мощности.
Соответственно 50 МВт и 45 МВт со снижением напряжения на 11 и 16%
на нагрузке и незначительным снижением в месте установки источников
реактивной мощности. Вместе с тем величина токов линии 273 А и 234 А
позволяет увеличить передачу активной мощности.
В целом результаты проведенного анализа показывают необходимость
компенсации реативной мощности на всех уровнях напряжения как у
потребителя, так и в электрических сетях в часы больших нагрузок с 7 до 23
часов. В часы малых нагрузок (с 23 до 7 час.) tg = 0, а cos = 1. В более
сложной электрической сети для снижения потерь активной мощности
необходимо уменьшать перетоки реактивной мощности за счет выравнивания
напряжений в узловых точках с помощью устанавливаемых источников
реактивной мощности.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЗАИМНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ МЕЖДУ ТРЕМЯ
ВЗАИМОВЛИЯЮЩИМИ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ
Нижевский И.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В случае применения метода с электродом нулевого потенциала φ п,
например, в линейной схеме «объект с Rx – токовый электрод Rт» и
экспериментально определенное местоположение потенциального электрода Rп
для последнего добиваются выполнения условия
 П  0   ХП I  ТП I
(1)
при последовательном соединении Rх и Rт с источником (U,I).
В общем случае потенциал φп по уравнению (1) не равен нулю, но
существуют потенциалы от тока I в электродах Rх и Rт. Тогда в случае наличия
некоторой проводимости (на землю) потенциального электрода с него при φ п≠0
стекает ток Iп и между электродами в схеме выделяются напряжения:
Х  П  U Х  П 

Т   П  U Т  П 

(2)

в соответствии с выражением
 П   ХП I  ТП I   ПП I П  U Х  П  UТ  П  U П ,

(3)
где αпп - собственный потенциальный коэффициент заземлителя
потенциального электрода. Напряжения Uх-п и Uт-п могут быть измерены при
условии пренебрежимо малого влияния проводимости измерительной цепи на
токораспределение в исследуемой системе (электроды Rх, Rп и Rт).
При известном токе I и измеренном напряжении Uх-п по выражению
U Х  П   ХП I
(4)
оцениваем величину αхп.
В рассматриваемой системе трех заземлителей аналогичные расчёты типа
(4) позволяют определить сопротивления взаимные R12, R13, R23. Известные
теперь величины взаимных сопротивлений позволяют рассматривать для
определения собственных сопротивлений три уравнения, образующих после
введения взаимных сопротивлений систему третьего порядка. Рассмотренный
выше подход к определению собственных и взаимных сопротивлений для
случая трех заземлителей основан на использовании естественных
взаимовлияний элементов конкретной группы заземлителей. Большие
возможности для исследований даёт схема замещения и методы расчёта
электрических цепей. При этом очевидно, что уравнения связи должны
образовывать в случае трех заземлителей систему уравнений шестого порядка
(по числу взаимных и собственных сопротивлений).
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СНЯТИЕ ГРАДИЕНТНЫХ КРИВЫХ И ИЗМЕРЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Нижевский И.В., Нижевский В.И., Мирошниченко Е.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Дополнительные исследования на территории размещения трех
заземляющих устройств ЗУ1, ЗУ2 и ЗУ3 заключаются в снятии градиентных
кривых в удобном направлении при подключении напряжения по вариантам
(ЗУ1-ЗУ2; ЗУ2-ЗУ3; ЗУ1-ЗУ3). Исходим из того, что между двумя
заземлителями на поверхности земли при приложении к ним напряжения (рис.
1а) образуется потенциальное поле Ux, в том числе и по любой линии l на
поверхности между краями заземлителей (рис. 1б).

Рисунок 1 – Потенциальное поле между двумя заземлителями и
градиентная кривая
Кривая (потенциальная) по рис. 1б соответствует градиентной кривой ΔUx
/Δx (см. рис. 1в). Измерения ΔUx представляются относительно несложными:
входные клеммы вольтметра присоединены к электродам с разносом Δx на
длине переставляемого вдоль линии l шаблона.
Напряжения, измеренные вольтметром (одна клемма – в грунте на участке
m, вторая (по очереди) в точку 1 и точку 2) дают оценку φ 1 и φ2. Как и
большинство измерений для заземлителей, рассмотренный метод для φ 1, φ2
приближенный.
Знание φ1, φ2 определит величину φ3 для системы уравнений, полученной
по измеренным напряжениям и потенциалам; по значениям φ 2 и φ3 находим φ1;
по значениям φ1, и φ3 находим φ2. В последующем возможен расчет
проводимостей (сопротивлений) для схемы замещения.
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НОВЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ВВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Нижевский И.В., Нижевский В.И., Абдула Битар
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Основным типом применяемых высоковольтных вводов на напряжение
110 кВ и выше является высоковольтный ввод с бумажно-масляной изоляцией
конденсаторного типа. В этой конструкции на токоведущий стержень
наматывается изоляция из кабельной бумаги в виде рулонов для малых или в
виде лент для больших длин изоляторов. Между слоями бумаги закладываются
металлические обкладки из алюминиевой фольги. Надлежащим выбором
радиуса и длины обкладок обеспечивается выравнивание радиальной и
аксиальной напряженностей электрического поля.
Остов изолятора, состоящий из стержня с наложенной изоляцией
конденсаторного типа, помещается внутрь фарфоровых покрышек,
укрепленных на металлическом фланце. Пространство между остовом и
фарфоровыми покрышками заполняется трансформаторным маслом.
Аналогичны по конструкции применяемые в последние годы
высоковольтные вводы с твердой изоляцией конденсаторного типа.
Предлагаемый высоковольтный ввод содержит токоведущий стержень,
изоляционные трубки, уравнительные обкладки и металлический фланец.
Вокруг стержня концентрически расположены изоляционные трубки в виде
нескольких цилиндров из твердого изоляционного материала одинаковой
длины и одинаковой толщины стенки. Уравнительные обкладки выполнены
нанесением проводящего материала на внешнюю поверхность каждой
изоляционной трубки. Токоведущий стержень, изоляционные трубки с
уравнительными обкладками и фланец выполнены в виде коаксиальной
сборной конструкции. Изоляционные трубки при сборке одеваются одна на
другую с увеличением их диаметра практически без зазора. Существенное
отличие состоит в том, что в сравнении с существующими предлагаемый
высоковольтный ввод разработан на всю шкалу номинальных напряжений и не
содержит трансформаторного масла.
Преимущества предлагаемого технического решения позволяют повысить
надежность и долговечность, существенно улучшить эксплуатационные
показатели широкого класса различных высоковольтных устройств:
трансформаторов, выключателей, реакторов и т.д.
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КОМБІНОВАНА УСТАНОВКА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ
Овсянникова І.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На Україні значна кількість багатоповерхових житлових будівель, що
знаходяться в районних центрах не мають централізованого гарячого
водопостачання. Це дає прекрасну можливість використання сонячних
технологій в процесі організації гарячого водопостачання та забезпечити
вагому частку загальної потреби в тепловій енергії будівель завдяки нагріву
сонця.
Але терміни окупності таких установок, як правило, складають близько
10 років. В той же час при долі теплонадходженнь від системи опалення в
розмірі 91% витрати тепла при повітрообміні складають 32%. Тож для
підвищення ефективності використання СК, зниження його терміну окупності,
та, разом з тим, зниження навантаження на систему опалення шляхом
компенсації великих тепловтрат при повітрообміні шляхом використання
викидного повітря на нагрів припливного при застосуванні СК в якості
рекуператора.
Модель спрямована на вирішення задачі цілорічного використання
сонячного колектора та підвищення його ефективності за рахунок
використання колектора в періоди окрім літнього неопалювального, в зимовий
період – використовується в якості рекуператора-теплообмінника в системі
вентиляції для підігріву припливного повітря за рахунок теплоти викидного
повітря.
На створеній експериментальній установці для використання сонячного
колектора в якості рекуператора викидного повітря в зимовий період проведені
ряд досліджень з виявлення ефективності роботи такої комбінованої установки
гарячого водопостачання та вентиляції. Виявлено, що кінцева температура
теплоносія на виході з сонячного колектора-рекуператора збільшується на
величину від 9С до 20С в залежності від початкового її значення та кратності
повітрообміну. Тобто в рекуператорі-теплообміннику споживач має змогу
нагрівати холодне припливне повітря з вулиці, наприклад, з температурою
t н  -20С до температури t н  -2С при повітрообміні V = 210 м3/год або з
температури t н  -10С до температури t н  5,607С при повітрообміні V = 140
м3/год.
Для підвищення коефіцієнту використання сонячних колекторів
необхідно використовувати їх цілорічно.
1

2

1

2
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОГЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
В ЭНЕРГЕТИКЕ И ТРАНСПОРТЕ.
Омельяненко Г.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Электромагнитное поле (ЭМП) имеет сложную структуру, его можно
описать двумя векторами – напряженностью электрического поля Е и
индукцией магнитного поля В, однако следует помнить, что электричество и
магнетизм – не независимые характеристики поля, они всегда должны
рассматриваться в совокупности, как одно электромагнитное поле.
В энергетике провода работающей линии электропередачи создают в
прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной
частоты (50 Гц). Расстояние, на которое распространяются эти поля от
проводов линии, достигает десятков метров. Размеры зоны, опасной из-за
большой величины электрического поля, зависит от класса напряжения ЛЭП,
чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического
поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.
Предельная величина электрического поля ЛЭП, постоянное воздействие
которого на население признается безопасным, принято равной 1 кВ/м. Размеры
зоны, опасной из-за большой величины магнитного поля, зависит от величины
протекающего тока или от нагрузки линии. Поскольку нагрузка ЛЭП может
неоднократно изменяться как в течение суток, так и с изменением сезонов года,
размеры зоны повышенного уровня магнитного поля также меняются. На
основании исследований, проведенных независимо друг от друга шведскими и
американскими специалистами, рекомендована величина плотности потока
магнитной индукции 0,2-0,3 мкТл.
Транспорт на электрической тяге – электропоезда (в том числе
метрополитена), троллейбусы, трамваи и т.п. – является мощным источником
магнитного поля в диапазоне частот от 0 до 1000 Гц. Максимальные значения
магнитного поля В в пригородных электропоездах достигают 75 мкТл при
среднем значении 20 мкТл. Среднее значение В на транспорте с
электроприводом постоянного тока зафиксировано на уровне 29 мкТЛ.
Обращает на себя внимание высокая вариабельность результатов – они
меняются более чем в десять раз за время единицы минут. Это вообще
характерная ситуация для электромагнитного поля, серьезно затрудняющая его
нормирование – при достаточно длительном наблюдении можно всегда
зафиксировать поля превосходящие любую разумную гигиеническую норму, в
то же время всегда можно выбрать момент, когда поле будет ниже нормы даже
в неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНЬОГО НАФТОВОГО
ГАЗУ В ТЕПЛОВИХ ДВИГУНАХ:
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Омар Адел Хамза
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Світовою спільнотою визнано, що однією з глобальних проблем
пов’язаних з видобутком та переробкою нафти є утилізація попутного
нафтового газу. Це питання постійно стоїть на порядку денному екологічних
конференцій під егідою ООН та Всемірного Банку. Зокрема це питання
розглядалось на Всесвітній конференції по клімату в Парижі (COP21) у 2015
році. Була прийнята програма “Zero Routine Flaring by 2030”, яка передбачає
покінчити з практикою спалювання попутного нафтового газу до 2030 року. В
усьому світі цю програму підтримано 45 нафтовими компаніями, урядами та
іншими сторонами, які можуть скоротити викиди CO2 на 100 мільйонів тонн на
рік.
Ірак входить до першої п’ятірки країн які найбільш забруднюють
навколишнє середовище спалюючи попутний нафтовий газ: Росія (27%),
Нігерія (11%), Іран (8%), Ірак (7%), США (5%).
В доповіді розглянуті шляхи утилізації супутнього нафтового газу на
прикладі одного із переробних заводів Іраку. На основі аналізу технікоекономічних розрахунків показано, що найбільш привабливим є схема
утилізації супутнього нафтового газу з використанням газотурбінного двигуна
та поршневого двигуна внутрішнього згоряння.
Indicators

Net Present Value
Discounted Payback Period
Internal Rate of Return
Modified IRR
Profitability Index

Енергетична
установки на базі
ГТУ UGT 3000
$3 928 869,38
6 years and 1 month
21,00%
12,24%
2,017
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Енергетична
установки на базі
ДВЗ G3516 та
ГТУ TV3-117
$5 686 019,10
3 years and 8 months
32,11%
14,51%
3,013

МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИЛЫ ЛОРЕНЦА
Пискурев М.Ф.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Известно, что в проводнике, движущемся в однородном магнитном поле,
возникает ЭДС (Е). Величина этой ЭДС рассчитывается по формуле.
E  B  l  V  sin  ,
Возникновение этой силы объясняют действием магнитного поля на
свободные электроны внутри проводника и называют силой Лоренца. Она
перпендикулярна векторам скорости и магнитной индукции. В классической
электродинамике объяснение физики возникновения силы Лоренца отсутствует.
Механизм возникновения этой силы можно объяснить с помощью эффекта
Магнуса, впервые описанного немецким физиком Генрихом Магнусом в 1853
году. Это явление, возникающее при обтекании вращающегося тела потоком
жидкости или газа. При этом образуется сила, действующая на тело и
направленная перпендикулярно направлению потока. Объясняется это тем, что
вращающийся объект создает в среде вокруг себя вихревое движение. С одной
стороны объекта направление вихря совпадает с направлением набегающего
потока, соответственно, скорость движения среды с этой стороны объекта
увеличивается. С другой стороны объекта направление вихря противоположно
движению потока и скорость движения среды уменьшается. В соответствии с
законом Бернулли, из-за этой разности скоростей возникает разность давлений,
порождающая поперечную силу. Направлена эта сила от той стороны
вращающегося тела, на которой направление вращения и направление
набегающего потока противоположны, к той стороне, на которой эти направления
совпадают. Какое отношение имеет этот эффект к силе Лоренца? Дело в том, что
каждая заряженная элементарная частица имеет спин, то есть собственный момент
вращения. У положительно заряженной частицы спин направлен против часовой
стрелки, у отрицательной – по часовой. При движении элементарных заряженных
частиц в некой среде возникает эффект Магнуса, то есть появляться сила
перпендикулярная направлению движения заряженной частицы и направленная в
ту сторону, где направление вращения и направление движения среды совпадают.
При изменении направления движения частиц изменится направления силы
Лоренца. В чем роль магнитного поля?
Как известно, электрон кроме собственно механического момента, имеет
собственный магнитный момента. В отсутствие внешнего магнитного поля
магнитные моменты свободных электронов ориентированы обычно беспорядочно,
так что создаваемые ими магнитные поля компенсируют друг друга. При
наложении внешнего магнитного поля электроны стремятся сориентироваться
своими магнитными моментами по направлению внешнего магнитного поля.
Таким образом, роль магнитного поля сводится к тому, чтобы сориентировать
электроны. При изменении направления магнитной индукции изменится
направления силы Лоренца.
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Побігун О.В.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ
В роботі розглянуто вплив законів України на стимулювання використання
відновлювальних джерел енергії і власного виробника. Основу для виробництва
цієї енергії складають Закон "Про альтернативні види рідкого та газоподібного
палива" від 14.01.2000 р. з доповненнями, який визначає принципи політики
сприяння; Закон "Про альтернативні джерела енергії" від 20.02.2003 р. з
доповненнями, який визначає державні механізми регулювання; зміни до
Закону України "Про електроенергетику" щодо стимулювання виробництва
електроенергії з альтернативних джерел енергії ВР України від 20.11.2012 [1].
Проте в них відсутні конкретні заходи підтримки виробників [2].
Перші заходи сприяння були ухвалені у законі про запровадження, так
званих, "зелених тарифів" від 25.09.2008 р. Згідно доповнень Закон "Про
електроенергетику" визначає спеціальні тарифи для тієї електроенергії, яка
виробляється із альтернативних джерел. Закон зобов'язує операторів мереж
(обленерго) купувати електроенергію у генеруючих компаній і подавати її в
мережі, якщо виробництво здійснюється із визначених у Законі відновлюваних
джерел. Точний розмір тарифів визначається через "зелений оптовий тариф" та
через розроблені Національною комісією регулювання електроенергетики
коефіцієнти для відповідних генеруючих технологій (від 15.01.2009 р.). Закон
передбачає поступове скорочення коефіцієнтів при сплаті тарифів для
новоспоруджених установок та захист інвесторів від девальвації.
Після внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо
стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, які
діють з 01.04.2013 р. для об'єктів електроенергетики, які виробляють
електроенергію з альтернативних джерел енергії та будівництво яких розпочате
після 01.01.2012 року, "зелений" тариф застосовується за умови дотримання
вимог щодо розміру місцевої складової [1]. Місцевою складовою для цілей
цього Закону є, відповідно до виду джерела відновлювальної енергії, частка
(30-50%) визначених цим Законом складових об'єкта електроенергетики
(елементів місцевої складової) українського походження, використаних при
створенні об'єкта електроенергетики. Таким чином, введений законом порядок
розрахунку частки місцевої складової стимулює виготовлення складових
відновлюваних енергетичних установок компаніями вітчизняного виробника.
Література:
1. zakon5.rada.gov.ua/laws – Верховна Рада України, офіційний веб-портал,
Законодавство України
2. Побігун О.В. Побігун С.А. Оцінка впливу проектів відновлювальної енергетики на
економіку регіону для забезпечення його сталого розвитку. Науково-технічний журнал
«Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування», Івано-Франківськ, ІФНТУНГ,
2015 р., с.111-116.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКА
КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Сендерович Г.А., Дяченко А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
С точки зрения определения участия субъектов в ответственности за
нарушение требований качества электроэнергии при определении источника
колебаний напряжения основным вопросом является его расположение: на
территории потребителя или во внешней сети. Ответ на этот вопрос,
подтвержденный детерминированным расчетом, может служить основой
экспертного заключения для решения правовых споров при оценке ущербов,
вызванных низким качеством электрической энергии. Если источник находится в
системе, максимумам U будут соответствовать максимумы P, минимумам −
минимумы (рис. 1, а). Знаки первых производных и должны быть одинаковы на
протяжении всего интервала времени измерения t:
;
Вторые производные в точках экстремумов должны совпадать по знаку:
;

а
б
Рисунок 1 - Характеристики колебаний напряжения U и активной мощности
P, их первой U´(t), P´(t) и второй U´´(t), P´´(t) производных при расположении
источника колебаний напряжения: а - в системе электроснабжения; б - в сети
потребителя
Если источник находится в сети потребителя, максимумам U будут
соответствовать минимумы P, минимумам − максимумы (рис. 1, б). Знаки первых
производных и должны быть противоположны на протяжении всего интервала
времени измерения t:
,
Вторые производные в точках экстремумов должны быть противоположны
по знаку:
,
Разработан метод определения места нахождения источника колебаний
напряжения в электрической сети, который, работает по принципу оценки
корреляции изменения мощности и напряжения в сети электроснабжения.
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АНАЛИЗ КРИВОЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Сендерович Г.А., Дяченко А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Выделим на кривой изменения напряжения U два произвольных
локальных экстремума − максимум и минимум (рис. 1, а). При дискретной
обработке информации эта кривая представлена в виде ломаной U(Ti). Первая
производная напряжения будет пропорциональна дискретному изменению
напряжения ΔU(Ti), соответствующему i-му интервалу усреднения τi (рис. 1, б):

Рисунок 1. - Дискретные характеристики колебаний напряжения U(Ti),
первой U´(t) и второй U´´(t) производных напряжения
Вторая производная напряжения будет пропорциональна дискретному
изменению первой производной (рис. 1, в). В силу того, что рассматриваемая
функция U(τi) не является монотонной, точка локального экстремума может
быть найдена с точностью до интервала усреднения τ по факту изменения знака
первой производной:
Если при этом производная меняет свой знак с плюса
на
минус
, то наблюдается максимум функции U(Ti), если с
минуса
на плюс
− минимум.
Оценить знак экстремума можно при помощи второй производной. В
точке экстремума наблюдается максимум, если вторая производная
отрицательна или:
(1)
В точке экстремума наблюдается минимума, если вторая производная
положительна:
(2)
Кроме выявления и оценки экстремумов, которые могут быть
использованы для определения места расположения источника колебаний
напряжения, анализ позволяет получить более полную информацию об
изменения напряжения U, в частности выделить участки кривой, напряжение на
которых можно считать постоянным.
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ СЕТЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ТОКОВ ОЗЗ
Сердюкова Г.М., Загайнова О.А., Конрад Ю.Б.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В Украине электрические сети среднего напряжения 6, 10 и 35 кВ
работают с изолированной нейтралью. Такой способ заземления нейтрали
электрических сетей имеет свои преимущества и недостатки.
Основным преимуществом сетей с изолированной нейтралью является
простота их реализации, поскольку нет необходимости в специальных
устройствах для заземления сети. Но этим сетям присуще ряд недостатков, в
частности, фазная изоляция в сети должна рассчитываться на линейное
напряжение. В сетях с изолированной нейтралью также есть большая
вероятность возникновения ФРП, которые сопровождаются повреждением
трансформаторов напряжения и другого силового оборудования.
В последние годы наблюдается рост исследований, направленных на
совершенствование сетей с изолированной нейтралью. Особое внимание
уделяют совершенствованию способов компенсации емкостной составляющей
тока однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) с помощью специальных
управляемых дугогасящих реакторов, применению резистивного заземления
нейтрали, созданию условий для надежной работы защит.
Целью работы является исследование ОЗЗ в сетях среднего напряжения на
примере ГПП коксового предприятия и математическое моделирование таких сетей с
помощью приложения Simulink программного пакета Matlab; которое позволит
предложить наиболее оптимальный режим заземления нейтрали сети и ее
электроприемников. Эффективная защита от ОЗЗ позволит снизить опасное
влияние перенапряжений на оборудование сетей 6-35 кВ. Это, в свою очередь,
повысит надёжность работы двигателей, кабелей и других элементов сети и
позволит продлить срок их эксплуатации Так же снизятся перенапряжения со
стороны питающего трансформатора и обеспечится защита от феррорезонанса
трансформаторов напряжений.
В работе предложена модель сети ГПП коксового предприятия и изучено
ОЗЗ искусственно созданного в данной системе электроснабжения с помощью
приложения Simulink программного пакета Matlab. В модели учтено наличие
емкостей между фазами сети, а также возможность заземления нейтрали через
активное, индуктивное или ёмкостное сопротивление и установки ОПН.
Замыкание на землю может быть смоделировано путем обнуления
сопротивлений повреждений ветви в заданный момент времени (глухое
замыкание) и последующего погасания дуги с восстановлением указанных
сопротивлений и заданного значения напряжения пробоя изоляции промежутка
при восстановлении напряжения.
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
Тапешкина А.Н., Пиротти А.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Внутренние перенапряжения обычно проявляются в виде колебаний.
Всякая электрическая система обладает колебательными свойствами, однако в
нормальном режиме работы эти колебательные свойства обычно не
проявляются. Колебательные свойства электрической системы, могущие
вызвать появление перенапряжений, проявляются при нарушении баланса
между генерируемой и поглощаемой энергией. Причиной нарушения баланса
может явиться внезапное отключение элементов, способных поглощать
энергию (активной нагрузки, сосредоточенных и распределенных
сопротивлений и проводимостей схемы). Если параметры колебательного
контура соответствуют резонансным или близки к ним, то возникают
резонансные перенапряжения - перенапряжения установившегося режима. В
системе с элементами, имеющими линейные характеристики может возникнуть
линейный резонанс. Если же элементы электрической сети имеют нелинейный
характер (ненагруженные трансформаторы, реакторы), то возникает
нелинейный феррорезонанс. Резонансным перенапряжениям предшествует
переходный режим - коммутационные перенапряжения. В том случае, если
условия в колебательном контуре электрической сети далеки от резонансных,
то внутренние перенапряжения при коммутациях имеют только переходный
характер, т.е. являются коммутационными. Внутренние перенапряжения
характеризуются формой кривой перенапряжения, позволяющей определить
воздействия на изоляцию и составом оборудования электрической сети,
подверженного действия данного вида перенапряжения. Перечисленные
характеристики имеют большой статистический разброс, так как их значения
зависят от большого числа факторов, в том числе имеющих случайный
характер. Величины, числено характеризующие внутренние перенапряжения,
оказываются зависимыми от ряда случайных обстоятельств: от схемы сети, ее
режима, ее параметров, от наличия средств борьбы с перенапряжениями и
эффективности этих средств, а также от некоторых других факторов. Поэтому
количественные характеристики внутренних перенапряжений оказываются
величинами случайными, требующими при их рассмотрении привлечении
методов математической статистики.
Литература:
1. Поспелов Г.Е. Электрические сети и системы. Проектирование. / Г.Е. Поспелов, В.Т.
Федин - Мн. Высш. шк. - 1988.
2. Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи 0.38750 кВ. Провода линий электропередачи 35-750кВ. ГКД Минэнерго Украины. К. 1994.
3. Данилин А.Н. О диагностике аппаратов защиты электрооборудования от грозовых и
внутренних перенапряжений. / А.Н. Данилин // Изв. РАН. Энергетика. – 2001- № 1.
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СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА БАЗІ ТЕПЛОВОГО НАСОСА З
ВРАХУВАННЯМ СЕЗОННОЇ АКУМУЛЯЦІЇ ТЕПЛА
Таран Ю.В., Демичева М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянуті питання застосування сучасної та енергоефективної
системи теплопостачання котеджу з використанням сезонної акумуляції тепла.
Однією с основних задач роботи є розробка системи, яка б могла
зекономити кількість електричної енергії, що витрачається на опалення, та
зменшити термін окупності системи.
Для цього розглядається можливість використання теплового насосу у
комбінації з іншими альтернативними джерелами тепла, серед яких сонячні
колектори.
Завдяки сонячним колекторам надлишкова теплота річної інсоляції
акумулюється в ґрунті під будівлею. Головною перевагою акумулювання тепла
в ґрунті є його дешевизна. Однак теплопровідність ґрунту занадто мала, тому
доводиться використовувати теплопровідні труби, створення і застосування
яких обходиться недешево. З іншого боку, для тривалого зберігання тепла
необхідна хороша теплоізоляція. З цієї точки зору теплопровідність ґрунту
занадто велика, і, хоча ємність з акумульованим теплом з усіх боків оточена
теплоізоляцією, ефективність цієї ізоляції недостатня.
У зв’язку з тим, що як би ретельно не зберігалося тепло в ґрунті, в процесі
його передачі споживачеві температура води знижується, тому пропонується
використовувати тепловий акумулятор в парі з тепловим насосом. Застосування
теплового насоса, в якому акумульоване тепло служить гарячим джерелом, у
багатьох районах (за винятком дуже холодних) вигідно в економічному
відношенні.
В якості ще одного додаткового способу сезонного акумулювання тепла в
ґрунті для системи з тепловим насосом пропонується використовувати
кондиціювання протягом літа. Експлуатаційні витрати на охолодження будинку
за допомогою теплового насоса зменшуються в 2 рази в порівнянні з
традиційним кондиціюванням.
Економічна сторона використання акумулювання сонячної енергії
залежить від двух головних факторів – вартості сонячних колекторів та бурових
рабіт. Тому систему с сезонною акумуляцією тепла в економічному аспекті
більш вигідно використовувати для масиву жилих будівель.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ SMART GRID
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Федорчук С.О., Немировский И.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В различных источниках Smart Grid трактуется с отличиями,
основанными на мнении автора, заинтересованности участвующих в разработке
сторон и страны. Государственные структуры рассматривают концепцию как
национальные программы развития электроэнергетики всей страны в
комплексе, компании производители оборудования – как площадку для
внедрения новых продуктов и решений, энергокомпании – в качестве базы
обеспечения устойчивой, современной и инновационной деятельности.
На сегодняшний день концепция умных сетей все еще находится на
стадии доработки т.к. существует конфликт интересов и мнений касательно
целей и способов их достижения. Поэтому особый интерес представляют
реально действующие проекты, воплощаемые сейчас в развитых странах, и их
результаты. В докладе на основании анализа литературных источников
рассмотрены следующие аспекты:
1. Различие западных и отечественных взглядов на концепцию Smart
Grid.
2. Использование распределенной системы генерации энергии из
возобновляемых источников, как составляющей общей системы генерации.
3. Аккумулирование энергии и его влияние на режимы работы эл.
станций.
4. Результаты использования концепции в реальных условиях.
5. Проблемы безопасности, возникающие при внедрении smart grid.
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УЧЕТ МОДЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В АЛГОРИТМЕ
РАСЧЕТА ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Федосеенко Е.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Характеристики заземляющих устройств электрических станций и
подстанций с открытыми распределительными устройствами непосредственно
определяют электромагнитную обстановку на этих объектах. В условиях
внедрения все большего количества микропроцессорных релейных защит
актуальность проблемы электромагнитной совместимости на энергообектах
возрастает.
Сосредоточенные естественные заземлители, имеющие довольно
большие размеры, и количество которых на электрических станциях и
подстанциях составляет десятки и сотни, оказывают значительное влияние
электромагнитные процессы на этих объектах и должны быть в полной мере
учтены при расчетах.
Совершенствование известного алгоритма расчета заземляющих
устройств предполагает введение в расчет уточненных моделей естественных
заземлителей, которые замещаются совокупностью линейных элементов, и
добавление блока расчета перенапряжения во вторичных кабелях. Замещающая
совокупность линейных электродов выбирается таким образом, что
сопротивление растеканию и электрическое поле, создаваемое совокупностью
электродов, имеют близкие значения с сопротивлением растеканию и
электрическим полем соответствующего сосредоточенного естественного
заземлителя применительно к расчетной двухслойной модели земли.
Результаты
исследований
позволили
получить
замещающую
совокупность линейных электродов для всех рассмотренных случаев. В
частности для расчетной двухслойной модели земли в достаточно широком
диапазоне изменения отношения 1  2 слоев земли и различных глубинах
границы раздела, а именно: 0,1  1  2  10 при h = 1,5; 2,75; 4,0 м
Введение замещающей совокупности электродов позволяет использовать
в качестве базового алгоритм расчета сложных неэквипотенциальных ЗУ
методом совместного решения задачи поля (метод наведенных потенциалов) и
сложной электрической цепи для выбора конструктивного исполнения ЗУ.
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РАЗЛИЧНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В КОНТРОЛЬНЫХ
КАБЕЛЯХ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.
Федяй А.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе предлагается сравнить техническое состояние контрольных
кабелей эксплуатируемых в различных зонах атомных электростанций путем
измерения и анализа тангенсов углов диэлектрических потерь изоляционных
промежутков. Указанные параметры отличаются для образцов кабелей,
находившихся в разных условиях эксплуатации.
Для образцов, извлеченных с чистой зоны и хранившихся на складе,
исходные значения tgδ невысоки, однако после ускоренного радиационнотермического старения и увлажнения эти значения увеличиваются.
Образцы, извлеченные с гермозоны, в исходном состоянии в большей
степени увлажнены и состарены, о чем свидетельствуют повышенные значения
tgδ. Воздействие на них повышенной температуры и радиации вызывает
сравнительно небольшой рост tgδ на 10 кГц, так как для состаренных образцов
наблюдается замедление процессов окисления. На более низких частотах (0,1 и
1 кГц) наблюдается уменьшение tgδ вследствие выпаривания влаги в процессе
испытаний.
Таким образом, по характеру изменения характеристик тангенса угла
диэлектрических потерь можно выявить начавшиеся процессы старения
изоляции.
Литература:
1. Федяй А.С. Диэлектрические потери изоляционных промежутков экранированной
витой пары // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», №34. - 2006. – с 28 – 35.
2. Набока Б.Г., Беспрозванных А.В., Штангей А.С. Параметры частичных емкостей
как индикатор состояния контрольных кабелей АЭС. // Электротехника и Электромеханика. №3–2005.с. 80–82.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК ВЫБОРА УСТАВОК
СРАБАТЫВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАЩИТ
НА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ БАЗЕ
Хоменко И.В., Лищина В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Широкие возможности микропроцессорной техники обуславливают
различие подходов производителей к решению классических проблем релейной
защиты. В частности различные подходы встречаются при выборе
характеристики срабатывания дистанционной защиты. Не всегда рассчитанную
по классическим методикам [1] уставку можно реализовать на устройстве РЗА.
Для решения задачи согласования методик расчета уставок срабатывания [2] с
возможностями
эксплуатируемых
в
АК
«Харьковоблэнерго»
микропроцессорных терминалов был проведен сравнительный анализ площади
перекрытия характеристики срабатывания
терминала
с
расчетной
характеристикой срабатывания при изменении уставки срабатывания
терминала относительно расчетной. На рисунке 1 изображена площадь
перекрытия характеристик при уставке терминала равной уставке защиты для
терминала типа МРЗС-05.

Рисунок 1 – Площади перекрытия характеристик при Zтерм = Zуст
Результатом проведеного исследования является математическая модель,
которая позволяет прогнозировать работу защиты при различных уставках
терминала, оценивать вероятность отказа и ложной работы защиты из-за
погрешности уставок и облегчать процесс выбора уставок расчетному
персоналу
Литература:
1. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 7. Дистанционная защита линий
35-330 кВ. – М., Ленинград: "Энергия", 1966. – 172 с.
2. СТО ДИВГ-048-2014. Линии электропередач 35-220 кВ. Дистанционная защита.
Расчет уставок. Методические указания.
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ВПЛИВ НАВЕДЕНИХ БЛИСКАВКОЮ ПЕРЕНАПРУГ НА ЛІНІЇ З
ЗАХИЩЕНИМИ ДРОТАМИ
Шевченко С.Ю., Басова К.П.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В даний час в Україні все більш широке поширення набувають захищені
дроти для повітряних ліній (ПЛ), це обумовлено технічною політикою
Міністерства палива та енергетики. Дріт в захисній оболонці для повітряних
ліній 6-35 кВ, були розроблені з метою підвищення надійності розподілу і
передачі електроенергії. Застосування дротів в захисній оболонці має кілька
суттєвих переваг, а саме: надійність, економічну доцільність. При явних
перевагах має недолік, який визначається в необхідності здійснювати захист
ПЛ від грозових перенапруг.
Поняття грозозахисту настільки різнобічне, що визначають методи
вибору підходящої захисту від загрози в різних регіонах різні. Факторами
вибору методу захисту є грозова активність і її інтенсивність в кожному
конкретному регіоні, характерні риси територіального розташування лінії ПЛ і
питомий опір ґрунту, на якому розташована лінія ПЛ. При виборі методу
захисту не можна залишати без уваги матеріал, з якого виконані опори ПЛ.
Грозоупорність ПЛ з захищеними проводами, як правило, розраховується
тільки для першого імпульсу розряду блискавки, так як ймовірність перекриття
ізоляції при впливі наступних імпульсів на порядок і менше, ніж при впливі
першого імпульсу. Облік наступних імпульсів в оцінці грозоупорністі
виправданий тільки в деяких спеціальних випадках при великій індуктивності
опор (багатоланцюгові ВЛ на одностоякових опорах, великі переходи ПЛ через
водне перепони і т.д.).
Згідно зі статистикою, частота ушкоджень зменшилася з 4,5 пошкоджень
на 100 км в рік для неізольованих дротів до 0,9 пошкоджень на 100 км в рік для
захищених дротів.
Так як висота підвісу дротів на ЛЕП 6-35 кВ мала, то ймовірність прямих
ударів блискавки в саму лінію досить невелика, в порівнянні з наведеними
перенапруженнями. Ця обставина робить актуальними питання вивчення
грозоупорністі ПЛ з захищеними проводами саме при впливі індуктивного
перенапруження.
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ВЕРОЯТНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ГРОЗОВЫМИ РАЗРЯДАМИ ЛИНИЙ С
ЗАЩИЩЕННЫМИ И ГОЛЫМИ ПРОВОДАМИ
Шевченко С.Ю., Данильченко Д.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время во многих странах на воздушных линиях(ВЛ) всё
чаще используются защищенные провода. Их применение дает ряд
преимуществ, например, уменьшение вероятности замыканий между
проводами, исключение контактов проводов с деревьями, предотвращение
травм и гибели людей при случайном контакте с проводом. Сокращение
расстояния между проводами позволяет уменьшить ширину трассы воздушной
линии, повысить надежность электроснабжения.
Широкое внедрение защищенных проводов потребовало решения ряда
новых проблем. Наиболее серьезная из них – повреждение провода при прямом
ударе молнии, происходящее в случае, когда не приняты специальные
защитные меры, таким образом при грозовом перекрытии изолятора линии,
сопровождаемом пробоем твердой изоляции провода, образующаяся с большой
вероятностью дуга промышленной частоты не имеет возможности
перемещаться по проводу (как при голых проводах) и горит в месте пробоя
изоляции, до момента отключения линии, в одной точке, пережигая провод. По
мере продвижения дуги под действием электромагнитных сил ее длина и зона
разряда увеличиваются, что вызывает дуговое замыкание трех фаз и переход
замыканий фаза-земля в междуфазные замыкания.
Для решения данной проблемы в лаборатории сверхвысоких напряжений
НТУ «ХПИ» была создано экспериментальное поле, позволяющее
смоделировать воздушную линию с голыми или защищенными проводами. Эта
модель дает возможность выполнить эксперименты для определения
вероятности прямого удара молнии в воздушную линию с защищенными
проводами и воздушную линию с голыми проводами при различных
геометрических параметрах линий и комбинаций проводов. В качестве
источника грозового перенапряжения используется генератор импульсных
напряжений 2,4 МВ с импульсом 1,5/40 мкс.
По результатам проведенных исследований были получены результаты,
которые позволяют предположить, что защищенные провода будут
подвержены прямым ударам молнии в два раза реже чем голые. Это позволит
существенно увеличить расчетную грозоупорность линий с защищенными
проводами. На основе полученных экспериментальных данных можно сделать
вывод что, зона захвата голого провода в 3 раз превышает зону захвата
защищенного провода. Этот факт иллюстрирует существенное снижение
расчетной площади с которой вероятны прямые удары молнии в линию с
защищенными проводами.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НАВЕДЕННОГО МОЛНИЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
НА ЛИНИЯХ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ
Шевченко С.Ю., Дривецкий С.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Анализ опыта эксплуатации распределительных электрических сетей
показывает, что их надежность ниже, чем у сетей более высоких классов
напряжения. Повреждения в распределительных сетях обусловливают большую
часть ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении потребителей.
Одной из основных причин аварий и нарушений являются грозовые
перенапряжения на воздушных линиях (ВЛ), вызывающие импульсные
перекрытия и разрушения изоляторов и приводящие к дуговым замыканиям, с
сопутствующим повреждением оборудования, и отключением линии.
Аварийные отключения ВЛ 6-35 кВ по причине грозовых перенапряжений
составляют до 40 % от общего числа их отключений.
Воздушные линии с защищенными проводами (ВЛЗ) имеют ощутимые
эксплуатационно-технические преимущества перед ВЛ с неизолированными
проводами по меньшей повреждаемости, большей надежности. Особенностью
проблемы грозозащиты ВЛЗ является то, что в случае отсутствия специальных
мер при грозовом перекрытии изолятора линии, сопровождаемом пробоем
твердой изоляции провода, образующаяся с большой вероятностью дуга
промышленной частоты не имеет возможности перемещаться по проводу и
горит в месте пробоя изоляции до момента отключения линии. Это может
привести к прожигу изоляции провода, пробою изолятора линии, а в случае
возникновения дуги — к пережогу провода.
Для решения данной проблемы в лаборатории сверхвысоких напряжений
НТУ «ХПИ» была создано экспериментальное поле, позволяющее
смоделировать воздушную линию с защищенными проводами. Эта модель дает
возможность выполнить эксперименты для исследования формы и величины
наведенных перенапряжений, возникающих в воздушных защищенных линиях
(ВЛЗ), при ударах молнии вблизи линий при различных геометрических
параметрах линий. В качестве источника грозового перенапряжения
используется генератор импульсных напряжений 2,4 МВ с импульсом 1,2/50
мкс.
Полученные результаты экспериментов позволяют сделать вывод, что
при заданных условиях эксперимента, форма воздействующего и наведенного
импульса, на проводе не изменяется. На основе полученных
экспериментальных данных можно сделать вывод что, фронт волны и
длительность импульса сильно не изменилась. Это позволяет сделать вывод о
практически полном совпадении фронтов наведенного и подаваемого
импульсов напряжения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПН НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОТЕКАНИЯ
Шевченко С.Ю., Шкроба В.О.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Электрооборудование распределительные устройства подстанций и
линии
электропередач
подвержены
коммутационным
и
грозовым
перенапряжениям. Одним из основных элементов системы защиты от
перенапряжений является ограничитель перенапряжения нелинейный (ОПН).
Помимо основной задачи, защиты от перенапряжения, данный аппарат должен
соответствовать ряду других требований, среди которых: простота
конструкции, высокая надежность, стойкость к внешнему загрязнению
изоляции корпуса, взрывобезопасность. Все эти требования полностью или
частично выполняют фирмы-производители. Так как таких фирм сегодня
много, существует большой выбор устройств (ОПН). При этом характеристики
(ОПН) одной фирмы, так или иначе, отличаются от (ОПН) другой фирмы.
Основным конструктивным элементом каждого защитного аппарата является
набор варисторной керамики. Она и определяет характеристики
рассматриваемого устройства. Следовательно, изучив более детально
полупроводящие свойства варисторной керамики в зависимости от условий
эксплуатации, можно качественно улучшить данный аппарат. В настоящее
время [1] примесные полупроводники являются одной из главных областей
применения теории протекания. Эта теория занимается связностью очень
большого числа элементов при условии, что связь каждого элемента со своими
соседями носит случайный характер, но задается вполне определенным
способом (например, генератором случайных чисел, обладающего
конкретными свойствами). Различные задачи теории протекания объединяются
тем, что геометрия связанных элементов вблизи порога протекания у них
одинакова.
Универсальная
крупномасштабная
геометрия
диктует
универсальные свойства физических величин, зависящих от структуры
больших кластеров. Это и объединяет столь не похожие друг на друга задачи
теории протекания.
Теория протекания оказалась чрезвычайно полезной для понимания
процессов, происходящих в проводниках с примесями. Согласно
представлениям теории протекания, в полупроводнике имеется система
металлических каналов пронизывающая его насквозь. По этим каналам, как по
проводам, течет электрический ток. Доля объема полупроводника, занятая
этими каналами, очень мала, если концентрация примесей близка к их
критической концентрации по условию протекания. С этим связаны
специфические свойства электропроводности и других важных характеристик
полупроводника [1].
Литература:
1. Эфрос А. Л. «Физика и геометрия беспорядка» - М.,Изд. «Наука», Гл. редакция физмат. литературы, 1982. – 267с.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО
ЗНАЧЕНИЯМ СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Шутенко О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Прогнозирование и оценка остаточного ресурса высоковольтных силовых
трансформаторов, особенно тех которые эксплуатируются за пределами
нормативного срока службы, является актуальной и практически значимой
задачей. Одним из критериев используемых для оценки остаточного ресурса
является оценка значения степени полимеризации (СП) целлюлозной изоляции.
В процессе старения изоляции высоковольтных силовых трансформаторов
происходит окисление масел и деструкция целлюлозы, в результате гидролиза
и пиролиза. Кроме того имеет место окисление целлюлозы, продукты которого
также как и продукты окисления масел, ускоряют гидролитическую
деструкцию. Гидролиз и пиролиз (термическая деструкция) целлюлозы
приводят к деполимеризации, а именно к разрыву молекул и соответствующему
снижению СП, что используется для оценки степени старения целлюлозной
изоляции. Ресурс изоляции по условию снижения СП [1] до некоторого
критического значения, например СП=200, может быть оценен из
предложенного СИГРЭ выражения:
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где: A – показатель скорости старения обусловленного влиянием влаги, кислот
и кислорода; СП0 – начальное (текущее) значение СП;  – предполагаемое
значение рабочей температуры.
При практическом определении остаточного ресурса по выражению (1)
следует учитывать ряд особенностей:
1. Значения коэффициента A сильно зависят от влажности и степени
окисления трансформаторного масла и по данным разных исследователей
приведенных в [1], варьируются в достаточно широких пределах;
2. Степень влияния температуры и влажности на изменение СП зависит
от текущего значения СП. Чем ниже величина СП тем выше скорость старения
при одной и той же температуре и влажности;
3. Следует учесть, влияние кислорода, как фактора ускоряющего процесс
старения, что особенно важно для трансформаторов со свободным дыханием.
Приведенные соображения показывают, что, без учета влагосодержания,
степени окисления масел и текущего значения СП прогнозируемое значение
ресурса будет существенно отличаться от реального.
Литература:
1. Силовые трансформаторы. Справочная книга под редакцией С.Д. Лизунова, А.К.
Лоханина. М: Энергоиздат, 2004. – 616 с;
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
Шутенко О.В., Баклай Д.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Результаты эксплуатационного контроля состояния высоковольтного
оборудования являются важным источником диагностической информации,
которая наиболее адекватно отображает уровень воздействия эксплуатационных
факторов, а также физико-химические особенности развития процессов старения
изоляции. Однако, при использовании результатов эксплуатационного контроля
для оценки влияния тех или иных факторов, с использованием известных моделей
дисперсионного анализа, следует учитывать ряд особенностей. Модели
однофакторного, двух факторного дисперсионного анализов и модели латинских
квадратов разрабатывались для обработки результатов экспериментальных
исследований, которые проводятся по заданным планам, предусматривающим
упорядоченное варьирование исследуемых факторов при строгой фиксации всех
остальных. В условиях реальной эксплуатации уровни варьирования факторов
меняются случайным образом, и более того значения многих из факторов просто
не известны. Очевидно, что прямое использование моделей дисперсионного
анализа при анализе влияния факторов по результатам эксплуатационного
контроля может привести к ошибочным выводам.
Для устранения возможных ошибок авторами предлагается решать
обратную задачу. Методологической основой являлась гипотеза компактности,
согласно которой, точки, отображающие одно и то же состояние (диагноз),
группируются в одной области пространства признаков. Т.е. в высоковольтном
оборудовании, которое эксплуатируется в схожих условиях значения
диагностических признаков будут иметь близкие значения. Предлагается
используя методы статистической обработки сформировать массивы с
однородными значениями признаков, а уже затем, анализируя их состав оценивать
влияния различных факторов. Для формирования однородных массивов данных
предложено использовать три статистических критерия:
1) Ранговый критерий Уилкоксона (W) – для проверки статистической
гипотезы о схожести законов распределения двух независимых выборок;
2) Z критерий (Z) – для проверки статистической гипотезы о равенстве
математических ожиданий двух независимых выборок;
3). Критерий Фишера-Снедекора (F) для проверки статистической гипотезы
о равенстве дисперсий двух независимых выборок.
Предварительно исходные данные могут быть проверены на наличие грубых
выбросов с помощью критерия Ирвина. Для устранения влияния
последовательности подстановки данных на состав однородных массивов,
разработан и программно реализован алгоритм позволяющий получить наиболее
оптимальные комбинации результатов.
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АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ СКОРОСТЕЙ НАРАСТАНИЯ ГАЗОВ
В ДЕФЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ НА
РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ ДЕФЕКТОВ
Шутенко О.В., Баклай Д.Н., ДидыкЛ.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Согласно большинства действующих методик по интерпретации
результатов хроматографического анализа растворенных в масле газов (ХАРГ)
критерий скоростей нарастания газов является определяющим при принятии
решения о наличии дефекта в трансформаторе. Решение о наличии дефекта
принимается если значение скорости нарастания хотя бы одного из газов
превысит граничное значение, при условии что значение концентрации, хотя
бы одного из газов также превысит граничное значение. Граничные значения
скоростей нарастания газов определяются с помощью статистической
обработки результатов ХАРГ для бездефектного оборудования. Очевидно, что
корректное определение граничных значений скоростей нарастания газов без
учета значений данного критерия для дефектного оборудования является
принципиально невозможным. Выполненные исследовании показали, что при
развитии дефекта значения концентраций газов изменяются с разной скоростью
(см. таблицу 1 жирным шрифтом выделены значения при развитии дефекта),
при этом наряду с положительными значениями скоростей нарастания имеют
место и отрицательные значения, которые наблюдаются для газов не
характерных для данного типа дефекта (в данном случае для С2Н6).
Таблица 1 – Значения концентраций газов в двух дефектных
трансформаторах на разных стадиях развития дефекта (перегрев с
температурой выше 700С)
Трансформатор ТДТНГ–40000/110
Скорости нарастания газов
Дата
СН4
С2Н6
С2Н4
С2Н2
16.05.1997 0,441 0,114 0,570
0
20.12.1997 0,591 0,237 0,000
0
16.07.1998 -0,648 0,346 0,432
0
07.12.1998 13,01 18,052 109,776 0,212
29.03.1999 700,4 175,100 1462,60 9,970
02.04.1999 2,261 37,683 32,407 0,716
12.05.1999 18,97 26,277 71,289 0,075
17.09.1999 262,6 -23,175 2206,77 4,094

Трансформатор ТДТН–63000/110
Скорости нарастания газов
Дата
Н2
СН4
С2Н6
С2Н4
С2Н2
03.11.2009 0,642 1,475 1,604 4,491
0,000
04.01.2010 1,304 6,194 -1,630 28,037 0,000
04.03.2010 8,286 16,57 9,944 0,000
0,000
16.03.2010 3,522 0,207 5,200 12,429 0,000
21.06.2010 19,887 4,735 -7,671 18,940 6,629
29.07.2010 43,751 21,87 13,921 59,661 7,955

Существенным обстоятельством является то, что при схожем типе
дефекта значения скоростей нарастания газов в разных трансформаторах
существенно отличаются, что свидетельствует как об «индивидуальных
особенностях развития дефекта», так и о влиянии конструктивных
особенностей трансформаторов, что необходимо учесть при разработке
статистической модели дефектного состояния.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ГАЗОВ В СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ С РАЗВИВАЮЩИМСЯ
ДЕФЕКТОМ
Шутенко О.В., Баклай Д.Н., Каратаев А.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время для обнаружения дефектов по результатам
хроматографического анализа растворенных в масле газов используются такие
критерии как: значения концентраций газов и значения скоростей нарастания газов.
Для распознавания типа дефекта используются значения отношений пар газов и
графические методы интерпретации. Важным источником диагностической
информации является анализ процентного содержания газов, растворенных в масле
трансформаторов, имеющих разное состояние. Выполненный анализ позволил,
выявить существенные различия в характере изменения процентного содержания
газов в негерметичных трансформаторах, с разным состоянием. В качестве примера
на рис. 1 приведена динамика изменения процентного содержания газов в
трансформаторе ТДТНГ 40,5/110 кВ до и во время развития термического дефекта
вызванного нарушением контактных соединений (начало развития дефекта
обозначено пунктирной прямой).
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Рисунок 1 – Динамика изменения процентного содержания газов в
трансформаторе ТДТНГ 40,5/110 кВ до и во время развития термического дефекта
вызванного нарушением контактных соединений.
Как видно из рисунка до развития дефекта в трансформаторе, процентные
содержания растворенных в масле газов изменяются случайным, хаотическим
образом, при этом процентные содержания газов меняются от измерения к измерению
(из-за процессов газообразования и диффузии газов в атмосферу). При развитии
дефекта, значения процентных газов стабилизируются в достаточно ограниченной
области значений, что может быть использовано как для обнаружения дефекта, так и
распознавания его типа.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ЗНАЧЕНИЙ
ОТНОШЕНИЙ ПАР ГАЗОВ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ТИПА
ПРОГНОЗИРУЕМОГО ДЕФЕКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА
РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ ГАЗОВ
Шутенко О.В., Баклай Д.Н., Мациевский А.О.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время одним из диагностических критериев, позволяющих
распознать тип прогнозируемого дефекта, являются значения отношений пар
газов. Отношения пар газов задаются в виде диапазонов значений,
соответствующих каждому типу дефекта. Сами численные значения
определяются, как правило, аналитическим путем из соображений количества
образовавшихся в результате деструкции масла предельных и непредельных
углеводородов при том или ином виде энергетического воздействия. Однако на
практике значения отношений пар газов для одного и того же дефекта могут
значительно выходить за пределы нормируемого диапазона. В качестве
примера, на рисунке 1 приведены значения отношений пар газов (СН 4/H2 рис. 1
а и C2H4/C2H6 рис 1 б) для 37 трансформаторов у которых выявлены частичные
разряды. Для удобства анализа значения расположены в порядке убывания
процентного содержания водорода в пробах масла. Прямыми пунктирными
линями обозначены значения верхних границ отношений пар газов для
частичных разрядов, согласно действующему в Украине СОУ-Н ЕЕ 46501:2006.
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Рисунок 1 – Значения отношений пар газов в трансформаторах у которых
были выявлены частичные разряды
Анализ показал, что 30% значений отношения СН4/H2 и 50% значений
отношения С2Н4/С2H6 не соответствуют регламентируемым значениям. При
этом как видно из рисунка значения отношений СН4/H2 и С2Н4/C2H6 выходящие
за регламентируемые значения наблюдаются в разных трансформаторах. Т.е.
значения отношений разных газов зависят от различных факторов. Очевидно,
что без учета влияния этих факторов корректировка значений отношений пар
газов принципиально невозможна.
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CТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ДВОЙНОМ
ОГРАНИЧЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ПАРАМЕТРА
Щебенюк Л.А., Голик О.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Рассмотрены вопросы статистического контроля в процессе производства
массовой кабельно-проводниковой продукции на примере эмальпроводов.
В процессе контроля качества изоляции эмальмпровода удобным
является использование так называемой контрольной карты. Контрольная карта
— это специальный бланк, на который выносят статистические показатели для
измеряемого признака в хронологической последовательности. На бланке
нанесены контрольные границы, которые ограничивают область допустимых
значений статистических показателей. Если в процессе контроля результаты
выходят за нормативную границу это воспринимается как информация про
отклонение технологического процесса от нормы. Главным при использовании
контрольных карт является то, какой способ используется для определения
контрольных границ.
На производстве чаще всего применяют следующие виды карт: карту
средних арифметических, карту среднеквадратичного отклонения, карту числа
дефектов на единицу продукции. Наиболее эффективным является
использование подобных контрольных карт в комплексе: от этапа входного
контроля до выходного. При этом необходимо выбирать такой вид и параметры
карты, которые были бы информативными на всех этапах контроля.
Были получены результаты непосредственного контроля диаметра
эмальпровода с полиимидной изоляцией в непрерывном технологическом
цикле и представлена контрольная карта максимальной вероятности выхода
диаметра за границы определенного (двухстороннего) диапазона.
В результате выявлены периоды технологической стабильности,
определены моменты пересечения границы «определимой величины»
нестабильности технологического процесса и выявлены причины стабильного
уменьшения значений контрольного параметра (диаметра) вследствие
возрастания вытяжки медного проводника.
Максимальная чувствительность контрольной карты по Pmax
(максимальная вероятность выхода диаметра) имеет место при определенных
соотношениях переменных в пределах установленных границ. Поэтому в
конкретных задачах использование технических допусков для контролируемого
параметра нецелесообразно. Контроль по Pmax должен быть направлен на
исключение изготовления продукции, параметры которой выходят за пределы
технических допусков.
Для
достижения
максимальной
чувствительности
контроля
технологические границы, во-первых, должны быть выбраны исходя из
достигнутого уровня среднего значения контролируемого параметра и его
статистического рассеяния. Во-вторых, технологические границы необходимо
изменять в соответствии с достигнутым уровнем среднего значения параметра.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ
ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВИСОКОВОЛЬТНИХ СИЛОВИХ
КАБЕЛІВ З ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
Щебенюк Л.А., Жабюк Д.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
При економічному підході необхідний аналіз так званих «невикористаних
можливостей», який може бути виконаний тільки включенням економічного
аналізу в процес прийняття технічних рішень. Це особливо актуально для
інноваційної кабельної продукції, якою є зокрема високовольтні силові кабелі з
пластмасовою ізоляцією. Для розрахунку пропускної спроможності таких
кабелів необхідне спільне вирішення моделей, які описують конструктивні,
електричні, теплові та економічні параметри кабелю. Найважливішим таким
параметром ціна. Остання формується, в першу чергу, на основі фактичних
витрат на виробництво, тобто в рамках бухгалтерського підходу. Рекомендація
щодо доцільності прямого експериментального чи опосередкованого
визначення значень параметрів моделі для розрахунку допустимого струму
конкретних кабелів присутня практично в усіх міжнародних і відповідних
національних стандартах серії 60287. Вибір значень параметрів і розрахункових
моделей має бути обґрунтованим технічно. Економічні складові визначення
пропускної спроможності відображені в стандарті ДСТУ IEC60287-3-3:2012,
але вони стосуються виключно економічних аспектів в умовах експлуатації.
Для перевірки взаємного впливу максимальної напруженості
електричного поля в ізоляції і економічної складової з метою подальшого
використання цього впливу при визначенні пропускної спроможності силового
високовольтного кабелю з пластмасовою ізоляцією необхідно врахувати той
очевидний факт, за напруг в кілька сотень кіловольт підвищення допустимої
максимальної напруженості електричного поля в ізоляції і одночасне
зменшення її товщини вимагає більших технологічних витрат на ізоляцію. Це
збільшення включає кілька складових: ускладнення технології ізолювання,
зокрема, - забезпечення більшої чистоти пластмаси, зменшення допусків на
ексцентриситет і т.п.; підвищення вимог до точності дотримання технологічних
параметрів, контролю за інструментом, чистоти виробничого приміщення і т. п.
Врахування того, що ізоляція, призначена для використання при більш
високих градієнтах, є дорожчою, спричиняє зміщення відповідного мінімуму в
бік менших градієнтів. Таким чином, для прийняття економічно виважених
рішень для визначення пропускної спроможності нових для вітчизняної
кабельної техніки силових високовольтних кабелів з пластмасовою ізоляцією,
необхідне вирішення системи рівнянь, які описують конструктивні, електричні,
теплові та економічні параметри кабелю.
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
ВИСОКОВОЛЬТНИХ СИЛОВИХ КАБЕЛІВ ІЗ ПЛАСТМАСОВОЮ
ІЗОЛЯЦІЄЮ
Щебенюк Л.А., Золотарьов А.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для високовольтних кабелів з пластмасовою ізоляцією характерними
особливостями є: більші, ніж у традиційних маслонаповнених кабелів, площі
перерізу жил і товщини ізоляції, що зумовлює особливості при визначенні
навантажувальної спроможності таких кабелів. Динаміка нагрівання таких
кабелів впродовж перших кількох годин перевантаження суттєво залежить від
теплоємності жили і прилеглої до неї ізоляції, що не дозволяє без перевірки
застосовувати відому експоненційну модель нагрівання кабелю впродовж часу
t:
τ = τmax[1 – exp(- t/β)],
де β – постійна нагрівання, яка дорівнює добутку теплоємності кабелю на його
тепловий опір β =С S.
Додаткові питання виникають щодо кабелів з оболонкою з
полівінилхлоридного пластикату (ПВХ), призначених для застосування в
пожеженебезпечних умовах, оскільки питомий тепловий опір ПВХ суттєво
більший, ніж у поліетилену. Якщо такий кабель призначений для прокладання в
грунті, то до теплового опору оболонки додається тепловий опір грунту
навколо кабелю, тепловий опір якого може бути суттєво більшим, ніж у грунту,
віддаленого від кабелю [1]. Модель для застосування методу зосереджених
теплоємностей
для
визначення
навантажувальної
спроможності
високовольтних кабелів з пластмасовою ізоляцією в нормативній документації
відсутня.
Висновки. 1) Для високовольтних кабелів з пластмасовою ізоляцією
нормативні розрахункові моделі дають практично однакові результати щодо
визначення тривало допустимого струму. При цьому не враховуються
характерні особливості: більші, ніж у традиційних маслом наповнених кабелів,
площі перерізу жил і товщини ізоляції 2) Для застосування методу
зосереджених теплоємностей таких кабелів необхідне розроблення і
впровадження методу експериментального визначення кривої нагрівання
конкретного кабелю, оскільки динаміка нагрівання впродовж перших кількох
годин навантаження суттєво залежить від теплоємності жили і прилеглої до неї
ізоляції.
Література:
1. Kарпушенко В.П. Силові кабелі низької та середньої напруги. Конструювання,
технологія, якість/.В.П. Каопушенко, Л.А. Щебенюк, О.А. Науменко, Антонець Ю.О.;
Харків: Регіон-Інформ.2000.- C. 270 – 289.
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СЕКЦІЯ 11. РІШЕННЯ ПОЛІВАРІАНТНИХ ЗАДАЧ
У ХІМІЧНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НЕФЕЛІНОВИХ
СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ЯК ЕЛЕМЕНТІВ БРОНЕЗАХИСТУ
Бабіч О.В., Андрієко І.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі розглянута актуальна проблема створення надійного
технологічного матеріалу для виготовлення елементів засобів індивідуального
захисту, який забезпечить підвищений рівень їх бронестійкості. На
сьогоднішній день розроблені та використовуються керамічні матеріали для
виготовлення елементів бронезахисту. Але вони мають ряд недоліків: або
характеризуються високою щільністю та значною вагою при відносно низькій
вартості (корундова кераміка Al2O3 20 – 40 $ США/1 кг при щільності
3,85 – 3,95 г/см3), або високою вартістю при низькій щільності (кераміка на
основі B4C вартістю більше 150 $ США/1 кг та щільністю 2,40 – 2,50 г/см3). Це
обумовлює важливість рішення наявної проблеми створення високоміцних
матеріалів з низькою щільністю.
Рішенням цієї проблеми є створення нефелінових склокристалічних
матеріалів, які характеризуються показниками щільності 2,34 – 2,38 г/см3
досить низькою вартістю та високими показниками термомеханічних
навантажень.
Метою даної роботи є розробка модельних стекол для одержання
нефелінових склокристалічних матеріалів та визначення їх експлуатаційних
характеристик.
Для одержання склокристалічних матеріалів – елементів бронезахисту
була обрана система Na2O – Al2O3 – В2O3– СаО –ZrO2 – TiO2– ZnO – MnO2 –
MgO – P2O5 – SiO2 та синтезовані модельні стекла. Всі дослідні стекла були
зварені в однакових умовах при температурах 1250 – 1450 ºС в корундових
тиглях з наступним охолодженням на металевому листі.
За результатами проведених досліджень в умовах двохстадійної термічної
обробки (1-ша стадія – 780°С та 2-га – 1000 °С) впродовж 4 годин була
сформована ситалізованна структура матеріалів, що є запорукою забезпечення
їх високої міцності.
Одержані склокристалічні матеріали характеризуються щільністю
(ρ) 2,45 – 2,58 г/см3 та твердістю (Н) 4290 – 5780 МПа.
Таким чином за результатами проведених досліджень встановлена
перспективність застосування одержаних
високоміцних полегшених
нефелінових склокристалічних матеріалів як елементів бронезахисту.
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ЕЛЕКТРОСИНТЕЗ ВОДНЮ З ДЕПОЛЯРИЗАЦІЄЮ АНОДНОГО
ПРОЦЕСУ СПЛАВАМИ ЦИНКУ
Байрачний Б.І., Желавська Ю.А., Вороніна О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Широке використання водню в паливно-енергетичному комплексі
обмежується більш високими затратами електричної енергії на електросинтез
водню в порівнянні з іншими способами його отримання.
В промисловому електролізі води напруга на електролізерах складає 2,3 –
2,6 В в залежності від температури, тиску та концентрації електроліту.
Теоретична напруга розкладання води має величину 1,23 В. Останнім часом
досліджені термоелектрохімічні цикли електросинтезу водню з деполяризацією
анодного процесу диоксидом сірки, бромом, йодом та іншими речовинами. Але
їх широке використання стримується складністю технологічних процесів.
В даній роботі досліджено електросинтез водню в нейтральних розчинах
NH4Cl та (NH4)2SO4 з використанням металевих деполяризаторів з цинку та
його сплавів ЦАМ і ЦА.
Досліджені вольтамперні залежності електролізу в діафрагмових
електролізерах з анодами на основі цинкових сплавів, катодами зі сплаву
титану ОТ-4 в 3% розчинах хлориду та сульфату амонію свідчать, що напруга
на електролізері при густинах струму 0,8 – 1 А/дм2 зменшується на 0,1 – 1 В з
урахуванням опору мембрани. В таблиці приведені параметри електролізу з
деполяризацією анодного процесу.
Таблиця
№ Анод

Катод

1
Zn
Ті(От-4)
2 ЦАМ Ti(От-4)
3 ЦА Ti(От-4)

Густина
Конц.
Конц.
Uэ без
Uэ з
струму
NH4Cl, (NH4)2SO4, діафр., діафр.,
2
j, А/дм г/100 см3 г/100 см3
В
В
0,8–1
3
3
0,48
0,98
0,9–1
3
3
0,52
1,5
0,9–1
3
3
0,5
1,0

ΔEа.,
В
1,4
1,2
1,25

Дані таблиці свідчать, що при електросинтезі водню з деполяризацією
цинковими сплавами напруга електролізу зменшується на 1,2 – 1,4 В за рахунок
розчинення цих сплавів замість виділення кисню. Такий спосіб має суттєві
переваги при використанні водню як палива в побутових пристроях отримання
тепла.
Література:
1. Горбачов А.К. Технічна електрохімія. –Х.: Прапор, 2002. – 254 с.
2. Козин Л.Ф., Волков С.В. Современная энергетика: проблемы и перспективы. – К.:
Наукова думка, 2006. – 769 с.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ
С ПРИРОДНЫМ СОЛЕСОДЕРЖАНИЕМ
Башмаков Е.Б., Байрачный В.Б., Тульская А.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Большой интерес для решения проблем водоснабжения в Украине
вызывает возможность использования природного солесодержания воды для
проведения процессов электрохимического обеззараживания, умягчения и
дезодорирования. В настоящее время широко применяемым методом
обеззараживания воды является использование «активного хлора» полученного
путем прямого электролиза. Учитывая нестабильность растворов «активного
хлора», электрохимический метод позволяет создавать установки различной
производительности непосредственно на месте потребления дезинфектанта с
использованием местного исходного сырья.
Основными показателями, определяющими эффективность процесса
электрохимического обеззараживания воды, является концентрация хлорид
ионов, температура электролиза и ионный состав. Предельно допустимое
содержание хлорид ионов в питьевой воде составляет 70 мг·дм –3, в воде
плавательных бассейнов не более 350 г·дм–3. Содержание хлоридов в
природных водах, используемых для хозяйственно-бытовых нужд предприятий
Украины, может достигать 5 – 10 г·дм–3. Обеззараживание всех перечисленных
категорий вод путем добавления растворов гипохлорита натрия неизбежно
приводит к увеличению содержания хлоридов, что ограничивает применение
этого метода обработки. Поэтому исследовалась возможность использования
воды с природным солесодержанием хлорида натрия от 0,01 до 0,05 г·экв·дм–3.
Результаты
исследования
показывают
значительное
влияние
концентрации хлорида натрия на кинетику анодного процесса. Увеличение
концентрации хлорида натрия приводит к снижению перенапряжения анодного
процесса и увеличению прямолинейного участка поляризационной
зависимости, на котором лимитирующей стадией анодного процесса является
стадия электрохимического разряда. Область окончания электрохимического
контроля анодного процесса переходит в область, в которой лимитирующим
процессом является диффузионный контроль по хлорид ионам, что
ограничивает рабочую плотность тока в этих условиях.
Повышение температуры от 283 К до 308 К приводит к существенному
росту скорости анодного процесса. Однако, повышение температуры
обрабатываемой воды не оказывает однозначного действия, так как нагрев воды
выше 313 К приводит к разложению гипохлорита натрия. Снижение
температуры, с одной стороны, делает растворы более стабильными и тормозит
побочный процесс – выделение кислорода, но, с другой стороны, увеличивает
удельное сопротивление электролита, что приводит к увеличению омической
составляющей падения напряжения в электролизере и таким образом
способствует разложению гипохлорита натрия.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ - ЭКОЛОГОВ
Борщ А.А.
«Одесский национальный политехнический университет», г. Одесса
Интенсивное развитие широкого спектра технологий даёт возможность
использовать в образовательном процессе новые инструменты, которые могут
заинтересовать и вовлечь студентов. Тогда необходимые нормы знаний
охватываются в полном объёме и с энтузиазмом дополняются овладением
инструментами самых современных технологий, что является наиболее
крепкими и продуктивными на протяжении всего процесса обучения и после
него. Поэтому ориентация на применение инновационных стратегий обучения,
является весьма актуальным направлением активизации самостоятельной
работы студентов при изучении химических технологий.
Одной из актуальных проблем экологии является загрязнение атмосферы
почвы и мирового океана. В атмосферу ежегодно выбрасывается более 1250
млн. тон оксида углерода, около 170 млн. тон сернистого ангидрида, 20 млн.
тон оксида азота и другие токсичные элементы. Во время обучения студентыэкологи изучают решение этой проблемы на примере моделирования процессов
очистки газовых выбросов. [1] Сложные химические процессы, которые
проходят в реакторах, моделируются и наглядно демонстрируются, используя
персональный компьютер и прикладное программное обеспечение.
Каталитический способ обезвреживания газовых смесей обычно
реализуется в контактном аппарате со стационарно работающим
адиабатическим слоем неподвижного зернистого катализатора и внешним
рекуперативным теплообменником, в котором происходит предварительный
нагрев исходной смеси теплом прореагировавших газов. [1]
Создан программный комплекс GAZO для изучения процесса
газоочистки. В программе выбирается токсичный компонент, вводятся
исходные данные и рассчитываются поля концентраций и температур в слое
катализатора. По результатам расчетов подбирают параметры работы слоя
катализатора – температуру смеси на входе и время контакта, при которых
достигается нужная степень окисления и выполняются условия по
термостойкости катализатора.
Во время обучения студенты изучают химико-технологические процессы
и получают практические навыки использования персонального компьютера
для решения современных инженерных задач.
Литература
1. Борщ А. А. Учебный программный комплекс моделирования процессов
каталитической газоочистки: материалы IV Международной научно-технической
конференции [«Новейшие энерго- и ресурсосберегающие химические технологии без
экологических проблем»], (Одесса, 9-13 сент. 2013г.) / А. А. Борщ, А. В. Макаров. Одесса:
Экология, 2013. – 285с. – Сборник научных трудов, Т. 2 – с.12–15.
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МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРБИДКРЕМНИЕВЫХ
ОГНЕУПОРОВ
Бражник Д.А., Старолат Е.Е., Семченко Г.Д., Панасенко М.А.,
Занора А.А., Игнатова А.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Карбидкремниевые материалы можно выделить в отдельный ряд
огнеупоров, который включает три группы – карбидкремниевые
рекристаллизованные (содержание карборунда более 90 мас. %),
карбидкремниевые на различных связующих (содержащие карборунд сверх 70
мас. %), и карбидкремниевые, содержащие карборунд от 20 до 70 мас. %. Из
чистого карбида кремния, типичного соединения с ковалентной связью атомов
и, как следствие слабого развития диффузионных процессов, невозможно
получить плотные изделия обычным спеканием порошковых композиций даже
при температурах близких к температуре разложения карборунда. Возможности
уплотнения карборундовых материалов достигаются путем введения в
исходную шихту активирующих добавок и повышением температуры обжига
выше 1500 °С, способствующей проведению механизма жидкофазного
спекания.
Цель работы состояла в установлении функциональной связи между
переменными – технологическими параметрами (температурой обжига и
количеством активирующей добавки) на механические характеристики
карбидкремниевых материалов. В качестве активирующей добавки в
исследовании использовали механоактивированный корунд, а в качестве
функции отклика – прочностные характеристики.
В результате проведенных исследований было установлено уравнение
регрессии, имеющий в раскодированном виде следующий полином:
1 Y= 27,79 + 10,304Х1 – 0,913Х2
Выполнение проверочных расчетов критерия Фишера при заданном
уровне значимости, заданном числе степеней свободы дисперсии адекватности
и заданном числе свободы дисперсии воспроизводимости подтвердило
адекватность выбранной модели.
Анализ полученного уравнения позволил установить независимость
взаимного влияния технологических параметров (отсутствие произведения
парных переменных – независимых переменных) на прочностные
характеристики. Доминирующее значение имеет температурный фактор – Х1.
Отрицательное значение количественного параметра (фактор – Х2) указывает
на целесообразность уменьшения количества введения корунда для повышения
предела прочности при сжатии.
В результате исследований механических свойств полученные
карбидкремнивые материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к
материалам для футеровки разных тепловых агрегатов, и рекомендуются для их
использования.
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ФЛЮСІВ ШЛЯХОМ ЇХ КАРБОНІЗАЦІЇ
Брем В.В., Кожухар В.Я., Дмитренко І.В., Грекова Т.М.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
Один із запропонованих нами методів підвищення вологостійкості флюсів
пов'язаний з додатковою карбонізацією флюсових гранул. По цьому способі
здійснюється попередня сплавлення шихтових компонентів, наступне
охолодження розплаву, дроблення сплаву (або грануляція), а потім з метою
зниження вологопоглинальної здатності флюсів (при зберіганні на повітрі)
проводиться обробка останніх осушеним вуглекислим газом при температурах
573...1373 К і парціальним тиском діоксиду вуглецю в газовій фазі
0,005066...1,01325 МПа.
Принциповий аналіз запропонованого способу показує, що він дозволяє
вести обробку флюсів вуглекислим газом одночасно з їхньою грануляцією й
наступним охолодженням. Можлива так само обробка флюсів вуглекислим
газом у суміші з інертними газами при різних тисках. Робоча атмосфера при
проведенні процесу може бути проточною, непротічною або циркуляційною.
Зниження вологопоглинальної здатності флюсів, отриманих зазначеним шляхом,
пов'язане з поверхневою карбонізацією кристалічних фаз оксидів флюсів за
схемою:
(МеО)тв + (CO2)газ = (МеСО3)тв.
Карбонатні плівки при цьому не утворять кристалогідратів (не
гідратуються на повітрі) і запобігають взаємодії включених до складу оксидів з
вологою повітря.
Можна припускати, що розглянутий метод можна застосовувати не тільки
для фторидно-оксидних флюсів, але й для більшості флюсів і шлаків на основі
інших сольових і оксидних сполук (зокрема, хлоридно-оксидних), які
одержуються як при дробленні твердих розплавів або спіків, так і шляхом
грануляції розплавів.
Для вибору оптимальних умов підвищення вологостійкості фториднооксидних флюсів виявилося необхідним проведення термодинамічного аналізу
реакцій карбонізації деяких алюмінатів і силікатів, що входять до складу ряду
промислових флюсів композицій. Для такого роду аналізу необхідно було мати у
своєму розпорядженні значення стандартних змін Гібса ΔGT0 в обраному
інтервалі температур (573…1273К). Значення ΔGT0 обчислювалися за допомогою
рівнянь типу: ΔGT0 = А + ВТ, де А і В – коефіцієнти, які визначені із залученням
різних літературних даних. Обчислені значення коефіцієнтів А и В для процесу
карбонізації за різними реакціями і значення стандартних змін Гібса ΔGT0. З
урахуванням одержаних даних і рівняння lg КР = ΔGT0/2,3RT були знайдені
значення КР для розглянутого інтервалу температур (573…1273К) і значення РСО2
із рівняння КР = 1/ Рn СО2 .
Отримані результати дозволяють укласти, що деякі із зазначених реакцій
доцільно проводити при підвищених тисках, протікання інших можливо навіть
при РСО2 = 0,101325МПа.
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РІВНОВАГА У СИСТЕМАХ ГАЗОВА ФАЗА – ФТОРИДНООКСИДНИЙ РОЗПЛАВ
Брем В.В., Кожухар В.Я., Дмитренко І.В., Грекова Т.М.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
Вивчення рівноваги у системах “газова фаза – фторидно-оксидний
розплав“, зв'язаних з умовами переходу водню в метал, має важливе значення.
Пірогідроліз фторидів металів відбувається в залежності від марки
фторидно-оксидного флюсу за схемою: (MeF2)фл+(H2O)газ = (MeO)фл +2(HF)газ (1).
Для системи CaF2 – CaO можна знайти зміну енергії GoT за реакцією:
(CaF2)фл + (H2O)газ = (CaO)фл + 2(HF)газ,
(2)
а також константу рівноваги цієї реакції, якщо прийняти загальний парціальний
тиск в розрахунках і в дослідах рівним (РHF + РH2O) = 1:
(3)
К = (аCaO / аCaF2)  (Р2HF/РH2O).
При розгляді рівноваги фторидно-оксидних розплавів інших систем з
водяною парою скористаємося методом комбінування, який полягає у
алгебраїчному додаванню рівнянь хімічних реакцій. Для системи CaF2 – CaO –
SiO2, рівновага її буде визначаться сумарною реакцією:
(CaF2)фл + (H2O)газ = (CaO)фл + 2(HF)газ;
(2)
+ (CaO)фл + (Si2O)фл = (CaO  Si2O)фл ;
(4)
(5)
(CaF2)фл + (H2O)газ + (Si2O)фл = (CaO  Si2O)фл + 2(HF)газ .
Відповідно зміна енергії Гибса реакції (5) представляє собою суму GoT
реакцій (2) і (4):
(6)
GoT(5) = GoT(2) + GoT(4) ,
а константа рівноваги цієї реакції при (РHF + РH2O) = 1 має вигляд:
(7)
К = (аCaOSi2O / аCaF2  аSi2O )  (Р2HF/РH2O).
Аналогічно для системи CaF2 – CaO – Al2O3 при взаємодії її з водяною
парою має місце така схема реакцій:
(CaF2)фл + (H2O)газ = (CaO)фл + 2(HF)газ ;
(2)
+ (CaO)фл + (Al2O3)фл = (CaO  Al2O3)фл ;
(8)
(9)
(CaF2)фл + (H2O)газ + (Al2O3)фл = (CaO  Al2O3)фл + 2(HF)газ .
Для такої системи для реакції (9) можна записати:
(10)
GoT(9) = GoT(2) + GoT(8)
і рівняння рівноваги:
(11)
К = (аCaO Al2O3 / аCaF2  аAl2O3 )  (Р2HF/РH2O).
Аналогічним шляхом для такої системи CaF2 – CaO – Al2O3 – SiO2 сумарна
реакція може бути записана, як:
(CaF2)фл + (H2O)газ = (CaO)фл + 2(HF)газ ;
(2)
+ (CaO)фл + (Al2O3)фл + 2(Si2O)фл = (CaO  Al2O3  2Si2O )фл ;
(12)
(CaF2)фл + (H2O)газ + (Al2O3)фл + 2(Si2O)фл = (CaOAl2O3 
(13)
2Si2O)фл + 2(HF)газ,
o
o
o
(14)
G T(13) = G T(2) + G T(12)
2
(15)
К = (аCaO Al2O32Si2O / аCaF2  аAl2O3  аSi2O)  (Р HF/РH2O).
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ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ КАТИОНОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ НА
РАСТВОРИМОСТЬ ИХ ГИДРОКСИДОВ В НИЗШИХ СПИРТАХ
Булавин В.И, Рыщенко И.М, Блинков Н.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены вопросы взаимосвязи взаимодействия гидроксидов
щелочных металлов и низших спиртов. Низшие спирты (метанол, этанол,
пропанол) являются полярными растворителями и смешиваются с водой в
любых отношениях, а гидроксиды щелочных металлов, как правило, в этих
спиртах хорошо растворимы [1,2]. При этом их растворимость при переходе от
лития к цезию последовательно возрастает.
Кроме того, известно, что алифатические спирты способны в некоторой
степени проявлять кислотные свойства вследствие подвижности крайнего
атома водорода на конце гидроксильной группы OH-.
Нами на основании литературных данных приведен расчет реакции
нейтрализации гидроксидов Li, Na и K этиловым спиртом как наиболее
доступным и наиболее распространенным. Результаты расчетов представлены
ниже:
LiOH + C2H5OH = C2H5OLi + H2O; ΔH = -19,8 кДж/моль
NaOH + C2H5OH = C2H5ONa + H2O; ΔH = -35,4 кДж/моль
KOH + C2H5OH = C2H5OK + H2O; ΔH = -35,2 кДж/моль
Результаты расчета показывают, что образование литийэтилата и воды в
обратимой реакции по схеме LiOH + C2H5OH = C2H5OLi + H2O является, в
отличие от аналогичной реакции с натрием и калием, энергетически
невыгодным. Связано это с тем, что Li+ является наименьшим по размеру
катионом щелочных металлов, и более тесно связан с остальной молекулой, а
также с тем, что LiOH является наименее сильным основанием.
Кроме того, высокая плотность заряда иона Li+ способствует также
эффективной сольватации, что значительно затрудняет растворение, в отличие
от значительно меньших аналогичных значений у Na+ и K+. [3,4]
Литература:
1. Шабаров Ю.С. Органическая химия: учебник. Часть 1. Нециклические соединения.
М.: Химия, 2011. – С. 320-324.
2. Золотов Ю.А. Золотой фонд. Школьная энциклопедия. Химия. М.: Дрофа, 2003. –
367 с.
3. Гороновский И.Т. Некряч Е.Ф. Назаренко Ю.П. Краткий справочник по химии /
И.Т. Гороновский, Е.Ф. Некряч, Ю.П. Назаренко – К.: Наукова Думка, 1987. – С. 144-145.
4. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. Учебник для ВУЗов – Высшая
школа, 1981. – 679 с.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ
H2SO4 З ТРАВИЛЬНИХ РОЗЧИНІВ ВИРОБНИЦТВА СКЛОВОЛОКНА
Булавін В.І., Ульєв Л.М., Крамаренко А.В., Ульянов В.П., Хохлов М.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В НТУ «ХПІ» розроблено [1] і випробувано в умовах досліду нову
технологію термічної регенерації відпрацьованих розчинів (ВР), що
утворюються при травленні скловолокна, склонитки й склотканини.
В таблиці наведено тепловий баланс устаткування [2] для витрати ВР
3
3 м /год із вмістом H2SO4 25,4 %, Na2SO4 5 %, органічні домішки – 5 г/л. Нагрів
на стадії упарювання ВР та розділення їх в апараті киплячого шару (КШ) на
сіль та паро-газову суміш (ПГС) здійснюється природним газом, на стадії
попереднього прогріву ВР – за рахунок рекуперації тепла димових газів (ДГ):

Стадія

Витрач. Тем-ра та витрата теплоносія
або
(ДГ, води, пару)
поверн.
на виході стадії
теплота,
кінц. ГДж/год t, ºС
G, за 1 год

Тем-ра
ВР та
ПГС, ºС
поч.

Попередній прогрів ВР
Коагуляція орг. домішок

60 107
107 106

Упарювання ВР

106 300

Розділення ВР в апараті
«КШ» на сіль та ПГС
Попереднє охолодження
ПГС
Конденсація H2SO4
(конц.) та охолодж. ПГС
Охолодження H2SO4

–0,62 740
–
–
800
11,30
300

6970 нм3 ДГ
–
6970 нм3 ДГ
2450 кг пару

300 650

16,70 650

16800 нм3 ПГС

650 460

–4,27

460 120

–7,45

120

90

15 т води

60
43 т води
120 15600 нм3 неконд. газів
–0,09 40
1 т води

60

Підвищення енергоефективності цієї технології пов’язано з рекуперацією
тепла пару, ДГ, ПГС, тепла конденсації H2SO4, а також заміною
охолоджувальної води на повітря, яке можна використати при спалюванні газу.
Запропоновано нову технологічну схему з рекуперацією теплової енергії.
Аналіз показав, що можливо зменшити енергетичні затрати приблизно на 40 %.
Література.
1. Отчет о НИР «Определение оптимальных параметров процесса регенерации серной
кислоты из отработанного сернокислотного раствора» [Текст] / рук. Булавин. В. И. –
Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 64 с.
2. Булавин В. И. Технологическая схема регенерации отработанных сернокислотных
растворов, содержащих сульфат натрия [Текст] / Булавин В.И., Крамаренко А. В., Ульянов
В. П., Ульянова И. В. // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ "ХПІ". –
2015. – № 50 (1159). – С. 3–15.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС ПРОПИТКИ
НАНЕСЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
Бутенко А.Н., Привалова Г.С., Авина С.И., Багрова И.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В производстве неконцентрированной азотной кислоты каталитическое
окисление аммиака до оксида азота (II) проводится на платиноидном
катализаторе. В связи с дефицитностью и высокой себестоимостью металлов
платиновой группы все большую актуальность приобретает исследование
неплатиновых оксидных контактов, используемых самостоятельно или в
качестве второй ступени.
Учитывая,
что
данный
каталитический
процесс
протекает
непосредственно на границе раздела фаз, а доля активных компонентов
значительно снижается при использовании в процессе нанесенных
катализаторов, наибольший интерес на сегодняшний день вызывают контакты
на носителях.
На кафедре химической технологии неорганических веществ, катализа и
экологии
Национального
технического
университета
«Харьковский
политехнический институт» проводятся исследования процесса получения
нанесенного кобальт-хромоксидного катализатора, где в качестве носителя
используется алюмосиликат природного происхождения - пемза «белая».
Катализатор получают следующим образом. Подготовленный носитель
фракционируют с отбором гранул размером 2-3 мм. Затем пропитывают смесью
водных растворов гексагидрата нитрата кобальта (II) и оксида хрома (IV) с
учетом соотношения 3:1 в пересчете на Co3O4 и Cr2O3. Нанесение проводят в
температурном интервале от 293 К до 353 К продолжительностью 15 мин в
стационарном режиме. Затем катализатор просушивают при температуре 378383 К с последующей прокалкой при температуре 1073 К.
Было изучено влияние температуры на количество сорбированных
активных компонентов в процессе пропитки носителя. Установлено, что
повышение температуры положительно сказывается на скорости пропитки, что
объясняется увеличением коэффициента диффузии и снижением вязкости
раствора. Так при однократной пропитке при температуре 293 К массовая доля
активных компонентов составляет 18 % от массы носителя, а при 338 К –
23,5 %. Однако, при дальнейшем повышении температуры до 353 К массовая
доля активных компонентов составила 19,4 % от массы носителя, что связано
со снижением значения количества вещества, соответствующего насыщению
носителя.
Вызывает интерес дальнейшее исследование влияния технологических
параметров пропитки на количество нанесенных компонентов и качество
полученных покрытий, а также необходимо определение активности
разработанных катализаторов в процессе окислительной конверсии аммиака до
оксида азота (ІІ).
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРАТАЦІЇ У СИЛІКАТНИХ
АВТОКЛАВНИХ МАТЕРІАЛАХ
Ворожбіян М.І., Кисельова С.О., Іващенко М.Ю.
Українській державний університет залізничного транспорту,
м. Харків
У сучасному будівництві широко застосовуються автоклавні силікатні
матеріали, зокрема, силікатна цегла, що обумовлено відносною дешевизною
готових виробів, їх екологічністю і високими техніко-експлуатаційними
властивостями. Енерговитрати при виробництві силікатної цегли набагато
менші, порівняно з виробництвом керамічної, але актуальною залишається
науково-практична задача по інтенсифікації процесів гідратації у силікатних
сировинних сумішах в гідротермальних умовах. Силікатну цеглу-сирець із
вапняно-піщаної сировинної
суміші,
зволоженої
водою, піддають
гідротермальній обробці в автоклаві під тиском від 0,8 до 1,2 МПа на протязі
від 8 до 12 год. Між основними компонентами силікатної суміші – вапном,
піском і водою відбувається хімічна реакція з утворенням гідросилікатів
кальцію, які надають міцності виробам.
Метою дослідження є інтенсифікація процесів гідратації в силікатних
автоклавних матеріалах під впливом комплексу добавок техногенних
неорганічних відходів та розчинів електролітів з ізоморфними структурі
гідросилікатів кальцію аніонами.
В результаті досліджень при варійованих параметрах автоклавування
отримано зразки силікатної цегли, які виготовлені із модифікованих
комплексом добавок силікатних сумішей зі складом, мас %:
1 В’яжуче – 21 (вапно – 10,5, дрібнодисперсний відхід помольних тіл
(основна фаза – β-кварц) – 10,5); пісок – 79; 2 % розчин алюміній (ІІІ) хлориду;
2 В’яжуче – 21 (вапно – 5,0, відхід помольних тіл – 10,0, мелений
основний доменний відвальний шлак – 6,0); пісок – 79; 2 % розчин магній
сульфату.
На основі комплексу фізико-хімічних досліджень зразків силікатної цегли
(рентгенографічний фазовий аналіз, диференціальна термогравіметрія,
петрографічний аналіз) встановлено, що в розроблених складах силікатних
сировинних сумішей прискорюється хімічна взаємодія між компонентами, що
зокрема, пояснюється ізоморфізмом портландиту та тоберморитоподібних фаз
гідросилікатів кальцію. Щільне пакування шарів таких фаз у сполученні з
ефектом армування голчастими кристалами ксонотліту реалізується за рахунок
раціональних складів добавок з активним мінеральним компонентом і розчином
електроліту, які комплексно впливають на процеси структуроутворення та
забезпечують високі фізико-механічні властивості силікатних виробів (склад
№ 1 – 38 МПа, склад № 2 – 40 МПа) при енергоефективних параметрах
автоклавування 0,6 МПа – 6 год.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНСТАНТ НЕСТІЙКОСТІ КОМПЛЕКСНИХ
СПОЛУК ВОЛЬФРАМУ
Гапон Ю.К., Ненастіна Т.О.*, Ведь М.В., Сахненко М.Д.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
*Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
м. Харків
Встановлення констант нестійкості комплексів відіграє важливу роль в
обґрунтуванні вибору ліганда, а також у визначенні складу електроліту і
співвідношенні
компонентів
при
нанесенні
покриттів
сплавами.
Цілеспрямоване поєднання лігандів може сприяти в одних випадках зміцненню
всіх зв'язків і утворенню змішаних комплексів, переважаючих монолігандні за
міцністю, в інших – утворенню інтермедіатів, дисоціація яких протікає з
помітним гальмуванням, в третіх – відсутності спільної координації молекул
взагалі. Наявність інформації про іонні рівноваги у розчинах електролітів, а
також їх кількісні характеристики є неодмінною умовою гнучкого управління
процесом формування покриттів заданого складу і структури.
Дослідження потенціометричним методом комплексоутворення систем
2WO4 - Cit3-, WO42- - P2O74-, WO42- - H2Y2−, WO42- - Cit3-- P2O74-, WO42- - Cit3-H2Y2− свідчить про утворення складних оксоаніонів, відновлення яких у
катодних реакціях перебігає із значним гальмуванням. Отримані
експериментально константи нестійкості моно- та білігандних комплексів,
утворених оксометалатом (таблиця), є підґрунтям до керування маршрутами
катодних реакцій.
Таблиця – Константи нестійкості комплексних сполук вольфраму
Координаційне
Ліганди
рН
Кн (експ)
pKн
число
P2O747
8,5÷9,75 6,3·10-26
25,2
3-19
Cit
5
7,05÷8,05 9,8·10
18
2-16
H2Y
5
4,85÷6,55 3,5·10
15,5
-9
3
9,1·10
8,04
Cit3-- H2Y25,8÷6,95
-16
6
6,0·10
15,2
34-28
Cit - P2O7
6
8,7÷9,6 3,0·10
27,5
Таким чином, за результатами вивчення комплексоутворення розраховані
значення констант нестійкості комплексів вольфраму, які створюють
передумови до розробки стабільних електролітів для нанесення покриттів
сплавами в склад яких входять тугоплавкі метали.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОКСИДНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛЯХ ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДВС
Горохивский А.С., Каракуркчи А.В., Сахненко Н.Д., Ведь М.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрены особенности формирования оксидных
каталитических покрытий нестехиометрическими оксидами Mn или/и Co на
деталях поршневой группы двигателей внутреннего сгорания (ДВС),
в частности, высоколегированном литом алюмо-кремниевом сплаве АЛ25.
Использование
и эксплуатация ДВС
вызывает определенные
технологические и экологические проблемы, связанные с неполным сгоранием
топлива в камерах сгорания (КС) двигателей и выбросом в окружающую среду
токсичных компонентов (СО, NOx). Одним из возможных решений указанной
проблемы является интенсификация процессов внтурицилиндрового катализа
для более полного превращения топлива, что позволит не только снизить
количество вредных выбросов с отработанными газами, но и существенно
повысить топливную экономичность двигателя. Однако, количество
катализаторов, способных эффективно и долгосрочно работать в условиях КС,
весьма ограничено. Перспективными каталитическими системами с учетом
этих особенностей, являются покрытия нестехиометрическими оксидами
переходных металлов, формируемые непосредственно на деталях поршневой
группы
ДВС,
например,
крышке
поршня,
методом
плазменноэлектролитического оксидирования (ПЭО).
Покрытия нестехиометрическими оксидами Mn или/и Co формировали на
образцах алюмо-кремниевого сплава АЛ25. Особенностью сплавов этого типа
является высокое содержание кремния (11–13%), наличие которого усложняет
технологический процесс оксидирования поверхности. Следует учесть, что Si –
нежелательный компонент ПЭО-покрытий, который обусловливает снижение
каталитической активности полученных материалов. Покрытия формировали
из щелочно-перманганатных и кобальто-пирофосфатных электролитов в
режиме ПЭО при варьировании плотности тока i в интервале 5–20 А/дм2,
температуре 20–30°С, время нанесения покрытий не более 60 мин.
В
результате
проведенных
экспериментов
установлено,
что
технологические параметры процесса (плотность тока, напряжение искрения,
конечное напряжение формовки) нанесения покрытий оксидами кобальта ниже
в сравнении с оксидами марганца, что обусловлено особенностями включения
металлов в покрытие. Одновременное допирование покрытий Mn и Co
проведено путем стадийного ПЭО в разных электролитах: І стадия – кобальтопирофосфатный; ІІ стадия – щелочно-перманганатный.
Показано, что управлять составом и морфологией формируемых покрытий
возможно за счет варьирования плотности тока и концентрации компонентов
электролитов. Содержание каталитически активных кислородных соединений в
сформированных материалах для всех предложенных режимов – до 75 мас.%.
При этом содержание Si в поверхностном слое не превышает 5–6 мас.%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАНАДИЯ ИЗ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА ТИТАН ОКСИДА (IV) ПИГМЕНТНОГО
Гринь Г.И., Дейнека Д.Н., Адаменко С.Ю., Синькевич И.Д.,
Бондаренко Л.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Ванадий является дорогостоящим и в то же время токсичным металлом,
поэтому регенерация его из промышленных отходов является одной из
важнейших задач, которая решает одновременно проблему вовлечения в сферу
производства дефицитного ванадия и защиты окружающей среды.
Сырьевым источником для получения ванадиевой продукции в
промышленных масштабах могут служить зольные отходы и шламы тепловых
электростанций,
сжигающих
высокосернистые
мазуты;
шлаки
металлургического производства, полученные при выплавке стали и чугуна;
отходы титанового и алюминиевого производства; катализаторы, применяемые,
в основном в производстве серной кислоты и формальдегида [1].
Для Украины перспективным является получение ванадия из отхода
производства титан (IV) оксида пигментного (ЧАО «Сумыхимпром») – черного
шлама, в котором содержание ванадия 0,21 мас.%. Кроме ванадия отходы
титанового производства содержат большое разнообразие компонентов, что
усложняет процесс извлечения [2]. Поэтому, для дальнейших исследований и
выбора оптимального метода извлечения ванадия со шлама, рассматривались
простые двухкомпонентные системы сульфатов и оксидов элементов,
содержание которых в шламе наибольшее. Были проведены исследования
влияния концентрации реагентов, температуры и времени проведения
эксперимента на степень извлечения компонентов и определены оптимальные
параметры в следующих системах:V2O5 – CaSO4; V2O5–
;V2O5 –
; CaSO4–Fe2(SO4)3; CaSO4–MgSO4; MgSO4 –Fe2(SO4)3. Определение
концентрации ванадия, в изучаемым системах после разделения, проводилось
колометрическим путем – перекисным методом– с использованием
фотоэлектрического колориметра[3]. Степень извлечения ванадия достигает 80
%, поэтому цель дальнейших исследований – повышение степени извлечения и
изучение более сложных систем – трех- и четырехкомпонентных.
Литература:
1. Ванадий в черной металлургии / [Н.П. Лякишев, Н.П. Слотвинский-Сидак, Ю.Л.
Плинер, С.И. Лаппо]. – под. ред. Э.М. Щербины. – «Металлургия», 1983. – 192 с.
2. Производство двуокиси титана пигментной сульфатным способом / [В.Н.
Скомороха, В.Г. Зареченный, И.П.Воробьева, С.В. Вакал]: под ред. В.Н. Скоморохи. – Сумы:
АТЗТ «Арсенал – Пресс», 2002. – 204 с.
3.Анализ минерального сырья: [под общ. ред. Ю.Н. Книпович, Ю.В. Морачевского]. –
Л.: Государственное научно – техническое издательство химической литературы, 1956. – 105
с.
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КАТОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ СПЛАВУ СО-МО
Єпіфанова А.С., Штефан В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розвиток і модернізація сучасної техніки, особливо приладобудування та
машинобудування, висуває підвищені вимоги до фізико-хімічних властивостей
металевих поверхонь. Сплави молібдену з металами групи заліза знаходять
застосування як каталізатори деяких процесів органічного синтезу, а також є
ефективними електрокаталізаторами реакції виділення водню[1,2]. Крім того,
введення молібдену до складу електролітичних осадів істотно збільшує їх
корозійну стійкість і захисну здатність у ряді корозійних середовищ,
наприклад, у присутності хлорид-іонів і в розчині азотної кислоти.
Функціональні властивості цих матеріалів в істотному ступені залежать від їх
хімічного і фазового складу, які, у свою чергу, визначаються складом розчинів,
що застосовуються для їх отримання, а також умовами електроосадження[3,4].
Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних
умовах, що пов'язано з одного боку, великим інтересом до кобальтмолібденовим сплавам в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою
розробленістю.
Методом лінійної вольтамперометрії вивчен процес електроосадження
сплаву Со-Мо з нового розробленого електроліту при різних швидкостях
розгортки. Були вивчені залежності потенціалу піку
і току піку
від
швидкості поляризації. На підставі експериментальних даних був встановлен
механізм електрохімічних реакцій відновлення іонів молібдену і кобальту,
визначена природа лімітуючої стадії. Дослідження цієї роботи дозволяють
отримати сплави з високим вмістом тугоплавкого компонента, що дає
можливість одержувати нові матеріали з більш високими механічними
властивостями.
Література:
1. Shtefan V. Regularities of the deposition of cobalt-tungsten alloys by pulsed currents / V.
Shtefan, M. Ved, N. Sakhnenko, L. Pomoshnyk, L. Fomina // Materials Science – MATER SCIENGL TR. – 2007. – Vol. 43, № 3. – P. 429–433.
2. Патент 24601 Україна, МПК (2006.01), C25D 3/56. Спосіб нанесення покриття
сплавом кобальт-вольфрам / В. В. Штефан, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко, Л. О. Помошник –
Опубл. 10.17.2007; Бюл. № 10.
3. Пшеничкина Т. В. Получение сплава кобальт-молибден электрохимическим
методом и его свойства: автореф. дис. канд. хим. наук: спец. 02.00.01 «Неорганическая
химия», 02.00.05 «Электрохимия» / Т. В. Пшеничкина. – Москва, 2010.
4. Епифанова А. С. Повышение коррозионной стойкости оксидных покрытий на
титане // ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів НТУ
«ХПІ» (07-09 квітня 2015 р.): матеріали конф.:–Ч.3. –Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.196.
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РОЗЧИННІСТЬ КАРБАМІДУ В БАЗИСНИХ РОЗЧИНАХ РІДКИХ
КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ
Ерайзер Л.М., Іванченко Л.В., Семенчук А.В.
Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
Рідкі комплексні добрива (РКД) – розчини і суспензії мінеральних солей,
містять два чи три основних поживних елемента (нітроген, фосфор, калій), іноді
з добавками мікродобрив, пестицидів і стимуляторів росту та ін.
Вихідним продуктом для готування різноманітного асортименту РКД є
так звані базисні розчини амоній фосфатів, що роблять у заводських умовах. Ці
розчини не врівноважені за співвідношенням поживних речовин – вміст в них
фосфору в три рази перевищує вміст нітрогену. Тому базисні розчини лише
частково безпосереднього вносять в ґрунт, але в основному вони є сировиною
для приготування більш врівноважених двох і тристоронніх рідких і
суспензійний добрив в місцях їх споживання. Процес тукозмішування включає
дозування та введення в базисний розчин додатково нітрогеновмісних речовин
(зазвичай карбамід і амонійна селітра) і калієвмісних речовин (зазвичай калій
хлорид); в разі суспензійний в добрива вводять також стабілізуючу добавку
бентоніту. Останній операції передує замочування бентоніту в воді для його
набухання. Незважаючи на відносну простоту кожної з цих операцій, процес
тукозмішування в обмежених польових умовах досить трудомісткий. Тому
доцільно перенести основну частину цих операцій в заводські умови з тим, щоб
максимально спростити приготування готових добрив на місті їх використання.
З цією метою були проведені дослідження розчинності карбаміду в
базисному розчині 8–24–0 за вдосконаленою візуально-політермічною
методикою.
Знайдено оптимальний склад цього розчину: 25 % CO(NH2)2 + 75 % (8–
24–0. Інше кажучи, знайдена нова – врівноважена марка рідких азотнофосфорних добрив 19–19–0 [1].
За політермою розчинності карбаміду в базисному розчині встановлено,
що температура кристалізації у базисному розчині становить +15…16 ºС. Такий
розчин придатний для внесення в ґрунт в весняно-літніх умовах. Для
запобігання випаданню кристалів в холодну пору року в цей розчин доцільно
ввести добавку бентоніту в кількості до 5 % від маси розчину. У такому вигляді
новий базисний розчин 19–19–0 зручний для тукозмішування, особливо для
суспензійних добрив, так як в цьому випадку потрібно добити лише один
компонент – калій хлорид.
Література:
1. Эрайзер Л. Н. Получение базисных растворов жидких комплексных удобрений на
основе экстракционной фосфорной кислоты / Л.Н. Эрайзер, В.А. Козик, А.Р. Жулай, Д.С.
Гончаров // Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження:
збірник тез доповідей VІІ міжнародної науково-технічної конференції (30 вересня – 02
жовтня 2015 р., Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ. – 2015 р. – С. 72.
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ГЕКСАФЕРРИТ БАРИЯ КАК ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАЩИТНЫХ БЕТОНОВ
Иващенко М.Ю., Шабанова Г.Н., Киселева С.А., Костыркин О.В.
Украинский государственный университет железнодорожного
транспорта,
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время в результате индустриализации общества и прогресса
количество и разнообразие источников электромагнитного излучения возросло.
В свою очередь, это требует создания новых эффективных защитных
материалов полифункционального назначения с комплексом заданных свойств
широкого спектра, а именно: высокие показатели прочности, устойчивость к
воздействию агрессивной среды, различных видов излучений, высокие
ферромагнитные свойства, т.д. В связи с этим актуальным является разработка
новых композиционных материалов с высокой защитной способностью от
воздействия электромагнитного излучения.
Проведенный комплекс исследований в системе ВаО – Аl2О3 – Fе2О3
позволил получить барийсодержащий цемент с ферромагнитными свойствами,
который можно эффективно использовать в качестве связки при изготовлении
специальных бетонов и материалов, обладающих защитными свойствами при
одновременном воздействии повышенных температур и излучения.
С целью получения защитных бетонов на основе разработанного
барийсодержащего цемента для увеличения ферромагнитных характеристик в
качестве заполнителя применялся гексаферрит бария. Как известно,
гексаферрит бария имеет гексагональную кристаллическую решетку с
одноосной анизотропией и применяется как ферромагнитный материал.
Для получения гексаферрита бария в качестве заполнителя при
производстве защитных бетонов использовали сырьевые компоненты: железа
(III) оксид и углекислый барий технический. Сырьевая смесь в определенном
стехиометрическом соотношении подвергалась помолу в виде шлама
(влажность 50 %). Обжиг заполнителя для барийсодержащего бетона
осуществлялся в силитовой печи при температуре 1250 ºС с изотермической
выдержкой при максимальной температуре обжига 2 часа.
На основании результатов рентгенофазового метода анализа и метода
электронной микроскопии полученного заполнителя можно сделать вывод, что
основной фазой является гексаферрит бария. Полученный заполнитель имеет
плотную структуру, темно-серого цвета с металлическим блеском и ярко
выраженную намагниченность. Отдельные кристаллы гексаферрита нередко
имеют совершенные очертания, что указывает на благоприятные условия
синтеза.
Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что
синтезированный заполнитель на основе гексаферрита бария характеризуется
высокой плотностью (5280 кг/м3), низкой пористостью (до 1 %), и может быть
рекомендован при изготовлении защитных барийсодержащих бетонов.
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СПЛАВОВ
КОБАЛЬТ-МОЛИБДЕН-ЦИРКОНИЙ
Козяр М.А., Ведь М.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Развитие промышленности, разработка новых технологических
процессов, которые протекают в агрессивных средах, предъявляют к
конструкционным материалам высокие требования. В процессе эксплуатации в
результате химического и электрохимического взаимодействия с окружающей
средой активизируются процессы разрушения металлических конструкций,
аппаратов, трубопроводов и другого оборудования.
Коррозионное разрушение начинается с поверхности металла и, при
дальнейшем развитии этого процесса, распространяется вглубь. Одним из
путей защиты от коррозии является формирование на поверхности
традиционных конструкционных материалов тонких слоев электролитических
покрытий, в частности тройными сплавами на основе кобальта. В качестве
объекта исследования нами был выбран сплав кобальта с молибденом и
цирконием, которые обладают высокой коррозионной стойкостью ко многим
видам разрушений (например, питтинговой и межкристаллитной коррозии).
Коррозионные испытания покрытий проводили в растворах:
0,001 моль/дм3 гидроксида натрия (рН 11) и 0,001 моль/дм3 серной кислоты
(рН 3) на фоне 1 моль/дм3 сульфата натрия и в 3 %-ном растворе хлорида
натрия (рН 7). Коррозионную стойкость осажденных покрытий определяли
методом поляризационного сопротивления посредством регистрации катодных
и анодных потенциодинамических зависимостей.
Полученные данные для тройного сплава Co-Mo-Zr сравнивали со
значениями для сплава Co-Mo. Скорость коррозии при легировании двойного
сплава Co-Mo цирконием в кислой и нейтральной средах снижается на порядок,
а в щелочной среде тройной сплав устойчивее двойного втрое (таблица).
Таблица – Глубинный показатель коррозии сплавов
pH
Глубинный показатель
Глубинный показатель
коррозии сплава Co-Mo,
коррозии сплава Co-Mo-Zr,
мм/год
мм/год
−3
3
2,32∙10
3,1∙10−4
7
2,9∙10−3
2,16∙10−4
11
9,28∙10−4
3,1∙10−4
Таким образом, по значениям глубинного показателя скорости коррозии
сплавы Co-Mo-Zr можно отнести к группе совершенно стойких (менее
0,001 мм/год) материалов.
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЕЛЕКТРОСІНТЕЗУ ПОКРИТТЯ Fe-Co
Лагдан І.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота присвячена дослідженню впливу параметрів гальваностатичного
та імпульсного режимів електролізу на ефективність електрохімічного
осадження сплаву Fe-Co з цитратного електроліту на основі заліза(ІІІ).
Осадження сплаву Fe-Co здійснювали на підкладки з міді та сталі марки
08кп з цитратного комплексного електроліту в гальваностатичному та
імпульсному режимах при варійованій густині струму i 2–6 А/дм2, в робочому
діапазоні тривалості імпульсу tі 210–2–510–2 с і паузи tп 510–3–510–2 с. Перед
формуванням покриттів поверхню зразків ретельно готували за
загальноприйнятою методикою. Хімічний склад одержаних зразків
досліджували рентгенівським флуоресцентним методом з використанням
портативного спектрометра "СПРУТ". Для дослідження поверхні зразків
застосовували скануючий електронний мікроскоп ZEISS EVO 40XVP.
В гальваностатичному режимі одержані рівномірні, блискучі покриття з
вмістом кобальту 36–49 мас.%. Вихід за струмом за низьких величин i
(2–3 А/дм2) не перевищує 65%. При підвищенні густини струму до 5 А/дм2 ВТ
зростає до 85%, але одержані покриття стають матові та поруваті. При
застосуванні імпульсної гальваностатичної поляризації спостерігається
зниження виходу за струмом до 55–75%, однак, при цьому співвідношення
вмісту сплавотвірних компонентів у покритті змінюється в бік підвищення
кобальту до 51–56 мас.%. Морфологія поверхні при застосуванні імпульсної
поляризації змінюється від дрібнокристалічної до рівномірно-глобулярної
(рис.1).

а
б
Рисунок 1. Мікрофотографії покриттів Fe-Co, одержаних в
гальваностатичному (а) і імпульсному (б) режимах з цитратного електроліту.
Збільшення ×2000.
Встановлено, що варіювання параметрів імпульсного електролізу надає
можливість одержувати покриття Fe-Co з розширеним діапазоном вмісту
сплавотвірних компонентів.
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СВОЙСТВА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ РАДИОПРОЗРАЧНОЙ КЕРАМИКИ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМ Li2O-Al2O3-SiO2, SrO-Al2O3-SiO2, BaO-Al2O3-SiO2
Лисачук Г.В., Кривобок Р.В., Федоренко Е.Ю., Захаров А.В.,
Чефранов Е.В., Прыткина М.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В наше время прогресс авиастроения во многом определяется
возможностями материалов, используемых при создании авиационной техники.
Условия эксплуатации авиационной и космической техники предопределяют
крайне жесткие требования к материалам, от качества которых в существенно
зависят надежность и конкурентоспособность летательных аппаратов (ЛА).
Удовлетворить эти требования без создания новых материалов с комплексом
высоких эксплуатационных свойств невозможно.
Целью работы являлась разработка составов и определение температуры
синтеза керамических материалов с заданными электрофизическими,
теплофизическими и механическими свойствами для использования в качестве
радиопрозрачных материалов, предназначенных для изготовления головных
обтекателей ЛА.
Основой для синтеза славсонитовой, сподуменовой и цельзиановой керамики
являются соответственно системы SrO – Al2O3 – SiO2, Li2O – Al2O3 – SiO2 и
BaO – Al2O3 – SiO2. Разработку сырьевых композиций осуществляли с учетом
стехиометрического состава сподумена и цельзиана. При проектировании
сырьевых композиций использовали как технические продукты, так и природное
сырье, что позволило проследить влияние сырьевых материалов на фазовый состав
продуктов обжига.
В лабораторных условиях определены
характеристики спекания и
электрофизические свойства синтезированных материалов (диэлектрическая
проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь). Степень завершенности
реакций фазообразования полученных материалов исследовали с использованием
рентгенофазового анализа. Полученные данные свидетельствуют о том, что
максимальная степень спекания достигается при обжиге сподуменовой керамики,
изготовленной из природного сырья. С целью интенсификации процессов
спекания и фазообразования стронций-анортитовой керамики в состав масс
вводили до 2 мас. % оксидов-модификаторов (TiO2, SnO2, B2O3, Cr2O3).
Установлена возможность получения монофазной цельзиановой и славсонитовой
керамики при пониженной температуре синтеза (1350 °С). Такая керамика,
отличается низкой диэлектрической проницаемостью (ε = 7,6 и ε = 6,78
соответственно) по сравнению со сподуменовой керамикой (ε = 8,6).
Результаты исследований свидетельствуют о возможности получения на
основе сподумена, цельзиана и славсонита керамических материалов, которые
по
комплексу свойств соответствует требованиям к радиопрозрачным
материалам и указывают на перспективность их использования при
изготовлении обтекателей ЛА, способных обеспечить надежную защиту
радиоэлектронного оборудования.
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FORMATION OF THE PROTON EXCHANGE MEMBRANE
Maizelis A.A., Bairachny B.I., Kovalova A.A.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv
During last decade one of the most actively researched topics in
electrochemistry is improving of materials for electrochemical hydrogen generators
with solid electrolyte in order to increase the electrolysis efficiency and reduce the
cost of components [1]. Electrolytic cell contains two electrodes and a proton
exchange membrane (PEM) forming a membrane electrode assembly. Although the
cell is fed by distilled water, the pH of the media near the anode is around 1-2. The
catalytic layers of electrodes usually contain nanoparticles of platinum group metals
and their oxides, but membrane is still the most expensive component.
Membranes are required to have high proton conductivity, low electron
conductivity, gas impermeability, high chemical and mechanical resistance. Currently
the most widely used membrane is Nafion ®, which is a copolymer of
tetrafluoroethylene and comonomer with side chains of perfluorinated vinyl ether
ending with sulfo group, so that proton is transferred from one sulfo group to another
one. The review of scientific publications showed that a significant number of
membranes that can replace Nafion® are developed, however, they can not meet all
the requirements. We also made an attempt to produce a proton exchange membrane
and chose polyvinyl alcohol and inorganic hydrates due to their cost [2].
The inorganic hydrate is proton-generating component. It is globular structure
provides proton conductivity on the surface of the particles, since the globules surface
contains numerous quantity of OH-groups, water molecules and ions trapped from
solution. The surface particles being in contact with the solution have high mobility
and can exchange ions. Water molecules in the intergrain media also have high
mobility. Due to the acid nature of inorganic hydrates, the hydronium is formed in the
intergrain media, which is involved in the protons transfer. However, as such
hydrates are not mechanically resistant, the polymer matrix is needed to make a
membrane. The polyvinyl alcohol (PVA) is used as polymer matrix, as it has its own
system of hydrogen bonds, by which the protons can be transferred, and significant
gas impermeability (10-13 m2/(s∙Pa) for hydrogen). However, PVA dissolves in warm
water, so it is unacceptable for use in water media. Therefore, we cross-linked chains
of PVA by aldehyde.
Dependences of physical and physicochemical properties of formed proton
exchange membranes on their composition and formation conditions are obtained.
Literature:
1. PEM Electrolysis for Hydrogen Production: Principles and Applications / Dmitri
Bessarabov, Haijiang Wang, Hui Li, Nana Zhao. - CRC Press, 2015. – 389 p.
2. Pat. № 103734 Ukraine, IPC B01D 71/02, B01D 71/06, H01M 2/14, C25B 1/04
(2006.01). Process of proton exchange membrane formation / А.A. Maizelis, B.І. Bairachny;
applicant and holder of patent NTU “KhPI”. – № u201506664; appl. 06.07.2015; publ. 25.12.2015,
Bul. N. 24.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НІКЕЛЮВАННЯ У
ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ ІНЕРТНИХ ЧАСТОК
Мирошниченко Ю.В., Лещенко С.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з найбільш ефективних та перспективних методів інтенсифікації
електрохімічних процесів є електроліз у псевдозрідженому шарі інертних
часток (ПЗШ ІЧ), який дозволяє отримувати компактні осади металів з
кращими властивостями та з підвищеною продуктивністю [1]. Однак широке
застосування методу гальмується деякою складністю та обмеженістю
використання, відсутністю систематизованих даних про вплив ПЗШ ІЧ на
окремі електрохімічні процеси, в тому числі нікелювання. Тому мета даної
роботи полягала у порівнянні властивостей покрить, одержаних у ПЗШ ІЧ та у
звичайному режимі.
Для осадження нікелевого покриття було обрано електроліт складу
3
(г/дм ): нікелю сульфат – 200; кислота борна – 25; натрію хлорид – 25. Режим
електролізу: pH – 5–5,5, температура 50 °С.
У звичайному режимі електролізу здійснювалось перемішування
електроліту стислим повітрям, густина струму складала 2 А/дм2.
Режим псевдозрідження створювався за допомогою насосу, як інертні
частки використовувались поліровані скляні кульки діаметром 1–1,3 мм, якими
на дві третини об’єму заповнювалась гальванічна ванна. Швидкість потоку
забезпечувала оптимальну відносну ступінь розширення щільного шару
інертних часток близько 1,5. Турбулентний режим перемішування забезпечував
співударяння твердих часток з поверхнею катоду, що сприяло утворенню
центрів кристалізації (дрібнокристалічності осадів) і дозволяло підвищити
робочу густину струму (відповідно, і продуктивність процесу).
Покриття, які були отримані у ПЗШ ІЧ, у порівнянні з покриттями,
одержаними у звичайному режимі, відрізнялись кращим зовнішнім виглядом
(блиском) та кращою дрібнокристалічністю, що пояснюється механічним
впливом інертних часток, а також збільшенням кількості центрів кристалізації.
Встановлено, що при використанні ПЗШ ІЧ може бути суттєво збільшена
робоча густина струму без погіршення властивостей нікелевого осаду.
Збільшення продуктивності пояснюється тим, що при електролізі у ПЗШ ІЧ
збільшується значення граничного дифузійного струму. Встановлено також
покращення розсіювальної здатності при використання ПЗШ ІЧ, що
пояснюється збільшенням перенапруги виділення нікелю.
Література:
1. Каздобин К.А. Электрохимические процессы с участием псевдоожиженных слоев
частиц различной природы проводимости: дисс. на соискание ученой степени доктора хим.
наук: 02.00.05 / Каздобин Константин Александрович. – К., 2000. – 303 с.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ
ПОКРИТТІВ ТА ФОЛЬГ Ni-Al2O3
Овчаренко О.О., Сахненко М.Д., Ведь М.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Композиційні матеріали з металевою матрицею знаходять широке
застосування в багатьох галузях промисловості. Композиційні електрохімічні
покриття, утворені за рахунок включення частинок оксидів, боридів, карбідів,
нітридів мають підвищену твердість і зносостійкість в порівнянні з
однофазними металевими покриттями та фольгами. Створення і застосування
композитів технологічно та економічно обґрунтовані, оскільки використання ,
наприклад, нікелевих композитів в гальванотехніці пояснюється їх цінними
фізико-хімічними властивостями. Таким чином, створення композитів на основі
нікелю, армованих нанорозмірними частинками оксиду алюмінію [1],
становлять значний науково-практичний інтерес.
Електроосадження нікелевих композитів проводили при густині струму
2 – 3 А/дм2, температурі 20 – 25 °С протягом 30 – 40 хвилин з сульфаматного
електроліту нікелювання [2]. Для формування матеріалів, що включають
частинки другої фази Al2O3 до складу базового електроліту додавали 0,2 – 0,8
об’єму золю оксиду алюмінію, що містить 4,0 – 4,6 г/дм3 дисперсної фази, і
таким чином варіюювали вміст Al2O3 в електроліті від 1,0 до 2,5 г·/ дм3 [3].
Проведення вимірювання фізико-механічних властивостей фольг Ni –
Al2O3 довели, що відбувається підвищення характеристик міцності симбатно зі
зміною вмісту частинок оксиду алюмінію. Значення мікротвердості композитів
на основі нікелю зростає від 1800 до 2900 МПа, межі міцності від 550 до 1200
МПа, межі текучості від 150 до 980 МПа при збільшенні вмісту фази Al 2O3 від
0,25 до 1,5 г / дм3. Причина такої поведінки композитів обумовлена
включенням частинок Al2O3, які виступають в ролі надійних перешкод на
шляху руху дислокацій.
Таким чином, завдяки включенню модифікувальної фази оксиду
алюмінію в матрицю нікелю під час формування КЕП і фольги підвищується
міцність та твердість металу, крім того відбувається збереження пластичності
матеріалу.
Література:
1. Girot F.A. Discontinuously-reinforced Aluminum. Matrix Composites / F.A. Girot, J.M.
Quenisset, R. Naslain // Composites Science Technology. – 1987. – V.30. – P. 155 – 184.
2. Гальванотехника : Справочник / Под ред. А.М. Гринберга. – М.: Металлургия, 1987.
– 735 с.
3. Сахненко М. Д. Фізико-механічні властивості гальванічних композицій Cu–Al2O3 / М.
Д. Сахненко, О. О. Овчаренко, М. В. Ведь, С. І. Лябук // Фізико-хімічна механіка матеріалів.
– 2014. – №5. – С. 23 – 28.
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ВИТРАТНІ КОЕФІЦІЄНТИ УТИЛІЗАЦІЇ ФОРМАЛІНУ У
ВИРОБНИЦТВІ МЕТАНОЛУ НЕПОВНИМ ОКИСНЕННЯМ
ВУГЛЕВОДНІВ ЗА ДАНИМИ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Петренко А.В., Слабун І.О., Лобойко В.О., Моцарь Д.В., Кучеренко Е.Г.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У природному газі є домішки води, яка при високих тисках та низьких
температурах при видобуванні і транспортуванні утворює кристалогідрати с
компонентами природного газу. Наявність кристалогідратів у трубному
просторі та арматурі веде до підвищення гідравлічного опору, що збільшує
енерговитрати при видобуванні та транспортуванні природного газу. Для
попередження утворення кристалогідратів використовують метанол як інгібітор
гідратоутворення.
У зв’язку з цим стає актуальним виробництво метанолу неповним
окиснення природним газу на об`єктах газовидобування та транспортування
природного газу. На кафедрі ТНВ каталізу та екології НТУ «ХПІ» розроблена
модульна установка отримання метанолу неповним окиснення вуглеводнів
природного газу яка задовольняє цим вимогам.
Процес
неповного
окиснення
вуглеводнів
природного
газу
супроводжується отриманням побічного товарного продукту – формаліну
(168 кг на 1 т метанолу). Якщо формалін не потрібен замовнику, то його
необхідно утилізувати. Формалін можна отримувати як метанольний (для
складування) так і безметанольний (наприклад, для утилізації або подальшої
переробки).
Нами була розрахована рівновага сумісно перебігаючих реакцій
CH2O ↔ CO + H2 - 5,36 кДж
CO + H2O ↔ CO2 + H2 + 41,13 кДж
CH3OH + H2O ↔ CO2 + 3H2 – 48,95 кДж

(1)
(2)
(3)

при утилізації метанольного [реакції (1)-(3)] та безметанольного [реакції
(1),(2)] формаліну.
На основі отриманих даних проведені розрахунки матеріальних та
теплових балансів процесів утилізації.
Установлено, що при утилізації метанольного формаліну (ФМ) буде
вироблена газова суміш складу, % об. : Н2 = 64,3; СО = 13,07; СО2 = 22,63, –
загальною кількістю 70,1 нм3/(т ФМ). При утилізації безметанольного
формаліну (БМФ), – близько: % об.: Н2 ~ 61; СО ~ 17; СО2 ~ 22 у кількості
50,8 нм3/(т БМФ).
Запропоновано, гази утилізації частково використати як енергоносій,
частково на стадії нейтралізації, основну частину на стадії одержання
метанольного продукту – інгібітору гідратоутворення.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ОКСИДУВАННЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВУ ВТ-6
У РОЗЧИНАХ ОРГАНІЧНИХ ТА НЕОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ
Пилипенко О.І., Андрущенко О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Титанові сплави і металокерамічні композиції на їх основі є одними з
найбільш затребуваних матеріалів для створення імплантатів та інших
медичних виробів. З точку зору біосумісності для імплантатів з тривалим часом
роботи у живому організмі доцільно використовувати чистий титан, який, на
відміну від більшості своїх сплавів, не містить шкідливих для організму
легуючих добавок, як правило, вкритий пасивною плівкою і має високу
пластичність. Однак чистий титан має недостатню міцність, зокрема з точки
зору довговічності при циклічних навантаженнях. Внаслідок цього більше 5 %
імплантатів відторгається внаслідок розвитку некрозу кісткової тканини, яка
виникає при поверхневому руйнуванні, викришуванні і проникненні металевих
часток в оточуючі тканини організму [1]. Поліпшення властивостей титанових
імплантатів проводиться у напрямку підвищення їх міцності за рахунок
легування, наприклад при одержанні сплаву Ti−Al−V (марка ВТ-6),
поверхневого зміцнення шляхом нанесення захисних покрить, оксидування [2].
Оксидування титанових сплавів дозволяє безпосередньо в процесі
електролізу одержувати оксидні плівки товщиною до 1000 мкм, які за своєю
природою відносяться до інтерференційно-забарвлених. Крім медицини,
кольорове оксидування використовується для декоративної обробки деталей,
маркування виробів з титанових сплавів. Декоративне оксидування підвищує
корозійну стійкість виробів і забезпечує високу світлостійкість забарвленої
поверхні з одночасним збереженням блиску вихідної поверхні.
Декоративне
оксидування
дозволяє
одержати
діелектричні
інтерференційно-забарвлені плівки (коричнево-жовті, сині, блакитні, різні
відтінки жовтого кольору, включаючи малиновий, рожевий, різні відтінки
зеленого кольору). Визначальний вплив на колір плівки має формуюча напруга
на ванні і склад сплаву. Найбільш широка гама кольорів і насиченість тонів
може бути одержана при оксидуванні сплавів ВТ-20 і ВТ-6.
Література:
1. Ботаева Л.Б. Разработка технологии изготовления металлокерамических изделий для медицины
на основе титана с оксидными и кальций-фосфатными покрытиями / Автореферат на
соискание степени кандидата технических наук. − Томск, 2005.
2. Севидова Е.К. Влияние технологической обработки поверхности на
электрохимическую активность титановых биоматериалов / Е.К. Севидова, И.И. Степанова,
И.Д. Рой // Электронная обработка материалов. − 2006. − № 5. − С. 51−55.
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ПРО БУДОВУ СИСТЕМИ MgO – Al2O3 – TiO2 – SiO2
Подчасова К.В., Пітак Я.М., Білостоцька Л.О.,
Трусова Ю.Д., Харибіна Ю.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Однією з найважливіших галузей України являється металургія. Однак
для випуску високоякісної продукції для металургійних теплових агрегатів
повинні використовуватися високоякісні вогнетривкі матеріали. Створення
таких матеріалів не можливо без залучення знань про багатокомпонентні
оксидні системи.
Однією
з
таких
систем
є
чотирьохкомпонентна
система
МgO – Al2O3 – TiO2 – SiO2. Вона містить 4 вогнетривких оксиди та низку
вогнетривких сполук, таких як MgAl2O4, Mg2SiO4, Al2TiO5, Al6Si2O13. Один з
варіантів субсолідусної будови системи представлений в монографії
А.С. Бережного «Багатокомпонентні системи окислів». Система MgO – Al2O3 –
TiO2 – SiO2 розбивається на 15 елементарних тетраедрів.
Нами побудований топологічний граф взаємозв’язку елементарних
тетраедрів (див. рис.), граф плаский без «фальшивих» перетинань. Вставних
елементарних тетраедрів не встановлено. Вершини графу з’єднані 18 ребрами
(комбінаціями фаз, які не виходять над поверхнею концентраційного
тетраедру). Встановлені дві «висячі» точки, 5 вершин ступеню два, 8 вершин
ступеню три. Найбільші відносні об’єми мають елементарні тетраедри: Mg 2SiO4
– MgTi2O5 – MgAl2O4 – Mg2Al2Si2O16 (Vi=168 ‰, ступінь асиметрії К = 5,7) та
MgO – Mg2SiO4 – Mg2TiO4 – MgAl2O4 (Vi=152 ‰, ступінь асиметрії К = 1,7).
Результати досліджень можуть бути використані при розробці складів
композицій нових вогнетривких матеріалів технічної кераміки та ситалів.

Рисунок – Топологічний граф взаємозв’язку елементарних тетраедрів системи
MgO – Al2O3 – TiO2 – SiO2
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ФАЗОВОГО СОСТАВА
МУЛЛИТО-ТИАЛИТОВОЙ КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Рыщенко М.И., Федоренко Е.Ю., Дайнеко Е.Б.,
Лисюткина М.Ю., Горбунова А.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Титанат алюминия (Al 2TiO5) и керамика на его основе известны и
привлекают внимание исследователей благодаря ряду уникальных свойств,
таких как высокая температура плавления (1860 °С), очень высокая
термостойкость, сравнительно низкий коэффициент термического
расширения при достаточно высоких температурах и др. Однако до 80-х
годов не удавалось получить достаточно прочную керамику из титаната
алюминия с удовлетворительной стабильностью при термическом
воздействии, что существенно сдерживало его промышленно-техническое
применение. Это связанно с тем, что Al 2TiO5 разлагается в интервале
температур (900÷1200 °С) на фазообразующие оксиды. Поэтому синтез
тиалитовой керамики происходит при повышенных температурах (более
1400 °С). Задачей данного исследования был анализ фазообразования во
время обжига муллито-тиалитовой керамики (МТК) при пониженной
температуре с применением отечественных сырьевых материалов и отходов
металлургического производства (ОФТП). Для достижения поставленной
цели была разработана серия масс МТК, из которых полусухим
прессованием были отформованы образцы с дальнейшей сушкой и обжигом
при 1200 и 1250 °С.
Для характеристики спекания образцов определялась плотность,
водопоглощение и общая усадка, а также показатель ТКЛР (20÷100ºС) . Были
определены эксплуатационные характеристики полученных образцов:
прочность на сжатие, химическая стойкость по отношению к 20 % HCl и
35% NaOH. Для качественного фазового анализа использовали метод
рентгенофазового анализа (РФА).
Полученные данные свидетельствуют, что уже при температуре 1200 °С с
выдержкой в течении часа (при использовании ОФТП) образуется твердый
раствор тиалитового состава Mg0,3Al1,4Ti1,5O5, который при сочетании с
муллитом и корундом придает образцам высокие эксплуатационные свойства.
В результате синтеза термически и химически стойкой МТК получены
материалы при температуре синтеза 1250 ºС, которые характеризуются
комплексом эксплуатационных характеристик: W (0÷27 %), прочностью на
сжатие (σсж = 32÷164 МПа), щелоче- и кислотостойкостью (ЩС = 97,92÷100 %,
КС = 97,27÷99,79 %) и ТКЛР (α 100·10-6 = 2,40÷4,77, град -1).
Использование разработанной МТК весьма перспективно в
металлургии, химии, машиностроении, энергетике для изготовления
изделий разнообразного назначения.
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СКЛОКРИСТАЛІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ
ДИСИЛІКАТІВ ЛІТІЮ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Саввова О.В., Воронов Г.К., Шалигіна О.В.,
Фесенко О.І., Гривцова А.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день перспективність розробки нових склокристалічних
матеріалів, які здатні витримувати високошвидкісні механічні навантаження,
такі як захист від куль, та здатні конкурувати з вартісними керамічними
пояснюється наростанням балістичної загрози. Для вирішення вказаних задач
найчастіше використовують сподуменові та кордієритові склокристалічні
матеріали. Однак зростаючі вимоги за механічною міцністю, твердістю,
в’язкістю руйнування та технологічністю стали обґрунтуванням для розробки
високоміцних ситалів на основі дисилікатів літію. Розробка та впровадження
таких матеріалів дозволить суттєво підвищити ефективність експлуатації
військової техніки в умовах ведення бою з використанням сучасної зброї.
Метою роботи є розробка методологічного підходу до синтезу матеріалів
вказаного призначення та одержання зразків ситалів на основі дисилікатів
літію.
За результатами проведених досліджень розроблено методологічний
підхід, який полягає у визначенні комплексу вимог до матеріалу, що
створюється, та його функціональної ролі для військової техніки. Обґрунтовано
вибір вихідної літійсилікатної системи та обмежено в ній область для синтезу
модельних стекол – основи високоміцних ситалів. Визначено технологічні
параметри одержання високоміцних полегшених склокристалічних матеріалів:
температуру та тривалість варки, а також режими низькотемпературної
термічної обробки, необхідні для формування зміцненої тонкокристалічної
взаємозв’язаної структури.
Дослідження структури одержаних матеріалів дозволило встановити, що
протікання в них тонкодисперсної низькотемпературної кристалізації з
наявністю подовжених призматичних кристалів дисилікатів літію забезпечує
рівномірне розподілення напруги стиснення всередині матеріалів та
формування їх високоміцного каркасу.
Розроблені експериментальні склади, які дозволяють отримати
високоміцні полегшені склокристалічні матеріали із низькою щільністю 2,38 –
2,43 г/см3, мікротвердістю 7,0 – 8,0 ГПа, твердістю за Віккерсом 6,8 – 8,67 ГПа,
коефіцієнтом інтенсивності напруг 2,4 – 3,4 МПа·м0,5, модулем Юнга 90 – 95
ГПа та забезпечать високі показники необхідних експлуатаційних
властивостей.
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
КОРДІЄРИТОВИХ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Саввова О.В., Здорик А.Р.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Кордієритові склокристалічні матеріали, які знайшли широке
застосування в авіації, ракетній промисловості, радіо- і високочастотній техніці,
машинобудівництві, характеризуються високими міцносними властивостями,
що пов’язано з особливостями кристалічної структури кордієрита. Дослідження
структурних перетворень кордієрита має відношення до утворення
упорядкованих та розупорядкованих структур при термічній обробці та
привертає увагу науковців та технологів силікатної промисловості, зокрема,
при розробці ситалів для елементів бронезахисту.
Досягнення високих значень міцності склокристалічних матеріалів при
одночасно низьких значеннях щільності та модуля пружності може бути
забезпечене шляхом проектування необхідного складу вихідних композицій
стекол та формування в них в процесі низькотемпературної термічної обробки
нано- та мікроструктури високоміцних кристалічних сполук.
Склокрисиалічні матеріали були отримані на основі стекол системи
K2O – СaO – MgO – ZnO – SrO– ZrO2 – TiO2 – CeO2 – P2O5 – Al2O3 – SiO2 за
керамічною технологією за двостадійним режимом термічної обробки при
темпеатурах 800 та 1100 ºС відповідно з витримкою впродовж 5 годин на
кожній стадії.
Дослідження процесів структро-та фазоутворення при термічні обробці
розроблених стекол при температурі 800 ºС дозволили встановити формування
кристалічних зародків шпінелі або метастабільних твердих розчинів зі
структурою кварцу. Завдяки появі нуклеаторів в температурному інтервалі
800÷1000 ºС спостерігається поява первинних фаз α-кордієриту та шпінелі. При
температурі 1100 ºС характерним є протікання процесу тонкодисперсної
об’ємної кристалізації, що дозволяє сформувати зміцнену ситалізовану
структуру
розроблених
матеріалів.
Мікроструктура
розроблених
склокристалічних матеріалів представлена α-кордієритом з гексагональною
симетрією гратки та рівновісними дентритами малого розміру шпінелі, які
рівномірно розподілені по об’єму зразків. Завдяки наявності тонкодисперсних
кристалів α-кордієритом та шпінелі, які рівномірно розподілені у об’ємі
дослідних склокристалічних матеріалів у кількості 70÷80 об. % вони
характеризуються значеннями мікротвердості H = 9,0 – 10,0 МПа, модуля
пружності Е = 95 ÷ 100 ГПа та показнику тріщиностійкості K1C, = 2,5 ÷ 3,0
МПа·м0,5, які дозволяють їх експлуатувати в умовах дії підвищеного тиску та
температури Саме поєднання високих механічних властивостей поряд з їх
низькою щільністю (ρ = 2,6 г/см3) дозволить використовувати кордієритові
склокристалічні матеріали як основу при розробці матеріалів у складі
композиційних бронеелементів, які будуть забезпечувати одночасно захист від
дії куль та уламків та виконувати роль демпфера.
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РОЛЬ В’ЯЗКОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ
КАЛЬЦІЙСИЛІКОФОСФАТНИХ СКЛОКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ
В УМОВАХ ШВИДКІСНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Саввова О.В., Фесенко О.І., Шадріна Г.М., Калюка Ю.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Дослідження механізму складної взаємозалежності між в'язкістю та
структурою кальційсилікофосфатних стекол в умовах швидкісної термічної
обробки є актуальним при розробці біоактивних високоміцних покриттів по
сплавах титану для дентального ендопротезування.
Відомо, що структурна в'язкість вихідних стекол у значній мірі
обумовлює швидкість процесу кристалізації скломатеріалу. Ступінь
підвищення в'язкості в умовах термічної обробки стекол визначається як
кількістю кристалічної фази, зростаючи з підвищенням її вмісту, так і хімічним
складом скловидної фази, що обумовлює її в'язкісні властивості. За рахунок
того, що флуктуація складу легше відбувається в малов’язкому склі,
формування розвиненої крапельної структури скломатеріалу відбувається за
коротший термін та утворюється значна кількість зародків кристалів при
температурі розм’якшення. Однак при подальшому зниженні в’язкості
вирогідним є формування кристалів значних розмірів, що може негативно
вплинути на механічну міцність кінцевого продукту. Тому забезпечення
підвищеної в’язкості в межах 107–108 Па ∙ с при температурі розм’якшення
дозволить в процесі швидкісної термічної обробки склокристалічних покриттів
сформувати їх зміцнену ситалізовану структуру, що є необхідною умовою при
одержанні імплантатів з високими експлуатаційними властивостями.
Метою роботи є встановлення ролі в’язкості при формуванні
кальційсилікофосфатних склокристалічних покриттів в умовах швидкісної
термічної обробки. Наявність та склад кристалічної фази в стеклах встановлено
за допомогою рентгенофазового та петрографічного методів аналізу.
Дослідження структури скла проводили за методом просвічуючої електронної
мікроскопії. В'язкість скла визначали за методом розтягнення нитки.
Дослідження в’язкості дослідних скломатеріалів розроблених в системі
Na2O – K2O – Li2O – СaO – ZnO –Al2O3 – B2O3 – P2O5 – CaF2 – SiO2 дозволило
встановити, що забезпечення їх об'ємно закристалізованої структури в умовах
швидкісної термічної обробки реалізується за рахунок протікання
зародкоутворення та росту кристалів в умовах в'язкості в межах (4,6÷5,2) ∙ 108
Па · с. Встановлено, що формування флуктуацій шляхом метастабільної
ліквації дозволяє отримати тонкодисперсну структуру склокристалічних
матеріалів з розміром кристалів фосфатів кальцію у кількості 40 об. % розміром
до 1 мкм. Саме це є необхідною умовою забезпечення високоміцної структури
покриттів на основі розроблених кальційсилікофосфатних скломатеріалів в
умовах швидкісної термічної обробки.
Отримані дані можуть бути використані при проектуванні високоміцних
склокристалічних покриттів по сплавах титану для зубопротезування.
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ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЛІЗУ ЯК ФАКТОР КЕРУВАННЯ
СКЛАДОМ ПОКРИТТІВ Fе-Cо-Mо
Сачанова Ю.І., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Єрмоленко І.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Робота присвячена дослідженню впливу поляризуючого струму на склад
та морфологію покриттів тернарними сплавами Fе-Cо-Mо.
Покриття наносили на підкладки з міді та сталі марки 08кп в
гальваностатичному режимі при варіюванні густини струму ік в інтервалі
2–6 А/дм2. Осадження проводили з цитратних комплексних електролітів на
основі заліза(ІІІ) при температурі 20–25°С, рН 4,0–5,0. Елементний склад
покриттів визначали рентгенівським флуоресцентним методом з використанням
портативного спектрометра «СПРУТ». Для дослідження поверхні зразків
застосовували скануючий електронний мікроскоп ZEISS EVO 40XVP.
Показано, що при підвищенні густини струму ік співвідношення вмісту
металів у сплаві змінюється за рахунок зміни швидкостей парціальних реакцій
відновлення сплавотвірних компонентів. Так, при варійованій концентрації
компонентів електроліту, але при співвідношенні Fe3+:Co2+:MoO42– 2:2:1, при
ік = 3 А/дм2 залізо, кобальт і молібден співосаджуються в сплав у
співвідношенні 3,3:2,3:1 з формуванням дрібнокристалічної структури. Вміст
тугоплавкого компоненту в покритті при цьому становить 15 ат.%. При
підвищенні ік до 4 А/дм2 спостерігається збільшення вмісту молібдену в осаді
до 17 ат.%, аналіз морфології поверхні виявляє формування окремих сфероїдів.
Подальше підвищення ік (5–6 А/дм2) призводить до росту вмісту молібдену в
сплаві (19 ат%), а рельєф поверхні стає крупно-глобулярним з розвиненою
структурою, що створює умови для підвищення каталітичних властивостей
покриттів (рис. 1).
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Рисунок 1. Морфологія покриттів Fе-Cо-Mо, одержаних в гальваностатичному
режимі при густині струму і, А/дм2: 3(а), 4(б), 6(в). Збільшення ×1000.
Таким чином, варіювання густини струму дозволяє одержувати покриття
сплавами Fе-Cо-Mо з розширеним діапазоном вмісту компонентів і заданими
властивостями шляхом гнучкого керування маршрутом і швидкістю реакцій
відновлення сплавотвірних компонентів.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ МЕДНЫХ ПОКРЫТИЙ
НА СПЛАВЫ АЛЮМИНИЯ
Семкина Е.В., Байрачный Б.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Осаждение металлических осадков на алюминий и его сплавы
представляет собой сложную и до сих пор недостаточно решенную задачу.
Трудности нанесения покрытия, в частности, медного, связаны с высокой
химической активностью алюминия и его частичным растворением в
применяемых электролитах, что приводит к загрязнению раствора продуктами
коррозии подложки и ухудшению качества сцепления осадка с основой.
В данной работе для улучшения адгезии использовали предварительную
электрохимическую модификацию поверхности деталей из алюминия и его
сплавов, позволяющую получить искусственно синтезированную оксидную
пленку различной структуры и толщины.
Анодирование проводили в растворе 0,5 М щавелевой кислоты при
различных значениях формовочного напряжения. Исследовали образцы
алюминия марки А99, А97 а также сплавов Д16Т и АМц. Предварительная
обработка поверхности заключалась в обезжиривании в растворе Na2CO3 и
последующем полировании в смеси H3PO4, H2SO4, HNO3 при температуре 70 0С
с промежуточными промывками в дистиллированной воде.
Анализ гравиметрических данных образцов, анодированных в течение
1 часа при плотности тока 20 мА/дм2 показал, что толщина пленок на чистом
алюминии выше, чем на его сплавах, 35 и 27 мкм соответственно, что также
подтверждают данные кинетических зависимостей формирования оксидов.
Исследование коррозионной стойкости образцов до анодирования и после
него проводили в электролитах, содержащих ионы осаждаемого металла, а
также в фоновых растворах при различных значениях рН. Образцы с оксидной
пленкой, синтезированной на алюминии А99 и А97 при напряжении 40 и 60 В
показали высокую степень защиты в диапазоне рН 8-10,5. Скорость коррозии
оксидированного при 60 В сплава АМг составила 1,6 г/м2·ч при рН 9, Д16Т –
2,1 г/м2·ч. При визуальном осмотре образцов из чистого алюминия на их
поверхности
не
наблюдалось
продуктов
коррозии,
потускнения,
расстравливания.
Изучение электроосаждения меди на оксидированные образцы при
плотности тока 0,5 А/дм2 показало, что в начальный момент времени
восстановление протекает на дефектных участках пленки (в порах) с
дальнейшим увеличением степени заполнения поверхности. Первые слои
осаждаемого металла имеют темный цвет. Согласно данным оптической
микроскопии, полученный при осаждении в течении 1 часа осадок меди
светлый, мелкокристаллический. Применение переменного тока частотой
750 Гц позволило улучшить микроструктуру покрытий и их адгезию с основой.
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ВИСОЛЮВАННЯ ТА КРИСТАЛІЗАЦІЯ NaHCO3 В РЕЗУЛЬТАТІ
ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ З АМОНІЗОВАНОГО РОЗСОЛУ
Сиваченко А.О., Панасенко В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Процес висолювання і кристалізації в результаті хімічної реакції має
місце в карбонізаційній колоні содового виробництва. Одним із умов його
раціонального здійснення є підтримання неізотермічності процесу карбонізації
за висотою абсорбційної та холодильної зон колони [1-3].
Дослідження процесу висолювання та кристалізації NaHCO3 зводяться,
головним чином, до знаходження умов і розробки механізму його протікання з
урахуванням механізму проходження хімічних реакцій і впливу всіх параметрів
системи, що вивчаються. Нами вивчалась розчинність солей при температурі
20 C у системі NaHCO3 – NH4Cl – H2O, яка є діагональним розрізом четверний
взаємної системи, Na+, NH4+ // HCO3-, Cl- – H2O.
На ізотермі розчинності системи NaHCO3 – NH4Cl – H2O виявлені
сторонні фазові області (табл.). Цей факт свідчить про нестабільний характер
діагоналі при даній температурі. Крім того, склади насичених розчинів, що
утворюються з вихідних реакційних сумішей, що лежать в сторонніх фазових
областях, не можуть бути визначені графічно на діаграмі, тому що ці розчини
знаходяться поза площиною даної системи. Для таких вихідних реакційних
сумішей, використовуючи діаграму розчинності, можна прогнозувати лише
склад твердої фази. До сторонніх фазових областей відносяться: поле
кристалізації NH4HCO3; поле спільної кристалізації NH4HCO3 і NaHCO3; поле
спільної кристалізації NH4Cl і NH4HCO3; поле спільної кристалізації NH4Cl,
NaHCO3 і NH4HCO3.
Таблиця – Розчинність у системі NaHCO3 – NH4Cl – H2O при 20 C
Густин
Состав насиченого розчину, % мас.
Тверда фаза
3
а г/дм NaHCO3 NH4Cl Na2CO3 (NH4)2C3 H2O
1,051
8,2
–
0,4
–
91,4 NaHCO3
–
6,1
21,9
0,8
0,3
70,9 NaHCO3 +NH4HCO3
69,2 NaHCO3 + NH4Cl +
–
5,0
25,8
–
–
NH4HCO3
–
3,7
25,9
–
–
70,4 NH4HCO3 + NH4Cl
1,079
–
27,5
–
–
72,5 NH4Cl
Література:
1. Rant Z. Dіe Erzeugung von Soda nach dem Solvau Verfahren / Z.Rant – Sarajevo:
Forschungsіnstіtut für Bergbau und Chem. Technol. – Tuzla, 1968. – 543 s.
2. Пат. 103435075 (B) CN, МПК B08B9/08. Water washing method for carbonization
tower and device thereof / Jiang Yuanhua; Zhabg Zhong-hua; Li Jun; Zhang Liwu. Application
20.08.2013; Published 22.04.2015.
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ШАМОТНОГО ЛЕГКОВЕСА
Скородумова О.Б., Кайда Н.С.,* Чиркина М.А.
Национальный университет гражданской защиты Украины,
Украинская инженерно-педагогическая академия*, г. Харьков
Шамотные
легковесы
широко
используются
для
создания
теплоизоляционного слоя футеровки тепловых агрегатов. Традиционно
легковесы, характеризующиеся кажущейся плотностью 0,9 – 1,3 г/см3,
получают методом полусухого прессования с использованием выгорающих
добавок. Легковесы с кажущейся плотностью менее 0,8 г/см3 получают
пенометодом. Использование вспенивающей композиции и вспученного
перлита обеспечивает стабильное получение низкой плотности легковеса
(0,4 г/см3), достаточной механической прочности (не менее 1МПа) и низкой
теплопроводности (0,157 Вт/м.град). Однако, в условиях постоянного
повышения стоимости энергоресурсов производство пенолегковеса становится
менее экономичным из-за необходимости проведения длительной сушки сырца
с влажностью 50-52% в туннельных сушилах.
В связи с этим представляется актуальным разработка технологии
ультралегковеса, позволяющей снизить влажность сырца и сократить
продолжительность его сушки.
Для исследований использовали огнеупорную глину, каолин, вспученный
перлит, шамот и модифицирующие добавки. Экспериментальные образцы
получали методом виброформования глино-шамотных смесей.
Установлено, что на физико-механические свойства экспериментальных
образцов влияет не только величина объемного веса вспученного перлита, но и
его дисперсность: использование тонких фракций перлита позволяет понизить
кажущуюся плотность легковеса после обжига. Отсутствие вспенивающей
композиции в составе экспериментальных образцов создало необходимость
увеличения содержания перлита в составе шихты и, как следствие, привело к
снижению температуры размягчения кирпича, повышению плотности и
нарушению геометрии его граней в обжиге. В связи с этим исследовали
влияние соотношения каолин/глина на физико-механические и геометрические
характеристики экспериментальных кирпичей. Для снижения влажности сырца
в исходную шихту вводили модифицирующие комплексные добавки.
Экспериментальные кирпичи прессовали на вибропрессе при различном
давлении, которое изменяли, варьируя массу засыпки в формы для
прессования. Установлена оптимальная масса засыпки для получения низкой
плотности (0,5 г/см3) при сохранении высокой прочности образцов после
обжига при 1100 – 1200 ºС.
Показано, что использование огнеупорного каолина, тонкодисперсного
вспученного перлита и комплексной модифицирующей добавки позволяет
получать шамотные легковесы из шихты влажностью 15-20% с правильной
геометрической формой.
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КАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЦЕРІЙВМІСНИХ ОКСИДНИХ
ШАРІВ НА СПЛАВІ ТИТАНУ ОТ4-0
Смирнова О.Ю., Штефан В.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Титан та його сплави належать до поширених у багатьох галузях техніки
конструкційних матеріалів. Формування оксидних покриттів на поверхні
сплавів титану для надання певних функціональних властивостей дозволяє
суттєво розширити спектр можливостей їх застосування. Анодні оксидні шари,
сформовані в різних режимах та електролітах, використовуються в багатьох
галузях промисловості і можуть бути перспективні для застосування в
гетерогенному каталізі як активні каталізатори або їх носії. Останнім часом
увагу вчених привертають церійвмісні оксидні композиції на сплавах титану,
одержані методом оксидування, що виявляють каталітичну активність в
реакціях окиснення вуглеводнів [1].
В наведеній роботі церійвмісні оксидні шари формували методом
мікродугового оксидування (МДО) в сульфатнокислих електролітах на сплаві
титану ОТ4-0. У результаті одержали оксидні покриття з високорозвиненою
поруватою структурою. За результатами каталітичних випробувань
синтезованих оксидних шарів у реакції окиснення СО до СО2 встановлено, що
покриття із вмістом церію 7,06 мас. % виявляє максимальну ступінь конверсії
при температурі 340 °С лише під час третього циклу випробувань. Церійвмісні
оксидні шари, одержані з комплексних сульфатних електролітів, що містять
цитрат- та тартрат-іони характеризуються низьким вмістом церію та
каталітичною активністю (ступінь перетворення 33 – 40 %) у реакції конверсії
СО [2]. Введення до складу церійвмісних покриттів іонів цирконію у кількості
10 – 16 мас. % сприяє збільшенню ступеня конверсії СО, а введення іонів міді у
кількості 0,1 – 0,3 мас. % знижує температуру початку окиснення і вже при
температурі 140 °С досягається повна конверсія СО [3].
Таким чином, показано доцільність застосування МДО-покриттів,
модифікованих сполуками церію, цирконію та міді для каталітичного
окиснення СО.
Література:
1. Получение плазменно-электролитическим оксидированием титана композиций
ZrO2+CeOx+TiO2/Ti и исследование их характеристик / В. С. Руднев, Т. П. Яровая, П. М.
Недозоров и др. // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2011. – Т. 47. – № 5. –
С. 517 – 524.
2. Smirnova A.Yu. Electrochemical formation of cerium-containing oxide coatings on
titanium / V.V. Shtefan, A.Yu. Smirnova // Russian Journal of Applied Chemistry. – 2013. –
Vol. 86 – №12. – P. 1842−1846.
3. Smirnova A.Yu. Synthesis of Ce-, Zr-, and Cu-Containing Oxide Coatings on Titanium
Using Microarc Oxidation / V.V. Shtefan, A.Yu. Smirnova // Russian Journal of Electrochemistry.
– 2015. – Vol. 51 – № 12 – P. 1168–1175.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА
Терещенко А.А., Тульский Г.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Применение пористых углеродных материалов с нанесенным на их
поверхность каталитическим покрытием позволяет реализовать процесс
электрохимического восстановления кислорода до пероксида водорода.
Изучение кинетики реакции восстановления кислорода на углеродных
материалах направлено на определение многих электрохимических параметров,
а также пути и механизма реакции.
Кинетика процесса электровосстановления молекулярного кислорода
была изучена на различных типах углеродных материалов. Тафелевские кривые
в области первой волны на пирографите имеют в щелочных растворах два
dE
наклона: в области малых поляризаций
~ 30 мВ; увеличение поляризации
dj
выше 50 мВ приводит к возрастанию наклона поляризационной кривой до
100150 мВ.
Поляризационные кривые на электродах из сажи и графита в интервале
трех порядков тока имеют наклон 30 мВ. Затем наклон увеличивается до 60 мВ
в интервале одного порядка и далее выше. В отличие от этого на
активированных углях (АГ-3, NORIT-NV, NORIT-ND) при всех рН от 0,3 до 14
в интервале трех порядков тока наблюдается наклон 60 мВ, который далее
сменяется наклоном 120 мВ. Наклон в 30 мВ на равнодоступном графитовом
или сажевом электроде можно объяснить внешне диффузионными
ограничениями по отводу пероксида водорода. На активированных углях
скорость каталитического распада пероксида водорода намного выше, чем на
саже и графите. Анализ этой ситуации показывает, что на активированных
углях именно поэтому удается реализовать чисто кинетический режим
восстановления кислорода, не осложненный концентрационной поляризацией.
Другое отличие кинетики восстановления кислорода на активированных
углях состоит в зависимости ее от рН раствора. На активированных углях
наблюдается параллельный сдвиг кривых как в области наклона 60 мВ, так и
120 мВ. Соответственно порядок реакции по Н+-ионам составляет 0,9 В области
первого наклона и 0,20,4 В области второго наклона. В этом проявляется
определенная аналогия в поведении активированного угля и платиновых
металлов, для которых отмечается параллельный сдвиг вольтамперные
зависимости с изменением рН раствора в области обоих наклонов и
соответственно переход от первого порядка по Н+-ионам к порядку 0,40,5.
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ЕЛЕКТРОДНІ ПРОЦЕСИ НА СПЛАВАХ ТИТАНУ,
МОДИФІКОВАНИХ ОКСИДАМИ КОБАЛЬТУ ТА ВАНАДІЮ
Токарєва І.А., Байрачний Б.І., Ковальова А.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Анодні матеріали зі сплавів титану модифікованих оксидами рутенію
використовують в водно-лужному електролізі при виробництві водню, кисню
та хлору. В електросинтезі водню такі аноди працюють нестабільно при
коливаннях густини стуму, крім того вони мають суттєву вартість. Отже,
розробка та дослідження електродних матеріалів, які характеризуються
високими експлуатаційними показниками та є більш дешевими – актуальна
науково-практична задача, яка потребує вирішення.
В даній роботі як матеріал-основу було обрано сплави титану ОТ-4, ВТ-6
та пористі титанові електроди виготовлені з недефіцитного титанового
порошку марки ВТ-1. Електроди заданого розміру попередньо хімічно
полірували в розплаві Н3РО4. Анодне окиснення титанових електродів
проводили в водних розчинах H2SO4 і H3PO4 з додаванням NaF (0,1 – 0,2) %
(мас.). В таблиці наведені параметри процесу анодного окиснення титану та
товщина одержаних пористих оксидних покриттів.
Таблиця
№

Марка
титану

ОТ-4
ВТ-6
пористий
3
ВТ-1
1
3

H2SO4 – 3 моль/дм3;
NaF – 0,12 % (мас.)
j, мА/см2
U, В
δ, мкм
10
8,5
≈5
5
24,5
≈8
5

≈3

7,5

H3PO4 – 1 моль/дм3;
NaF – 0,12 % (мас.)
j, мА/см2
U, В
δ, мкм
10
10
≈7
10
30
≈ 10
5

8

≈5

Аналіз таблиці свідчить, що при анодному окисненні титану протягом 2 –
3 годин на його поверхні формуються пористі оксидні плівки різної товщини.
Визначено, що на характеристики оксидного шару впливають не лише
параметри процесу і склад електроліту, а і матеріал підкладки. Найбільш товсті
оксидні шари (8 – 10 мкм) можна одержати на сплаві титану марки ВТ-6.
Домішки алюмінію і ванадію, що містяться в обраних сплавах титану,
окиснюються і знаходяться в оксидній плівці в вигляді Al2O3 та V2O5.
Модифікація електродів оксидом кобальту проводилась шляхом
термічного розкладання розчину Co(NO3)2, яким пропитували оксидовані
електроди, а потім термічно розкладали при температурах 280 – 300 ºС.
Отримані оксидно-кобальтові аноди були використані при електросинтезі
водню в нейтральних розчинах. При густинах струму 5 – 10 мА/см2 їх
потенціали мали стабільні величини (Еа = 1,5 – 1,6 В), що свідчить про
можливість їх подальшого використання як перспективних електродних
матеріалів в електролізі води.
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DESIGN PRINCIPLES AND FORMING OF CERAMIC BINDERS
FOR DIAMOND WHEELS WITH GIVEN PROPERTIES
Fedorenko D.O.1), Lesnych N.F.2), Fedorenko E.YU.1), Kots L.S.2)
1) National Technical University "KPI", Kharkov, Ukraine
2) University of Applied Sciences, Technology, Business and Design, Wismar, Germany
The use of diamond grinding wheels with ceramic binders can increase
significantly (3-20 times) the cutting speed of hard materials. The efficiency of
diamond wheels determined of mark, and the concentration of diamond grains and
the binder properties. There are some important requirements to binders: the wetting
of diamond, strong hold grains, high thermal conductivity, chemical inertness and
thermal stability, which depends on the difference between the linear temperature
expansion coefficients (CTE) of the binder and the diamond. Binder should provide a
self-sharpening tool during grinding: as diamond grains blunt, it should wear and
tear, helping the blunt grain to loss.
Ceramic binder formed by the partial or complete components melting during
heat treatment (sintering of the abrasive-containing layer of tool). Existing ceramic
binder compositions provide sintering of grinding wheels at high temperatures (1100
°C). In the development of the diamond wheels must be considered their
disadvantages, such as a diamond graphitization at temperatures above 700 °C. So
one of the main requirements when selecting binders is its fluidity (the binder
softening temperature Tb.s. ≤ 600 °C). Generally, the lower is Tb.s. the higher is CTE.
The exceptions are low-melting glass ceramic binders containing phase with a low
values of CTE (willemite, celsian, spodumene, etc.).
The design of the fusible glass components for ceramic binder based on data
of the components crystal-chemical characteristics effect on the glasses properties, on
empirical data of glass in PbO–B2O3–SiO2, Na2O–B2O3–SiO2 and
Na2O–PbO–SiO2 systems, and the influence of additives phase-forming oxides (Li2O,
TiO2, ZnO). Model glass compositions are close to the ternary eutectic of these
systems. The content of components that are resistant to lubricating-cooling fluid is
80÷85 %.
The technological properties of glasses (viscosity and surface tension at the
sintering temperature of diamond-bearing layer), their characteristics, determining the
diamond wheels properties (elasticity modulus, compressive strength, CTE), as well
as the crystallization ability and structural condition, that affects the extent of their
crystallinity, were defined with calculation methods.
The study of the formation processes of low-melting ceramic binders has
allowed to establish the phase composition and the temperatures of their
crystallization and softening of designed glass components, which determining the
temperature conditions of diamond-bearing layer sintering. Tests of the diamond
wheels, made using the developed ceramic binders, confirmed the increase of terms
of their effective operation and the reduction of diamond consumption in compared
with circles with industrial binder (K1-01).
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МАГНІТНО-ІМПУЛЬСНЕ ПРЕСУВАННЯ ГРУБОДИСПЕРСНИХ
ГЛИНОВМІСНИХ ПОРОШКІВ
Щукіна Л.П., Болюх В.Ф., Щукін І.С., Захаров А.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метод магнітно-імпульсного пресування є одним з методів високоенергетичного впливу на порошкові системи з метою їх консолідації. Найбільш
широко на сьогодні цей метод використовується в порошковій металургії, як
метод компактування наносистем, середньо- та ультрадисперсних безглинистих
порошків в керамічних технологіях. Основною практичною перевагою цього
методу є те, що використання імпульсних тисків зі значною амплітудою дає
змогу отримувати більш високу щільність компактування у порівнянні зі
щільністю, що досягається статичним пресуванням.
Метою даної роботи було оцінити ефективність магнітно-імпульсного
методу пресування при його застосуванні до глиновмісних порошкових систем
грубозернистого складу.
Як об’єкти досліджень було розглянуто шамотно-глинисті порошки з
вмістом шамоту 50 мас. %, які в залежності від розміру шамотного зерна були
умовно поділені на «крупний» (n = 23 мм) і «дрібний»(n2 мм). З преспорошків з вологістю 9 % отримували циліндричні зразки у вигляді (16  16 мм).
Для формування використовувався лабораторний прес ударної дії індукційнодинамічного типу, який забезпечував імпульсну дію тривалістю 1 мс. Імпульс
тиску становив 43 кПа∙с, амплітуда тиску пресування  85 МПа. Цикли
пресування з тими ж самими параметрами імпульсної хвилі змінювалися від
одного до п’яти.
Після випалу зразків за максимальної температури 1200 °C з
ізотермічною витримкою протягом 1 години були визначені їх уявна щільність і
відкрита пористість, а також залежність цих показників від кількості циклів
пресування. За цими залежностями встановлено незначний вплив на означені
властивості кількості циклів пресування, але виявлені суттєві відмінності у
властивостях зразків, отриманих на основі крупного і дрібного порошків. За
одних і тих же умов пресування з крупного порошку отримані більш щільні
зразки з відкритою пористістю на рівні 20 % і щільністю на рівні 2,0 г/см3, з
тонкого порошку  зразки з пористістю 27 % і щільністю 1,85 г/см3. Така
відмінність може бути пояснена тим, що висока енергія імпульсної хвилі
використовується не тільки на консолідацію порошку, але й на руйнування
крупного шамотного зерна одночасно з його ущільненням, що забезпечує більш
ефективну упаковку зерен такої порошкової системи.
В цілому рівень властивостей зразків дозволяє зробити висновок про
ефективність магнітно-імпульсного пресування грубо дисперсних шамотноглинистих порошків, при якому пористість матеріалів за значно меншої
температури випалу (1200 °С) відповідає рівню, характерному для шамотно-глинистих вогнетривів, які зазвичай отримують за температури випалу 13501400 °C.
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ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В
ПРИСУТСТВИИ ФОСФАТСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК
Шумейко В.Н., Шабанова Г.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Строительное материаловедение является интенсивно развивающимся
научным направлением не только в Украине, но и в подавляющем большинстве
стран мира.
В основе такого глобального процесса находятся возросшие потребности
человечества в зданиях и сооружениях, отвечающих современным воззрениям
дизайнерства, функциональности и эксплуатационной надежности.
Технология бетонирования требует нового подхода к созданию
цементной матрицы, основой которой является регулирование процесса
структурообразования, а также наиболее полное использование вяжущих
свойств портландцементных композиций с целью обеспечения высоких
эксплуатационных характеристик строительных конструкций.
Применение комплексных химических добавок обусловлено стремлением
максимально использовать положительные и устранить отрицательные
свойства индивидуальных добавок. Сочетая типы и количественные
соотношения добавок можно направленно регулировать структуру и,
соответственно, физико-механические свойства цементного камня и бетона.
Выбор состава комплексных добавок предусматривает проведение
экспериментальной проверки влияния каждого ингредиента и их комбинаций
на формирование цементного камня. При этом определяется рациональный
диапазон
варьирования
количества
ингредиентов,
возможность
полифункционального применения отдельных комбинаций ингредиентов для
строительных материалов различного назначения, технико-экономическая
целесообразность применения комплексных добавок и технологический риск
при критических отклонениях в составах портландцементных композиций.
В связи с этим актуальным представляется исследование совместимости
системы “добавка-цемент”, которая определяет необходимый алгоритм выбора
добавки и позволяет оптимизировать решение с точки зрения технологической
и экономической эффективности.
Цель работы заключалась в экспериментальном подборе вида и
количества комплексной добавки и исследовании влияния ее на прочностные
характеристики портландцементного камня.
Исследовано влияние фосфатсодержащих добавок на гидратационную
активность портландцемента и определено количество введения добавок,
способствующее повышению прочности цементного камня.
Представлены
результаты
прочностных
характеристик
портландцементной композиции, которая содержит комбинированную добавку,
состоящую из исследуемых компонентов и азотнокислого кальция.
Установлено, что комплексная добавка обеспечивает более существенное
повышение прочности по сравнению с индивидуальным их применением.
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СЕКЦІЯ 12. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН
КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ПРОДУКТАХ БДЖІЛЬНИЦТВА
Адамчук Л.О.1, Білоцерківець Т.І.2, Михальська О.М.2
1
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
м. Київ,
2
Українська лабораторія якості та безпеки продукції
АПК України, смт. Чабани
Незважаючи на зниження вмісту шкідливих речовин у довкіллі, екологічна
ситуація останнім часом у певних природних регіонах залишається несприятливою
для виробництва безпечної продукції бджільництва. За цього виникає потреба у
постійному контролі продукції бджільництва, щодо забруднення шкідливими
речовинами. Контамінація (забруднення) меду, у більшості випадків, відбувається із
зовнішнього середовища і переважно пов’язана з технологічними порушеннями.
Найбільший вміст важких металів (свинець, кадмій та ін.) відзначають у прополісі,
найменше – у меді. Важкі метали також накопичуються у стільниках. Основні
положення щодо вимог, яким повинен відповідати мед для вільного пересування в
межах внутрішнього ринку ЄС, встановлені Директивою Ради 2001/110/ЄС [1]
відносно меду. За Директивою, серед токсичних елементів контролюють лише
свинцю (1 мг/кг), та кадмій (0,1 мг/кг), а також антибіотики (окситетрациклін,
хлорамфенікол, нітрофуран) і пестициди (амітраз, кумафос, циміазол).
На світовому ринку зростає інтерес до перги, як біологічно-активного продукту.
А отже, є потреба переглянути норми, які регулюють безпеку цього продукту. У
країнах Європейської Співдружності (за винятком Швейцарії) для перги не
розроблені регламенти. В Україні вимоги до перги викладені у ДСТУ 7074:2009 [2],
деякі лабораторії користуються Міждержавним стандартом ГОСТ 31776-2012 [3],
прийнятим країнами СНГ. Радіонукліди нормуються в українських стандартах на мед,
бджолине обніжжя, прополіс, бджолине маточне молочко та інших. В Україні при
здійсненні діяльності, що пов’язана із контролем за вмістом радіонуклідів у
продовольчі сировині керуються законами, постановами, ДСТУ та інших
нормативними актами, які регламентують дозові навантаження населення та
проведення радіаційно-дозиметричного контролю.
На тлі зростаючого антропотехнологічного впливу на навколишнє середовище,
якість і безпека біологічно-активних продуктів бджільництва має вагоме значення.
Актуалізується питання контролю продукції бджільництва щодо забруднення
радіонуклідами, пестицидами, антибіотиками. Виникає потреба удосконалення
існуючих нормативних документів щодо вмісту і методів контролю токсичних
елементів у продукції бджільництва.
Література:
1. Anon., 2002. Council Directive of 32th December 2001 relating to honey, (2001/110/ЕC).
Off. J. Eur. Communities, L 10: 47–52.
2. ДСТУ 7074:2009 Перга. Технічні умови. – [Чинний від 01-01-2011] – К.:
Держспоживстандарт України, 2010.– 12 с.– (Національні стандарти України).
3. ГОСТ 31776-2012 Перга . Технические условия. – [от 01-07-2013] – М.: Стандартинформ,
2013.– 16 с.– (Межгосударственный стандарт).
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АНАЛІЗ АНТИОКИСЛЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНЦЕНТРАТУ
ВИНОГРАДНИХ ВИЧАВОК В ЕМУЛЬСІЙНИХ ПРОДУКТАХ
Анан’єва В.В., Кричковська Л.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Вивчення ринку олієжирової продукції на Україні, а саме емульсійних
соусів як найбільш популярних продуктів у продуктовій корзині споживача
дозволяє зробити висновки, що необхідно збагачувати на біологічно активні
речовини саме цей сектор харчовій промисловості [1]. Вельми актуальним
залишається вибір способів подовження терміну збереження цієї продукції.
Метою даної роботи є визначення антиоксидантного впливу складових
концентрату виноградних вичавок по відношенню до олійної основи
емульсійних олієжирових продуктів, а саме соусів на їх основі.
Досліджено вплив антиоксидантної дії концентрату виноградних вичавок
(3,2 %) на стійкість до окиснення олійної основи соусу. Як олійну основу
використано купажовану олію, збагачену ω-3 поліненасиченими жирними
кислотами, що містить соняшникову, соєву та кукурудзяну олії.
Співвідношення компонентів купажованої олії вищезазначених зразків олій
обрано наступне: соняшникова олія – 60±2 %;соєва олія 25±2 %;кукурудзяна
олія – 15±2 %. Розраховано період індукції суміші за умов прискореного
окиснення при температурі 80 С. Для порівняння за тих же умов було
проведено окиснення контрольного зразка – купажованої олії без додавання
концентрату. Ступінь окиснення контролювалася за величиною пероксидного
числа зразків. Періоди індукції зразків вказаних олійних основ представлено в
таблиці.
Періоди індукції зразків олійних основ
Період індукції,
Олійна основа
хв., n=3
Купажована олія (контрольний зразок)
23,0 ± 2,0
Концентрат
виноградних
вичавок
(3,2%)
в
35,0 ± 2,0
купажованій олії
Аналіз експериментальних даних свідчать про те, що період індукції
олійної основи для соусу (концентрат виноградних вичавок в купажованій олії
– 35,0 ± 2,0 хв.) в 1,5 рази вищий у порівнянні з періодом індукції контрольного
зразку (23,0 ± 2,0 хв.). Таким чином, можна стверджувати, що функціональний
інгредієнт соусу – концентрат виноградних вичавок окрім підвищення
біологічної цінності продукту виконує ще й технологічну роль – запобігає
окисненню олійної основи, таким чином, збільшує термін збереження
продукту.
Література:
1. Утешева С.Ю. Тенденции в создании майонезов и соусов функционального
назначения / С.Ю. Утешева, А.П. Нечаев // Масложировая промышленность. – М., 2007. –
№3. – С. 12–16.
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АНАЛІЗ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ПОРОШКІВ З РОСЛИННОЇ
СИРОВИНИ
Анан’єва В.В., Кричковська Л.В., Дубоносов В.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Дослідження в області нутриціології за останні роки довели, що внесення
порошків з рослинної сировини при виробництві продуктів харчування
збагачує продукт біологічно активними інгредієнтами, такими як харчові
волокна, вітаміни, мікроелементи, пробіотики тощо [1,2].
Метою даної роботи є дослідження мікроелементного складу порошків
сухої рослинної сировини, визначення вмісту мікроелементів та вплив на
біологічну цінність продуктів, у які вводять порошки рослинної сировини
Для аналізу було використано кілька видів порошків сухої рослинної
сировини з овочів та фруктів. Мікроелементний склад порошків сухої
рослинної сировини представлено в таблиці.
Мікроелементний склад порошків сухої рослинної сировини
Шкірка
Шкірка
Мікро
виногра
виногра
Цедра
елеме Томат Часник Коріандр апельсин Яблуко ду сорту ду сорту
нти
Чорний
Мускат
ну
жемчуг
білий
27,244
17,481
Ca
7,289 32,144
31,882
57,737
13,993
Cr
0,043
0,051
0,015
0,048
0,210
0,131
9,311
Fe
0,037
0,040
0,020
0,340
0,354
0,056
4,874
K
92,543 67,735
68,046
42,168
85,427
72,535
65,237
Na
0,005
0,004
0,001
0,010
0.011
0,743
P
0,002
0,003
0,002
0,003
0.003
S
0,001
0,008
0,002
0,001
0.002
0,910
Zn
0,006
0,004
0,007
0,001
0,006
0.160
Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що суха рослинна
сировина виступає джерелом необхідних для організму людини мікроелементів
та може бути використана у якості корисної добавки до продуктів харчування
для збагачення останніх біологічно -активними речовинами.
Література:
1. Роляков Н. В. Мировые тенденции на рынке ингредиентов: основной приоритет —
здоровое питание // Мол. пром. — 2007. —№ 10. — С. 11–12.
2. Снєжкін Ю.Ф.,Петрова Ж.О. Харчові порошки з рослинної сировини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРИВАЛОСТІ ПРОРОЩУВАННЯ
КУКУРУДЗИ НА АКТИВНІСТЬ ЛІПАЗ
Арутюнян Т.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Якість харчових продуктів має вплив на людське життя в усіх його
проявленнях. Саме тому підвищення якості й особливо біологічної цінності
продуктів харчування є важливим питанням науково-технічного прогресу у
технології харчових виробництв.
Біологічна цінність продуктів визначається наявністю елементів корисних
для процесів основного обміну речовин у організмі. Визначення біологічної
цінності відображає також вплив на нервову, серцево-судину та інші системи
організму тих продуктів харчування, які ми вживаємо. Особлива роль у процесах
травлення та обміну речовин належить ферментам, які виконують важливу
функцію регулювання метаболічних процесів. Порушення у ферментних системах
призводить до появлення багатьох захворювань. При недостатності окремих
ферментів в організмі людини, для ослаблення негативних симптомів, їх треба
використовувати у вигляді додаткових речовин при харчуванні [1,2].
Як джерела ферментів для людини перспективно використовувати
пророщену кукурудзу. Відомо, що пророслі зерна кукурудзи містять високу
кількість вітамінів групи В, а також вітаміну Е. Головною метою солодування
(пророщення) кукурудзи є накопичення у зерні максимальної кількості активних
ферментів. Пророщене зерно має велику кількість ферментів. Солоди
різноманітних зернових культур містять різні кількості ферментів, їх активність та
вміст значно відрізняються. Наприклад, ферменти класу оксидоредуктаз, які
каталізують відокремлення або приєднання водню, тобто таких, що каталізують
окислювальні реакції. До них відносяться: дегідрогенази, оксидази та оксигенази
[3].
Актуальність теми полягає в тому, що про ферментні системи кукурудзи
взагалі мало що відомо, саме тому кукурудза представляє велику зацікавленість.
Новизна теми пов’язана також з тим що Україна не має продуктів харчування, які
виготовляються з використанням пророщених зерен кукурудзи.
У ході роботи досліджено вплив тривалості пророщування зерен кукурудзи
на активність ліпаз, що містяться саме у кукурудзі. Також дані рекомендації щодо
використання пророщеної кукурудзи як біологічно-активної добавки для
профілактичного вживання з метою підвищення природних здатностей організму,
покращення травлення, підняття тонусу організму при різноманітних фізичних та
психоемоційних навантаженнях.
Література:
1. Домарецький В.А. Технологія солоду та пива: Підручник.- К.: «Фірма «ІНКОС»,
2004.– 426 с.
2. Кунце В., Мит.Г. Технологія солоду та пива. - Спб.: Професія, 2000. 3. В.А.
Домарецький, М.В. Остапчук, М.І. Українець. Технологія харчових продуктів. Київ, НУХТ.
2003. - 569 с.
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ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
КОНСЕРВАНТІВ НА ПИВОВАРНИХ ЗАВОДАХ
Биндич К.А.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Для невеликих пивоварних заводів, що розташовані в старих
приміщеннях і мають зношене обладнання, значною проблемою є забезпечення
тривалого терміну зберігання пива.
Проведений нами аналіз стану таких підприємств в Україні, дозволив
виявити основні фактори, що призводять до передчасної зміни основних
характеристик продукту, а саме конструктивні особливості обладнання, що
допускають контакт сусла/охмеленого сусла і хмелю/пива з чорним металлом, а
також їхній контакт з киснем на всіх етапах виробництва; недостатній
санітарний стан цехів; рідка частота заміни фільтрів для води и СО2;
недотримання технологічного процесу (надмірно швидка фільтрація,
недостатній період дозрівання пива); складність використання стабілізуючих
засобів, суттєво гальмуюча виникнення колоїдного помутніння пива;
використання поточного пастеризатора, не забезпечує санитарні норми по
чистоті цеху розливу и обробці пакувальної сировини; застосування тунельного
пастеризатора, що характеризується нерівномірним нагрівом и недостататньою
температурою.
З метою вирішення задачі збільшення строків зберігання пива,
збільшення продажу і розширення території збуту продукції, що отримана на
пивоварних заводах старого зразку, нами в лабораторних умовах проведено
експериментальні дослідження використання консервантів «Уніконс» и
«Низин» [1].
Консервант «Уніконс» було внесено у кількості 0,3 мл/л на стадії
доброджування за 7 діб до фільтрації. Необхідно відмітити, що при його
введенні в фильтроване пиво спостерігався виражений ефект опалесценції.
Пояснюється цей ефект не тільки сильним іонним зарядом гідрат-іонів, що
містяться в полимерних ланцюжках консерванту, а також низькою стійкістю
високомолекулярних білків пива. Перевірка стійкості пива показала наступне –
в 70 % зразків стійкість збільшилась в 1,5 рази, але в решті 30 % зразків
стійкость збільшилась тільки в 1,1 рази.
Консервант «Низин» було внесено уже в процесі ферментації у кількості
0,3 мл/л. Перевірка пива на стійкість показала її рівномірне збільшення у всіх
досліджених зразках – в 1,1 рази.
Враховуючи результати проведених експериментів і рикову вартість
самих консервантів, їх використання можно вважати економічно недоцільним.
Література:
1. Люк Э., Ягер М. Консерванты в пищевой промышленности, Санкт-Петербург
«Гиорд»,1998, 255с.
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м. Київ,
2
Словацький аграрний університет у м. Нітра, Словаччина,
3
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир,
4
Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК України,
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Наявність у перзі великого різноманіття біологічно-активних речовин,
вітамінів, мікро- і макроелементів обумовлюють зростання попиту та виробництва
цього продукту» [1]. Різноманіття ботанічного складу перги та її поживних
властивостей [3], є передумовою потреби ідентифікації цього продукту за
походженням і поглиблення знань про його біохімічну складову.
Дослідження з ідентифікації проб перги проводили в умовах УЛЯБП АПК
України за методикою пилкового аналізу перги. Для візуального визначення якості
перги користувалися методами згідно ДСТУ 7074: 2009 «Перга. Технічні
умови» [2]. Біохімічний аналіз перги здійснювали на базі Екологічної лабораторії
у м. Спішська Нова Весь (Словачинна).
Встановлено, що суха речовина перги кількісно становить 71,35 г/100 г
продукту, і містить 27 % білка, 9 % жиру, 3 % золи, 58 % клітковини та 3 %
вуглеводів. Ймовірно, що високий вміст клітковини зумовлений рослинним
походженням сировини (квіткового пилку) з якої бджоли виготовляють пергу.
Досліджуючи жирно-кислотний склад продукту виявлено насичені кислоти у
кількості – 60 % від загального жиру, мононенасичені – 12 % і поліненасичені –
13 %. За цього, встановили у досліджуваних зразках наявність незамінних омега-3
поліненасичених жирних кислот, що підтверджує цінність перги, як біологічно
активного продукту та вимагає удосконалення технології його переробки.
Найбільшу частку серед вітамінів займав вітамін Е (токоферол) 28,4 мг/кг, бетакаротин і ніацин (РР) – 16,5 і 11,5 мг/кг відповідно. Рибофлавін у досліджуваній
перзі знаходився у кількості 9,6 мг/кг, ретинол – нижче межі виявлення, тобто
менше 0,5 мг/кг, а вітамін С становив менше 1 мг/кг. Окрім того, у перзі визначено
наявність й інших вітамінів (В1, В5, В9, Н, К), однак їх кількість була нижча межі
виявлення.
Отже, біохімічний склад перги представлений, клітковиною (58 %), білком
(27 %), жиром (9 %), вуглеводами (3 %) та золою (3 %). Жирова складова продукту
містила 60 % насичених, 12 % мононенасичених і 13 % поліненасичених жирних
кислот. У дослідних зразках виявлено вітамін Е – 28,4 мг/кг, бета-каротин – 16,5,
ніацин – 11,5, рибофлавін 9,6 мг/кг.
Література:
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2. ДСТУ 7074:2009 Перга. Технічні умови. – [Чинний від 01-01-2011] – К.:
Держспоживстандарт України, 2010.– 12 с.– (Національні стандарти України).
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За результатами випробування існуючих способів одержання перги, вивчення
їх переваг та недоліків, авторським колективом було сконструйовано розбірний
штучний стільник, ущільнювач і пристрій для видалення гранул [1]. Основним
елементом штучного стільника є пластмасові касети, які, за допомогою фіксаторів,
з’єднують між собою. З окремих касет збирають дві площини стільника
необхідного розміру (435х300 мм, 300х435 мм, 435х230 мм тощо). На одну із
площин кладуть поліетілентерефталантну плівку, що виконує функцію
середостіння, а на неї, зверху, другу. Зібрані сторони з’єднуються між собою
фіксаторами. Підготовлений стільник розміщують передостаннім у гнізді, тобто, у
кормовій зоні. Його залишають у гнізді на 2–3 доби – до появи блискучої поверхні
корму. Якщо бджоли не поїдають корм, то рамку залишають ще на 14 діб у гнізді
сім’ї до повного дозрівання перги. Краще, для дозрівання перги використати сім’ю
силою від 14–15 вуличок і більше. Над її гніздом кладуть вентиляційну решітку,
встановлюють пустий корпус до якого переносять штучні стільники для
подальшого дозрівання перги. На період дозрівання білкового корму невелику
кількість стільників можна ставити у гніздо сім’ї застосувавши сітчастий ізолятор.
Із завершенням періоду дозрівання перги стільник виймають з вулика, касети
від’єднують і видаляють гранули з комірок. Така технологія виробництва перги
має ряд переваг, а саме – запропонований стільник простий як за конструкцією,
так і при застосуванні, дає можливість механізувати ряд операцій, запобігти
пошкодженню і забрудненню продукту механічними домішками, підвищити його
якість. Провівши морфологічну, біохімічну і мікробіологічну оцінку перги
встановлено, що вона відповідає чинним вимогам [2], переважає продукт
отриманий із використанням загальноприйнятого способу за поживністю та
товарним виглядом.
Розроблена технологія одержання перги дозволяє отримувати якісний
органічний продукт у великих кількостях. Технічним рішенням цієї технології є
те, що утрамбовування обніжжя в комірках механічним способом призводить до
збільшення щільності обніжжя, а використання стільника зменшує ймовірність
враження продукту мікроорганізмами, потрапляння до нього воску та інших
домішок. З економічної точки зору ця технологія забезпечує більш ефективне
використання біологічного потенціалу сімей і не потребує додаткового обладнання
для первинної обробки продукту.
Література:
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ВОДНО-ТЕПЛОВА ОБРОБКА СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ
БРОДІННЯ В ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
Варанкіна О.О., Апальков Б.Р.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У більшості технологій виробництва продуктів бродіння, таких як: спирт,
пиво, квас та інших, – є стадія водно-теплової обробки сировини, яка може
супроводжуватися ферментативною підготовкою. В технології спирту етилового це стадії розварювання та оцукрювання, в технології пива та квасу - це стадія
затирання. Результатом даних стадій є отримання напівпродукту відповідних
технологій – затору. Затор – це суміш подрібненого зерна із водою та іншими
інгредієнтами. Після фільтрації затору отримують сусло, яке піддають відповідній
обробці та передають на стадію бродіння. В технології пива сировиною також є
хмельові продукти, які додаються до сусла і потребують водно-теплової обробки
(стадія варіння сусла із хмелем) [1].
Нами розроблена та виготовлена установка, яка дозволяє проводити воднотеплову обробку сировини в технології продуктів бродіння в лабораторних
умовах. На стадіях водно-теплової обробки сировини використовують різні
режими (температурні, перемішування). Дана установка дозволяє підтримувати
необхідні температурні режими на стадіях розварювання, оцукрювання, затирання,
варіння сусла. Блок управління установки обладнаний програмованим
термоконтролером W1209, який призначений для контролю температури в
діапазоні від –50 °C до +110 °C. Він може працювати в парі з нагрівачем або
охолоджувачем. Програмований терморегулятор оснащено трьохрозрядним LED
дисплеєм, трьома кнопками управління, роз'ємом для підключення зовнішнього
термодатчика. На LED дисплеї відображається поточна температура. Також блок
управління обладнано регулятором напруги (кількість оборотів двигуна мішалки
прямо пропорційна напрузі). На кришці основного апарату для приготування
затору (сусла) розташовано штуцер під'єднання зворотного холодильника. З
протилежного боку розташовано отвір з пробкою для внесення ферментних
препаратів, хмелю та іншої необхідної сировини, а також для відбору проб. По
центру кришки розташований розбірний підшипник ковзання, через який
проходить вал мішалки. В нижній частині апарату знаходиться нагрівач.
Особливістю установки є наявність автоматичної системи управління,
низька вартість, модульне складання, що дозволяє змінювати конфігурацію
приладу і, при необхідності, проводити ремонт.
Таким чином, установку для водно-теплової підготовки сировини в
технології продуктів бродіння можна використовувати дослідникам при виконанні
науково-дослідних робіт, студентам при виконанні лабораторних робіт та
інженерам-лаборантам для моделювання технологічних процесів та контролю
якості сировини на виробництві.
Література:
1. Ковалевский К. А. Технология бродильных производств: учебное пособие / К. А.
Ковалевский. – Киев: Фирма "ИНКОС", 2004. – 340 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТУ ПАПАЇН
Варанкіна О.О., Кузьміних В.Є.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В даний час в промисловості все частіше використовуються різні добавки, за
допомогою яких зручно коригувати хід технологічного процесу і якість виробів.
Ферментні натуральні препарати відносяться до таких добавок.
Фермент папаїн - це цистеїнвмісна протеаза, що представляє собою
одноланцюгову молекулу білка, яка складається з 212 амінокислот, стабілізовану
трьома дисульфідними зв'язками [1]. Папаїн розщеплює пептидні зв'язки між
лецитином і гліцином, а також гідролізує ефіри і аміди. Папаїн є рослинним
ферментом, що одержують з соку плодів папайї. За механізмом дії папаїн подібний
до пепсину, але на відміну від нього, активний в широкому інтервалі рН від 3,5 до
10 (оптимум рН від 5 до 6, температура 60 °С), є термостабільним і має високу
специфічність.
Папаїн використовується в якості розм'якшуючого агента в м'ясопереробній
промисловості, у виробництві пива на стадії освітлення, а також при виготовленні
різних сортів сиру, кондитерських виробів. Рекомендована доза внесення
препарату становить 200–500 г на тону субстрату і повинна бути оптимізована в
залежності від умов процесу виробництва. Доведено фармакологічну активність
папаїнвмісних препаратів, що пов'язана з корекцією процесів травлення, здатністю
лімітувати негативниу або токсичну дії лікарських препаратів. Також папаїн
застосовується у виробництві вакцин і використовується в пластичної хірургії.
Відомі випадки використання даного ферменту в галузі молекулярної та клітинної
біології для отримання ізольованої культури клітин, для вивчення складу
ферментів та інших білків [1].
Найбільш широко папаїн застосовується в м'ясопереробній промисловості
для поліпшення смакових якостей м'яса і м'ясопродуктів, різко знижуючи їх
жорсткість. Широко вивчається передзабійне ін'єкціонування інактивованого
папаїну. Доведено, що цей метод є найбільш ефективним, так як препарат
поширюється по судинній системі тварини за 5–10 хвилин у всі частини тіла і
надає пом'якшувальну дію на тканини після забою. В Україні цей метод тільки
вводиться в експлуатацію.
У свою чергу, споживач при купівлі товарів став більш вимогливим до
натуральності інгредієнтів, що входять до складу продуктів. Тому українці з
більшою ймовірністю віддадуть перевагу тому продукту, в складі якого буде
вказано «Папаїн натуральний».
Таким чином, перспективним напрямком досліджень є розробка нових
рецептур і методів використання рослинного ферменту папаїн. Нами проводяться
дослідження щодо використання папаїну в складі продуктів молочного напрямку.
Література:
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ АНТОЦІАНОВИХ
БАРВНИКІВ
Варанкіна О.О., Сергієнко Б.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Антоціани – пігментні речовини, які відносяться до флавоноїдів, що являють
собою природні фенольні сполуки і нагромаджуються в усіх органах рослин у
формі глікозидів. Вони знаходяться в рослинах, зумовлюючи переважно червоне,
фіолетове і синє забарвлення плодів, пелюсток квітів і листя.
Антоціани є харчовою добавкою Е163 (барвник) та дозволені до
застосування у всіх країнах Європи та в Україні. У групі антоціанів виділяють
власне антоціани E163 (i); a також екстракти, що містять антоціани: екстракт із
шкірочки винограду, або енобарвник Е163 (ii) та екстракт з чорної смородини
Е163 (iii). Допустима норма споживання складає 12,5 мг на добу [1].
Пошук оптимального способу і умов отримання антоціанів є актуальною
темою, тому що вони є природними речовинами, що дозволяє активно
застосовувати їх в харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловостях.
Однак, антоціани схильні до фізико-хімічної деградації. Дія температури,
світла, кисню, іонів металів, внутрішньомолекулярні і міжмолекулярні асоціації з
іншими сполуками (цукрами, пігментами, білками тощо), зміна рН, як правило,
впливають на колір і стабільність антоціанів [1]. Так, розчин антоціанів в кислому
середовищі має червоний колір, в нейтральному – синьо-фіолетовий, а в лужному
– жовто-зелений.
Тому метою нашої роботи є визначення найкращого способу і умов для
отримання максимального виходу антоціанів з рослинної сировини, що дозволить
впровадити їх в промислове виробництво на постійній основі та застосовувати
дані речовини в якості барвників у складі харчових продуктів та фармпрепаратів.
В якості сировини обрано ягоди рослини-гібриду чорної смородини та агрусу, що
зазвичай не використовують для промислового одержання антоціанів.
Проводяться дослідження щодо визначення вмісту антоціанів в ягодах йошти, а
також досліди по виділенню антоціанів з рослинної сировини з подальшим
визначенням максимального виходу. Також, існує думка, що при екстрагуванні
антоціанів, у витяжку потрапляють й інші сполуки, які можуть впливати на смак,
або ж зменшувати ступінь забарвленості одержуваного продукту. Тому одним із
завдань буде отримання кінцевого продукту більш високого ступеня чистоти.
Таким чином, позитивні результати досліджень дозволять отримати
антоціанові сполуки з нетрадиційної для промисловості ягідної сировини, та
провести подальші дослідження щодо використання даного барвника в харчовій та
фармацевтичній галузях.
Література:
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ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ
СТАНДАРТНОГО ЗРАЗКУ ШИПШИНИ ПЛОДІВ ЕКСТРАКТУ
Вовк Д.А., Котова Е.Е.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Шипшина (у якості сировини використовується понад 5 видів) є
популярним лікарським засобом за рахунок вмісту в ньому похідних фенолів
(фенолокислоти, таніни, флавоноїди), пектинових речовин, органічних кислот і
достатньо мінливої кількості аскорбінової кислоти. На ринку України із даної
сировини представлені такі готові лікарські засоби: шипшини плоди (фасовані
у пачках); Холосас та Каратолін. В Україні лікарська рослинна сировина, як
правило, має вітчизняне походження, вирощується (на відміну від Європи) поза
умовами Належної практики вирощування та збору (GACP), звичайно має
традиційні: використовування видів, частин рослини; показання до
застосування. Ці аспекти іноді значно відрізняються від європейських, що
потребує відповідного відображення у вимогах щодо якості ЛРС. Не
виключенням є і сировина шипшина. Вона росте в різних регіонах України,
різних кліматичних умовах. Збору та переробці підлягають шипшини
несправжні плоди з плодиками-горішками. Технологія їх переробки також
далеко не сумісна із вимогами GACP. Саме тому, у плодах шипшини,
вирощеної на території України, аскорбінової кислоти, на яку проводиться
стандартизація за всіма пострадянськими нормативними документами, або
зовсім немає, або вона присутня в дуже малій кількості. Протягом 25 років на
сировину шипшини плоди не переглядалась нормативна документація. Вимоги
Державної Фармакопеї СРСР до цієї сировини є застарілими, здебільшого,
відмінними від рекомендацій Державної фармакопеї України/Європейської
Фармакопеї. Тому розробка сучасної монографії на шипшини плоди та
фармакопейних стандартних зразків для забезпечення контролю якості у
відповідності до ДФУ/ЄФ є актуальними. Саме тому в нашій роботі, для
контролю якості сировини (розділ «Ідентифікація») обрані каротиноїди. Для
отримання ліпофільно-каротиноїдного комплексу плодів шипшини обрано
екстрагент, метод екстракції та видалення розчинника, спосіб зберігання.
Наслідком нашої роботи є розроблена технологія одержання стандартного
зразку шипшини екстракту, що є напівпродуктом для виготовлення ФСЗ ДФУ.
Література:
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ОТРИМАННЯ АЦИЛГЛІЦЕРИНІВ АМІНОКИСЛОТ ШЛЯХОМ
АЦИДОЛІЗУ
Гаврюшенко К.О., Гладкий Ф.Ф.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У багатьох країнах світу розвиваються концепції щодо створення та
впровадження функціональних продуктів харчування. У зв’язку з цим одним із
завдань масложирової промисловості є підвищення якості та харчової цінності
жирів, котрі можуть використовуватись як інгредієнти деяких функціональних
продуктів. До функціональних продуктів відносяться продукти, які мають
позитивну дію на здоров'я людини при їх регулярному вживанні в ефективних
дозах. Крім поживних інгредієнтів вони містять функціональні інгредієнти, які
позитивно впливають на організм людини, допомагають запобігти виникненню
захворювань і попередити передчасне старіння [1]. Таким чином, виникає
необхідність в отриманні жирів, що мають функціональні властивості.
Відомо, що в науковій практиці були проведені дослідження синтезу
ацилгліцеринів гліцина, отриманих прямим впливом відповідної натрієвої солі
на α – монохлоргідрин. Заміна залишку жирної кислоти на амінокислотний
залишок вплинула на зміну властивостей отриманого продукту, а саме на
розчинність його в воді та органічних розчинниках, зростанню точки
плавлення, зміну при розділенні в охолодженому стані водних або спирових
розчинів цих ацилгліцеринів. Але недостатня реакційна здатність хлоргідрина
зумовила отримання ацилгліцеринів амінокислот іншим шляхом, а саме
взаємодією висушеної натрієвої солі амінокислоти з попередньо отриманним
діацил-α-йодгідрином [2].
Метою нашої робити є отримання ацилгліцеринів амінокислот шляхом
ацидолізу. При нагріванні ацилгліцерину з амінокислотою в якої попередньо
заблокована
– група, в ньому може відбуватись заміна ацила жирної
кислоти на залишок амінокислоти. Таким чином, передбачається отримати
жири, які будуть розчинні в воді, матимуть бактерицидні та антиоксидантні
властивості, а також будуть виявляти поверхнево активні властивості
(катіонактивні ПАР). Постановка даної експериментальної методики
знаходиться на стадії розробки.
Література:
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ІНГРЕДІЄНТИ СТАБІЛІЗУЮЧОЇ ДІЇ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
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Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У зв'язку з дефіцитом вітчизняної рослинної сировини для отримання
лікарських засобів необхідно звернути особливу увагу на вивчення перспектив
раціонального використання відходів вже існуючих виробництв з метою
виявлення в них біологічно активних речовин і створення на їх основі нових
лікарських препаратів та харчових продуктів. Саме тому масложирова
промисловість має завдання підвищити якість і харчову цінність жирів [1].
Хлорогенова кислота (C16H18О9) – складний ефір кавової (3,4диоксікоричної) кислоти і одного з стереоізомерів хінної кислоти, широко
поширена в природі. Отримувати хлорогенову кислоту будемо зі шроту після
виробництва соняшникової олії. Найбільш цінними властивостями
соняшникового шроту є низька собівартість і відсутність токсичних і
антипоживних речовин. Біологічно-активний потенціал шроту насіння
соняшнику визначається головним чином за змістом гідроксикоричних кислот
[2].
Метою нашої роботи є отримання жиру з вбудованою кавовою кислотою.
Таким чином, передбачається отримати жири, які володіють антиоксидантною
та антирадикальною активністю, проявляють протизапальні, жовчогінні
властивості. Прийнято вважати, що етерифікація кавової кислоти з утворенням
хлорогенової кислоти значно знижує її біодоступність у людини і тварин.
Хлорогенова кислота має широкий спектр біологічної активності. Доведено її
дію в якості антибактеріальної, противірусної, протизапальної біологічно
активної речовини. Встановлено її пребіотичні властивості. Кавова, феруловая і
кумаровая кислоти надають гіпоазотемічниій ефект, підсилюють функцію
нирок, стимулюють антитоксичну функцію печінки. Постановка данної
експериментальної методики знаходиться на стадії розробки.
Література:
1. Гапоненко В.П. Отходы производства подсолнечного масла – перспективный
источник биологически активных веществ / В.П. Гапоненко, И.Г. Левашова // Український
журнал клінічної та лабораторної медицини, 2010. – Том 5. – № 3. – С. 27-29.
2. Тутельян В.А., Лашнева Н.В. Биологически активные вещества растительного
происхождения. Фенольные кислоты: распространенность, пищевые источники,
биодоступность // Вопросы питания. – 2008. – т. 77, 11.
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МОДИФІКАЦІЯ УРАЛКІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Гуріна Г.І., Рагуля М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розроблена лінійка уралкідних матеріалів з лаків різної жирності, емалей,
грунтівок, шпатлівок та грунт-емалей для захисних та декоративних покриттів
по металевим поверхням та поверхням з деревини для атмосферостійких та
помірно атмосферостійких покриттів, що швидко тверднуть при температурі
(20±2)°С.
З метою створення матеріалів з підвищеною хімічною стійкістю були
розроблені системи покриттів на основі модифікованих уралкідних матеріалів.
Відоме застосування перхлорвінілових емалей для захисту металевих
поверхонь від дії хімічних агентів, що зумовлено їх атмосферостійкістю,
хімічною стійкістю та здатністю до швидкого тверднення за умов низьких
температур, але низький вміст нелетких речовин, важкість диспергування
пігментів у розчині перхлорвінілової смоли, низька гнучкість покриттів
стримує їх широке застосування [1].
З метою усунення недоліків та одержання хімічно стійких матеріалів
здійснена модифікація уралкідних матеріалів композицією хімічно стійких
смол.
Проаналізована можливість та розраховані рецептури модифікованих
уралкідних матеріалів з підвищеною хімічною стійкістю.
Досліджені властивості емалей та покриттів на їх основі та встановлено,
що в’язкість емалей за ВЗ-246 становить 50-220 с, ступінь перетиру за
гріндометром не більше 25 мкм, вміст нелетких речовин 50-65 % , укривність в
перерахунку на суху плівку не більше 100 г/м2 , час висихання при температурі
(20±2)°С не більше 0.5 год, твердість плівки по маятниковому приладу ТМЛ
(маятник Б), умовні одиниці, не менше 0.3, міцність плівки при ударі по
приладу типу У-1, см, не менше 50, еластичність плівки при згинанні, мм, не
більше 1, адгезія методом решітчастих надрізів, бали, не більше 1, стійкість
плівки до статичної дії мінерального мастила при температурі (20±2)°С, не
менше 10 діб, стійкість плівки до статичної дії води при температурі (20±2)°С,
не менше 10 діб, стійкість плівки до дії 3% розчина хлористого натра не менше
10діб.
Література:
1. Т. Брок, М. Гротеклаус, П. Мишке. Европейское руководство по лакокрасочным
материалам и покрытиям. М: ООО «Пэйнт-Медиа», 2004, с.548
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОТРИМАННЯ
ІМІДІВ ПЕРІ-ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Дістанов В.Б., Успенський Б.В., Сатановський Я.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відомо, що іміди орто- та пері-дикарбонових кислот в своїй більшості
отримують кип’ятінням дикарбонових кислот в розчині аміаку або в висококиплячих розчинниках різної природи з додаванням аміаку на протязі 6-8
годин. Частіше в якості розчинників використовуються кислоти (наприклад,
сірчана, оцтова кислоти тощо). Вихід кінцевого продукту в цих випадках
складає 60-70 % [1,2]. Також відомо, що при отриманні іміду 9,10-дигідро-9,10етаноантрацен-11,12-дикарбонової кислоти може бути використаний формамід
[3]. Нами розглянута можливість отримання імідів пері-дикарбонових кислот з
речовинами, які можуть при нагріванні генерувати аміногрупу. В якості таких
вихідних продуктів були використані сечовина, оцтовокислий амоній і
формамід. Реакції проводились за наступними схемами:
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В роботі показано, що використання досліджуваних вихідних речовин
при отримані імідів пері-дикарбонових кислот приводить до підвищення
виходу кінцевих продуктів до 75-85 %.
Література:
1. Дашевский М.М. Аценафтен // М.: Химия. – 1966. – 460 с.
2. Красовицкий Б.М., Болотин Б.М. Органические люминофоры // М: «Химия». – 1984.
– 336 с.
3. Назаров В.Н. Полициклические ароматические углеводороды в синтезе биологически
активных веществ, Харьков, 2013. – 164 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНИХ НАФТАЛЕВОЇ
КИСЛОТИ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ І ПРОМИСЛОВИХ
ТЕХНОЛОГІЯХ
Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Мироненко Л.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
З великої кількості відомих на даний час органічних люмінофорів, не так
багато з них знаходять практичне використання. Це в значній мірі пов’язано з
тим, що поряд з необхідними оптичними характеристиками і іншими
властивостями, які обумовлюють можливість використання люмінофорів, вони
повинні бути доступні в синтетичному відношенні. Одною з перспективних
груп люмінесцентних речовин є похідні нафталевої кислоти, які знайшли
широке застосування в різних областях науки і техніки. Органічні люмінофори
на основі нафталевої кислоти використовуються в якості флуоресцентних
складових різного призначення, для забарвлення природних, штучних,
синтетичних і полімерних матеріалів, в аналітичній хімії, в люмінесцентній
дефектоскопії металевих і неметалевих виробів, в нематичних рідких кристалах
тощо [1,2].
В останні роки інтерес до цієї групи сполук виник також в зв’язку з
можливості їх використання в медико-біологічних дослідженнях.
Введення в молекулу нафталевого ангідриду або його похідних діалкіламіногрупи, в першу чергу залишків морфоліну чи піперидину, а також
активних замісників дозволяє суттєво збільшити стійкість до дії УФвипромінювання. Такі похідні інтенсивно люмінесціюють в жовто-зеленій
області спектру, мають підвищену розчинність в різних органічних
середовищах.
В даній роботі розглянуті принципи синтезу похідних на фталевої
кислоти. Проаналізовані їх хімічні властивості і можливості використання в
наукових дослідженнях і промислових цілях. Показана перспективність
застосування в медико-біологічних дослідженнях 3-сульфо-4-морфолінонафтоіленбезімідазолу. Він запропонований в якості структурного флуоресцентного зонду для дослідження конфірмаційних змін водорозчинних білків,
які обумовлені дією різних фізико-хімічних факторів і деяких патологічних
станів.
Література:
1. Красовицкий Б.М., Болотин Б.М. Органические люминофоры // М: «Химия». –
1984. – 336 с.
2. Distanov V.B. Development prospects of organic luminophores in science and technology
// Thesis of III Sympozjum “Barwniki i pigmenty – synteza i kierunki zastosowań”. – Łodź, Polska.
– 2000. – 2 P.
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ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА С
ПРИМЕНЕНИМ НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
Дубоносов В.Л.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В настоящее время наилучшими стоимостно-эксплутационными
характеристиками обладают вакуумно-плазменые покрытия. Вакуумплазменные технологии позволяют упрочнить поверхность режущих
инструментов в несколько раз, повысить износостойкость деталей и
механизмов, увеличить их срок службы [1, 2].
Апробация технологий при переходе в режим формирования нанослоев и
наночастиц в матричных изностойких слоях показала, что исследованная
область упрочнения и модификации поверхности имеет диффузионный
термостабильный слой, формируемый химико-термической обработкой в
плазме электрического газового разряда с применением ионно-плазменного
покрытия
многослойными
наноструктурами
на
основе
карбидов,
карбонитридов титана, молибдена, кремния и алюминия.
В эксперементах были проведены исследования по применению ионнолучевой обработки для инструментов, изготовленных из литого быстрореза,
порошкового
быстрореза
и
быстрореза,
полученного
способом
высокотемпературного изостатического прессования, в т.ч. с покрытиями TiC,
TiN, TiCN, TiAlN. Испытания проводились в сравнении с инструментами
различных фирм, в т.ч. с DLC (алмазо-подобными) покрытиями, при обработке
конструкционных сталей (типа SCM 420 -аналог ст.30Х13), штамповых сталей
(типа SKD − аналог ст. Х12М), нержавеющих, титановых и Ni-Co сплавов, а
также стеклопластиков.
Вакуумно-плазменая обработка увеличивает твердость металла по всему
объёму обработанной поверхности. Шероховатость при обработке не меняется,
хотя при перемене режима поверхность можно полировать.
Нанокомпозитные покрытия для улучшения характеристик гильзопоршневой группы и топливных форсунок имели следующие характеристики:
покрытия нанесены с использованием нанотехнологий, толщина покрытия 3-5
мкм, сохранение класса чистоты поверхности, прекрасное сцепление с основой,
коэффициент трения − 0,005-0,02. Нанокомпозитные покрытия предотвращают
задиры при работе в паре с гильзовым чугуном в условиях трения при
граничных условиях смазки, соответствующих условиям работы деталей
цилиндро-поршневой группы двигателей. Относительное увеличение стойкости
достигает в 20-30 раз, а износ контртела уменьшается в 4-5 раз.
Литература:
1. Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: Физ-матлит. −
2007. − 416 с.
2. A.M. Dagamseh. ZnO: Al films prepared by RF magnetron sputtering applied as back
reflectors in thin-film silicon solar cells // Thin Solid Films, 2008. − V. 516. − P. 7844-7850.
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ВИДІЛЕННЯ І СКЛАД ЕФІРНИХ ОЛІЙ СОСНИ ГІРСЬКОЇ
Жирнова С.В.1,Крічковська Л.В.2,Мандзій Т.П.3
1,2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків,
3
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
м. Івано-Франківськ
Ефірні олії – це суміш хімічних сполук різних класів, які утворюються в
рослинах. Вони мають сильний ароматний запах, пекучі на смак, майже
нерозчинні у воді, добре розчиняються у спирті, ефірі, маслах, смолах. Ефірні
олії бувають безбарвні, жовтуваті, темно-коричневі, червоні, зелені й темнозелені [1,2].
Метою роботи було дослідження на вміст компонентів ефірної олії сосни
гірської.
Нами було виділено ефірну олію шляхом перегонки з водяною парою із
рослинної сировини з наступним вимірюванням об’єму та визначення вмісту.
Компонентний вміст ефірної олії визначали методом хромато-масспектрометрії на газовому хроматографі Varian 1200 L.
Нами було ідентифіковано такі компоненти як: 1R-p-пінен; сантоліна
трієн; 1- метилен-2 – вінілциклопетан; с-пінен; 3-карен; p-лімонен; циклопента
[с] піран-1,3-діон; 7-октен-2-ол; 2-метил-6-метилен; трициклио [4.1.0.0 (2,4)]
гептан; 2,7-октадіен-1,6-діол; 2,6-діметил; 2,4-октадіен-1,6-діол; 2,6-діметил;
метил циклогептатрієн-7-карбоксілат; 1-метилен-2-вінілциклопентан; біцикло
[5.1.0] октан, 8-метил; біцикло [4.1.0] гептан; 7-метил; 3,5-нонадіен-7-yn-2-ol;
(E,E); квінолін; 2-(фенілазо). В сосні гірській було вперше ідентифіковано – 17
компонентів.
Ефірна олія з сосни гірської позитивно впливає на стан набряклої шкіри.
Сприяє загоєнню порізів, зняттю подразнення. Ефірна олія з сосни гірської
проявляє протизапальну, сильну протимікробну, відхаркувальну дію. Стимулює
кровообіг та підвищує захисні сили організму. На шкіру впливає як
омолоджуючий засіб. Зміцнює і підвищує еластичність волосся. Застосовується
при інфекційних запаленнях органів дихання і сечостатевої системи, болях у
м'язах і суглобах, подразненні шкіри, для профілактики ГРВІ та грипу [3].
Виконані дослідження з виділення ефірних олій сосни гірської свідчить
про перспективність видобутку олій та їх застосування, як косметичних,
фармацевтичних та лікарських засобів.
Література:
1. Лоулес Д. Энциклопедия ароматических масел./Д. Лоулес – М.: Крон-пресс, 2000 –
287с.
2. Чернодубов А.И., Эфирные масла сосны: состав, получение, использование. / А.И.
Чернодубов, Р.И. Дерюжкин – Воронеж: ВГУ, 1990 – 112с.
3. Сафонов М. М. Повний атлас лікарських рослин / М. М. Сафонов. – Тернопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2008 – 384 с.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗНЕБАРВЛЕННЯ ПРИРОДНІХ БЕНТОНІТІВ
Каратєєв А.М., Гуріна Г.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
З метою використання продуктів знебарвлення природніх бентонітових
глин як наповнювачів для лакофарбових матеріалів [1] досліджені процеси
відбілювання природніх бентонітів з використанням органічних кислот,
борвмісних знебарвнювачів та неорганічних кислот з різними типами
відновників. Методом оцінювання якості продуктів знебарвлення обраний
метод контролю коефіцієнта дифузного відбиття зразків наповнювачів.
Методи відбілювання в присутності органічних та неорганічних кислот
проведені при одночасних та послідовних процесах активації глин та
відновнення. Встановлено, що одночасне або послідовне проведення активації
та відбілювання бентонітових глин має менший вплив на результат
відбілювання ніж
тип відновника-відбілювача. Запропоновані методи
пофазного контролю для всіх стадій технологічного процесу.
Відпрацьована послідовність наступних за активацією та відновненням
стадій технологічного процесу. Як найбільш ефективний метод для відмивання
продуктів від водорозчинних речовин визнаний метод декантації. Визначені
температурні інтервали процесу сушіння бентонітових глин для наповнювачів.
Визначені показники якості одержаних зразків знебарвлених природніх
бентонітових глин: рН водної витяжки, олієємкість, наявність та кількість води
та водорозчинних речовин, здатність до диспергування. Виявлена необхідність
седиментаційного видалення дииксиду кремнію для покращення останнього
показника.
Здійснене обґрунтування запропонованих заходів для відбілювання
природніх бентонітових глин та доведена економічна доцільність
технологічного процесу одержання наповнювачів для лакофарбових матеріалів
на основі природніх бентонітових глин Григорʼївського родовища України.
Література:
1. Т. Брок, М. Гротеклаус, П. Мишке Европейское руководство по лакокрасочным
материалам и покрытиям. М: ООО «Пэйнт-Медиа», 2004, с.548
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОКРИТТІВ
НА ОСНОВІ ВОДНОДИСПЕРСІЙНИХ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ
Касьяненко І.М., Крамаренко В.Ю.
Національний технічний університет
«Харківский політехнічний інститут», м. Харків
На сьогодні воднодисперсійні лакофарбові матеріали (ВД ЛФМ)
складають більше 50 % ринку лакофарбових матеріалів архітектурного
призначення. Класифікація якості таких матеріалів регламентується стандартом
ДСТУ EN 1062-1, в якому визначаючими параметрами покриття є його
транспортні властивості, що характеризуються значеннями водо- та
паропроникності. Згідно відомої теорії фасадного захисту Кюнцеля [1]
правильний баланс між цими показниками (поєднання високої паропроникності
та низької капілярною проникності щодо дії рідкої води) є необхідною умовою
високої довговічності покриттів. Проте варто зазначити, що окрім власне
проникності вологи крізь покриття може відбуватися її накопичення і в самому
покритті, що у випадку використання латексних дисперсій може складати до
100 % від маси самого покриття [2]. Це говорить про необхідність врахування
значення водопоглинання покриттів для більш коректної оцінки стійкості
подібних систем до дії вологи.
В роботі досліджено вплив об’ємної концентрації пігменту (ОКП) ВД
ЛФМ як на транспортні властивості покриттів згідно міжнародних стандартів
ISO 7783 та EN 1062-3, так і на їх водопоглинання. Було показано, що
підвищення ступеня наповнення покриттів супроводжується закономірним
підвищенням параметрів, які характеризують їхні транспортні властивості. Для
пояснення цього ефекту було використано модель Нільсена, яка передбачає
існування пористих агрегатів в системі. Щодо класності покриттів згідно ДСТУ
EN 1062-1 ефект рівня наповнення впливає лише на показник паропроникності
(перехід від «низького» до «середнього» класу), тоді як показник
водопроникності всіх зразків незалежно від ступеню наповнення відповідає
«високому» класу.
Встановлено, що водопоглиння покриттів зменшується зі збільшенням
ОКП. При цьому поглинання вологи на низьких ступенях наповнення
відбувається протягом трьох тижнів та складає більше 40 % від маси покриття
без досягнення рівноважного стану. Це вказує на накопичення вологи саме в
полімерній матриці латексу, що якісно корегує з літературними даними [2].
Література:
1. Kunzel H.M. Simultaneous heat and moisture transport in building components. One- and
two-dimensional
calculation
using
simple
parameters.
/
H.M. Kunzel. – Stuttgart: IRB Verlag, 1995. – 102 p.
2. Agarwal N. Water absorption by acrylic-based latex blend films and its effect on their
properties / N. Agarwal, R. J. Farris // J. Appl. Pol. Sci. – 1999.
– Vol. 72, № 11 – p. 1407-1419.
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МОЖЛИВІСТЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ ЗА
ДОПОГОЮ МОДИФІКОВАНОГО ТЕСТУ КРИСМЕРА
Касьяненко Л.М., Демидов І.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Останнім часом виникла потреба виявляти фальсифікацію соняшникової
олії додаванням курячого жиру (у розмірі 10% – 15%), що є суттєво дешевшим
за олію. При додаванні курячого жиру до соняшникової олії неможливо
однозначно виявити його присутність за жирнокислотним, чи за
триацилгліцерольним складом суміші.
В даній роботі здійснено спробу виявити наявність домішки курячого
жиру в соняшниковій олії за допомогою модифікованого методу Крисмера [1].
Цей метод застосовується для забезпечення підтвердження відповідності олій
нормам вмісту в них складових компонентів, що відповідають вимогам
жирнокилотного складу різних видів олій.
Оскільки число Крисмера для кожної олії змінюється у вузьких межах, то,
відповідно, існує теоретична можливість використання цього параметру для
виявлення фальсифікації соняшникової олії. Для перевірки вищезазначеної
гіпотези було поставлено наступний експеримент. Число Крисмера визначали
для зразків соняшникової олії з відомим вмістом курячого жиру (у відсотках).
Для цього досліджувані зразки нагрівали з розчином аміло-етилового спирту,
потім охолоджували та проводили фіксацію критичної температури
(температури помутніння) суміші.
Розрахунок числа Крисмера виконувався за формулою:
,
де VK – число Крисмера, в умовних одиницях;
TM – температура першої точки чіткого виникнення помутніння, °С;
K – поправковий коефіцієнт;
KЧ – кислотне число в перерахунку на олеїнову кислоту, мг KOH/г.
Значення поправочного коефіцієнту вважалося постійним для всіх зразків
(K = 2,05), що відповідає значенню для соняшникової олії без домішок.
Значення KЧ для кожного зразка сумішей було розраховано за
експериментально отриманими значеннями KЧ для чистої соняшникової олії та
курячого жиру [2].
Таким чином, можна вважати, що після необхідного набору статистичних
даних метод Крисмера дозволить виявляти фальсифікацію соняшникової олії, а
також і інших олій.
Література:
1. Ідентифікація модифікованим методом тестом Крисмера: ДСТУ 7581:2014. –
[Чинний від 2015-05-01]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2015. – 4 с.
2. Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ): ДСТУ 4350: 2004. –
[Чинний від 2005-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 11 с.
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ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ ЗБЕРІГАННЯ ОЛІЙ
ПРИСКОРЕНИМ МЕТОДОМ
Кириченко Д.О., Демидова А.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Дослідження строків зберігання продукції – одна зі складних проблем
олійножирових підприємств. Традиційно єдиним об’єктивним способом для
таких досліджень є коштовні лабораторні дослідження, що тривають тижні, а
для деяких олій та жирів навіть місяці. Сьогодні в світі існує тенденція
застосування прогностичних моделей. Значними плюсами використання такого
підходу є скорочення кількості експериментів та швидке одержання результату.
Особливо важким є створення прогностичних моделей для таких складних
процесів як окиснення жирів. Однак сучасний стан інструментальних методів
дослідження та комп’ютерної техніки робить цю задачу вирішуваною.
Дана робота присвячена розробці прискореного методу визначення
строків зберігання олій та жирів, а також розробці на основі цього методу
прогностичної моделі зберігання олійножирової продукції.
На первинному етапі зберігання жирів кисень практично не поглинається
та окиснення продукту проходить дуже повільно. Цей період, який називають
періодом індукції, закінчується з початком накопичення в продукті
гідропероксидів. Для визначення періоду індукції широко застосовують метод
індексу стабільності олій – автоматизований варіант методу визначення
активного кисню. Для інструментального виконання таких методів
застосовують пристрої Ransimat, Oxidative Stability Instrument (OSI),
Oxidograph, FIRA-Astell володіють рядом суттєвих недоліків [1, 2].
На процес окиснення впливає ступінь ненасиченості жирів (кисень перш
за все вступає в реакцію з ненасиченими ліпідами), присутність каталізаторів
окиснення (полівалентних металів, перш за все заліза), присутність інгібіторів
окиснення (природних та синтететичних антиоксидантів, причому нативні
антіокиснювачі присутні в оліях практично завжди), від концентрації кисню в
навколишньому середовищі, поверхні контакту з киснем, швидкості його
дифузії та, звісно, температура зберігання продукту. Методика, що
розробляється здатна враховувати вплив всіх цих параметрів окиснення.
Література:
1. Wu Z. High-performance liquid chromatographic analysis of the products of linoleic acids
oxidation catalysed by pea seed lipoxygenases / Z. Wu, D.S. Robinson, C. Domoney // J. Agric
Food Chem. – 1995. – № 43 (2). С. 337 – 342.
2. Gertz C. Routine analysis of deep-frying fats and oil / C. Getz // Lipid Technology. – 2001. – №
13 (2). С. 44 – 47.
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ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
З РОСЛИННИХ ОЛІЙ
Крамський В.В., Демидов І.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У порівнянні з традиційними мастильними матеріалами мінерального або
синтетичного походження, рослинним оліям притаманний ряд певних переваг насамперед високі трибологічні (антифрикційні, протизадирні, протизносні),
експлуатаційні властивості (в т.ч. антикорозійні, низька летючість, в'язкіснотемпературна залежність) [1]. Зростаюча увага до повільного біологічного
розкладання та високої токсичністі мінеральних мастил стимулює зростання вимог
до екологічної чистоти технічних мастильних засобів. Крім цього, зростає інтерес до
поновлюваних джерел мастильних матеріалів. Для багатьох країн актуально
виробництво мастильних матеріалів з власних ресурсів замість імпорту нафтових
аналогів.
Проте, поряд з перевагами, рослинним оліям властиві і деякі суттєві недоліки.
Низька окислювальна здатність, висока температура застигання обмежують
можливість їх застосування в якості мастильних матеріалів. На сьогоднішній день у
всьому світі ведуться роботи по хімічній модифікації рослинних олій та пошук
присадок, що забезпечують досягнення необхідних вимог до мастильних матеріалів.
Найбільш перспективною рослинною сировиною в цьому відношенні
виглядають соняшникова, рапсова і пальмова олії, а також продукти їх окислення та
полімеризації [2]. Відомим і найпоширенішим методом олеохіміі є переетерифікація
рослинних олій низькомолекулярними одноатомними спиртами. Найбільш
ефективним є метанол. Продукт метаноліза ріпакової і соняшникової олії є дуже
малов’язким (ν100 <2 мм 2 / с), тому область його безпосереднього застосування
вимагає додаткових досліджень. У якості присодок-загущувачів застосовуються
поліізобутилен, полівінілалкілові ефіри, поліметакрілат та інші сполуки [3]. В даний
час на Кафедрі технології жирів НТУ «ХПІ» проводяться дослідження можливості
отримання і застосування гідрокси-похідних сполук бутилових ефірів жирних
кислот соняшникової олії. Виявлена в'язкісно-температурна стабільність даного
продукту, також очікується істотне збільшення стійкості до окислення. Тривають
роботи, спрямовані на дослідження адгезійних, антифрикційних та протизносних
властивостей зазначених сполук.
Література:
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БІЛКОВО-ЖИРОВОГО
ПРОДУКТУ В ТЕХНОЛОГІЇ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Кричковська Л.В.1, Бочкарев С.В.1, Федякіна З.П.2, Матвеєва Т.В.2, Кумов А.Г.1
1
Національний технічний університет
«Харківский політехнічний інститут»,
2
Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН, м. Харків
Ринок кондитерських виробів України за насиченістю та асортиментом
наближається до європейських країн. Кондитерські вироби включають близько
2000 найменувань, з яких понад 90 % ринку солодощів належить вітчизняній
продукції [1]. Більшість кондитерських виробів характеризуються обмеженою
біологічною цінністю. У їх складі відсутні деякі незамінні амінокислоти,
поліненасичені жирні кислоти, фосфоліпіди, вітаміни, макро- і мікроелементи,
харчові волокна, тому склад цих виробів вимагає певної корекції [2].
Метою даної роботи є розширення асортименту кондитерських виробів
спеціалізованого
призначення
шляхом
створення
і
застосування
композиційного матеріалу, збагаченого незамінними амінокислотами та
поліненасиченими жирними кислотами.
В попередніх роботах обґрунтовано компонентний склад білковожирового харчового продукту, збагаченого амінокислотами лейцином,
ізолейцином, валіном і поліненасиченими жирними кислотами, який являє
собою суміш соняшникового, лляного та кунжутного насіння і рафінованих
соєвої, соняшникової та кунжутної олій. Продукт має оздоровчі властивості за
рахунок доволі високого вмісту білку зі співвідношенням незамінних
амінокислот лейцину, ізолейцину, валіну у пропорції 2 : 1 :1 відповідно та
поліненасичених жирних кислот ω-6 і ω-3 (у пропорції 9,1 : 1 – 10,5 : 1
відповідно) Даний продукт може використовуватися при організації
раціонального харчування спортсменів у період фізичних навантажень в умовах
навчально-тренувальних зборів або змагань, робітників важкої фізичної праці в
мінливих кліматичних умовах (наприклад, шахтарів, рибаків, геологів),
військовослужбовців та інших верств населення.
З метою розширення асортименту спеціалізованих кондитерських виробів
поставлене завдання удосконалення рецептури та поліпшення функціональних
властивостей ряду напівпродуктів кондитерської промисловості, зокрема
начинок для цукерок і борошняних кондитерських виробів за допомогою
включення до їх складу розробленого білково-жирового продукту, який окрім
підвищення біологічної цінності має виконувати роль важливого
технологічного інгредієнту.
Література:
1. Державна служба статистики України. Виробництво основних видів промислової
продукції по місяцях 2012 – 2014 років [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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2. Шатнюк Л. Н. Пищевые ингредиенты в создании продуктов здорового питания / Л.
Н. Шатнюк // Пищевые ингредиенты. Сырье и добавки. – 2005. – № 2. – С. 18–22.

263

ВПЛИВ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ У СКЛАДІ ДРІЖДЖІВ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE НА МІКРООРГАНІЗМИ, ЩО
ВИКЛИКАЮТЬ КАРТОПЛЯНУ ХВОРОБУ ХЛІБА
Кричковська Л.В., Овсяннікова Т.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Хворобою хліба прийнято вважати псування хлібобулочних виробів, яке
викликане життєдіяльністю мікроорганізмів (бактерій, дріжджових і цвілевих
грибів). З хвороб хліба найбільш часто спостерігається картопляна хвороба, яка
викликається картопляною (Васillus mesentericus) і сінною (Васillus subtilis)
паличками. Джерелом інфекції звичайно є борошно, вироблене з погано митого,
засіяного спорами зерна, або заражена крихта із хліба, що потрапила з
торговельної мережі. Потрапляючи в тісто, спори залишаються життєздатними у
випеченому хлібі. Оптимальними умовами для розвитку картопляної хвороби є
вологе середовище, температура 37-40°С и рН 7. У кислому середовищі (рН 4,54,8) бактерії не розмножуються.
Технологічні заходи запобігання захворювання хліба картопляною
хворобою зводяться до підвищення кислотності хліба шляхом застосування
хімічних речовин-консервантів або біохімічних препаратів, зокрема мікробівантагоністів. Для ліквідації зараження слід проводити дезінфекцію приміщення й
устаткування. З хімічних препаратів Міністерством охорони здоров'я дозволені до
застосування оцтова кислота й оцтовокислий кальцій у кількості відповідно 0,1 і
0,2% до маси борошна. Але ці препарати погіршують фізико-хімічні показники
готового хліба: знижують його об’єм і пористість [1].
Літературні дані показують, що молочна кислота також використовується в
хлібопеченні для профілактики картопляної хвороби й для поліпшення смаку
виробів із пшеничного борошна. Підкислення середовища молочною кислотою
прискорює дозрівання тесту перед обробленням, не допускаючи розвитку в ньому
сторонніх мікроорганізмів. Цю кислоту рекомендують використовувати в
кількості не більш 0,1-0,3% до маси борошна при переробці борошна зі слабкою
клейковиною, що приводить до поліпшення реологічних властивостей тесту,
кольору м'якушки й смаку хліба [2]. У сучасних технологіях виробництва
хлібобулочних виробів молочна кислота вводиться в борошно, однак вплив цієї
кислоти в складі дріжджів на якість випічки не досліджувався.
Метою наших досліджень є вивчення впливу молочної кислоти у складі
хлібопекарних дріжджів на розвиток мікрофлори, що викликає картопляну
хворобу хліба. Установлено, що введення молочної кислоти у фізіологічно
припустимих кількостях пригнічувало розвиток сторонньої мікрофлори і
підвищувало стійкість виробів до пораження цвіллю, що є перспективним для
використання в харчової промисловості.
Література:
1. Пащенко Л.П. Технология хлебобулочных изделий. / Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова
// М.: КолосС. − 2008. − 389 с.
2. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства / Л.Я. Ауэрман // СПб:
Профессия. − 2005. − 416 с.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕЛАМІНОФОРМАЛЬДЕГІДНИХ ОЛІГОМЕРІВ, ЩО РОЗРІДЖУЮТЬСЯ ВОДОЮ
Куропаткін М.Ю., Нескорожена Г.Д.
Національний технічний університет
«Харківский політехнічний інститут», м. Харків
Сучасною тенденцією розвитку лакофарбової технології є розширення
асортименту лакофарбових матеріалів (ЛФМ) із обмеженим вмістом летких
органічних сполук, до яких відносяться, зокрема, матеріали на основі
плівкоутворювальних
систем,
що
розріджуються
водою
[1].
Плівкоутворювальні системи такого типу на основі алкідів, олігоестерів,
епокиестерів використовують для одержання захисних декоративних покрить
металевих поверхонь, зокрема таких, що наносять на поверхню методом
електроосадження. Універсальним твердником (та одночасно модифікатором)
для композиційних ЛФМ такого типу є меламіноформальдегідні олігомери
(МЛФО), що розріджуються водою. Їх використовують також у складі більш
сучасних плівкоутворювальних систем на основі синтетичних та штучних
дисперсій плівкоутворювачів.
З метою одержання МЛФО твердника з заданим комплексом
властивостей, проведена оптимізація його рецептури та технологічних
параметрів синтезу. На основі вимог до спирту-модифікатора (здатність до
розчинення гідроксиметилольних похідних, легкість утворення алкоксигруп,
збільшення стабільності олігомерів у водних розчинах) запропонована зміна
природи модифікатора у складі традиційного МЛФО, яка забезпечує
поліпшення технологічних та екологічних властивостей олігомеру. Оптимізація
рецептури за співвідношенням вихідних мономерів (меламіну, формальдегіду,
спирту-модифікатора) пов’язана з необхідністю забезпечення певного складу
олігомеру за вмістом гідроксиметильних груп та ступенем їх етерифікації, що
за умови обмеження ступеня поліконденсації утворення димерів, забезпечує
необхідну здатність МЛФО до розрідження водою з утворенням стабільних
розчинів [2] та обумовлює реакційну здатність оліглмеру як твердника.
За результатами експерименту, за умови дотримання оптимальних
технологічних параметрів (температура, рН середовища), визначені норми
технологічного режиму одержання МЛФО. Показано, що зміна природи
модифікатора не погіршує здатності олігомеру до розрідження водою та
позитивно впливає на його стабільність протягом зберігання.
Література:
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СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
АЛКІЛЗАМІЩЕННИХ 1,4-БІС(5-ФЕНІЛОКСАЗОЛІЛ-2)-БЕНЗОЛУ
Лисова І.В., Дістанов В.Б.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
1,4-Біс(5-фенілоксазоліл-2)бензол (РОРОР) – біфлурофор з симетричною
будовою – відноситься до числа відомих органічних люмінофорів класу
оксазолів. Його молекули можна розглядати як складові з двох останків 2,5дифенілоксазолу з загальним феніленовим кільцем. РОРОР є одним з найбільш
ефективних люмінофорів, який широко використовується в для зміщення
спектру в сцинтиляційній техніці [1], лазерно-активне середовище [2,3] тощо. В
той же час його розчинність в органічних розчинниках досить низька
(наприклад, в 1 л толуолу розчиняється тільки 0.63 г), а це утруднює його
використання в рідких сцинтиляторах в якості активуючий домішки.
Метою даної роботи є синтез сполук з підвищеною розчинністю в
органічних розчинниках і дослідження їх спектрально-люмінесцентних
властивостей.
Враховуючи літературні дані з підвищення розчинності сцинтиляційних
домішок нами синтезовані симетричні і несиметричні алкіл заміщенні РОРОР,
які вміщують в собі моно-, ди-, триметил- і трет-бутильну групи в різних
положеннях кінцевих фенільних радикалів наступних загальних формул:

Дослідження сцинтиляційних властивостей розчинів в α-метилнафталіні
показали, що введення алкільних груп в кінцеві фенільні фрагменти молекули
РОРОР симетричної і несиметричної будови значно збільшує світловихід
сцинтиляторів. Таким чином, синтезовані сполуки з підвищеною розчинністю в
органічних розчинниках, являються ефективними люмінофорами, які
випромінюють світло в видимій області спектра і є перспективними в якості
сцинтиляційних активаторів.
Література:
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ОТРИМАННЯ КОНСИСТЕНТНИХ МАСТИЛ З
ПРОМИСЛОВИХ ТА ПОБУТОВИХ
ВІДХОДІВ
Мардупенко О.О., Григоров А.Б., Сінкевич І.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Сьогодні в Україні для забезпечення надійної експлуатації та складського
зберігання як техніки у цілому, так і окремих її вузлів та агрегатів виробляється
значна кількість змащувальних та консерваційних мастил Виробництво мастил
в основному, розташовано на території нафтопереробних заводах або ж
поблизу них на окремо-стоячих виробничих майданчиках тому, що основною
сировиною для виробництва є базові оливи, які отримані при переробці нафти з
використанням вакууму. Ці оливи мають значну вартість та використовується
для виробництва широкого асортименту (індустріальних, гідравлічних,
енергетичних, моторних) змащувальних олив.
Враховуючи це, для зниження собівартості отриманого мастила, не
втрачаючи заданих фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей,
запропоновано у якості базової оливи використовувати відпрацьовану моторну
та трансмісійну оливи. У цьому разі також частково розв’язується екологічне
питання щодо постанови Кабінету міністрів України №1221 від 17.12.12, якою
затверджено «Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації
відпрацьованих мастил (олив). Для реалізації цієї ідеї необхідно створити
централізовані пункти збору відпрацьованих олив по марках, з яких, вона буде
постачатися безпосередньо на виробництво мастил. В технологічній схемі
виробництва мастил необхідно додатково змонтувати вузол підготовки
сировини на якому з оливи буде нейтралізована (за необхідністю) з неї буде
видалено вода та механічні домішки. У тому ж випадку, коли необхідно
отримати тільки консерваційне мастило відпрацьована базова олива не
нейтралізується, а усі кислі компоненти, що знаходяться в ній оказують
позитивний вплив за рахунок незначної корозії поверхні яка захищається.
Певний інтерес у виробництві як змащувальних, та і консерваційних мастил має
отримання при деструктивній переробці поліетиленових відходів полімерного
компоненту, який має температуру каплепадіння на рівні 50ºС. Цей компонент
може використовуватись самостійно як нейтральна базова олива та і у якості
домішки, що загущує відпрацьовану оливу.
Отже, проваджуючи нові технології виробництва, на базі використання
промислових та побутових відходів, утилізація яких є досить складною
проблемою, можна отримати цілий спектр відносно дешевих та якісних
змащувальних та консерваційних мастил, які повністю задовольнять внутрішню
потрібність України і будуть впевненим кроком на шляху її енергетичної
незалежності.
Література:
1. Окоча А.І., Антипенко А.М. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. –
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ РОСЛИННОЇ
СИРОВИНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В КОСМЕТИЦІ
Марченко В.С., Кричковська Л.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Зазвичай до складу косметичних засобів входить один чи декілька
рослинних екстрактів. Досить поширеними є добавки на основі продуктів
переробки винограду.
Порошок виноградних кісточок та шкірки виготовляли зі свіжої
незбродженої вижимки на сировинній базі східного регіону України. Препарати
готували наступним чином: підсушували відповідні частини ягід за
температури не більше 60 °С до вмісту вологи 6–7 %, здійснювали подрібнення
до тонкодисперсного порошкоподібного стану.
Спектр застосування порошків з виноградних кісточок та шкірки:
косметологія, фармацевтична промисловість, кулінарія. Такі добавки сприяють
збільшенню вмісту ненасичених жирних кислот та збагачують косметичну
продукцію біологічно активними речовинами, вітамінами, мікроелементами.
В отриманих виноградних препаратах, незалежно від способу
вирощування рослин, відмічається багатий елементний склад, що відображений
в табл. 1.
Таблиця 1
Елементний склад порошків шкірки та кісточок винограду сорту Vitis Vinifera
Концентрація, %
Елемент
порошок шкірки
порошок кісточок
винограду
винограду
Na
0,831±0,05
–
Mg
0,415±0,03
–
K
78,441±5,4
5,289±0,36
Са
–
68,280±3,8
Ті
–
3,726±0,025
Cr
14,056±0,45
13,940±0,40
Fe
4,882±0,25
5,011±0,34
Cu
–
0,286±0,01
Zn
–
1,037±0,65
Сl
1,375±0,85
2,430±0,16
Робота присвячена дослідженню одержаних порошків рослинної
сировини для парфумерно-косметичної промисловості: мікроелементного
складу, та впливу даних елементів як біологічно активних речовин на шкіру.
Література:
1. Челнакова Д.А.
Растительная
форма
биологически
активной
добавки
антиоксидантной направленности и ее товароведенная оценка [Текст] / Д.А. Челнакова,
Е.О. Ермолаева, А.Н. Австриевских // Ползуновский вестник, 2012, №2/2, 196–200.
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РОЗРОБКА КУПАЖІВ ОЛІЙ З ПОДОВЖЕНИМ СТРОКОМ
ПРИДАТНОСТІ
Матвєєва Т.В.
Український науково-дослідний інститут олій та жирів
Національної академії аграрних наук, м. Харків
Сьогодні олієжирова промисловість прагне не тільки збільшувати об’єми
виробництва, але і займатися випуском оздоровчих харчових продуктів,
наприклад, купажованих олій або емульсійних продуктів на їх основі, що збагачені
ω-6 та ω-3 поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК) [1–3]. Однак
підвищення харчової цінності олій (або емульсійних продуктів) внаслідок
збільшення частки ПНЖК може супроводжуватися більш високою швидкістю
окислення цих продуктів. Природні антиоксиданти (АО), що присутні в оліях –
токофероли, каротиноїди – в процесі рафінування втрачаються, а тому для
гальмування окиснення олій купажованих рафінованих дезодорованих потрібне
введення АО. Певну стійкість до окиснення олії набувають при введенні
натуральних токоферолів. Тому дослідження, що направлені на розробку та
визначення властивостей купажів олій, що збагачені ω-6 та ω-3 ПНЖК та мають
подовжений строк придатності за рахунок АО, є актуальним
Оцінку окиснювальної стабільності купажованої олії «з» та «без» АО
проведено на приладі OXITEST (Velp.Scientifica, Італія) за температури 100 С та
надлишковому тиску 6 атм. Дія даного приладу заснована на визначенні «часу
індукції», з використанням прискореного кінетичного методу визначання стійкості
жирів до окиснення згідно з ДСТУ ISO 6886:2003. Як АО використано суміш
натуральних токоферолів , , ,  (DSM Mixed Tocopherols 70 IP). Кількість
введеного АО складала 30 мг на 100 г купажованої олії.
За одержаними результатами встановлено, що індукційний період олії
купажованої рафінованої дезодорованої, збагаченої ω-6 та ω-3 ПНЖК, становить
5 год 45 хв, а індукційний період цієї ж олії з сумішшю токоферолів – 6 год 44 хв.
Захисний фактор – співвідношення тривалості індукційного періоду з АО до
тривалості періоду індукції без АО – склав 1,17.
Проведені дослідження підтверджують, що суміш натуральних токоферолів
, , ,  (DSM Mixed Tocopherols 70 IP) може змінити динаміку окисних процесів
купажованих олій, збагачених ω-6 та ω-3 поліненасиченими жирними кислотами,
та підвищити стабільність цих олій до окиснення
Література:
1. Матвєєва Т. В. Купажування олій з оптимізованим жирнокислотним складом /
Т. В. Матвєєва, З. П. Федякіна, І. Є. Шаповалова, І. П. Петік // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків,
2013. – №11. – С. 116 – 120.
2. Матвєєва Т. В. Математичне обґрунтування складання сумішей олій / Т. В. Матвєєва,
П. Ф. Петік, З. П. Федякіна // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків,
2013. – №3. – С. 26 – 28.
3. Матвєєва Т. В. Купажі олій – джерело поліненасичених жирних кислот
/ Т. В. Матвєєва, З. П. Федякіна // Наукові праці ОНАХТ МОН України. – Одеса, 2014. –
В. 46, Т. 1. – С. 210 – 213.
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОКАТАЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ЖИРІВ
ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Некрасов П.О.1, Ткаченко Н.А.2
Національний технічний університет
1
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків,
2
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
Вступ України до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом та
загальні тенденції у харчовій промисловості вимагають від олійно-жирової
галузі необхідність формування інноваційної системи, що полягає в створенні
та просуванні нових вітчизняних технологій і розробок, а також розширенні
асортименту існуючих продуктів з урахуванням реального попиту та
споживчого ринку. Актуальним напрямом розвитку галузі є випуск жирових
продуктів оздоровчого призначення. Однією з інновацій у цій сфери є жири,
збагачені діацилгліцеринами. Сучасний науковий досвід свідчить, що
діацилгліцерини використовуються організмом як джерело енергії без
ресинтезу в нейтральний жир. Це приводить до зменшення маси тіла людини та
зниження відкладень жиру на внутрішніх органах. Крім того, було встановлено,
що діацилгліцерини стримують розвиток аномального метаболізму вуглеводів
та є корисними для пацієнтів з діабетом другого типу при регуляції ожиріння та
ліпідної аномалії [1].
В теперішній час основною технологією одержання діацилгліцеринів у
промисловості є хімічний гліцероліз. Реакція протікає під дією лужних
каталізаторів – гідроксидів кальцію або натрію – при високих температурах
(понад 200 °С) [2]. Недоліками вказаної технології є низький вихід кінцевого
продукту, безповоротна втрата частини каталізатора та складність видалення
його з реакційної суміші. Ще однією вадою є досить високі температурні
режими, що поряд з підвищенням енергозатрат призводять до руйнування
термолабільних жирових компонентів.
Зазначених вище недоліків позбавлений запропонований у роботі
біокаталітичний процес гідролізу жирів, який спрямовано на їх збагачення
діацилгліцеринами.
За результатами досліджень була розроблена математична модель
кінетики гідролізу жирів, яка дозволяє здійснювати якісну та кількісну оцінку
складу реакційних сумішей.
Література:
1. Некрасов П.О. Дослідження фізіологічних властивостей жирових емульсійних
систем, збагачених діацилгліцеринами / П.О. Некрасов, Т.В. Горбач, О.В. Подлісна //
Вопросы химии и химической технологии.– Днепропетровск: УГХТУ, 2010.– №4. – С. 55–58.
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРКОЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ ЕКСТРАКЦІЇ
ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ВОСКУ ІЗ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ОЛІЙНОЖИРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Омєльчєнко Ю.Є., Демидов І.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день перехід на використання високоефективних
екологічно чистих виробництв і технологій є актуальним завданням для всіх
галузей промисловості. Цей перехід спрямований у тому числі і на зменшення
відходів за рахунок їх рециркуляції або подальшого використання в інших
виробництвах [1, 2].
В олійно-жировій промисловості при рафінуванні соняшникової олії на
стадії вінтерізації утворюється вторинний продукт, який важко утилізувати, з
досить великим вмістом ліпідів – до 65 %.
Відпрацьований фільтрувальний порошок є суміш цінних продуктів,
таких як воскоподібні речовини, олія і фільтрувальний порошок, які можуть
використовуватися як цінна сировина (віск, олія) або повернуті у
виробництво(фільтрувальний порошок).
Метою дослідження є вилучення воску та олії з перлітного осаду
перколяціоним методом екстракції з використанням як розчинників гексану і
сивушного масла. Для дослідження використовували зажирений перліт з
вмістом ліпідної частини 56 %.
Процес проводили у колоні з водяною сорочкою при температурах 65 °С і
95 °С. Фільтрувальний порошок розміщували в екстракційну колону, а
розчинник подавали зверху для відтворення виробничих умов. Раціональні
умови вилучення ліпідів були досягнуті при співвідношенні фільтрувальний
порошок : розчинник – 1:4 і 1:3 для гексану і сивушного масла відповідно. При
цьому вихід ліпідів склав 95 % і 98 % від загальної кількості ліпідів, залишкова
олійність перлиту 2,7 % і менше 1 %, вихід воску – 95 % і 98 % від загальної
кількості воску для гексану і сивушного масла відповідно.
Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що перколяційний
метод екстракції дає можливість не лише повного вилучення ліпідів з
відпрацьованого порошку, але й повернення очищеного фільтрувального
порошку у виробництво.
Література:
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Н. В. Магды – СПб.: Профессия, 2007.
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ФЕРМЕНТНИЙ СИНТЕЗ СКЛАДНИХ ЕФІРІВ
ЖИРНИХ КИСЛОТ І ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ
Османова О.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Складні ефіри жирних кислот і поліетиленгліколей (ПЕГ)
використовуються як неіоногенні поверхнево-активні речовини у складі
косметичних, миючих засобів, фармацевтичних препаратів, мастильних
матеріалів для металообробної промисловості, засобів для текстильної
промисловості. Ці поверхнево-активні речовини мають сильну очищуючу і
миючу здатність, переважно в поєднанні з помірним піноутворенням, а їхні
змочуючі, емульгуючі, диспергуючі, стабілізуючі властивості дозволяють
використовувати ці матеріали для різноманітних цілей [1].
Існує декілька підходів до отримання ефірів поліетіленгліколей, з
використанням в якості вихідного субстрату жирних кислот, тригліцеридів,
метилових ефірів жирних кислот. Найпоширеніший з них заснований на
використанні жирних кислот. Складні ефіри поліетіленгліколей з жирних
кислот можуть бути отримані етоксилюванням вільних жирних кислот або
етерифікацією жирних кислот поліетиленгліколем. У першому випадку реакцію
проводять при температурі 120-200ºС під тиском 0,196-0,686 МПа у
присутності лужного каталізатору (NaOH, KOH, CH3ONa). Етерифікацію
жирних кислот поліетиленгліколем проводять при 120-200ºС і зниженому тиску
у присутності як кислотних (H2SO4, H3PO4, п-толуолсульфокислота та ін.), так і
лужних (КОН, NaOH) каталізаторів в атмосфері інертного газу [2].
Використання ферментних каталізаторів є альтернативним і
перспективним методом, що має суттєві переваги перед традиційними хімічним
каталізом: специфічність ензимів і відносно "м'які" умови протікання реакції,
що виключає можливість протікання побічних реакцій, і тим самим обумовлює
високу чистоту продуктів реакції, значне скорочення витрат енергії.
Синтез ефірів стеаринової, олеїнової кислоти, жирних кислот кокосової
олії і ПЕГ-400 проведено у присутності імобілізованого ферментного препарату
без використання органічних розчинників. Було визначено раціональні умови
процесу та отримано відповідну математичну модель, яка дозволяє теоретично
розрахувати вихід цільового продукту при зміні обраних параметрів:
температури, вмісту ферменту, тривалості процесу.
Література:
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НОВІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛУШПИННЯ НАСІННЯ
СОНЯШНИКУ
Папченко В.Ю., Кузнецова Л.М.
Український науково-дослідний інститут олій та жирів
Національної академії аграрних наук України, м. Харків
Соняшник – основна олійна культура в Україні, при переробці його
насіння щорічно отримують в якості вторинних продуктів (відходів) сотні тисяч
тонн лушпиння, а від так пошук нових напрямів використання лушпиння
насіння соняшнику – дешевої і доступної сировини, є актуальним.
Відомо, що лушпиння насіння соняшнику застосовують як сировину у
гідролізній промисловості. З продуктів його перероблення виробляють
етиловий спирт і кормові дріжджі. В сільському господарстві лушпиння
насіння соняшнику використовують в якості мульчі і добрива, а також для
розпушування ґрунту. У тваринницьких господарствах широко використовують
борошно з лушпиння, що збагачене відстійним фузом. Лушпиння насіння
соняшнику, у формі гранул, використовують як альтернативне паливо, що має
ряд переваг перед традиційними енергоресурсами, адже теплоту згоряння
гранул лушпиння можна порівняти з теплотворною здатністю бурого вугілля.
Лушпиння насіння соняшнику можна використовувати і як сорбент,
наприклад, воно якісно вилучає радіонукліди з водних розчинів, що включає
контактування фітосорбенту з розчином, який очищують, при величині рН
середовища від 3,0 до 9,0 і відділення сорбенту від розчину, в якому як
фітосорбент використано подрібнене лушпиння насіння соняшнику, яке
попередньо піддали кислотному гідролізу [1]. Така здатність лушпиння до
виведення радіонуклідів з водних розчинів пояснюється наявністю антоціанів у
самому лушпинні, яким притаманна така властивість як вилучати радіонукліди.
Антоціани або антоціаніни – широка група водорозчинних рослинних
пігментів, що обумовлюють червоне, сине і фіолетове забарвлення плодів,
квіток, листя і інших частин рослин. Антоціани також є антиоксидантами, вони
нейтралізують дію вільних радикалів, пригнічують ріст пухлин, благотворно
діють на організм людини. Харчова добавка Е163 на основі антоціанів, в силу їх
природних властивостей, сприяє зменшенню ламкості капілярів, покращує стан
сполучних тканин, допомагає запобігти і лікувати катаракту і в цілому
сприятливо діє на весь організм.
На основі проведеного аналізу тенденцій щодо використання вторинних
продуктів (відходів) переробки рослинної сировини олійно-жирової галузі
можна зробити висновок, що саме лушпиння насіння соняшнику можна
використати як джерело природних барвників рослинного походження.
Література:
1. Патент № 2067328 Россия. Способ удаления радионуклидов из водных
растворов / Донцов А.Е., Лапина В.А., Островский М.А., Рубанов А.С., Рудак Э.А., заявл.
21.05.1993, опубл. 27.09.1996.
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ОЦІНКА ОБРУШУВАЄМОСТІ НАСІНЯ НОВИХ ГІБРИДІВ
СОНЯШНИКУ КОНДИТЕРСЬКОГО НАПРЯМУ ВИКОРИСТАННЯ
Перевалов Л.І1., Ніколаєва Г.С.1, Коломацька В.П. 2, Леонова Н.М.2
1
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків
Насіння соняшнику відносять до основної олійної культури України.
Продукти, отримані при переробці насіння соняшнику, знаходять широке
застосування в харчовій промисловості та кормовому виробництві.
Метою роботи є тестування нових гібридів соняшнику за здатністю до
обрушення.
Покращення обрушення здійснюється завдяки удосконаленню методів
обрушення з одного боку, та створення сортів і гібридів соняшнику, що легко
обрушуються, з іншого.
При створенні нових гібридів соняшнику важливими господарськоцінними ознаками є врожайність, вміст олії, стійкість до патогенів та інші. Для
переробки соняшнику з метою отримання чистого ядра суттєвими є
технологічні властивості насіння, а саме здатність до обрушування. Завдяки
селекційній роботі в напрямі удосконалення технологічних властивостей
насіння Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України створено
новий гібрид соняшнику Шумер з підвищеним рівнем обрушення. Цей гібрид
кондитерського напряму використання внесено до Державного реєстру сортів
рослин, придатних до поширення в Україні з 2015 року.
На кафедрі «Технології жирів та продуктів бродіння» НТУ «ХПІ»
розроблена та апробована при виведенні нових гібридів соняшнику методика
визначення ступеню їх здатності до обрушення. Методика включає обрушення
в загальноприйнятих виробничих умовах, а також з використанням нових
перспективних методів обрушення. Досліди проводилися на насіннєрушці «2Іхно».
Література:
1. Ихно Н.П. О качестве рушанки подсолнечника по новой технологии / Н.П. Ихно //
Масложировая промышленность. – 2004. – № 1. – С. 40–41.
2. Макляк К. Продовольчий соняшниковий білок / К. Макляк // The Ukrainian Farmer. –
2016. – № 3.
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ВАНІЛІН ТА АЦЕТИЛПІРОЛИ В СИНТЕЗІ ХАЛКОНІВ З
ПОТЕНЦІЙНОЮ РІСТСТИМУЛЮЮЧОЮ АКТИВНІСТЮ
Перетятько І.В., Міхедькіна О.Й., Василейко М.В., Кричковська Л.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Метою нашого дослідження є пошук нових гетероциклічних систем та
розробка технології їх добування з ціллю отримання нових біологічно-активних
речовин з направленою дією. Проведені нами раніше [1] біологічні
випробовування похідних піролу на насінні певних сортів ячменю та пшениці
дозволили виявити ряд сполук, які проявляють рістстимулюючу активність.
Розширення даного ряду, шляхом збільшення кількості і різноманітності
функціональних груп та характеристик цільових сполук, обумовлює
перспективність пошуку рістстимулюючих препаратів на основі хімічної
модифікації піролу за допомогою реакції конденсації кетонів з ароматичними
альдегідами. В якості альдегідної компоненти ми вибрали ванілін. Відомо, що
ванілін та ванілаль являються легкодоступними та не токсичними. Вони є
цінними продуктами хімічної переробки лігніну, який входить до складу
деревини. Наявність реакційноздатних функціональних груп забезпечує
отримання ряду похідних, які мають широкий спектр біологічної активності, в
тому числі, такої як антисептична, бактерецидна, фунгіцидна [2].
Конденсацією 4-ацетил-3,5-диметил-1Н-пірол-2-карбоксилату та 4ацетил-3,5-диметил-1Н-пірол-2-карбонової кислоти з ваніліном нами отримані
нові халкони:
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Будову халконів 1, 2 доказували спектральними методами. За
попередніми лабораторними дослідженнями вони перспективні в якості
стимуляторів росту рослин.
Література:
1. Синтез пірольних аналогів халкону на основі 4-ацетил-3,5-диметил-1н-пірол-2карбонової кислоти та її етилового естеру і дослідження їх активності як стимуляторів росту
рослин / О.С.Билина, О.Й.Міхедькіна, О.В.Бібік, В.Г.Діндорого, Л.А.Луценко, Д.Т.Кожич //
Журнал орг. та фарм. хімії. – Харків – 2010. – Т. 8, вип. 3 (31). – С. 76-80.
2. Замещенные бензальдегиды ванилинового ряда в органическом синтезе: получение,
применение, биологическая активность / Е.А. Дикусар, Н.Г. Козлов, В.И. Поткин, А.П.
Ювченко, Р.Т. Тлегенов; Институт физико-органической химии НАН Беларуси, Институт
химии новых материалов НАН Беларуси, Каракалпакский государственный университет им.
Бердаха. – Минск: Право и экономика, 2011. – 446с.
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ПЕРСПЕКТИВИ ОЧИСТКИ РОСЛИННИХ ЖИРІВ СЕЛЕКТИВНИМИ
РОЗЧИННИКАМИ
1
Петік І.П. , Гладкий Ф.Ф.2, Федякіна З.П.1, Філенко Л.М.1
1
Український науково-дослідний інститут олій та жирів НААН,
2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В традиційних способах рафінації жирів, які застосовуються в теперішній
час в Україні, як то фізичні (відстоювання, центрифугування, фільтрування),
хімічні (гідратація, лужна рафінація та ін.), фізико-хімічні (адсорбційне
очищення, дезодорація та ін.) проводять багатостадійну очистку сировини з
використанням численних апаратів, які забезпечують зазначені технологічні
процеси, при цьому витрачається великий обсяг енергоносіїв, утворюються
значні втрати рослинного жиру. Крім того, вторинні продукти виробництва
(соапстоки, використані відбільні глини, погони після дезодорації тощо) часто
використовуються нераціонально. Продукти очистки – рафіновані жири містять
значну кількість продуктів окислення (в основному, вторинних - альдегідів і
кетонів), внаслідок чого мають недостатньо високу якість, що ускладнює їх
імпорт. Тому дослідження, які направлено на встановлення залежності впливу
електрофізичних властивостей системи «супутні речовини – ацилтригліцерини»
(діелектричної проникності, дипольного моменту) на ефективність екстракції
супутніх речовин (фосфоліпідів; вільних жирних кислот; речовин, що фарбують
та обумовлюють запах олій та жирів; продуктів окиснення; бензпірену тощо)
селективними розчинниками, є доцільними.
Метою даної роботи є наукове обґрунтування і розробка нових підходів
щодо створення ресурсо- та енергозберігаючої технології рафінації рослинних
жирів з використанням селективних розчинників.
Перевага запропонованої технології перед традиційними полягає у
наступному: практично виключаються відходи при рафінації рослинних жирів
(соапстоки, використані відбільні глини, промивні води); скорочуються викиди
у зовнішнє середовище; підвищуються якісні показники основних продуктів –
рафінованих олій та жирів (зниження вмісту продуктів окиснення, бензпірену,
пестицидів); заощаджуються ресурси і апаратурне забезпечення для її
впровадження на підприємства олійно-жирової галузі.
В попередніх дослідженнях запропоновано технологію і технологічну
схему виробництва нейтралізованих жирів в системі селективних розчинників
(води, гліцерину і етанолу), а також переробки вторинних продуктів –
соапстоків [1]. На підставі проведених досліджень буде запропонована наукова
концепція процесу рафінації рослинних жирів з використанням селективних
розчинників, а також наукові засади для розробки ресурсо- та
енергозберігаючої технології.
Література:
1. Петік І.П. Ресурсозбереження в технології нейтралізації олій / Петік І.П., Гладкий
Ф.Ф., Федякіна З.П., Філенко Л.М., Бєлінська А.П. Олійно-жировий комплекс. –
Дніпропетровськ: ІА «Експерт АГРО». – 2012. – № 1 (36). – С. 63–65.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КВАСУ З МЕТОЮ
ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ
Півень О.М., Лазуренко К.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Споживання квасу в Україні протягом останніх років характеризується
стійкою тенденцією до зростання. На сьогоднішній день в Україні
споживається близько 2,6 л квасу на душу населення в рік, тоді як в Росії - 3,2
л, а в Білорусі - 6,4 л. Подальший розвиток ринку пов’язано з використанням в
рецептурі натуральних компонентів. Тому актуальні дослідження впливу
рослинних добавок в процесі приготування квасу.
Використовуючи властивості різних рослин, можна приготувати квас, у
якому ці компоненти будуть виконувати роль технологічних добавок, що
дозволяють збільшити терміни придатності, знизити інтенсивність
окислювальних процесів, створити новий смаковий і ароматичний профіль
продукту.
Крім того, використання рослинної сировини дозволяє збагатити продукт
мікроелементами і вітамінами, отже отримати лікувальний квас спрямованої
дії. Такий квас буде корисніше, ніж просто відвари або настої з трав та плодовоягідної сировини. Тому що в процесі виробництва використовуються
молочнокислі бактерії, які беруть участь в синтезі вітамінів та інших біологічно
активних речовин [1].
Метою наукової роботи було розробити рецептуру квасу з додаванням 3
видів рослинної сировини і дослідити їх властивості. Рецептура була
розроблена на основі оптимального співвідношення обраних компонентів і
схвалена дегустаційною комісією.
Література:
1. Исследование влияния растительных добавок на качество лечебного кваса/ Омашева
А.Ч., Бейсенбаев А.Ю., Уразбаева К.А. [та ін] // Успехи современного естествознания. –
2015. – № 1. – С. 822-826.
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ОЛІЙ КОСМЕТИЧНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
Полонська Т.А.
Національний університет харчових технологій, м. Київ
Метою нашої роботи було створення композиції жирової фази
косметичних засобів на основі нативних рослинних олій, жирнокислотний
склад якої імітував би склад клітинних мембран, забезпечуючи нормальне
функціонування і регенерацію шкіри. Проаналізовано жирнокислотний склад
наступних олій: кокосова, пальмова, мигдальна, виноградних кісточок,
оливкова, кукурудзяна, кунжутна, зародків пшениці та інші, що традиційно
застосовуються в технологіях косметичної продукції. При визначенні складу і
пропорцій жирних кислот (тригліцеролів), які забезпечували б максимально
позитивний ефект конкретної косметичної композиції, доцільним видається
підхід, при якому використовуються тригліцероли тих типів, які входять до
складу ліпідного бар'єру шкіри в їх природній композиції, характерної для
нормальної здорової шкіри.
В роботах [1, 2, 3] досліджено характерне співвідношення лінолевої і
олеїнової кислот, що для нормальної здорової шкіри становить порядку 1:1,8, у
той час як для сухої шкіри воно становить приблизно 1: 4,7. Автори [4]
рекомендують оптимальне співвідношення лінолевої і ліноленової кислот як
10:1, що характерне для нормальної здорової шкіри.
Найбільш оптимальною з точки зору вмісту моно- та поліненасичених
жирних кислот є композиція, що містить кокосову, кунжутну та пшеничну олії.
Співвідношення лінолевої (С18:2) та олеїнової (С18:0) кислот у ній становить
1:8, що є адекватним для нормальної здорової шкіри, а співвідношення
поліненасичених лінолевої (С18:2) та альфа-ліноленової (С18:3 ω-3)
наближається до біологічно ефективного рівня і становить 1:11 проти
ідеального 1:10.
Література:
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nih_masel_dlya_kosmeticheskih_kompozitcij/ – 01 октября 2013.
3. Käser, H. Naturkosmetische Rohstoffe. Wirkung, Verarbeitung, kosmetischer Einsatz / Н.
Käser. – Linz: FreyaVerlag, 2. Auflage, 2011. – 407 p.
4. Носенко, Т.Т. Косметична олія для очищення шкіри / Т.Т. Носенко, Т.О. Волощенко,
Т.В. Сідоренко // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – № 30 (1139). – С. 72–78.
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СКЛАД ФРИТЮРНОГО ЖИРУ ДЛЯ КАРТОПЛЯНИХ ЧІПСІВ
Радзієвська І.Г., Леник С.О., Максимкін П.В.
Національний університет харчових технологій, м. Київ
Картопляні, рисові, кукурудзяні чіпси обсмажують у фритюрі киплячого
жиру при високих температурах. Процес глибокого смаження з використанням
жиру є однією з найбільш часто вживаних процедур для підготовки та
виробництва харчових продуктів.
Використаний розрахунковий метод визначення вмісту поліненасичених
жирних кислот родин ω-6 і ω-3 в купажах, отриманих шляхом змішування
соняшникової, кукурудзяної, лляної та ріпакової олій. Критерієм оптимальності
обрано співвідношення (9 ... 10): 1 як рекомендоване для дієтичного
харчування.
При обсмажуванні у фритюрі необхідно дотримуватись співвідношення
жиру і обжарюваного в ньому продукту - 4:1, температура нагріву жиру від 130
до 180 ° С. Для фритюру використовують жири з мінімальним вмістом вологи,
які здатні розігріватися до високої температури, не змінюючи свого смаку, не
пригоряють і не димлять. Крім того, жир фритюру повинен відповідати
смаковим особливостям обсмажуваного продукту. Найкраще використовувати
рослинні олії: арахісову, кукурудзяну, бавовняну, соєву, пальмову,
соняшникову або сумішеві олії збалансованого складу. На основі огляду
літературних даних для розробки купажів нами було обрано чотири рослинних
олії: рафіновані дезодоровані соняшникова, кукурудзяна, ріпакова і пресова
лляна олії. Цей вибір обумовлений тим, що соняшникова та кукурудзяні олії
містять переважно кислоти ω-6, вони популярні в Україні, а їх смак вважається
традиційним. Ріпакова і льняна олії багаті на жирні кислоти родини ω-3, але
відрізняються специфічними органолептичними властивостями.
Нами підібраний склад 4 сумішей рослинних олій з традиційними
смаковими властивостями і збалансованим складом поліненасичених кислот
родин ω-6:ω-3. В наших дослідженнях це купажі наступного складу:
1) кукурудзяна олія 90% + лляна олія 10%;
2) кукурудзяна олія 50... 0% + ріпакова олія 50...40%;
3) соняшникова олія 90% + лляна олія 10%;
4) соняшникова олія 50% + ріпакова олія 50%.
Розглянуто жирнокислотний склад соняшникової, кукурудзяної, ріпакової і
лляної олій, на основі яких підібрано суміші з рекомендованим
співвідношенням поліненасичених жирних кислот ω-6: ω-3.
Література:
1. Сикоев З.Х. улучшение потребительских свойств растительного масла методом
купажирования / З.Х. Сикоев// Известия Самарского научного центра Российской академии
наук. – 2009. – Т. 11, №1. – С. 1094 – 1096.
2. О’Брайнен Р. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / Р.
О’Брайнен; пер. с англ.– СПб.: Профессия, 2007. – 752.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАДІЇ ФІЛЬТРУВАННЯ ПИВА
Романов М.С.1, Романова З.М. 1, Березка Т.О. 2, Плахотна Ю.М.2
1
Національний університет харчових технологій, м. Київ,
2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Вихід України на європейський ринок висуває високі вимоги до якості
всієї продукції, яку виготовляє країна. Особливо сильна конкуренція на
сьогоднішній день існує на ринку харчової промисловості. Одним з найбільш
популярних напоїв як у нашій країні, так і закордоном є пиво. Для досягнення
неповторного смаку та аромату напою, а також стійкої біологічної якості
продукту важливим є видалення дріжджів наприкінці процесу стабілізації
пива. Для цього напій фільтрують. Окрім клітин дріжджів у молодому пиві
також присутні нерозчинні сторонні домішки. Тому метою фільтрування є
також видалення низькодисперсних речовин, які в результаті реакції з деякими
протеїнами можуть спричинити помутніння пива.
В ході дослідження встановлено, що на швидкість фільтрування та якість
кінцевого продукту суттєво впливає генерація дріжджів, які зброджували
сусло, та якість освітлення на попередніх стадіях.
Використання чистої культури дозволяє отримувати нефільтроване пиво
високої якості та таким чином за 10 годин фільтрування отримувати
максимальну продуктивність фільтру. Але внесення старшої генерації
дріжджів обумовлює необхідність більш тривалого освітлення перед
фільтрацією.
Експериментально встановлено, що за 10 годин фільтрації кількість
отриманого пива знизились на 4,5 % та на 10,3 % при використанні 2 та 4
генерації дріжджів відповідно у порівнянні з пивом, забродженим на чистій
культурі.
На основі даних отриманих у дослідженні авторами була запропонована
апаратурно-технологічна схема, яка забезпечує одержання кращих показників
процесу фільтрування.
Література:
1. Домарецький В.А. Технологія харчових продуктів: підручник для студентів вищих
навчальних закладів / В.А. Домарецький, М.В. Остапчук, А.І. Українець – К.: НУХТ, 2003. –
565 с.
2. Домарецький В.А. Технологія солоду та пива: підручник для студентів вищих
навчальних закладів / В.А. Домарецький.– К.: ІНКОС, 2004. – 426 с.
3. Ермолаева Г.А. Справочник работника лаборатории пивовареного предприятия /
Г.А. Ермолаева. – СПБ: Профессия, 2004 – 536 с.
4. Жвирблянская А.Ю. Дрожжи в пивоварении / А.Ю. Жвирблянская, В.С. Исаева.–
М.: Пищевая промышленность, 1979. – 197 с.
5. Каглер М. Фильтрование пива: пер. с чеш. / М. Каглер, Я. Воборский. – М.:
Агропромиздат, 1986. – 279 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВМІСТУ ВОЛОГИ У ВИХІДНІЙ
СИРОВИНІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЛІЦЕРАТУ КАЛІЮ ЯК
КАТАЛІЗАТОРУ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ ЖИРІВ
Ситнік Н.С., Демидов І.М.
Український науково-дослідний інститут олій та жирів
Національної академії аграрних наук України, м. Харків
Використання процесу переетерифікації як методу модифікації олій та
жирів забезпечує поліпшення якості, розширення асортименту та підвищення
біологічної цінності харчових жирових продуктів. У випадку застосування
лужних каталізаторів, до яких відносяться найбільш поширені метилат та
етилат натрію, жирова сировина повинна бути сухою і звільненою від жирних
кислот і пероксидів, оскільки вони знижують активність каталізатора. Особливо
впливає на активність каталізаторів вологість жирової сировини. Для
зменшення витрат каталізатора жирову сировину піддають рафінації, в тому
числі адсорбційному очищенню, а також глибокому сушінню. Рекомендований
вміст вологи в жирі для переетерифікації складає не більше 0,015% [1].
В даній роботі досліджено ефективність нового каталізатору жирів –
гліцерату калію – за умов рекомендованого для переетерифікації (0,015%) та
стандартного (0,1%) вмісту вологи в жирі. Як жирова сировина
використовувався пальмовий олеїн, оскільки в процесі переетерифікації разом
зі зміною триацилгліцерольного складу суттєво змінюється його температура
плавлення [2].
Таблиця 1 – Температура плавлення пальмового олеїну
Переетерифікація при Переетерифікація при
Пальмовий олеїн Вихідний
вихідному вмісту
вихідному вмісту
вологи 0,015%
вологи 0,1%
Температура
22,4
38,4
38,0
плавлення, °С
Таким чином, значення температур плавлення пальмового олеїну за умов
вихідного вмісту вологи 0,015% та 0,1% є близькими. Отже у випадку
використання гліцерату калію немає потреби вихідну жирову сировину
піддавати глибокому сушінню.
Література:
1. Технологія модифікованих жирів: навч. посіб. / Ф.Ф. Гладкий, В.К. Тимченко, І.М.
Демидов та ін. – Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2014. – 214 с.
2. Ситнік, Н. С. Дослідження ефективності нового каталізатору переетерифікації олій
та жирів з використанням хроматографічного аналізу / Н. С. Ситнік, І. М. Демидов, К. В.
Куниця // Технологический аудит и резервы производства. - 2015. - №6/4(26). - С. 8-13.
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НОВІ ВИДИ МАЙОНЕЗІВ ОЗДОРОВЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Ткаченко Н.А.1, Некрасов П.О.2, Маковська Т.В.1
1
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса,
2
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Харчування є одним з найважливіших факторів навколишнього
середовища, які впливають на стан здоров’я, працездатність, розумовий і
фізичний розвиток, а також на тривалість життя людини. Сучасна концепція
здорового харчування передбачає необхідність нового підходу до
удосконалення складу, властивостей, технологій харчових продуктів, які
повинні не тільки задовольняти потреби організму людини в основних
харчових речовинах і енергії, а й сприяти профілактиці захворювань,
зберігаючи здоров’я і забезпечуючи довголіття.
Серед асортименту харчових продуктів олійно-жирової галузі чільне місце
посідають майонези, в яких рослинна олія знаходиться у диспергованому стані,
що підвищує її засвоюваність і харчову цінність [1]. Майонези є
перспективними харчовими системами, емульсійна природа яких дозволяє
збагачувати їх як жиро-, так і водорозчинними фізіологічно активними
інгредієнтами, склад яких забезпечує задані оздоровчі властивості [2].
Розроблено нові види низькожирних майонезів оздоровчого призначення з
оптимальним співвідношенням поліненасичених жирних кислот сімейств ω-3 і
ω-6, підвищеною біологічною цінністю, збагачені пребіотиками або
комплексами синбіотиків. Як жировий компонент використано купаж
рафінованих дезодорованих соняшникової та соєвої олій; сухе знежирене
молоко, цукор та оцтову кислоту, які традиційно використовують в рецептурах
майонезів, замінено відповідно на концентрат сироваткових білків, отриманий
ультрафільтрацією (КСБ-УФ), фруктозу та молочну кислоту. Як пребіотик до
майонезу уведено сухий концентрат топінамбуру «Нотео», який є джерелом
полісахаридів інулінової природи (до 75 %), пектинових речовин (до 10 %),
клітковини (до 5 %), як пробіотичний компонент – активізовані у сирній
сироватці монокультури / змішані культури біфідобактерій.
Оптимізовано компонентний склад майонезів, визначено їх реологічні,
фізико-хімічні, органолептичні, мікробіологічні показники якості, розроблено
технології виробництва продуктів періодичним і безперервним способами,
проведено медико-біологічні дослідження майонезів оздоровчого призначення.
Література:
1. Нечаев А.П. Майонезы / А.П. Нечаев, А.А. Кочеткова, И.Н. Нестерова. – СПб: Гиорд,
2000. – 80 с. – ISBN 5-901065-17-4
2. Homayouni A. Effects of Probiotic on Lipid Profile: A Review / A. Homayouni,
L. Payahoo, A. Azizi // American Journal of Food Technology. – 2012. – № 7(5) – Р. 251-265.
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АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ
ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ
Ткачов В.П., Крячко Є.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На даний момент в індустрії спортивного харчування є проблема відсутності
урахування специфікації спортсмена та пріоритетного енергозабезпечення у
вибраному ним виді спорту.
Нами проведено збір та структурування інформації щодо використання
компонентів спортивного харчування для трьох видів енергозабезпечення організму –
креатинфосфатного, гліколітичного та аеробного [1]. Компоненти для вищенаведених
способів енергозабезпечення організму представлені в табл.
Таблиця
Спосіб
Назва компоненту
енергоспортивного
Функція компоненту спортивного харчування
забезпехарчування
чення
КреатинКріатинмоногідрат
Збільшення запасу креатинфосфату
фосфатний
Желатин
Укріплення та регенерація суглобів
Глюкозамін
Регенерація синовіальної рідини
ω-3; ω-6 жирні
Прискорення метаболізму жирів
кислоти
Кальцій, магній
Передача нервового імпульсу, скорочення та
розслаблення м’язів, активація криатинкінази
Фосфор
Компонент кісок; створення АМФ, АДФ, АТФ,
креатинфосфата
Гліколітич- Вуглеводи
Синтез глікогену
ний
β-аланін, гістидін
Підвищення резистентності до молочної
кислоти
Вітаміни В6,В12
Регулювання обміну речовин
Аеробний
L-карнітин
Покращення жирового обміну
Ліполєва кислота
Покращення обміну речовин
Метіонін
Виведення токсинів
Калій
Регуляція осмотичного тиску
Залізо
Створення гемопептидів, цитохромів
Антиоксиданти
Захист від вільнорадикального окислення
Вітаміни
Прискорення створення та визрівання
B3,B6,B9,B12
еритроцитів
На основі вищенаведених даних можливо створення сумішей для спортивного
харчування або спеціалізованих харчових продуктів.
Література:
1. БорисоваО.О. Питание спортсменов: зарубежный опыт и практические
рекомендации [Текст]: учеб.-метод. пособие / О. О. Борисова. - М.: Советский спорт. - 2007.
– 132 с.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА
БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ НА ОСНОВІ ЧАЙНИХ КУПАЖІВ
Трубеко І.О., Півень О.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Чай - один з найбільш поширених тонізуючих напоїв. Якість напоїв
залежить від якості сировини та технології їх приготування.
В ході роботи була розроблена рецептура безалкогольного напою на
основі чайного купажу та визначена стійкість виготовленого продукту.
Для виготовленя купажу були обрані наступні види чаю: Лапсанг
Сушонг, Юннань, Ройбуш. Лапсанг сушонг - відомий
підкопчений
крупнолистовий чай, що вирощується в китайській провінції Фудзянь. У пічках,
де сушиться чайне листя, спалюють соснові голки, внаслідок чого чайний лист
набуває особливого «копченого» аромату. При заварюванні отримуємо напій
темно-червоного кольору з незабутнім пікантним смаком. В якості сировини
для виготовлення чаю Юннань використовують золоті бруньки, чайний настій
має дуже солодкий, без терпкості, тонкий і збалансований смак і дуже
насичений квітково-медовий аромат. Якщо сировина для виготовлення чаю
Ройбуш піддається ферментації, то чай отримують червоний, солодкуватий на
смак з легким деревним присмаком. Для отримання зеленого ройбуша його
пропарюють.
За допомогою планування експерименту був визначений склад чайного
купажу з макимальною органолептичною оцінкою: Лапсанг Сушонг(42%),
Юннань(47%), Ройбуш(11%).
Якість водопровідної води для приготування напоїв регламентується Сан
ПіН «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
ДСанПіН 2.2.4-171-10[1]. Але ця водопідготовка здійснюється без урахування
подальшої взаємодії присутніх в воді домішок з екстрактивними речовинами
чайної сировини. Тому для виготовлення напою була обрана вода, технологію
водопідготовки якої вдосконалено Вєтровим Д.І.[2]
Отриманий чайний напій має наступний вітамінний склад : віт. А - 5,6 %,
віт.B2 - 55,6 %, віт.C - 11,1 %, віт. PP - 56,6%. Стійкість виготовленого
продукту – 30 діб.
Таким чином, був виготовлений новий натуральний напій, який завдяки
своєму складу має особливий смак .
Література:
1. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Доповнення 1,2 до Державних санітарних норм та правил
/Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для вживання людиною.
2. Вєтров Д.І. Удосконалення технології водопідготвки для приготування напоїв з
чайної сировини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.18.16
«Технологі харчової продукції»/- Д.І. Вєтров. - Одеса, 2013.-20 с.
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ОТРИМАННЯ ЯКІСНОГО КОНДИТЕРСЬКОГО ЯДРА СОНЯШНИКА
ДРІБНОЙ ФРАКЦІІ НИЗЬКОЙ ВОЛОГОСТІ ШЛЯХОМ
ОБРУШУВАННЯ В УМОВАХ ЖОРСТКО ОРІЕНТОВАННОГО УДАРУ
Фадєєв Л.В.
ТОВ «Спецелеватормлинмаш», м. Харків,
Перевалов Л.І., Дьяченко М.В., Мочалова О.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Актуальним питанням технології кондитерського ядра було та
залишається отримання безлушпинного ядра, з високою мірою збереження
цілого ядра із дрібних фракцій насіння соняшника.
Так Фадєєв Л.В. на напівпромисловій установці неперервної дії, при
обрушуванні насіння сорту «Лакомка» виробничих фракцій 3,4 мм и 3,6 мм,
наданих фірмою ТОВ «Насіння», отримав безлушпинне ядро, яке містило 60 85% непошкодженого, тобто (с носиками), ядра. Обрушування насіння
здійснювали з використанням відцентрової насіннєрушки «СИФ», при
багаторазовому повторенні циклу виділення із рушанки та повернення до
насіннєрушки необрушеного (цілого) насіння.
В нашій роботі були відтворенні результати опиту Фадеева Л.В. шляхом
обрушування вузької фракції (3,4 - 3,6 мм по товщинні) даного насіння з
вологістю 6,5%, а також за рахунок підбору раціональної кількості оборотів
ротору при однократному обрушуванні на насіннєрушки-2 Іхно [1]. В
результаті ми отримали безлушпинне ядро яке містило 74-85% ядра с носиками,
при інтервалі швидкості обертання ротору насіннєрушки від 900 до 1100 об./хв.
Далі вивчалось вплив різної орієнтації насінини, під час удару об деку
насінярушки на обрушування насіння при постійній вологості -2% та
зазначених оборотах ротору насіннєрушки. Були отримані наступні данні: при
швидкості 1100 об./хв. вихід ядра з носиком склав: при випадковому ударі 61%, при ударі гострим кінцем насінини - 64%, а ударі тупою частиною
насінини - 67%. При швидкості 900 об./хв. вихід ядра с носиками склав – 75, 81
і 70% при відповідної орієнтації насінини при ударі.
Література:
1. Ихно Н. П. Научно-практические основы получения и использования пищевого
безлузгового ядра подсолнечника / Н. П. Ихно. – Х., 2002
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ У РЕЦЕПТУРІ
ВЕРМІШЕЛІ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ
Черенкова Н.В., Кричковська Л.В., Анан`єва В.В., Дубоносов В.Л.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут, м. Харків
Сучасні тенденції вдосконалення асортименту продуктів харчування
орієнтовані на створення збалансованої за харчовою цінністю продукції,
здатної забезпечити потребу в незамінних нутрієнтах.
Використання рослинної клітковини «Vitacel» дозволяє збагатити
продукти харчування рослинними волокнами, мікро- та мікроелементами,
поліпшити органолептичні показники, зменшити калорійність і збільшити вихід
продукції. Також внесення клітковини «Vitacel» в тісто у кількості 0,5 – 4,5 %
до маси борошна сприяє отриманню рівномірної, розвиненої структури та
підвищує мікробіологічну стійкість [1, 2].
Метою данної роботи є дослідження мікроелементного складу клітковини
«Vitacel», яку пропонується ввести у тістову масу для створення вермішелі
швидкого приготування підвищенної біологічної цінності.
Дослідження мікроелементного складу сировини - клітковини «Vitacel»та готового продукту - вермішелі швидкого приготування – проводилося
спектрометричним методом на рентгено-флюоресцентному спектрометрі
компанії «Элватекс». Результати дослідження сировини представлено в
таблиці.
Мікроелементний склад сировини
Мікроелементи
Пшенична клітковина «Vitacel»
Al
4.707
P
0.020
S
0.011
K
81.098
Ca
13.584
Cr
0.163
Mn
0.032
Fe
0.205
Cu
0.013
Zn
0.160
Rb
0.009
Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що використана
сировина виступає джерелом необхідних для організму людини
мікроелементів, може бути використана у якості біологічно-активної добавки та
надає
вермішелі
швидкого
приготування
властивості
продукту
функціонального призначення.
Література:
1. Дудкин М.С., Черно Н.К. Пищевые волокна Киев: Урожай, 1988. - 152с.
2. Гута А. А. Новые виды функциональной диетической клетчатки ВИТАЦЕЛЬ WF-400
и WF-600 // Мясное дело. — 2005. —№ 8. —С. 32.
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СЕКЦІЯ 13 ІНТЕГРОВАНІ ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ХІМІЧНІЙ
ТЕХНІЦІ ТА ЕКОЛОГІЇ
МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Агейчева А.О.
Полтавський національный технічний університет
імені Юрія Кондратюка, м. Полтава
Дистанційне навчання та інноваційні комп’ютерні технології мають
значні перспективи в галузі освіти. Але на практиці існують деякі недоліки
через проблеми з технологіями та різні погляди на методи навчання.
Незважаючи на проблеми, дистанційна освіта набирає обертів та стає все більш
популярною в Україні.
В даній роботі досліджено моніторинг ефективності стосовно проблем,
перспектив та майбутнього впровадження дистанційного навчання в сучасних
умовах. Проблема моніторингу ефективності дистанційного навчання потребує
дослідження та ретельного вивчення [1]. Основою дистанційного навчання є
фінансове та технологічне забезпечення. Університети заощаджують гроші
шляхом надання освіти студентам, які не можуть відвідувати заняття через брак
часу або знаходяться на значній відстані. Теорія ефективності полягає в
збільшенні кількості студентів та зниженні витрат на навчання студентів.
Моніторинг ефективності дистанційної освіти є необхідним засобом успішного
впровадження дистанційної освіти в Україні.
Головними проблемами електронного навчання є проблеми контролю за
якістю навчання, приховані витрати, недостатнього рівня використання
технологій і відповідального ставлення викладачів, студентів та адміністраторів
до своїх обов’язків. Кожен з цих чинників має вплив на загальну якість
дистанційного навчання в якості продукту. Першим питанням є якість
навчання, яке дається в рамках програм дистанційного навчання.
Дистанційне навчання має багато переваг як соціальних, так і
економічних. Дистанційна освіта також має багато переваг для суспільства,
хоча вони важче піддаються кількісній оцінці. Незаперечно, що на
сьогоднішній день велике значення має отримання якісної вищої освіти.
Дистанційне навчання створює рівні можливості для бажаючих здобути освіту,
підвищити кваліфікацію, пройти перепідготовку та знайти роботу. Дана
система дозволяє отримати вищу освіту паралельно з основною діяльністю
людини, розширює можливості громадян України в навчанні за кордоном,
отриманні вчених ступенів, визнаних міжнародним освітнім співтовариством.
Дистанційна освіта передбачає більш широкі перспективи у виборі вищого
навчального закладу. Звичайно, рівень необхідності навчання і можливості
отримати освіту за допомогою комунікаційних технологій варіюється залежно
від економічного розвитку окремо взятої країни.
Література:
1. Агейчева, А.О. Тенденції реформування дистанційного навчання у системі вищої
освіти Щвеції : автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.01. – Луганськ : Б.в., 2014 . – 20 с.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БЛОКУ ВТОРИННОЇ
КОНДЕНСАЦІЇ АГРЕГАТІВ СИНТЕЗУ АМІАКУ СЕРІЇ АМ-1360
Бабіченко А.К., Деменкова С.Д., Свєшніков І.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з базових для азотної промисловості України є великотоннажні
агрегати синтезу аміаку серії АМ-1360, в яких у відділенні синтезу вилучення
продукційного аміаку на стадії вторинної конденсації здійснюється шляхом
охолодження до температури не нижче 0 оС у двох низькотемпературних
аміачних випарниках. Один з цих випарників включений до схеми роботи двох
абсорбційно- холодильних установок (АХУ), а другий- до схеми аміачного
турбокомпресорного холодильного агрегату (АТК), що споживає до 4,8
тис.кВт. год. електроенергії згідно проекту. Попередніми дослідженнями [1]
встановлено, що у весняно-літній період холодопродуктивність АХУ значно
нижче потрібної для забезпечення регламентної температури охолодження
циркуляційного газу внаслідок застосування апаратів повітряного і водяного
охолодження в процесах відповідно конденсації та абсорбції. При цьому
підвищення цієї температури навіть на 1 оС знижує економічність агрегатів
синтезу за рахунок збільшення витрат природного газу і глибоко знесоленої
води відповідно на 307 тис. м3 і 3 тис. т на рік [2]. Тому збільшення
холодопродуктивності АХУ у весняно-літній період дозволяє не тільки
розвантажити АТК та зменшити споживання електроенергії, але і підвищити
економічність агрегату синтезу в цілому. Для вирішення цієї задачі були
проведені експериментально - аналітичні дослідження на промисловому
агрегаті синтезу.
Проведені дослідження та аналіз літератури дозволили встановити, що
удосконалення енерготехнологічного оформлення з метою підвищення
холодопродуктивності вимагає виключення зі схеми дефлегмації пари
хладоагенту міцним розчином, проведення ректифікації пари хладагенту під
пидвищенним тиском частиною рідкого холодоагенту із конденсатору з
додатковим переохолодженням рідкого хладагенту на вході парового пере
охолодника. Подальше визначення кількісних показників підвищення
енергоефективності АХУ за рахунок запропонованих технологічних рішень
дасть можливість зробити остаточний висновок про економічну ефективність та
доцільність їх впровадження на промисловому агрегаті синтезу аміаку.
Література:
1. Бабиченко А.К., Тошинський В.И., Бабиченко Ю.А. Исследование енергетической
эффективности абсорбционно- холодильных установок крупнотоннажных агрегатов синтеза
аммиака / Вестник НТУ «ХПИ».-Х. НТУ «ХПИ».- 2007, -№32.-с. 66-73.
2. Бабиченко А.К., Ефимов В.Т. Влияние температуры вторичной конденсации на
экономические показатели работы агрегатов синтеза аммиака большой мощности // Вопросы
химии и химической технологии.-1986.-Вып.80.-с.113-117.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ
КОНДЕНСАЦІЙНОЇ КОЛОНИ АГРЕГАТІВ СИНТЕЗУ АМІАКУ
СЕРІЇ АМ-1360
Бабіченко А.К., Красніков І.Л., Кравченко Я.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В агрегатах синтезу аміаку серії АМ-1360 у блоці вторинної конденсації
одним з основних агрегатів є конденсаційна колона, де власне і відбувається
вилучення продукційного аміаку після охолодження циркуляційного газу (ЦГ)
у двох низькотемпературних випарниках. Характерна особливість
конденсаційної колони полягає у її конструкції, вона містить дві складові –
сепаратор і кожухотрубний теплообмінник. В сепараторі відбувається
виділення рідкого аміаку з ЦГ. При цьому, крізь шар рідкого аміаку проходить
свіжа азотно-воднева суміш (АВС), яка звільняється від крапель масла і вологи
і змішується з прямим потоком ЦГ після послідовного охолодження у
теплообміннику і випарниках. Об’єднавшись, ЦГ і АВС прямують зворотним
потоком через теплообмінник, де відбувається їх нагрівання за рахунок
теплообміну з прямим потоком ЦГ.
За результатами досліджень, проведених на промисловому агрегаті
синтезу встановлено, що жоден з експлуатаційних режимів не відповідає
проектному, незважаючи на відповідність температури охолодження
циркуляційного газу (0 ÷ -5°С) у випарниках нормі технологічного регламенту.
З метою визначення такої невідповідності температурного режиму
конденсаційної колони була проведена обробка експериментальних даних за
спеціально розробленим алгоритмом, за яким визначались теплові потоки для
кожухотрубного теплообмінника колони згідно апробованої в промислових
умовах методики [1], а також теплові потоки сепараційної частини, що
розглядалась як теплообмінник змішування. При цьому здійснювався відсів
динамічних режимів у разі розбіжності балансових даних понад 3%.
Розроблений алгоритм дозволив визначити дійсну температуру вторинної
конденсації, а також встановити причину невідповідності експериментального
та проектного режимів роботи. Згідно попереднього аналізу, така розбіжність
полягає у завищеному коефіцієнті теплопередачі (майже у два рази) за даними
проекту, розрахунок якого здійснювався без урахування процесу конденсації у
міжтрубному просторі. Тому подальші дослідження будуть спрямовані на
визначення рівнянь для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі та термічного
опору.
Література:
1. Ефимов В.Т. Повышение эффективности работы абсорбционных холодильных
установок в агрегатах синтеза аммиака большой мощности / В.Т. Ефимов, С.А. Ерощенков,
А.К.Бабиченко // Холодильная техника. – 1979.– №2. – С. 23 – 26.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЫ
СО СТАБИЛИЗАТОРОМ ПЕНЫ В ВИДЕ БЛОКА РЕГУЛЯРНОЙ
НАСАДКИ
Бабенко В.Н., Себко В.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Колонные аппараты с тарелками провального типа и в частности трубчатые
тарелки отличаются простотой конструкции, тат как не имеют переливных устройств [1,
7]. Но недостатком данного типа тарелок является полное стекание жидкости и пены с
тарелки при уменьшении скорости газа. Для увеличения диапазона нагрузок по жидкости
и газу нами предлагается устанавливать стабилизаторы пенного слоя [2, 3].
Гидродинамика трубчатых решеток изучена довольно хорошо в связи с тем, что данные
аппараты отличаются широким спектром применения. Данный тип решеток применяется
на многих производствах, при обработке технологических газов от сушильных печей и
реакторов, нами же была поставлена задача расширить диапазон применения их со
стабилизатором пенного слоя и подтвердить экспериментальными данными
теоретические положения.
Гидродинамика трубчатых решеток и близких к ним по характеристикам
колосниковых решеток без стабилизатора пены достаточно полно исследована в ряде
работ украинских и зарубежных исследователей. Установлено, что основное влияние на
гидродинамику орошаемых решеток оказывают скорость газа в полном сечении
аппарата, свободное сечение решеток и плотность орошения. Изменение свойств
жидкости и газа оказывает намного меньшее влияние на гидродинамику решеток [4-6].
Сравнение режимов работы со стабилизаторами и без него показывает, что
применение стабилизатора значительно расширяет диапазон устойчивой работы
трубчатых решеток в пенных аппаратах. Особенно важное значение имеет это
обстоятельство при обработке технологических газов, где количество проходящих
газовых потоков может изменяться в широких пределах в зависимости от нужд
технологии [6, 7]. Увеличение слоя пены на трубчатых решетках со стабилизатором по
сравнению с решетками без стабилизатора позволяет использовать трубчатые решетки
для очитки газов, получения концентрированных растворов в технологии производства
минеральных солей, в извлечении из газов компонентов которые ранее выбрасывались в
атмосферу. Все вышеперечисленные процессы можно проводить на данном
модернизированном оборудовании.
Литература:
1. Стабников В.Н. Ректификационные аппараты. М., «Машиностроение», 1995. 356 с.
2. Ректификационные и абсорбционные колонны с новыми конструкциями тарелок.
М., ВНИИОЭНГ, 1996. 64 с.
3. Лотхов В.А., Квашнин С.Я., Малюсов В.А. Расчет коэффициента массопередачи в
системах с искривленной линией фазового равновесия. ТОХТ, 1994, т.18, 4, с.419-425.
4. Чехов О.С., Матрозов В.И. Труды МИХМ, 1977, вып. 13, с. 78-96.
5. Позин М.Е., Мухленов И.П. и др. Пенный способ обработки газов и жидкостей.
Л., Госхимиздат, 1995. 248 с.
6. Позин М.Е., Мухленов И.П., Тарат Э.Я. Пенные газоочистители, теплообменники
и абсорберы. Л., Госхимиздат, 1999. 123 с.
7. Клапанные тарелки для массообменных аппаратов. М., Центр, институт научнотехнической информации и технико-экономических исследований по хим. и нефт.
машиностроению, 2002. 40 с.
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КОМПЛЕКСНИЙ РОСЛИННИЙ АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ ОЛІЇ
Білоус О.В., Демидов І.М., Бухкало С.І.
Національний технічний університет
«Харьківський політехнічний інститут», м. Харків
На сучасному етапі одним із ефективних рішень в захисті жирів від
окиснення є введення до складу жирів антиоксидантів [1–3] зі сталою
тенденцією до використання речовин біологічного походження (передусім
рослинного) для гальмування окиснення жирів. Перспективним напрямком у
розробці рослинних антиоксидантів для олії є використання рослинної
сировини з взаємним підсиленням її захисної дії від окиснення, яка також має
корисні властивості для здоров’я людини та безпечна з точки зору гігієни
харчування. В нашому дослідженні реалізована розробка цільових комплексних
рослинних антиоксидантів – актуальна задача технології рослинних олій з
метою збереження біологічної цінності продукту. Комплексні рослинні
антиоксиданти уповільнюють процеси окислення ненасичених жирних кислот,
які входять до складу ліпідів, шляхом взаємодії з киснем, а також руйнують
пероксиди, які вже утворилися [2–5], а також захищають організм людини від
вільних радикалів, проявляючи антиканцерогенну дію, блокують активні
пероксидні радикали, сповільнюючи процес старіння. Одна з важливих
властивостей розроблених нами комплексних антиоксидантів – здатність до
синергізму, яка полягає в тому, що при змішуванні декількох антиоксидантів їх
антиокислювальна здатність збільшується в кілька разів.
Для досягнення необхідного рівня властивостей комплексного
рослинного антиоксиданту був досліджений синергізм між токоферолами
соняшникової олії та інгібіторами окиснення розробленого рослинного
антиоксиданту: взаємодія між екстрактом горіху волоського та токоферолами і
екстрактом квітів календули. Виявлено антиоксидантну дію розробленого
інгібітору окиснення по відношенню до олій різного жирнокислотного складу.
Розроблений інгібітор окиснення із екстрактів листя горіху волоського,
який сповільнює процеси окиснення як у оліях з жирними кислотами
мононенасиченого типу, так і у оліях з жирними кислотами поліненасиченого
типу. Запропоновано спосіб введення водно-спиртових екстрактів листя горіху
волоського до олії. Розроблений антиоксидант сповільнює процеси окиснення у
два рази та є економічно вигідним для використання українськими
підприємствами.
Література:
1. Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.И. Пищевые добавки. М.: Колос. 2002. – 256с.
2. Frankel E.N. Lipid oxidation / Progress in Lipid Research. – 1980. – № 19. – P. 1–22.
3. Тютюнников Б.Н. Химия жиров / Б. Н. Тютюнников. – Х. : Колос, 1992. – 448 с.
4. Эмануэль Н.М. Торможение процессов окисления жиров. Пищпромиздат, 1961. –
359 с.
5. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні
заходи) / Л.Л. Товажнянський, С.І. Бухкало, І.М. Демідов, О.В. Білоус та ін. – К.: «Центр
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КОМПЛЕКСНА ТЕПЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ
СУМІШІ ЕТАНОЛ-ВОДА
Биканов С.М., Перевертайленко О.Ю., Горбунов К.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Як відомо, процес ректифікації потребує великої кількості тепла. Ця
теплота потрібна для підігрівання початкової суміші до температури кипіння та
для утворювання пари в кубі колони. З іншої сторони, потрібно відводити тепло
при конденсації пари у верхній частині колони (дефлегматорі) та охолоджувати
продукти ректифікації. Отже, існує актуальність проблеми теплової інтеграції
такого процесу.
Розглянуто можливість теплової інтеграції процесу ректифікації на
прикладі
розділення
суміші
етанол-вода
продуктивністю
11250 кг/год. За основу взято принципову технологічну схему ректифікації. Для
інтеграції застосовано метод пінч-аналізу. Крім того, розглядається можливість
використання термокомпресії пари, що виходить з верха колони. Суть в тому,
що при стисненні пари підвищується температура і цю гарячу пару можна
направити на нагрівання кубу колони.
Укладено потокову таблицю та визначено потоки для інтеграції: 2
холодних (початкова суміш та куб) та 3 гарячих (кубовий залишок, дистилят та
пара). На основі матеріального і теплового балансів колони визначено
температури, витрати та теплоємності потоків. Розрахунки показали, що при
проведенні процесу за принциповою технологічною схемою, значення гарячих
утиліт склали 1989,02 кВт, холодних 1954,20 кВт.
Розраховано, що при термокомпресії пари необхідна ступінь стиску
складає 3, температура пари при цьому підвищується до 126 0С. Цього
достатньо для забезпечення процесу в кубі.
Побудовано складові криві процесу. Для мінімальної різниці температур
ΔТmin= 60 отримаємо сітчасту діаграму, розташовуємо теплообмінники.
Загальна кількість теплообмінників складає 8. З них 3 рекуперативні, вони
підігрівають початкову суміш завдяки теплу кубового залишку і дистиляту; 2
холодильника, в яких охолоджується кубовий залишок і дистилят, 1 підігрівач
початкової суміші та 2 теплообмінника в кубі колони. На основі сітчастої
діаграми отримано модернізовану технологічну схему ректифікації з
термокомпресором.
Завдяки теплової інтеграції вдалось зменшити кількість гарячих утиліт до
117,41 кВт, холодних до 76,79 кВт. Компресор та насос, які необхідно
встановити в цьому випадку, вживають відповідно 200 і 3 кВт електроенергії.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА УТИЛИЗАЦИИ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
КОКСОХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Билец Д.Ю., Карножицкий П.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для решения проблем топливной сферы, остро стоящей в Украине,
особенно в последнее время, разработан целый ряд композиций на базе
продуктов коксохимического производства, таких как различные кубовые
остатки, полимеры бензольного отделения, каменноугольные масла и т.д.
Следует отметить, что прямое сжигание таких продуктов, состоящих в
основном из конденсированных ароматических углеводородов, не оптимально с
экологической точки зрения из-за возможности образования при горении
канцерогенных составляющих [1].
Более современным решением этой проблемы, на наш взгляд, является
предварительная газификация таких продуктов с получением горючих газов,
что обеспечит значительное сокращение количества вредных компонентов в
продуктах горения [2].
Целью данной работы является разработка способа переработки вязких
побочных продуктов коксохимических предприятий методом газификации. Изза высокой вязкости и наличия твердых частиц (угольная и коксовая пыль) в
побочных продуктах газифицировать их, как самостоятельное сырье, весьма
сложно. Поэтому, было предложено подвергнуть газификации, предварительно
нанеся их на твердый пористый носитель. Данную переработку отходов
предлагается осуществлять в две стадии:
1) низкотемпературная газификация;
2) высокотемпературная конверсия полученных продуктов.
Предложенный метод позволит получать газ, основными компонентами
которого будут СО и Н2, т.к. все высокомолекулярные соединения пройдя зону
высоких температур преобразуются до простых соединений [3].
Литература:
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Рубчевский, Ю.А. Чернышов и др. - Опубл. 25.12.96, Бюл.№4.
2. Билец Д.Ю. К вопросу о повышении экологичности коксохимических производств/
Д.Ю. Билец, П.В. Карножицкий, А.Л. Борисенко// Углехимический журнал. – 2015. - № 1-2. –
с. 27-30.
3. Электоротермия в новых процессах углехимии: монография/ С.А. Слободской. –
Х.: Изд-во «Підручник НТУ ‟ХПІˮ» , 2013. – 252 с.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК НА ГРУНТОВЫХ ВОДАХ
Боднарь И.А., Бухкало С.И., Денисова А.Е.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
С учетом тенденции непрерывного роста стоимости органического топлива
и ухудшения экологической ситуации актуальным является использование
энергосберегающих технологий, позволяющих заместить органическое топливо
за счет возобновляемых источников, среди которых наибольшие перспективы
имеет использование теплонасосных установок (ТНУ) на базе энергии
грунтовых вод. Моделирование энергетической эффективности ТНУ
выполнено
для
четырех
конфигураций
системы
альтернативного
теплоснабжения, а именно: одноступенчатой ТНУ (кривая 1); одноступенчатой
ТНУ и промежуточным теплообменником (кривая 2); одноступенчатой ТНУ с
промежуточным теплообменником и переохладителем (кривая 3); с
двухступенчатой ТНУ (кривая 4). Результаты численного моделирования по
методике [1], с использованием возможностей программы CoolPack [2],
представлены на рис. 1.
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Рис. 1 – Зависимость коэффициента преобразования теплоты µ от температуры
грунтовой воды на входе в испаритель ТНУ tн1.
Анализ результатов численного моделирования рассмотренных систем
показывает, что наиболее эффективной является двухступенчатая
конфигурация ТНУ на грунтовых водах.
Литература:
1. Боднарь И.А. Анализ энергетической эффективности теплонасосных установок с
использованием тепла грунтовых вод / И.А. Боднарь, А.Е. Денисова, С.И. Бухкало // Вісник
НТУ «ХПІ», № 16 (1059), 2014. – С. 36–44.
2. Пакет прикладных программ CoolPack 1.46. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.xiron.ru/component/option,com_remository/Itemid,38 /func,fileinfo/id,104/
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РОЗРАХУНОК КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ
ТЕПЛООБМІННИКА ОХОЛОДЖЕННЯ НІТРОЗНИХ ГАЗІВ У
ВИРОБНИЦТВІ НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ
Букатенко О.І., Подустов М.О., Католік М.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Одним з енергоємних процесів у виробництві нітратної кислоти є процес
звільнення її від розчинених в ній оксидів азоту. З метою зниження
енерговитрат нами пропонується вести цей процес не повітрям, а гарячими
нітрозними газами, що відбираються після підігрівача аміачно-повітряної
суміші.
Однак, нітрозні гази, що виходять після газової турбіни, мають високу
температуру і їх необхідно частково охолодити.
Метою даних досліджень є конструктивний розрахунок конвективного
теплообмінника, призначеного для охолодження нітрозного газу після газової
турбіни в схемі виробництва неконцентрованої нітратної кислоти.
Проаналізувавши всі теплообмінні апарати для охолодження нітрозних
газів (зрошувальні, спіральні, повітряні, пластинчасті, змієвикові) з позиції
системного аналізу, розглянувши всі сукупності проблем, пов'язаних з
обчисленням і статистичної оптимізацією, ми вибрали змієвиковий
теплообмінник.
При розрахунках теплообмінника використовували такі вихідні дані:
витрата нітрозного газу при нормальних умовах 65,16 м3 / с; температура газу
на вході 678 К, на виході - 669 К; об'ємний склад нітрозного газу: NO - 10,4%,
N2 - 65,7%, Н2О - 19,8%, О2 - 4,1%; тиск перегрітої пари в трубному просторі
1,374 МПа; температура живленої води 373 К; коефіцієнт забруднення
нітрозного газу 0,0043 (м2 ∙ К) Вт; тиск газу в міжтрубному просторі 0,35 МПа.
При
розрахунках
задавалися
наступними
конструктивними
характеристиками теплообмінника: поперечний крок труб по ширині газоходу
75 мм; зовнішній діаметр труб 35 мм і товщиною стінки 3 мм; оптимальну
швидкість нітрозного газу в міжтрубному просторі 15 м / с; глибину шахти
2,88 м; швидкість пара в трубках теплообмінника 25 м / с; коефіцієнт, що
враховує розташування труб в пучках при коридорному розташуванні 0,935;
зазор між змійовиком і обмурівкою 125 мм; висота петлі теплообмінника
106 мм.
В результаті розрахунків були отримані наступні основні конструктивні
характеристики теплообмінника: площа перетину шахт в світлі 5,34 м2;
паропродуктивність теплообмінника 0,346 кг / с; число труб в ряду по ширині
газоходу 25 шт., коефіцієнт теплопередачі від газів до стінки і від стінки до
рідини 117, 96 Вт / (м ∙ К); висота теплообмінника 986 мм.
Результати розрахунку дали можливість визначити оптимальні умови,
при яких обрана конструкція теплообмінника забезпечує заданий режим і
кінцеву температуру робочих речовин при заданій витраті.
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСНИХ ПРОЕКТІВ
Бухкало С.І., Ольховська О.І., Зіпунніков М.М., Іглін С.П., Серіков А.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів й менеджменту та
оподаткування НТУ «ХПІ» у 2015–2016 навчальному році сумісно з кафедрою
менеджменту ХНУСА 19.11.2015 року провели третій етап комплексного
інноваційного проектування за загальною темою «Аналіз можливостей
менеджменту комплексних інноваційних проектів енергетичного міксу». До
вирішення та розробки основної теми залучаються студенти НТУ «ХПІ»
факультетів: ТОР групи О-43а, б, в; БФ – групи БФ-13а,б; ІТ – ІТ-43; студенти
ХНУСА групи МО-41 за дисциплінами «Загальна технологія харчових
виробництв», «Методи прийняття управлінських рішень», «Стратегічне
управління», організаційними змінами», «Операційний менеджмент» та ін.,
кількість студентів – 47. Теми проекту «Дослідження техніко-екологічних
можливостей енергетичного міксу», «Загальні методи прийняття управлінських
рішень для інноваційних підприємств» та «Економіко-правові характеристики
комплексного процесу енергетичного міксу з урахуванням альтернативних джерел
енергії». Такі проекти мають статус актуальних проблем сучасності, зв’язаних,
перш за все, з високими цінами на енергоносії та потребують участі студентів на
усіх стадіях виконання. Студенти ХНУСА та НТУ «ХПІ» (ф-т БФ) приймають
актину участь у розробці теми «Менеджмент та маркетінг як шлях до збереження
альтернативних джерел Україні». При проведенні проектування студенти
отримали глибокі знання з курсів та навички до проведення самостійної наукової
роботи. Основна мета представленої розробки: освоєння нових навчальних
технологій з організації, виконання та упровадження комплексного міжвузівського
інноваційного проектування для забезпечення активізації технічної творчості
студентів. Комплексне міжвузівське проектування проводиться з метою:
популяризації енергетичного міксу та залучення до роботи громади України;
вибору напрямків інноваційних технологій з урахуванням особливостей роботи
базового об'єкта і виду енергетичного міксу; вибір ефективних методів управління
комплексними проектами; аналіз екологічних, правових і соціальних відносин в
комплексних інноваційних проектах нового типу; визначення методологічних та
методичних засад управління комплексними інноваційними проектами; вибір
критеріїв оцінювання інвестицій та ін. За отриманими результатами готуються до
друку у 2016 навчальному році дві статті сумісно зі студентами. Учасниками
проекту прийнято рішення про подовження третього етапу розробки ще на два
семестри з метою розвинення теми за стандартами ЄС.
Література:
1. С.І. Бухкало. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах
(інноваційні заходи) – К.: «Центр учбової літератури», – 2014. – 456 c.
2. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні
заходи) / Л.Л. Товажнянський, С.І. Бухкало, О.І. Ольховська та ін. – К.: «Центр учбової
літератури», – 2016. – 468 c.
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ДЕЯКІ СКЛАДОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОАГУЛЯЦІЇ
Бухкало С.І., Соловей В.Н., Кобєлев М.С., Сорочинський В.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Вибір основних складових розрахунків проведення процесів коагуляції
зв’язаний з труднощами, обумовленими малим розміром часток, а також високою
агрегативною і седиментаційною стійкістю системи в цілому. Інтенсифікація цих
процесів у багатьох випадках може бути досягнута за рахунок об'єднання часток в
агрегати під дією коагулянтів і флокулянтів. Моделювання процесів коагуляції
пов’язане з проведенням експериментальних розрахунків процесів коагуляції в
статичному коагуляторі. Розрахунок і проектування технологічної схеми
коагуляції на базі статичних флокуляторів вимагають попереднього
експериментального визначення параметрів коагуляції даної дисперсної системи в
модельному апараті з мішалкою [1]. Необхідним є визначення конструкційних
параметрів, гідродинамічних характеристик і споживана потужність моделі, що
дозволяє відтворити режим роботи виробничого флокулятори і зробити необхідні
висновки. Гідродинамічний режим в стаціонарному змішувачі характеризується
наступними параметрами: 1) Середньоквадратичний градієнт швидкості. 2)
Потужність, що витрачається на переміщення рідини. 3) Швидкість дисипації
енергії. 4) Втрати напору на подолання гідравлічних опорів. Потужність, що
витрачається на перемішування, вимірюється за допомогою електричної схеми і
розраховувалася по рівнянню N  (U ж I ж  U ж2 R)  (U в I в  U в2 R) , де R – опір
електродвигуна; Uж ,Uв , І ж , Ів – відповідно напруга і струм при обертанні мішалки у
воді і повітрі. У процесі дослідження коагуляції конкретної дисперсної системи
встановлюються оптимальні значення швидкості обертання мішалки і тривалість
процесу змішування і утворення пластівців. Як приклад виберемо
середньоквадратичний градієнт швидкості в змішувачі, що відповідає швидкості
обертання мішалки, в режимі утворення пластівців і тривалості його. Тоді
розрахунок статичного трубного змішувача і камери утворення пластівців
проводиться в наступній послідовності: 1) Критерій Рейнольдса для мішалки. 2)
Потужність, що витрачається на перемішування після визначення коефіцієнта
потужності. 3) Швидкість дисипації енергії. 4) Час закінчення перемішування за
експериментальними даними. 5) Час циркуляції відповідно експерименту. 6)
Насосний ефект та питомий насосний ефект, який припадає на одну лопать
мішалки. 7) Швидкість руху в статичному змішувачі відносно заданих умов. 8)
Діаметр та довжина статичного змішувача (м) за умови,  c   уд , де  c – питома
витрата, віднесена до площі одного осередку решітки. 9) Швидкість дисипації
енергії в камері утворення пластівців при заданих умовах Вт/кг. 10) Швидкість
руху (м/с) в камері утворення пластівців. 11) Діаметр та довжина камери
утворення пластівців, м. Запропонований підхід обраних методів моделювання
впроваджується в системі вищої освіти України і на підприємствах різних галузей
промисловості.
Література:
1. С.І. Бухкало, В.М. Соловей. Експериментальні методи моделювання процесу
коагуляції в статичному коагуляторі. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у
наукових роботах студентів. – Х. : НТУ «ХПІ». 2015. – № 44 (1153). – С. 75–78.
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ОГЛЯД ЕВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ГАЛУЗІ ПІРОЛІЗУ
ДЕРЕВИННОЇ СИРОВИНИ
Ведь В.Є., Миронов А.М., Давидов В.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Успішному використанню деревного палива за кордоном сприяє
виробництво технічних засобів, які ефективно застосовуються як для
отримання палива, так і для його збереження, транспортування та спалення.
Зарубіжний досвід використання біопалива для отримання енергії демонструє,
наскільки в передових країнах світу є відпрацьованими правове поле та
економічні механізми, що стимулюють використання відходів [1].
У цих країнах створено інфраструктуру, яка функціонує, включаючи до
себе виробництво необхідного ефективного заготівельного та енергетичного
обладнання, а також стимулюються фірми, котрі беруть на себе заготівку,
зберігання та доставку біопалива споживачеві, а також контроль за
експлуатацією обладнання [2].
На протязі усього ланцюга – від виробництва палива до вироблення
енергії – лісовласникам надається державна підтримка: наприклад при
будівництві лісних доріг – до 40% від загальних затрат, а виробникам енергії –
за допомогою тарифів на продаж. Частка інвестицій на заготівлю та
транспортування біомаси складає 30–40% від загальних затрат, які
спрямовуються на виробництво теплової і електричної енергії біомаси, у
залежності від потужності котельного обладнання [2].
Література:
1. Мырзалиев Б. С. Государственное регулирование экономики: Учебник /
Б. С. Мырзалиев – Алматы: «Нұр-Пресс», 2007. – 522 с.
2. Ватлин А. Ю. Австрия в ХХ веке: учебное пособие для вузов / А. Ю. Ватлин –
Москва–Берлин, 2014. – 240 с.
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ПЕРЕДУМОВИ ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПИТУ НА ДЕРЕВНЕ
ПАЛИВО ТА ЙОГО ПОХІДНІ У ЄВРОПІ ТА СВІТІ
Ведь В.Є., Миронов А.М., Король Д.С.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Безперервне зростання цін на нафтові палива та природній газ, а також
періодичні енергетичні кризи по всьому світі сприяють проведенню численних
досліджень щодо пошуку інших джерел енергії. Як демонструє досвід
розвинених країн Європи, а також США та Японії, одним з таких джерел є
біомаса [1]. Станом на кінець 2007 року біомаса була четвертим за значенням
паливом у світі, використання якого забезпечувало живлення більш ніж 14%
загальносвітового споживання енергії у якості первинного джерела. Найбільшу
частину цієї біомаси, яку використовують як паливо, складає саме деревина [2].
Істотною перевагою деревини як палива у порівнянні з іншими видами
твердих палив (кам’яне вугілля та сланці) є низький вміст сірки та різних
шкідливих домішок. Таким чином, димові гази після спалювання деревини або
деревного вугілля не потребуватимуть додаткового очищення та обладнання
для цього. Окрім того, характерною позитивною особливістю деревної
сировини є її відтворюваність, в той час, як залишки усіх видів палива з
корисних копалин систематично зменшуються. За умови правильного та
раціонального підходу до використання такої сировини та відновлення лісових
насаджень людство отримає майже невичерпний енергетичний ресурс.
Література:
1. Dahlquist E. Biomass as Energy Source. Resources, Systems and Applications /
E. Dahlquist – CRC Press, 2012. – 274 p.
2. Лавёров Н.П. Топливно-энергетические ресурсы: состояние и рациональное
использование / Н. П. Лавёров // Труды Научной сессии РАН – Российская Академия Наук,
2006. – с. 21–29.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ
ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ СИРОВИНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ
ПІРОЛІЗУ ДЕРЕВИНИ
Ведь В.Є., Миронов А.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Розвиток виробництва деревного вугілля піролізним методом диктує
необхідність вдосконалення технології на всіх етапах. Для того, щоб процес
піролізу відбувався найбільш продуктивно і енергоефективно, необхідно
оперувати значенням коефіцієнта теплопровідності для деревної сировини
кожної з оброблюваних порід.
Визначення коефіцієнта теплопровідності деревини відповідно до її
породи і в залежності від температури дозволить найбільш розумно спрямувати
необхідну кількість енергії на кожному з етапів виробництва продуктів
піролізу. Це зумовить економію енергії і, як наслідок, істотне зменшення витрат
підприємства, пов'язаних з втратами тепла. Крім того, зменшення кількості
викидів від використання палива в процесі виробництва сприятливо
позначиться на екологічній складовій технології.
Очевидно, що значення коефіцієнта теплопровідності деревини має
корелювати зі значенням температури, при якій цей параметр визначається.
Через особливості процесу піролізу коефіцієнт теплопровідності деревини
може змінюватися навіть в ізотермічних умовах, оскільки сама деревина
безперервно трансформується з видаленням з її складу летких компонентів.
Різні породи дерева мають індивідуальні теплофізичні властивості,
обумовлені структурою деревини, тому їх поведінка при нагріванні до високих
температур не може бути адекватно перенесено з однієї породи на іншу (навіть
для тих типів деревини, які вважаються схожими з точки зору ботаніки).
Для коректного визначення температурних значень коефіцієнтів
теплопровідності деревини необхідно абстрагуватися від геометричної
складової в процесі передачі тепла всередині тіла, теплопровідність якого
вимірюється. Вирішити подібну проблему допоможуть методи математичного
моделювання та відповідні алгоритми непрямого пошуку величин.
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TREATMENT OF WASTEWATER THROUGH BIOFILTERS:
NITRIFICATION AND DENITRIFICATION PROCESSES
Bliznjuk O.N., Zub Yu.V., Ogurtsov A.N.
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkov
The biological processes of nitrification and denitrification, used to remove
nitrogen in the wastewater treatments, lead to an effluent of better quality so that
nitrification and subsequent oxygen depletion are reduced in the receiving medium;
further nitrogen deliveries to the coastal zone may be lowered to a level that would
prevent coastal eutrophication [1]. Nitrification is an autotrophic aerobic process, to
convert ammonium into nitrate, by two successive reactions: NH 4+  NO2–  NO3–.
Ammonium is converted into nitrite during the first step of ammonium oxidation by
ammonium-oxidizing bacteria, and nitrite into nitrate during the second step by
nitriteoxidizing bacteria. The fraction of nitrifying organisms is known to decrease
with the increase of the wastewater C/N ratio. Denitrification is a heterotrophic
anoxic process that converts nitrate into gaseous nitrogen by denitrifying organisms
through the following sequence of reactions: NO3–  NO2–  NO  N2O  N2 [2].
In the wastewater treatments, nitrification and denitrification are generally carried out
in two separate steps, as the environmental conditions of these processes are
different. The biological treatment of wastewater requires cultures of specialized
bacterial populations which can be intensified and accelerated by engineering, e.g.
immobilization. Indeed, the principal advantages of biofilters over activated sludge
are their compactness and their efficiency in the biological treatment of wastewater
[3]. Generally, biofilms have been characterized as matrix-enclosed microorganisms
that adhere to a surface and/or to each other, producing a dynamic environment in
which the component microbial cells appear to reach homeostasis, optimally
organized to make use of all available nutrients. Although there are a respectable
number of comprehensive reviews that cover biofilm characteristics and biofilm
formation [3] they generally place less emphasis on the role that biophysical
principles play in biofilms [4]. In the present study we revisit the membrane catalysis
biophysical model in the light of recent technological and theoretical advances and
how they can be exploited to highlight the details of membrane mediated nitrification
and denitrification. We examine the possible effects that nitrogen concentration
causes in the membrane catalysis and focus our attention in techniques used to
determine the partition constant.
Literature:
1. Wang X. Short-cut nitrification of domestic wastewater in a pilot-scale A/O nitrogen
removal plant / X. Wang, Y. Ma, Y. Peng, S. Wang // Bioprocess. Biosyst. Eng. – 2007. – V. 30. –
P. 91–97.
2. Nelson D.L. Lehninger Principles of Biochemistry / D.L. Nelson, M.M Cox. – New York :
Freeman and Company, 2013. – 1336 p.
3. Environmental Biotechnology. Concepts and Applications / Ed. by H.-J. Jurdening and
J. Winter. – Weinheim : Wiley, 2005. – 463 p.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ ТА СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ
СПІНЕНОГО ВЗУТТЯ
ГаркавийД.І., Черкашина Г.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
На сьогоднішній день виробництву спінених виробів приділяють значну
увагу. Нові технології виробництва спінених пластиків дозволяють
одержувати вироби зі значно меншою масою, що зменшує потребу в
матеріалах, при цьому не знижаючи їх фізико – механічних показників, а
навпаки одержувати вироби з унікальними властивостями, які роблять їх
незамінними.
В нашої роботі виконане дослідження та розробка композиції кополімеру
етилену з вінілацетатом для виробництва спіненого взуття та були зроблені
порівняння зі стандартною композицією ЕВА китайського виробництва.
Розроблена композиція ЕВА забезпечує коефіцієнт розширення 1,6 (160 %), що
прийнятий на багатьох виробництвах спіненого взуття.
У якості нового технічного рішення використовували новий спосіб
виготовлення виробів з термопластичних матеріалів, що містить пароутворювач
типу порофору, наприклад кополімеру етилену й вінілацетату (ЕВА),
пінополіетилен, пінсевілена й інших [1]. Спосіб переробки полягає в тім, щоб
забезпечити повний збіг форми й розмірів виробів, що виготовляють, і
виключити наявність відхилень від них, а також дозволити спростити
встаткування, на якому здійснюється виготовлення виробів по пропонованому
способі. Зазначене завдання вирішувалось шляхом зміни стану матеріалу
безпосередньо в прес-формі в процесі розплавлювання, піноутворювача і
формуванні. Цей спосіб містить також операції нагрівання й охолодження пресформи за допомогою теплоносія. Спочатку, використовуючи теплоносій,
здійснювали нагрівання прес-форми максимально до температури 170°С. Потім
при цій температурі витримували прес-форму протягом 1-10 хвилин. Після
цього за допомогою того ж теплоносія охолоджували прес-форму до
температури мінімально 4°С, до закінчення в ній всіх процесів зміни стану
термопластичного матеріалу, і витягували із її готовий виріб.
В роботі були проведені пошук та дослідження матеріалів, котрі
забезпечили конкурентоспроможну ціну та покращені фізико – механічні
показники. Зроблені стандартні методи випробування компаунду міцності на
розрив, відносного подовження при розриві, зносостійкості, твердості,
показника плинності розтопу, питомої густини та побудовані графіки
залежності фізико – механічних властивостей композиції.
Література:
1. Патент JP 61266218 А.
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ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОМОДУЛЯ «КОТЕЛ С
ДОБАВОЧНЫМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ В ВИДЕ
СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ» ДЛЯ КОМБИРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Денисова А.Е., Мазуренко А.С., Денисова А.С.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
Стимулы для реализации крупномасштабных проектов на возобновляемых
источниках энергии можно получить за счет повышения тепловой эффективности
элементов комбинированных систем теплоснабжения (КСТ). Разработанная нами
методика оптимизации режимов работы многомодульной системы солнечных
коллекторов (СК), работающих для предварительного подогрева воды к котлу
КСТ учитывает характер режима течения в СК.
Полученные результаты численного моделирования тепловой эффективности
(E) и коэффициента отвода тепла (FR) многомодульной системы СК для КСТ,
позволяют установить оптимальное значение массового расхода воды для разных
схем соединения модулей, работающих в условиях принудительной циркуляции
(рис. 1), чтобы теплоноситель не проскакивал транзитом, а успевал нагреваться в
СК до требуемого температурного уровня (рис. 2).

Рис. 1. Схемы соединения модулей СК в КСТ

Рис. 2. Термодинамическая эффективность разных схем соединения СК:
–1 м2 СК; – 4 м2 СК (рис.1, а, б, в); –8 м2 СК (рис.1, а, б, в); – 4 м2 СК
(рис.1, а); – 4 м2 СК (рис.1, б); – 4 м2 СК (рис.1, в)
Литература:
1. Denysova A.E., Mazurenko A.S., Denysova A.S. Efficiency of multi-module solar collectors
as the prefix to the boiler. Problemele energeticii regionale termoenergetică, 2014, № 3(26). P. 53–
59.
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ОЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
ДО ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ
Демидова Ю.Е.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе рассмотрен вопрос экологической безопасности водных
бассейнов как источников питьевой воды и среды обитания биологических
видов. Данный аспект накладывает жесткие требования к качеству очистки
стоков сбрасываемых в акватории. Существующие системы переработки
стоков, как правило, являются многоступенчатыми, где каждая ступень
обеспечивает определенный уровень очистки – от грубой до тонкой (глубокой).
Для тонкой очистки сточных вод, в зависимости от вида загрязнений
применяются различные физические, химические, электрофизические,
электрохимические методы [1]. Для тонкой очистки сточных вод содержащих
стабилизированные эмульгированные нефтепродукты коллоидной степени
дисперсности до экологически безопасного уровня, обеспечивающего
возможность сброса таких вод в водоёмы применяется кавитационный метод.
Кавитация сопровождается деструкцией веществ с разрушением макромолекул,
например, высокомолекулярных соединений, изменением их структуры, как
правило, с понижением молекулярного веса исходных веществ. Итогом
деструкции является расщепление органических веществ до более простых, в
частности до воды и углекислого газа.
Литература:
1. Демидова Ю.Е. Очистка углеводородсодержащих сточных вод: монография / Ю.Е.
Демидова, М.М. Назарян. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 200 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
Дорошенко Ж.Ф. 1, Потапов М.Д. 2
1
Одесский национальный политехнический университет,
2
Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса
Показателем уровня развития экономики любой страны является
востребованность её продукции на внутреннем и внешнем рынках. Жесткая
борьба за эти рынки в период глобализации определяет критерии развития
производства страны. Фактически таких критериев два – качество и
себестоимость продукции. Качество обеспечивается, в первую очередь
современными технологиями, себестоимость определяется несколькими
факторами. Одним из важнейших среди них является энергозатратность, что в
первом приближении можно оценивать, как удельные затраты топлива на
единицу выпускаемой предприятием продукции [1].
Организация ведущих отраслей агропромышленного производства –
получение зерна и животноводческой продукции – с учетом указанных
критериев возможно только в крупных объединений при наличии серьёзного
финансирования. Такая ситуация требует поиска сравнительно малозатратных
решений, позволяющих снизить «топливную» составляющую себестоимости
продукции.
К таким решениям относится использование внутренних ресурсов
конкретных производств, что позволяет решить энергоэкологическую задачу –
снизить затраты на органическое привозное топливо и уменьшить
экологическую нагрузку на окружающую среду [2].
Для определения реальной целесообразности использовать такой подход в
современном молочно-товарном производстве были оценены результаты
использования биогаза в качестве топлива в системе теплоснабжения фермы
крупного рогатого скота в 1000 голов. В качестве сырья для получения биогаза
используется «внутренний ресурс» фермы – продукты жизнедеятельности
животных (навоз). Кроме того, рассмотрена возможность использования
местного топливного ресурса – пеллет.
Результаты проведенных расчетов для отопительного сезона показали, что
использование только биогаза позволяет снизить затраты на природный газ на
70%, а использование биогаза и пеллет обеспечивает покрытие всех тепловых
нагрузок фермы без привлечения привозного органического топлива.
Литература:
1. Арутюнян А.А.Основы энергосбережения.–М.:Энергосервис, 2007.–600 с.
2. Бурдо О.Г. Энергетический мониторинг пищевых производств. – Одесса: Полиграф.
2008 – 244 с.
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ПУТИ РАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
Кандеева В.В., Лужанская А.В., Зайцев Н.О.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
Энергетика обеспечивает условия функционирования промышленного
комплекса страны и жизнеобеспечения населения. Поэтому совершенствование
состояния и поиск путей оптимального развития топливно-энергетического
комплекса Украины является актуальной проблемой.
Перед странами с развитой энергосистемой важной задачей является
снижение энергоемкости ВВП, что позволит уменьшить технологические
потери энергии при одновременном улучшении качества выпускаемой
продукции. Развитие энергетических технологий в Украине путем внедрения
инновационных
энергосберегающих
технологий
может
обеспечить
конкурентоспособность
энергетической
отрасли,
энергетическую
и
экономическую независимость страны [1].
Инновации в энергетике в настоящее время охватывают несколько
направлений: новые виды транспортировки энергоресурсов; внедрение
альтернативных источников энергии; промышленное производство на основе
энергосберегающих технологий. Задачей государства является поддержка и
стимулирование внедрения экологически чистых энерготехнологий. Например,
поддержка «зеленой» энергетики, способной конкурировать с традиционными
методами генерации энергии, но имеющей существенные преимущества в
экологичности.
В Украине пока не созданы условия для прямой конкуренции
альтернативной генерации энергии с традиционными способами. Так, тариф
для солнечной энергии в 2014 г. составлял 7,2 грн. за 1 кВт·ч, ветровой – 1,6
грн. Для сравнения тариф тепловой генерации – 0,67 грн., «Энергоатома» – 0,28
грн.
Законопроект №2010-Д ВР Украины о снижении «зеленых тарифов» для
солнечных электростанций предусматривает снижение коэффициентов
«зеленого тарифа» для электроэнергии, производимой из солнечной энергии, с
3,15 до 2,97 (с 2016 г.), до 2,79 (с 2017 г.) и до 2,51 (с 2020 г.). Вместе с тем
возрастают коэффициенты «зеленого тарифа» для электроэнергии,
произведенной малыми солнечными и гидроэлектростанциями [2].
Литература:
1.Status and trends of innovative development of the Ukrainian energy [Електронний
ресурс] / V.V. Kandeeva // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2015. – № 6 (22). – С.
114–119. – [Режим доступу]: http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html.
2.Законопроект ВР України №2010-Д.– [Режим
доступу]:http://gordonua.com/news/politics/rada-snizila-zelenye-tarify-dlya-solnechnyhelektrostanciy-83742.html.
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РАЗРАБОТКА ЭПОКСИДНИХ ПКМ С ПОВЫШЕННОЙ
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬЮ
Карандашов О.Г., Авраменко В.Л., Подгорная Л.Ф., Бабенко И.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Эпоксидные
стеклопластиковые
трубы
достаточно
широко
применяются в коммунальном хозяйстве для транспортирования холодной
воды.
Целью наших исследований являлось выяснение возможности
использования эпоксидных стеклопластиковых труб, выпускаемых ООО
«Стеклопластиковые трубы», для транспортировки жидких сред с повышенной
температурой. (до 90 оС).
Нами изучалась динамика изменений физико-механических
показателей эпоксидных ПКМ и труб на их основе, полученных с
использованием различных по химической природе отвердителей, их термо- и
теплостойкость, сорбционно-диффузионные процессы в них под воздействием
различных химических сред при кипячении в течение 1-7 суток.
Эпоксидные ПКМ содержали связующие на основе эпоксидного
олигомера марки Epicote 828, изометилтетрагидрофталевого ангідрида
(исходный отвердитель), ускорителя УП 606/02, ароматических аминов марок
DETDA и BD H400, циклоалифатического изофорондиамина, алифатического
амина марки BD Y328, а также различные наполнители (до 5 % масс.), такие,
как аммоний молибденовокислый, полифосфат аммония, воластонит, каолин,
дисульфид молибдена, борат цинка, графит. Указанные наполнители в разной
степени придают изделиям повышенную износостойкость и пониженную
горючесть.
Сорбционно-деформационные процессы изучали по изменению массы
образцов отвержденных ПКМ и стеклопластиков на их основе, определению
коэффициентов сорбции, диффузии, проницаемости химических реагентов
(растворы различной концентрации азотной кислоты, гидроксида натрия,
хлористого натрия, моющих веществ), определению коэффициента стойкости
по изменению ряда физико-механических показателей и теплостойкости.
Результаты показали, что ПКМ и стеклопластиковые трубы,
изготовленные
с
применением
циклоалифатического
отвердителя
изофорондиамина имели большую стабильность физико-механических свойств
и большую термо- и теплостойкость, чем образцы на основе исходных и других
выбранных для исследований отвердителей. Они также показали себя
химически стойкими при повышенных температурах. Из наполнителей
наиболее положительно проявили себя воластонит, полифосфат аммония,
каолин, борат цинка.
Полученные составы ПКМ могут быть рекомендованы для изготовления
стеклопластиковых труб и эксплуатации их при транспортировке жидких сред с
повышенной температурой.
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ПРОЦЕСОМ ВИГОТОВЛЕННЯ СОЛОДУ У ВИРОБНИЦТВІ ПИВА
Красніков І.Л., Бабіченко А.К., Аршиніков С.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Відділення виготовлення солоду є одним з основних на пивоварному
підприємстві. Цей процес є досить складним й достатньо тривалим
біотехнологічним процесом, що складається з наступних стадій: замочування
зерна, пророщування зерна, сушка солоду, відокремлення від висушеного
солоду паростків. З точки зору керування найбільш складними є процеси
пророщування і сушки солоду.
Технологічні вимоги до пророщування зерна характеризуються такими
показниками: температурою, при якій відбувається пророщування зерна;
вмістом вологи в зерні; співвідношенням кисню і двоокисі вуглецю в шарі
зерна; тривалістю пророщування. При виборі оптимального температурного
режиму пророщування – основного показника, що характеризує якість
одержуваного солоду, необхідно враховувати властивості зерна, що надходить
на виробництво солоду, спосіб його замочування і ступінь аерації шару зерна.
Метою сушки солоду є не тільки видалення надлишкової вологи, а й
забезпечення сприятливих умов для протікання фізіологічних, біохімічних і
хімічних процесів, в результаті яких продукт набуває певних технологічних
властивостей. Процес сушки солоду ділиться на декілька періодів. Перша фаза
(фізіологічна) протікає при температурах 4045С при вологості солоду до
30%. Друга фаза (ферментативна) проходить при оптимальних температурах
4470С і вологості солоду близько 10%. Третя фаза (хімічна), протікає при
температурі 70105С і зниженні вологості з 10 до 5%. Оптимальна
температура сушки залежить від багатьох факторів, в тому числі і від якості
сировини. Найбільш ефективно підсушування солоду відбувається при
поступовому підвищенні температури сушильного агента.
Ступінь автоматизації сучасних солодових виробництв досить висока. У
зв'язку з цим вдосконалення систем управління технологічними процесами
пов’язане з їх комп'ютеризацією і вдосконаленням програмного забезпечення.
Розроблена комп’ютерно-інтегровна система управління процесом
виготовлення солоду дозволяє вирішувати проблему підвищення якості готової
продукції, в умовах коливань показників якості вихідної сировини за рахунок
комплексного підходу до аналізу основних показників виробництва в цілому,
впровадження сучасних датчиків і мікропроцесорних засобів автоматизації,
розробки нового програмного забезпечення.
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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ
ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ КОНВЕРТОРНОГО ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ
Красніков І.Л., Бабіченко А.К., Томах Д.C.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Виробництво сталі в світі – одна з найбільш розвинених і успішних
галузей. Згідно з даними World Steel Association [1], за підсумками 2015 року
Україна зберегла за собою 10 місце в рейтингу найбільших світових виробників
сталі з часткою 1,4%.
Один
із
способів
зниження
собівартості
і
підвищення
конкурентоспроможності української сталі на світових ринках полягає в
зниження її енергоємності. В даний час витрати енергії на виробництво в
Україні найбільш поширеної конверторної сталі перевищують аналогічні
показники країн ЄС. Перевитрата енергії при виробництві конверторної сталі в
Україні відбувається за рахунок великого споживання електроенергії, яка в
основному витрачається на забезпечення роботи димососів. Одною з причин
такого становища є відсутність єдиної системи автоматизованого управління
газовим трактом конверторів, що призводить до багаторазового збільшення
обсягу продуктів згорання внаслідок допалювання оксиду вуглецю в горловині
конвертора, великого підсосу повітря в димовий тракт і значної витрати води в
системі мокрого очищення газів.
Зниження енергоємності можна досягти за рахунок переходу на більш
економний сухий спосіб очищення конверторного газу за допомогою
електрофільтрів. Перехід на такий спосіб очищення також дозволяє більш
раціонально використовувати горючі відходи конверторного виробництва,
збираючи їх у газгольдерах замість спалювання на свічах. Використання
електрофільтрів при всіх їх перевагах ускладнюється вибухонебезпечністю, що
підвищує вимоги до системи керування процесом в зв’язку з необхідністю
ретельного регулювання технологічних показників.
Розроблена комп'ютерно-інтегрована система управління єдиним газовим
трактом конверторного виробництва дозволяє вирішувати кілька завдань: поперше, підтримувати концентрації шкідливих речовин в межах, що не
перевищують норм гранично допустимих концентрацій; по-друге, знижувати
енерговитрати на отримання сталі за рахунок підтримки заданих температур,
тисків, витрат і вологості в газовому тракті конверторів.
Література:
1. World Steel Association 2016 press releases [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2016/--World-crude-steel-output-decreasesby--2.8--in-2015.html.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЙ КАТАЛИЗАТОР НА
ПОВЕРХНОСТИ ВТОРИЧНОГО НОСИТЕЛЯ АМОРФНОЙ
СТРУКТУРЫ
Краснокутский Е.В., Ведь В.Е., Гаевой М.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В данной работе исследованы кинетические закономерности
формирования никельсодержащего катализатора на поверхности вторичного
носителя аморфной структуры. Формирование слоя катализатора производится
путем химического восстановления подготовленным раствором гидразин
гидрата солей никеля, а именно никель (II) хлорида, с последующим
осаждением металлического никеля на поверхность вторичного носителя. В
качестве вторичных носителей используются аморфные пленочные
композиции, содержащие в своем составе оксиды таких элементов, как
кремний, алюминий, бор, кобальт, марганец и железо. Вторичные носители
формируются на поверхности первичного носителя – нихромовой фольги
марки Ni80Cr20 – в соответствии с предложенным нами ранее методом.
Каталитические свойства никельсодержащих покрытий обусловлены
качественным, количественным составом и термическим режимом синтеза
вторичного носителя, скоростью и температурным режимом осаждения
каталитического покрытия и последующей его термической обработкой.
В настоящей работе внимание уделено кинетическим закономерностям
формирования каталитического покрытия.
Исследование кинетики восстановления никель (II) хлорида гидразин
гидратом производилось нами в неизотермических условиях, соответствующих
оптимальными показателями каталитической активности получаемых
катализаторов. Поскольку в настоящее время нет единого мнения о кинетике
восстановления металлов гидразин гидратом, нами было принято решение об
использовании в первом приближении представлений о данном процессе, как о
мономолекулярной реакции первого порядка, поскольку один из реагентов, а
именно гидразин гидрат, находится в реакционной массе в значительном
избытке. В качестве выходного сигнала, описывающего изменение состава и
как следствие физико-химических свойств реакционной массы, был
использован потенциал электродов, опущенных в раствор реагентов. Раствор
реагентов подвергался нагреву по заданной временной зависимости и
производилось измерение потенциала системы в этих неизотермических
условиях. Численными и статистическими методами были установлены
кинетические параметры процесса восстановления никель (II) хлорида гидразин
гидратом, а именно наблюдаемое значение энергии активации и наблюдаемое
значение предэкспоненциального аррениусового множителя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛИОСИСТЕМ И АККУМУЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УЧЕБНОГО КОРПУСА ОНПУ
Климчук А.А., Мазуренко А.С., Денисова А.Е.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
Существенным потребителем природных топлив является ЖКХ – более 30
% ПЭР. Особый интерес представляют учебные заведения, отличающиеся, в
основном, дневным режимом потребления энергии, а также небольшой
этажностью зданий. Эти особенности делают привлекательными использование
солнечных коллекторов (СК). Небольшая этажность здания позволяет
обеспечить более высокую долю замещения теплоты при использовании СК.
Ограниченная потребность в теплоте учебными корпусами ночью
позволяет, с учетом использования аккумулирующей способности зданий, а
также отдельных аккумуляторов, уменьшить общее потребление энергии за
счет использования режима прерывистого отопления.
Для этого можно использовать альтернативные системы теплоснабжения
[1], с комбинированным использованием возобновляемых источников и
дублера энергии, для которых характерны несколько режимов работы: зарядка
аккумулятора; прямое использование теплоты от аккумулятора; использование
теплового насоса для утилизации оставшейся части низкопотенциальной
теплоты [2] и использование дублера энергии (например, газового котла).
Например, для 4-х этажного учебного корпуса №10 ОНПУ, имеющего 2-х
этажную пристройку, разработана и внедрена пилотная установка автономного
теплоснабжения [3]. Результаты численного моделирования тепловых
процессов в элементах альтернативной системы с использованием объектноориентированной прикладной программы показали долю замещения для
разных режимов работы, которая составляет: при прямом использование
теплоты от СК – 49 %; при применение теплового насоса – 38 %; при
использовании дублера энергии – 13 %, что свидетельствует о
целесообразности использования сезонного аккумулирования от СК для
теплоснабжения учебного корпуса невысокой этажности.
Литература:
1. Кирсанов И.Н. Тепловые аккумуляторы: Термодинамические основы, расчет и
конструкция. – М.-Л.: ОНТИ, 1936. – 212 с.
2. Денисова А.Е. Особенности работы теплового насоса в комплексной альтернативной
системе теплоснабжения [Текст] / А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. –
2001. – № 1. – С. 6 – 8.
3. Титар С.С. Застосування акумуляторів тепла на основі твердих матеріалів в системах
теплопостачання з використанням електроенергії / С.С. Титар, О.А. Климчук, О.М.
Шраменко // Науковий журнал «Вісник вінницького політехнічного інституту», 2012. – Вип.
4. – С. 112–115.
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СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ НОЧЬЮ
Климчук А.А., Шраменко А.Н., Юрковский С.Ю.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
Рациональное
использование
энергоресурсов
сегодня
является
приоритетной задачей. Украина имеет существенный потенциал производства
электроэнергии и одновременно имеется проблема неравномерности ее
потребления – так называемые ночные «провалы» нагрузки энергосистемы. В
этом случае перспективным решением является замещения органического
топлива за счет использования в системах теплоснабжения электроэнергии для
аккумулирования теплоты во время ночных «провалов». Это позволит снизить
потребление топлива и одновременно выровнять графики электроэнергии.
Аккумулирование теплоты в системах теплоснабжения является одним из
перспективных направлений в сфере энергосбережения [1]. В первую очередь
это касается общественных зданий, система теплоснабжения которых
функционирует по двухпериодному графику: в дневной период температура в
помещениях поддерживается на необходимом уровне в соответствии с
нормами, а в ночной период устанавливается дежурная температура не ниже
+10 ºС. При этом в дневной период и используется тепло, аккумулированное
ночью. Наглядным примером зданий, которые могут работать по
двухпериодному режиму, являются школы. В качестве аккумуляторов теплоты
перспективным направлением является использование твёрдых материалов.
Это позволяет значительно повысить рабочие температуры и, следовательно,
уменьшить аккумулирующий объём. Лучшими свойствами для этих целей
обладает хромомагнезит, относящийся к огнеупорным материалам.
Аккумулирование происходит в каналах из хромомагнезита за счет нагрева их
электрическими
нагревателями.
Разрядка
аккумулятора
теплоты
осуществляется с помощью потока воздуха. В ОНПУ внедрена пилотная
установка альтернативного теплоснабжения с аккумулятором теплоты для
целей теплоснабжения учебного корпуса №10. Результаты численного
моделирование
и
экспериментальные
данные
свидетельствуют
о
целесообразности предложенных решений [2].
Литература:
1. Левенберг В.Д. Аккумулирование тепла / В.Д. Левенберг, М.Р. Ткач, В.А. Гольстрем.
– Киев: Техника, 1991. – 112 с.
2. Титар С.С. Застосування акумуляторів тепла на основі твердих матеріалів в системах
теплопостачання з використанням електроенергії / С.С. Титар, О.А. Климчук, О.М.
Шраменко // Науковий журнал «Вісник вінницького політехнічного інституту», 2012. – Вип.
4. – С. 112–115.
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РЕОКІНЕТІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ПРОЗОРИХ
БЕНЗГУАНАМІНОФОРМАЛЬДЕГІДНИХ ОЛІГОМЕРІВ
Лебедєв В.В., Суходольська Т.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
У даній роботі представлені результати дослідження реокінетичних
особливостей оптично прозорих бензгуанаміноформальдегідних (БФ)
олігомерів. Для вивчення процесу поліконденсації і з'ясування його основних
закономірностей, були проведені дослідження за визначенням реологічних і
молекулярно–масових характеристик поліконденсаційних розчинів при різному
молярному співвідношенні бензгуанамін (Б): формальдегід (Ф). Реокінетічні
дослідження показали, що у всіх досліджуваних розчинах спостерігається
плавне підвищення умовної в'язкості (η) в середньому на 2 секунди в перших 40
хвилин проведення поліконденсації (рис. 1), а потім впродовж останніх 10
хвилин процесу відбувається різкий скачок умовної в’язкості на 4 секунди.

Рис. 1 - Зміна умовної в'язкості в процесі поліконденсації при різному
молярному співвідношенні Б:Ф: 1– 1:1; 2– 1:2; 3– 1:4
Умовна в'язкість досліджуваних поліконденсаційних розчинів впродовж
всього процесу поліконденсації є різною і зменшується у ряді молярного
співвідношення Б:Ф: 1:1 – 1:2 – 1:4. Для отриманих БФ олігомерів при різному
співвідношенні Б:Ф умовна в'язкість досягає: 1:1– 19 сек., 1:2 – 18 сек., 1:4– 15
сек. Виходячи з результатів дослідження процесу поліконденсації Б з Ф при
різному молярному співвідношенні Б:Ф, встановлено, що найефективніше Ф
приєднується до Б при співвідношенні 1:1 внаслідок чого кінцевим продуктом
поліконденсації є БФ олігомер з молекулярною масою 260 грам/моль і
умовною в'язкістю 20 сек. При збільшенні молярного співвідношення Б:Ф
спостерігається падіння, як молекулярної маси, так і умовної в'язкості БФ
олігомерів.
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АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ
ПАРОВЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ И ПАРОВЫХ РАДИАЛЬНООСЕВЫХ МИКРОТУРБИН
Мазуренко А.С., Денисова А.Е.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
В структуре систем теплоснабжения Украины существенное место
занимают котельные с паровыми отопительными котлами типа ДКВР. В этом
случае целесообразным является попутное производство теплоты и
электричества, что обеспечивает энергосберегающий эффект и повышение
надежности теплоснабжения за счет собственного источника электроэнергии
[1].
Актуальной является проблема разработки паровых микротурбин
мощностью порядка десятка или сотен киловатт, способных работать при
низких параметрах пара (в т.ч. на насыщенной паре) и противодавлении при
сбросе пара в отопительный бойлер. Для решения задачи обеспечения приемлемого
КПД турбины предлагается паровая микротурбина радиально-осевого типа. В
разработанном варианте микротурбина мощностью 200 кВт с частотой
вращения 70 тыс. об/мин имеет высоту сопел 22 мм при наружном диаметре
рабочего колеса 73 мм. Столь миниатюрные размеры рабочего колеса ротора
позволяют использовать для его изготовления 3D принтеры с
соответствующими условиям работы материалами объемной печати, что
существенно снизит его стоимость, а соответствующее конструктивное
исполнение турбины предельно упрощает ремонт с заменого наименее
надежного элемента – рабочего колеса ротора.
Разработка и оценка эффективности комбинированной системы тепло- и
проводились на кафедре ТЭС и энергосберегающих технологий Одесского
национального политехнического университета. Разработка конструкции,
основные расчеты [2, 3], в том числе и прочностные, выполнялись в среде
SolidWorks. Результаты расчетов и анализа показали перспективность
дальнейших исследований в этом направлении.
Литература:
3. Дружинин И.В., Чирьев В.И. Новая технология энергосбережения: когенерационные
установки ПГ «Генерация». Энергосбережение. 2005. – № 2. – С. 18–19.
2. Батурин О.В. Профилирование рабочих колес радиально-осевых турбин с помощью
кривых Безье. Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета им.
С.П. Королева. 2011. – № 3, ч. 3. – С.125–130.
3. «Steam turbines» Nuovo Pignone, 2013, [Електронний ресурс]. Режим
доступа:http://site.ge-energy.com/businesses/ge_oilandgas/en/prod_serv/prod/steam_
turbine/en/index.htm.
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ДЕЯКІ ІНТЕГРОВАНІ ПРОЦЕСИ У ІНФОРМАЦІЙНОМУ
ПРОСТОРІ
Мамонтова М.С.
Національний юридичний университет ім. Я.Мудрого, м. Харків
Інтегровані процеси у інформаційному просторі України у загальній сутності
процесів, напряму впливають на стратегію і тактику розбудови, впровадження та
зміцнення системи інформаційної безпеки. Термін «кіберзлочинність» часто
вживається поряд з терміном «комп`ютерна злочинність», шляхом поділу цих
термінів й використанню саме першого терміна йде міжнародне право. Рада
Європи в листопаді 2001 року прийняла Конвенцію про кіберзлочинність, вживши
саме термін «cybercrime», а не «computer crime». У 2005 р. Україна ратифікувала
Конвенцію про кіберзлочинність і таким чином імплементувала положення
міжнародного акта у вітчизняне законодавство. Автори «модельного закону» про
кіберзлочинність Міжнародного Союзу Електрозв`язку (2009 р.) визначають
кіберпростір як «фізичний і не фізичний простір, створений і (або) сформований
таким чином: комп`ютери, комп`ютерні системи, мережі, їхні комп`ютерні
програми, комп`ютерні дані, дані контенту, рух даних, і користувачі».
Кіберзлочинність є порівняно новим видом суспільно небезпечних діянь, яка йде в
ногу з технологіями, що у свою чергу ускладнює виявлення та протидію
зазначеним протиправним діям. Відповідно до статті 107 Конституції України
частини другої ст. 2 Закону України «Про основи національної безпеки України»
видано указ Президента України про рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 27 січня 2016 р. Основу національної системи кібербезпеки
становитимуть Міністерство оборони України, Державна служба спеціального
зв'язку та захисту інформації України, Служба безпеки України, Національна
поліція України, Національний банк України, розвідувальні органи, на які мають
бути покладені в установленому порядку основні завдання. Кібербезпека –
важлива складова процесів інформаційного простору визначається як такий стан
захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави в
умовах використання комп'ютерних систем та/або телекомунікаційних мереж, за
якого мінімізується завдання їм шкоди через: неповноту, невчасність та
невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний
вплив; негативні наслідки функціонування інформаційних технологій;
несанкціоноване
поширення,
використання
і
порушення
цілісності,
конфіденційності та доступності інформації [1]. Міжнародне співробітництво є
ключовим моментом у ліквідації правового вакууму, існуючого між розвитком
інформаційних технологій та реагуванням на них законодавства. Це єдиний шлях
забезпечити безпеку користувачів і держави від електронних посягань, а також
ефективно розслідувати і переслідувати кіберзлочини.
Література:
1. Информационные технологии и безопасность. Материалы международной научной
конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ СУХИХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
Манжай М.А., Зинченко М.Г.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Для исследования взаимодействия различных факторов, влияющих на
процесс экструзии сухих пищевых продуктов, были применены
математические методы планирования эксперимента [1]. Получаемые этими
методами уравнения регрессии отражают наиболее существенные связи
между входными и выходными параметрами исследуемой системы.
Использование аппроксимирующих моделей особенно важно на стадии
прогнозирования, когда речь идет о выявлении значимых факторов,
определяющих эффективное направление развития процесса, установление
адекватных взаимосвязей между ними, а также о влиянии этих факторов на
процесс во всем диапазоне их значений.
Совокупность факторов, оказывающих существенное влияние на
процесс экструзии и интервалы их варьирования, были определены на основе
априорной информации:
– начальная влажность продукта, %;
– частота вращения шнека, об/с; х3–{0,85; 0,87} конструктивный
параметр (отношение внутреннего диаметра шнека к наружному);
– живое сечение матрицы (отношение диаметра выходного
отверстия формующего канала к диаметру отверстия на входе в матрицу);
– давление в предматричной зоне, МПа [2].
Критериями оценки влияния различных факторов на экструдирование
были приняты:
– удельные энергозатраты на процесс экструзии, кДж/кг;
– коэффициент вспучивания;
– интенсивность испарения влаги, кг
вл./(ч). Выбор критериев у обусловлен их наибольшей значимостью для
экструзии [2]. Так,
определяет энергоемкость процесса и является
важнейшим показателем в оценке его энергетической эффективности;
–
характеризует показатели качества готового продукта, в том числе вкус, цвет
и запах;
– определяет скорость процесса и производительность
экструдера. При обработке экспериментальных данных были получены
уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс под влиянием
исследуемых факторов.
Литература:
1. Ахназарова С. Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии:
Учеб. пособие для хим.-технол. спец. вузов/С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров // М.: Высш.
Шк. – 1985. – 327 с.Остриков, А. Н. Экструзия в пищевой технологии/ А. Н. Остриков, О.
В. Абрамов, А. С. Рудометкин // CПб.: ГИОРД. – 2004. – 288 с.
2. Товажнянський Л. Л. Комп’ютерне моделювання у хімічній технологи: навч.
посіб. [для студ. хім. спеціальн.]/ Л. Л. Товажнянський, Т. Г. Бабак, О. О. Голубкіна [та ін.]
// Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – 608 с.
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ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ АПАРАТІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ СОДОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Моісеєв В.Ф., Манойло Є.В., Грубнік А.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Перед викидом в атмосферу абсорбція аміаку з газів, що надходять після
колон карбонізації через промивач газу колон-1 здійснюється в
багатоступеневому
промивачі
газів
колон-2
(ПГКЛ-2).
Традиційнийпромисловийапаратмає 8 барботажнихтарілок, діаметр3 м,
висотаоднієїцарги1,3 м та масублизько 120 т.
Один
промивачгазів
колон-2
(ПГКЛ-2)
працює
з
однієюколоноюабсорбціїаміаку і з'єднаний з нею послідовно по ходу рідини.
Кінцевийвмістаміаку в амонізованомурозсоліпісля абсорбера аміакумає бути в
межах 104-108 н. д. Допускається вміст аміаку в розсолі після ПГКЛ-2 в межах
4-24 н. д.
Великі капітальні витрати на абсорбцію аміаку у пробивачі газів колон 2говорять про те, що необхідно уважно розглядати закономірності процесу
абсорбції аміаку низької концентрації та вдосконалювати цей процес.
Отже, для прискорення абсорбції аміаку потрібні апарати, що
забезпечують максимальне значення коефіцієнта дифузії і мінімальну товщину
плівки, як газу, так і рідини. Тому для інтенсифікації процесу абсорбції аміаку
розсолом необхідна підвищена турбулізації газової фази і швидке оновлення
поверхні контакту фаз.
У зв'язку з цим перспективними є контактні апарати з підвищеною
швидкістю газового потоку і підвищеним ступенем оновлення площі поверхні
контакту фаз. До таких контактнихапаратів відносять вихрові конструкції.
У сучасному виробництві кальцинованої соди також склалася складна
екологічна обстановка. У виробництві кальцинованої соди, після процессу
карбонізації, газова фаза прямує в перший, а потім в другий промивач газів.
Газовий потік після другого промивача газів проходить через бризкоуловлювач
та викидається в атмосферу.
Таким чином, для содової промисловості назріла необхідність створення
принципово нових компактних та високоефективних вихрових абсорберів,
працездатних при високому відношенні L/Q та забезпечуючих не тільки
інтенсифікацію процесів абсорбції газів, але й рішення важливіших екологічних
проблем виробництва.
Тому, незважаючи на високу досконалість основної технології
виробництва кальцинованої соди, дозріла необхідність подальшого розвитку
процесів, апаратів та технологій, які забезпечують екологічну безпеку
підприємства.
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МЕНЕДЖМЕНТ КОМПЛЕКСНИХ ПРОЕКТІВ
Ольховська О.І.
Національний технічний університет
«Харьківський політехнічний інститут», м. Харків
Для менеджменту інноваційних комплексних проектів за характером цілей
можна виділіти перспективні рішення, які встановлюють основні шляхи розвитку
об'єкта управління на тривалий період, і поточні, які спрямовані на досягнення
найближчих цілей, розв'язання окремих завдань і найчастіше застосовуються в
господарській практиці. З урахуванням масштабу інноваційних комплексних
проектів розрізняють глобальні, що охоплюють весь об'єкт управління
(підприємство, організація, фірма), і локальні рішення, які стосуються окремих
підрозділів виробництва, відділів та допоміжних структур. Управлінські рішення
для інноваційних комплексних проектів класифікують також: 1) за
функціональною ознакою усіх складових – цілепокладання, планування,
організація, мотивація, контроль; 2) за сферою діяльності – економічні,
організаційні, технологічні, екологічні, соціальні; 3) по організації розробки –
одноосібні, колегіальні, колективні, комплексні. Відповідно до основних
загальними функціями менеджменту приймають такі типові рішення: 1) при
формуванні цілей – мета і природа бізнесу, зміни для навколишнього середовища і
як вони можуть відбитися на виробництві та соціумі в майбутньому; 2) при
плануванні – стратегія і тактика для досягнення мети; 3) при організації діяльності
– яким чином структурувати організацію та координувати діяльність підрозділів,
прийняття яких рішень і на якому рівні можна делегувати; 4) при мотивації
персоналу – потреби підлеглих, як ці потреби задовольнити в процесі роботи; 5)
при контролі – як оцінювати результати роботи та періодичність контролю [1].
Залежно від характеру питань, поставлених в рішенні, їх підрозділяють на
технічні, організаційні, економічні та соціальні. За принципами вироблення
управлінські рішення поділяються на алгоритмічні: обґрунтування і вироблення
відбуваються за певними правилами і за алгоритмом; евристичні – творчі,
неформальні, без строгих правил. Залежно від умов обстановки і особистісних
якостей менеджера розрізняють такі види управлінських рішень: організаційні
рішення – приймаються на всіх рівнях і мають на меті досягнення цілей організації
в найкоротші терміни і з мінімальними витратами; запрограмовані рішення є
результатом підготовки до заздалегідь передбаченим діям і застосовуються в
повторюваних ситуаціях; незапрограмовані рішення приймаються в незнайомих
ситуаціях, вони пов'язані з невідомими факторами; інтуїтивні рішення не
вимагають аналізу ситуації, вони приймаються менеджером на основі інтуїції,
відчуття того, що вибрано правильне рішення; рішення, прийняті на підставі
міркувань, коли вибір рішення проводиться на основі накопиченого досвіду.
Література:
1. Бухкало С.І., Ольховська О.І. Основні складові комплексних підприємств
енергетичного міксу. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових
роботах студентів. – Х. :НТУ «ХПІ». № 7 (1116), c. 103–108.
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ОДЕРЖАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Подустов М.О., Дзевочко О.М., Голубнича Н.В.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Технологія одержання фосфоровмісних мінеральних добрив складається з
двох основних стадій: стадія пульпоутворення та стадія гранулювання.
Технологічним процесом крім цих стадій передбачається водна абсорбція газів
з метою очищення від пилу.
Процес пульпоутворення є першою стадією технології фосфоровмісних
добрив і складається з розкладання фосфатної сировини сірчаною та
фосфорною кислотами з подальшою нейтралізацією аміаком.
Процес гранулювання є другою стадією, яка відбувається в барабанному
грануляторі-сушарці при зіткненні пульпи з подрібненими частинками готового
продукту.
На стадії пульпоутворення основними технологічними параметрами є:
розмір кристалів гипсу, вологість пульпи, співвідношення Р 2О5/SO3 та СаО/SO3.
Розмір кристалів гипсу пов'язано зі співвідношенням сірчаної і фосфорної
кислот. На стадії гранулювання основними технологічними параметрами є:
температура сушильного агенту, розрідження в барабані і діаметр крапель
розпилюємої пульпи.
Раніше [1, 2] були розраховані оптимальні значення цих параметрів,
підтримання яких у заданих інтервалах дозволяє отримати NPS мінеральні
добрива з високим виходом основної фракції. З урахуванням цих даних була
розроблена система управління процесом, яка дала можливість підтримати ці
значення основних параметрів. Основними контурами регулювання є: контур
регулювання співвідношення витрат сірчаної і фосфорної кислоти, контур
регулювання вологості пульпи, контур регулювання співвідношення Р 2О5/SO3,
контур регулювання співвідношення
СаО/SO3, контур регулювання
температури та розрідження в барабані, контур регулювання розміру крапель
розпиляємої пульпи. В якості базового мікроконтролера вибрано ОВЕН ПЛК150 з двома пристроями вводу МБА-8 з двома пристроями виводу МБУ-8.
Система управління виконана на стандартних приладах електричної гілки і
дозволяє підвищити точність регулювання і знизити витрати енергоресурсів і
сировини.
Література:
1. Дудка С.В. Розробка математичної моделі і програмного забезпечення процеса
гранулоутворення мінеральних добрив / С.В. Дудка, М.О. Подустов, О.М. Дзевочко, І.М.
Рищенко, С.І. Кушинський // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ
"ХПІ". – 2015. - № 1. С. 37-412.
2. Дудка С.В. Підвищення ефективності та рівня екологічної безпеки виробництва
мінеральних добрив / С.В. Дудка, М.О. Подустов, О.М. Дзевочко, І.М. Рищенко, С.І.
Кушинський // Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2015. - №
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ГРАНУЛО
УТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА NPS МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Подустов М.О., Дзевочко О.М., Кушинський С.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Вітчизняний аграрний сектор є ключовим напрямком державної політики,
мета якої стабілізувати і відродити національну економіку. Для підвищення
врожайності сільськогосподарських культур потрібні різні добрива, зокрема
азотно-фосфорні. Агрохіміки довели, що при повному забезпеченні рослин
мінеральними добривами можна до 50% підвищити врожайність практично всіх
культур землеробства. Останнім часом, як правило, використовуються
комплексні добрива, які містять азот, фосфор і мікродобавки. Одним з таких
добрив є нове висококонцентроване азотно-фосфорне добриво NPS 10:40:5.
Відмінною рисою мінерального добрива NPS 10:40:5 є відсутність в його складі
вільної кислотності, що значно розширює область його застосування.
Вдосконалення апаратурно-технологічного оформлення процесу грануло
утворення у виробництві NPS мінеральних добрив, позволяє підвищити його
енергоефективність і отримати продукт необхідного фракційного складу. Для
забезпечення виходу з барабанного гранулятора-сушарки добрив фракції 1,5–
4 мм = 97%, 0,5–1,5 мм = 1%, 4–6 мм = 2% і, як наслідок підвищення
енергоефективності необхідно вести технологічний процес при таких
параметрах: розрідження Рр= 0,011–0,018 кПа, діаметр крапель розпиляємої
пульпи dк = 0,102–0,115 мм, температура сушильного агенту на виході з
сушарки Твих = 370,9–374,1 К, співвідношення CaO/SO3 = 1,81–1,91,
співвідношення P2O5/SO3 = 8,3-8,6, вологість W = 43,1–43,9%.
Для досягнення таких показників були проведені наступні етапи робіт:
розроблено математичну модель процесу гранулоутворення NPS мінеральних
добрив з використанням теорії нечітких множин та алгоритм розрахунку
процесу; розроблено програму під прямий та зворотній розрахунок у
середовищі Microsoft Visual Studio 2015 на мові програмування С#, яка широко
застосовується в технологічних розрахунках. У цій програмі є можливість
виконувати розрахунок рівнянь прямих ліній, задаючись розміром фракцій у
процентному співвідношенні та розрахунок рівнянь зворотних ліній задаючись:
тиском розрідження, діаметром краплі, вихідною температурою, вологістю,
співвідношення CaO/SO3 та P2O5/SO3; моделювання проводилося у середовищі
MATLAB; розроблена система управління даним процесом. Автоматизація
проводиться на базі устаткування компанії ОВЕН. Було використано панельний
контролер СПК207-220.03.00-CS, який програмується у середовищі CoDeSys
v.3.5, максимально відповідає стандарту МЭК 61131. Це устаткування також
максимально відповідає поставленим задачам та має відповідний функціонал
для промисловості такого рівня.
Продуктивність системи при цьому виросла на 62,5% - до 13 т/ч готового
продукту.
320

ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕАКЦІЙНИХ МАС ПРИ СУЛЬФАТУВАНІ СУМІШЕЙ ОРГАНІЧНИХ
РЕЧОВИН
Подустов М.О., Дзевочко А.І., Солдатова М.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Процес сульфатування органічних речовин полягає во взаємодії
газоподібного триоксида сірки, розбавленого повітрям до 3-6% об. з різними
органічними сполуками або сумішами органічних сполук [1-3]. В останній час
поверхнево активні речовини одержані сульфатуванням сумішей органічної
сировини знаходять більш широке використання. Нами у якості вихідної
сировини булі використані суміш вищих спиртів і моноетаноламідів жирних
кислот кокосової олії. У якості вищих спиртів були використані суміш вищих
спиртів фракції С8–С10 і вищих спиртів фракції С12–С14. Проведені дослідження
показали, що поверхнево-активна речовина на базі такої суміші володіє
високою поверхневою активністю, зокрема, високою піноутворюючою
здатністю. Для математичного моделювання даного процесу необхідні дані
фізико-хімічних характеристик реакційних мас у ході процесу сульфатування,
зокрема щільність і в’язкість. Величина щільності вимірювалась денсиметром,
а величина в’язкості – методом витікання рідини.
Результати експериментальних даних по залежності величини щільності
реакційної маси від ступеня сульфатування і температури показали лінійний
характер цієї залежності від ступеня сульфатування і температури в межах 303343К. Величина щільності змінювалася в межах 820-1100 кг/м3. Залежність
величини динамічної в’язкості реакційної маси від ступеня сульфатування і
температури має екстремальний характер з точками екстремуму при ступені
сульфатування 72% і 85%. Зі збільшенням ступеня сульфатування динамічна
в’язкість зростає значніше, ніж на вищих спиртах, що відповідає теоретичним
припущенням. Від величини температури залежність експоненціальна:
підвищення температури знижує динамічну в’язкість реакційної маси.
Отримані дані дадуть можливість виконати дослідження процесу методом
математичного моделювання і розрахувати обладнання.
Література:
1. Правдин В.Г. Сульфирование и сульфатирование нефтехимических продуктов
газообразным серным ангидридом в производстве поверхностно-активных веществ / В.Г.
Правдин, М.А. Подустов, Д.И. Земенков // – М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1981. – 44 с.
2. Серебряков З.Т. Поверхностно-активные вещества / З.Т. Серебряков // – М.: Химия,
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3. Подустов М.А. Сульфатирование смесей нефтехимических продуктов, как одно из
направлений процесса получения высококачественных ПАВ / М.А. Подустов // ХГПУ. –
Харків: ХГПУ. – 1999. – Вип. 18. – С. 16–18.
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ОБ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
СЖИГАНИЯ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
Полоник В.С.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
Добыча сланцевого газа и его сжигание на электростанциях Украины,
очевидно, вопрос времени [1]. В отличие от природного газа, в сланцевом
может содержаться значительное количество сероводорода, что приведет к
появлению в продуктах горения окислов серы, а, следовательно, к загрязнению
окружающей среды. Возникает необходимость оптимизировать процесс
сжигания с учетом как энергетического, так и экологического факторов.
Критерий оптимальности можно сформулировать так: тепловая
эффективность сжигания топлива с учетом затрат на компенсацию ущерба
окружающей среде должна быть максимальна.
Ранее были проработаны системы оптимизации процесса сжигания
природного газа на основе энергетического [2] и энерго-экологического [3]
критериев. В первом случае в качестве информативного параметра о потерях с
химическим недожогом была выбрана концентрация водорода в продуктах
сгорания, а во втором – концентрация окиси углерода. Так как между
концентрациями этих компонентов в продуктах сгорания наблюдается высокая
степень корреляции, то выбор компонента в качестве информативного
определяется возможностями системы количественного анализа продуктов
сгорания. Критерий экологичности учитывает токсичность таких составляющих
продуктов сгорания как СО, NOX и бенз(а)пирен.
При сжигании сланцевого газа в продуктах сгорания появляется еще
один токсогенный компонент – окись серы, влиянием которого на
окружающую среду нельзя пренебрегать. Следует иметь в вид, что Украина,
имея значительные залежи сланцевого газа, в дальнейшем сможет обеспечивать
свое энергопотребление за счет этого ресурса. Возникает необходимость в
разработке
энерго-экологического критерия оптимального
сжигания
сланцевого газа с учетом его элементного состава.
Литература:
1. Перспективы добычи сланцевого газа. Каковы они? Институт Горшенина. 2013.
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полноты сжигания углеводородных смесей и газов. Авт. свид., бюл. № 37, 1983 г.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОКИСЛЕНИХ ТА АБСОРБЦІЙНИХ ОБ’ЄМІВ НА
ЯКІСТЬ РОБОТИ АБСОРБЦІЙНОЇ КОЛОНИ В ТЕХНОЛОГІЇ
НІТРАТНОЇ КИСЛОТИ
Пугановський О.В., Подустов М.О., Печенко Т.І.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В останні роки основним промисловим методом отримання нітратної
кислоти є каталітичне окислення аміаку киснем повітря з подальшим
поглинанням отриманих оксидів нітрогену водою. Абсорбція оксидів нітрогену
є складним хімічним процесом, який супроводжується декількома
послідовними і паралельними реакціями, що зв’язано з багатокомпонентністю
газу, що подається до абсорбційної колони. Процес абсорбції відбувається в
абсорбційній колоні, що складається із 45–55 тарілок в залежності від
застосовуваних схем. До основних реакцій можна віднести: окислення оксиду
нітрогену (ІІ) у газовій фазі з утворенням NO2, N2O4; поглинанням вищих
оксидів нітрогену з утворенням НNO3, НNO2; розкладання НNO2 з частковою
регенерацією оксиду нітрогену (ІІ) у газову фазу; окислення оксиду
нітрогену (ІІ) в рідкій фазі. Швидкість і повнота переробки нітрозного газу
залежить від ступеню окислення оксиду нітрогену (ІІ). З його окисленням
пов’язана загальна швидкість процесу переробки, яка, в результаті, визначає
об’єм абсорбційної колони. Таким чином в абсорбційній колоні протікають
окислювальні та абсорбційні процеси, від співвідношення яких і умов їх
перебігу залежить кількість NOx у відхідних газах й вихід нітратної кислоти, що
є якісними показниками її роботи.
Швидкість процесу окислення NO до NO2 збільшується з підвищенням
тиску і зниженням температури, що дає можливість інтенсифікувати даний
процес у міжтарілочному просторі та в цілому по висоті колони. Важливим є
також те, що процес окислення перебігає в дифузійній області і газовій фазі.
тому співвідношення окислювального та абсорбційного об’ємів є одним із
методів, що впливають на процес окислення.
При проведенні процесу абсорбції оксидів нітрогену необхідно створити
такий гідродинамічний режим на тарілці щоб була можливість міжфазного
переходу NO2 у рідку фазу. Їх взаємодія з водою з утворенням нітратної та
нітритної кислот, розкладанням нітратної кислоти, десорбція оксиду нітрогену
в газову фазу. Як бачимо, процес абсорбції ще більш складний, ніж процес
окислення.
Аналіз літературних джерел показує складність вказаних фізико-хімічних
процесів і відсутність однозначної математичної моделі, що не дозволяє
ефективно проводити оптимізацію роботи абсорбційної колони. Однак
використання існуючих моделей дає можливість провести математичне
моделювання процесу із зміною співвідношення окислювальних і абсорбційних
об’ємів по висоті абсорбційної колони. Це дає змогу знизити кількість
відхідних NOx при стабільній концентрації кислоти.
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АНАЛІЗ РЕАКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ МОНОМЕРІВ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА ФУРАНО-ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ
Рассоха О.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Фурано–епоксидні полімери та композиційні матеріали на їх основі широко
застосовуються в сучасній промисловій та цівільній будівельній індустрії при
формуванні конструкційних та інших виробів.
При формуванні раціональної структури фурано–епоксидних композитів
суттєве значення мають параметри, що характеризують реакційну здатність
мономерів в процесі їх хімічного структурування.
Вихідними сполуками (мономерами) для утворення фурано–епоксидного
реакційноздатного олігомеру слугували: 3–бутен–2–он–4–(2–фуріл) —
монофурфуріліденацетон МФА з брутто–формулою С8 Н8О3 , 1,5–біс(2фуріл)пента –1,4–дієн–3–он
— діфурфуріліденацетон ДІФА з брутто–
формулою С13 Н10О 3 , дігліцедиловий ефір бісфенолу А —діфенілолпропан
(ДГЕБА) з брутто–формулою С21Н 24О4 ; тужавлювачами олігомеру вибрано
широкий спектр аміносполук у вигляді моно– та бікомпонентних твердників:
етилендіамін (ЕДА) з брутто–формулою С2 Н8 N2 , діетилентріамін (ДЕТА) з
брутто–формулою C4 H13 N3 , триетилентетрамін (ТЕТА) брутто–формулою
C6 H18 N4 , 1–[[(2 аміноетил)аміно]метил]фенол — (етилендіамінометилфенол)
марки
Агідол
АФ–2
з
брутто–формулою
С9 Н14 NO2 ,
моноцианетилдіетилентриамін УП–0633М — продукт конденсації нітрилу
акрилової кислоти з ДЕТА (марка А) та ТЕТА (марка Б) з відповідними брутто–
формулами C7 H16 N4 та C9 H 21N5 , діцианетилдіетилентриамін УП–0633 з брутто–
формулою C8 H14 N4 , м–фенілендіамін (м–ФДА) з брутто–формулою C6 H8 N2 .
В роботі проведений всебічний аналіз реакційної здатності досліджених
мономерів в рамках аналізу функціональності, термодинамічного та
кінетичного підходів.
Проведена оцінка типу функціональності мономерів (вид реакційних груп,
молекулярна, структурна, питома функціональність, формальна ненасиченність
тощо), розрахунково–теоретичним методом інкрементів визначені індекси
розподілу електронної густини в молекулі мономера, електронегативність
молекули мономера..
В рамках термодинамічного підходу оцінки реакційної здатності визначені
зміни ізобарно–ізотермічного потенціалу реакцій структурування мономерів,
константи рівноваги реакцій, виконана оцінка основних параметрів
технологічного процесу синтезу полімерів: температура, концентрація та інш.
За допомогою схеми Алфрея–Прайса проведена кінетична оцінка реакційної
здатності мономерів при синтезі фурано–епоксидних полімерів з визначенням
константи швидкості хімічного процесу.
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ТОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ МОНОМЕРІВ ПРИ СИНТЕЗІ
ФУРАНО-ЕПОКСИДНИХ ПОЛІМЕРІВ
Рассоха О.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Топологічний аналіз за допомогою методів теорії графів дозволяє
проводити ефективну оцінку реакційної здатності мономерів та процесу
формування раціональної структури фурано–епоксидних полімерних систем.
Об'єктами дослідження були вибрані наступні вихідні речовини (мономери): 3–
бутен–2–он–4–(2–фуріл)
—
монофурфуріліденацетон
МФА,
1,5–біс(2фуріл)пента–1,4–дієн–3–он — діфурфуріліденацетон ДІФА, дігліцедиловий ефір
бісфенолу А – діфенілолпропан (ДГЕБА) — (випускається промисловістю під
марками ЭД–24, DER–330, Epikote 827, Rutapox 0162, Епон–826, Епірез–510 та
інш.), етилендіамін (ЕДА), діетилентріамін (ДЕТА), триетилентетрамін (ТЕТА),
1–[[(2 аміноетил)аміно]метил]фенол — (етилендіамінометилфенол) марки Агідол
АФ–2, моноцианетилдіетилентриамін УП–0633М — продукт конденсації нітрилу
акрилової
кислоти
з
ДЕТА
(марка
А)
та
ТЕТА
(марка
Б),
діцианетилдіетилентриамін УП–0633, м–фенілендіамін (м–ФДА) .
Молекулярну структуру вихідних речовин (мономерів), що приймають участь
в хімічних реакціях синтезу фурано–епоксидних полімерів доцільно описувати в
термінах теорії графів за допомогою простого ациклічного зв'язанного графу,
вершинами якого є атоми мономеру, а ребрами графу–зв'язки між цими атомами.
Кількість ребер простого графу T (хімічних зв'язків) визначається числом його
вершин A (кількість атомів всіх видів ai у бруто–формулі мономера). В роботі
визначено кількість валентностей в молекулі мономеру N , загальне число
валентностей N , що приймають участь в утворенні одного зв'язку (ребра
графу), кількість "надлишку" валентностей, які не приймають участь у
формуванні насиченої молекулярної структури N c . Цей "надлишок"
характеризує формальну ненасиченість досліджених
мономерів (formal
unsaturation) fu та використовується на утворення кратних (подвійних,
потрійних) зв'язків, нестійких циклів, які в подальшому приймають участь у
формуванні міжланцюгового
зв'язку при синтезі фурано–епоксидних
полімерів. Її можна оцінити згідно з формулою:
i n

fu 

a N
i 1

i

i

2

 2  2

, где fu  0,1, 2,3...

Для дослідження структури та реакційної здатності мономерів були
визначені топологічні індекси (структурні дескриптори) Вінера (традиційний та
модифікований) та індекси зв'язності Рандича, які містять інформацію про
розмір, форму молекули, характер з'єднання атомів та груп, їх геометричне
розташування тощо.
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ВПЛИВ МОЛЕКУЛЯРНИХ ФАКТОРІВ НА РЕАКЦІЙНУ ЗДАТНІСТЬ
ФУРФУРОЛАЦЕТОНОВИХ МОНОМЕРНИХ СИСТЕМ
Рассоха О.М.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Технічна
суміш
монофурфуріліденацетона,
діфурфуріліденацетона
(молекули з системою подвійних зв'язків) та інших фуранових інгредієнтів
випускаються хімічною промисловістю під марками фурфуролацетонові
мономерм ФА та ФАМ. Вони, як правило, структуруються шляхом катіонної
полімерізації.
Реакційна здатність фурфуролацетонових мономерів залежить від умов
проведення хімічної реакції, природи ініціатора полімеризації (зовнішній
вплив) та молекулярних факторів (внутрішній вплив), наприклад,
стереоелектронними
ефектами
мономера.
Реакційна
здатність
фурфуролацетонових мономерів в реакціях полімеризації визначається
наступними факторами: енергією спряжіння подвійних зв'язків (вуглець–
вуглець; вуглець–кисень), полярністю подвійних зв'язків, ступенем
екранування подвійного зв'язку полярними та неполярними замісниками.
Спряжіння подвійних зв'язків у фурфуріліденацетонах (     спряжіння)
призводить до стабілізації перехідного стану при приєднанні реакційних
центрів до молекул мономера. За величиною енергії спряжіння
фурфуріліденацетони відносяться до групи активних мономерів зі значною
енергією спряжіння (про що свідчить велике значення параметра Q в схемі
Алфрея–Прайса, який є резонансним параметром фуранового мономеру, що
відображає ступінь спряжіння замісника з реакційним центром).
При полімеризації реакційна здатність фурфуріліденацетонів суттєво
залежить від полярного фактору молекулярної будови згідно з правилом
Тафта–Гаммета:
lg1 r1   , де r1  k11 k12  константа відносної активності
фурфулиденацетонів, що характенизує співвідношення констант швидкостей
взвємодії мономерів з одним реакційним центром;   константа замісника біля
подвійного зв'язку, що обумовлює електронодонорні та електроноакцепторні
властивості (між  та параметром е в схемі Алфрея–Прайса існує кореляційна
лінійна залежність);   константа реакційної серії, яка пов'язана з механізмом
реакції полімеризації та її чутливістю до полярного ефекту замісників в
фурфурліденацетонах.
В ДІФА замісниками є 2 фурілових радикала, у МФА – фуріловий та
метильний радикали CH3 .
Наприклад, електронодонорний замісник CH3 підвищує електронну густину
у атома вуглецю в МФА, з яким він безпосередньо пов'язаний, та призводить
до зміщення р  електронів від цього атомома до сусіднього атома вуглецю.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛОГА ХИМИКАТЕХНОЛОГА С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММОЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТНО-СЫРЬЕВЫХ СМЕСЕЙ
Рассоха А.Н., Сендеров А.А., Дмитренко И.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
УкрНИИЦемент, г. Харьков
Настоящая работа является продолжением и развитием работ [1,2], причём
здесь рассматривается специфика организации и разработки современного
WEB-интерфейса для удобного ведения ДИАЛОГА в процессе приготовления
цементно-сырьевых смесей. Эта специфика сводится к следующим
особенностям интерфейса:
- охват всех этапов и переделов данной технологической схемы;
- многоуровневость, позволяющая паралельно вести и контролировать
несколько взаимосвязанных этапов в единой технологической линии;
- перенастраиваемость интерфейса под любые особенности конкрет-ной
технологической схемы.
Ниже приведена схема разработки компьютерного интерфейса
для управления процессом приготовления цементно-сырьевых смесей.
.
Рабочая форма интерфейса сменного мастера (химика-технолога)
СмешиваДозировки
Докорректировка
Статистика
емые
в % и на 1 т.
процесса
компоненты
клинкера
Мел
Порционная
докорректировка
Глина
Огарки
Переход на Общее состояние
Бассейнов и текущего бассейна

Переход на Мнемосхему конкретной
технологической схемы
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1. Современная технология обучения специалистов по производству цементносырьевых смесей. А.Н. Рассоха, А.А. Сендеров,
И.В. Дмитренко, В сб. «Вісник НТУ «ХПІ» № 53’2014, с. 98-103,
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УЛОВЛЮВАННЯ КАТАЛІЗАТОРНОГО ПИЛУ ІЗ ГАЗОВОГО ПОТОКУ
В ПРОЦЕСІ ОКИСНЕНИЯ АММОНІАКУ ДО N2O
У ВИСХІДНОМУ ПОТОЦІ КАТАЛІЗАТОРА
Савенков А.С., Масалітіна Н.Ю.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
В роботі представлені результати дослідження та розробки процесу
низькотемпературного окиснення амоніаку до N2O на оксидному каталізаторі у
висхідному потоці на основі принципово нового підходу до проведення даного
процесу, а також результати дослідження впливу гідродинамічних факторів на
умови здійснення, процесу, дослідження по стираності каталізатора та очистці
нітрозного газу від каталізаторного пилу [1].
При розробці конструкції лабораторного реактора для проведення
процесу у висхідному потоці каталізатора в процесі окиснення амоніаку була
обрана схема з роздільними висхідною та низхідною гілками, яка дозволяє
застосувати високі лінійні швидкості для мінімізації дифузійного гальмування
та можливості регулювання температурного режиму.
Визначені оптимальні технологічні параметри процесу окиснення
амоніаку у висхідному потоці із застосуванням нового розробленого нами
каталізатора [2], що характеризується підвищеною міцністю на роздавлювання
по твірній 6,0–8,0 МПа та стираності 3–5%. Спроектована та виготовлена
фільтруюча система для очистки отриманого газу від каталізаторного пилу.
Запропонована методика визначення вмісту каталізаторного пилу в нітрозних
газах методом фотоколориметрії.
Досліджено різні конструкції фільтрів для уловлювання каталізаторного
пилу (з радіальним розташуванням насадки з радіальним вводом газу,
горизонтально розташованою насадкою та з вводом нітрозного газу з торця).
Встановлена ефективність застосування фільтруючого шару з радіальним
розташуванням насадки. Ступінь очистки складає 97–98 %. Отримані дані
будуть використані при проектуванні перспективних схем виробництва нітроген
(І) оксиду N2O.
Література:
1. Masalitina N.Yu. Catalytic ammonia oxidation to nitrogen (I) oxide / N.Yu. Masalitina,
A.S Savenkov // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, "East West" Association for
Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. – 2015. – № 9–10. – P. 71–74.
2. Масалітіна Н.Ю. Розробка багатокомпонентних метал-оксидних каталізаторів
окиснення амоніаку до закису азоту / Н.Ю. Масалітіна, А.С. Савенков // Хімічна
промисловість України. – 2015. – №4(129). – С. 23–29.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО АГРЕГАТА ВАННОГО ТИПА
Селихов Ю.А., Коцаренко В.А., Жилин Д.А.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В современных условиях актуальными являются вопросы ресурсосбережения,
рационального использования энергетических ресурсов в промышленности, потребность в
которых удовлетворяется, как правило, за счет дорогостоящего природного газа.
Значительные резервы повышения энергоэффективности имеет стекольное производство, где
широко используются высокотемпературные теплотехнологические установки (ВТУ)
ванного типа [1]. Этим объясняется необходимость проведения исследований, направленных
на решение практических задач по снижению энергоемкости производства стеклоизделий.
При этом их работа характеризуется недостаточной стойкостью огнеупорной кладки стен
варочного бассейна. Это приводит к уменьшению срока промышленной эксплуатации
агрегатов, к необходимости проведения дорогостоящих капитальных ремонтов. Одной из
актуальных задач в стекольном производстве, наряду с энергосбережением, является
повышение стойкости варочного бассейна агрегатов и увеличение межремонтных сроков. В
данной работе предложены мероприятия по дальнейшему усовершенствованию конструкции
системы охлаждения, обеспечивающие возможность комплексного использования теплоты
пара и теплоты, отводимой с охлаждающей водой. Предложена оригинальная конструкция
панели водяного охлаждения, которая обеспечивает за счет улучшения гидродинамики
движения теплоносителя широкие возможности управления отводом тепловой энергии в
широком диапазоне параметров. Одним из предлагаемых нами вариантов, обеспечивающим
утилизацию тепла внешней поверхности стен варочного бассейна является дополнительное
охлаждение внешней поверхности его панелей [2], это позволяет обеспечить более
равномерные температурные поля по всей площади панелей холодильника, который, в свою
очередь, позволяет обеспечить более равномерные температурные поля по всей площади
стен варочного бассейна. Применение плоских коллекторов специальной конструкции
позволяет уменьшить температуру поверхности примерно до 30 оС и одновременно наиболее
полно использовать теряемую раньше теплоту внешней поверхности панелей холодильника,
которая не использовалась. Нами была разработана схема усовершенствованной системы
охлаждения стен варочного бассейна стекловаренной печи. Предложенное нами
дополнительное охлаждение внешней поверхности панелей холодильника разрешает
усовершенствовать систему охлаждения внешней поверхности стен варочного бассейна,
обеспечить более равномерные температурные поля по всей площади панелей холодильника,
который, в свою очередь, разрешает обеспечить более равномерные температурные поля по
всей площади стен варочного бассейна, а это дает возможность замедлить процесс
разрушения огнеупорной кладки и увеличить количество гарнисажа, который осаждается на
охлаждаемых трубах внутри холодильника, а также применение плоских коллекторов
специальной конструкции разрешает наиболее полно использовать тепло внешней
поверхности панелей холодильника – уменьшить температуру поверхности до 30 градусов
Цельсия, для получения горячей воды систем теплоснабжения, что в совокупности позволяет
увеличить срок эксплуатации огнеупорной кладки стен варочного бассейна ванной
стекловаренной печи.
Литература:
1. Энергосбережение при варке стекла / Г.М.Матвеев, В.В.Миронов, Э.М.Раскина,
К.Е.Тарасевич // Стекло и керамика. - 1998.- №11.- С. 10 - 11.
2. Патент України № 20031212106, Бюл. №12, 2004.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛОГО
ДОМА
Селихов Ю.А., Коцаренко В.А., Дворничена Е.И.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Уменьшение запасов органичного топлива и его удорожание диктует необходимость
использования альтернативных источников энергии. В связи с этим актуальными задачами
являются разработка схемных и конструктивных решений с использованием новых
материалов и оборудования при создании автоматизированных энергетических установок,
использующих тепловые насосы. Введение в эксплуатацию тепловых насосов улучшает
экологическую ситуацию района потребления тепловой энергии за счет снижения объемов
выбросов загрязняющих веществ, к которым относятся продукты сгорания традиционных
источников энергии – органического топлива, используемого для производства тепловой
энергии в котельных установках [1]. В работе был выбран прототип центрального отопления
жилого дома. Сделан анализ работы и выявлены его недостатки. Из нетрадиционных
источников энергии был выбран тепловой насос как источник тепловой энергии.
Представлена разработанная нами автоматизированная система управления тепловым
насосом системы отопления жилого дома с круглосуточным компьютерным управлением. В
установке
использованы новые материалы, разработана схема автоматизации с
использованием автоматизированного рабочего места (АРМ), и выбраны технические
средства автоматизации на основе комплекса регулирующих и функциональных блоков на
микропроцессорном контролере серии КОНТРАСТ "КР-500". Система автоматизации
тепловым насосом системы отопления обеспечила круглосуточное компьютерное
управление, защиту установки от аварийных режимов, а также, сигнализацию отклонений от
номинальных режимов и охрану окружающей среды. Это позволило продлить срок работы
оборудования и уменьшило расходы энергоносителей, улучшило работу системы отопления
на номинальных режимах [2]. По основным технологическим параметрам: температура
нагрева теплоносителя, удельные тепловые потоки и КПД был выполнен теплотехнический
расчет; эксергетический и экономический расчеты, подтвердившие тепловые показатели и
срок окупаемости теплового насоса [3]. Выводы. Для предложенной технологической схемы
системы отопления с помощью теплового насоса выбраны: новые материалы, оборудование,
технические средства автоматизации и разработана схема управления из АРМ. Результаты
расчетов показывают, что разработанная автоматизированная система управления
отоплением жилого дома выдерживает температуру теплоносителя в заданных номинальных
режимах без скачков температуры и аварийных отключений, при подготовке работника
жилищно-эксплуатационного управления или жильца дома, температуру в доме можно
устанавливать в ручном режиме, срок окупаемости системы отопления около пяти лет.
Введение в эксплуатацию тепловых насосов улучшает экологическую ситуацию района
потребления тепловой энергии.
Литература:
1. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы: Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1982. -224 с.,
ил.
2. Галимова Л.В. Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы: Учеб.
пособие / Астрахан. Гос.тех. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 1997. – 226 с.
3. Эксергетические расчеты технических систем: Справ. пособие/ Бродянский В.М. и
др.: Под ред. Долинского А.А., Бродянского В.М. АН УССР. Ин-т технической
теплофизики.- Киев: Наук. Думка, 1991.-360 с.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
Селихов Ю.А., Коцаренко В.А., Хурани Ж.С.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Проблемы энергосбережения в настоящее время имеют важное значение в связи с
ограниченностью природных ресурсов, неравномерным их распределением, а также в связи с
возрастающим техногенным загрязнениям окружающей среды, к которым относятся
продукты сгорания традиционных источников энергии – органического топлива,
используемого для производства тепловой энергии в котельных установках [1]. Уменьшение
вредного влияния на окружающую среду достигается внедрением нетрадиционных
источников энергии. В работе был выбран прототип системы горячего водоснабжения
жилого дома. Сделан анализ работы и выявлены его недостатки. Из нетрадиционных
источников энергии был выбран тепловой насос как источник тепловой энергии.
Представлена разработанная нами автоматизированная система управления тепловым
насосом системы горячего водоснабжения жилого дома с круглосуточным компьютерным
управлением.
В установке использованы новые материалы, разработана схема автоматизации с
использованием автоматизированного рабочего места (АРМ), и выбраны технические
средства автоматизации на основе комплекса регулирующих и функциональных блоков на
микропроцессорном контролере серии КОНТРАСТ "КР-500". Система автоматизации
тепловым насосом горячего водоснабжения обеспечила круглосуточное компьютерное
управление, защиту установки от аварийных режимов, а также, сигнализацию отклонений от
номинальных режимов и охрану окружающей среды. Это позволило продлить срок работы
оборудования и уменьшило расходы горячего теплоносителя, улучшило работу системы
горячего водоснабжения на номинальных режимах [2]. По основным технологическим
параметрам: температура нагрева теплоносителя, удельные тепловые потоки и КПД был
выполнен теплотехнический расчет; эксергетический и экономический расчеты,
подтвердившие тепловые показатели и срок окупаемости теплового насоса [3].
Выводы. Для предлагаемой технологической схемы системы горячего водоснабжения
с помощью теплового насоса выбраны: новые материалы, оборудование, технические
средства автоматизации и разработана схема управления из АРМ. Результаты расчетов
показывают, что разработанная автоматизированная система управления горячим
водоснабжением жилого дома выдерживает температуру теплоносителя в заданных
номинальных режимах без скачков температуры и аварийных отключений, при подготовке
работника жилищно-эксплуатационного управления или жильца дома, температуру в доме
можно устанавливать в ручном режиме, срок окупаемости системы горячего водоснабжения
около пяти лет. Введение в эксплуатацию тепловых насосов улучшает экологическую
ситуацию района потребления тепловой энергии.
Литература:
1. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы: Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1982.-224 с.,
ил.
2. Галимова Л.В. Абсорбционные холодильные машины и тепловые насосы: Учеб.
пособие / Астрахан. Гос.тех. ун-т. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 1997. – 226 с.
3. Эксергетические расчеты технических систем: Справ. пособие/ Бродянский В.М. и
др.: Под ред. Долинского А.А., Бродянского В.М. АН УССР. Ин-т технической
теплофизики.- Киев: Наук. Думка, 1991.-360 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОНОМНЫХ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК С ДВИГАТЕЛЯМИ СТИРЛИНГА
Сенчук В.O.
Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса
Мировая энергетика направлена на децентрализацию энергоснабжения.
Когенерационные установки (КУ) с двигателем Стирлинга (ДС) нашли
широкое применения для индивидуальных, и промышленных объектах,
благодаря уникальным характеристикам двигателя. Так, в США, Германии и
Японии налажено серийное производство небольших КУ с ДС, электрическая
мощность которых 0,5…9 кВт, тепловая – 3…40 кВт. Исследование состояния
вопроса показывает, что [1]:
– гелий и водород являются оптимальными рабочими телами для ДС, т.к.
для увеличения удельных мощностей требуются более легкие газы;
– общий КПД системы равен 65…70 %, за счет большой разности
температур в нагревателе и холодильнике и практически не зависит от скорости
ДС, если температура в трубках нагревателя не изменяется во всем диапазоне
рабочих режимов ДС и температура в холодильнике не возрастает;
– в качестве топлива используются отходы деревообрабатывающей
промышленности и биогаз, что является еще одним полезным способом
утилизации отходов;
Однако, недостатком является высокая стоимость КУ с ДС, так, стоимость
одной установки составляет 1,0 – 1,5 тыс. €/кВт, что объясняется
использованием дорогих конструкционных материалов и сложностью
технологического процесса [2].
Существенным преимуществом ДС является его экологичность, что
подтверждается табл. 1 [3].
Таблица 1. Содержание токсических компонентов, мг/(л.с.∙с), в
выхлопных газах тепловых двигателей
Тепловые двигатели
CO
CXNY
NOX
Двигатель Стирлинга
0,05–0,2
0,0015–0,009
0,1–0,2
Газовая турбина
2,0–3,6
0,012–0,07
0,7–2,0
Дизель
0,2–5,0
0,6–12
0,4–2,0
Карбюраторный двигатель
40–100
15–120
0,6–2,0
Норма Евро-5
0,311
0,095
0,414
Литература:
1. Характеристики и особенности конструкции двигателя Стирлинга [электронный
ресурс] – Режим доступа: http://dvigatel-stirlinga.masteraero.ru/dvigatel_stirlinga_3.php
2. Stirling Engine
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.microchap.info/stirling_engine.htm
3. Двигатели Стирлинга. Под ред. М.Г. Круглова. – М.: «Машиностроение»,1977.–152с.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И
КИСЛОРОДА В БЕЗМЕМБРАННОЙ СИСТЕМЕ
КАТОД-ЭЛЕКТРОЛИТ-АНОД
Соловей В.В., Шевченко А.А., Зипунников Н.Н., Котенко А.Л.
Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины,
г. Харьков
Широкое использование водорода в качестве универсального экологически
чистого энергоносителя позволяет успешно решать многие важные энергетические
и экологические проблемы. В связи с этим в большинстве высокоразвитых
стран интенсивно разрабатываются процессы получения водорода. Технологии
производства водорода, базирующиеся на процессах разложения воды путем
электролиза, широко применяются в различных областях современной техники.
По сравнению с другими методами получения водорода, электролиз отличается
простотой технологической схемы, доступностью исходного сырья и
относительной простотой обслуживания энергетических установок. Для
водородной энергетики перспективной и актуальной является разработка
электрохимической технологии генерации водорода из воды с минимальными
затратами электроэнергии и расходуемых материалов.
В промышленных электролизерах снижение энергозатрат достигается за
счет увеличения рабочей температуры и давления, использования
редкоземельных металлов в качестве электродов, твердополимерных
электролитов и т.д. Это приводит к удорожанию оборудования, снижению
надежности и уменьшению ресурса.
В Институте проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины
разработана новая технология электрохимического получения водорода и
кислорода высокого давления с использованием в качестве материалов
электродов металлов с переменной валентностью, имеющая ряд преимуществ
по сравнению с традиционными способами электролизного получения водорода и
кислорода. Диапазон рабочих температур разрабатываемого процесса электролиза
находится в пределах от 280 К до 423 К, интервал давлений составляет величину
от 0,1 МПа до 70 МПа. В качестве электролита используется водный раствор
щелочи (КОН). Затраты электроэнергии на генерацию 1 м3 Н2 (и 0,5 м3 О2)
находятся в пределах от 4,1 кВт·ч до 3,8 кВт·ч. Реакция разложения воды
происходит с одновременным выделением водорода и кислорода, поэтому
водород выделяется на пассивном электроде в газообразном виде, а кислород
химически связывается активным электродом (в виде химического соединения).
Применение в качестве электродов активного губчатого железа позволяет
снизить затраты электроэнергии на производство 1 м3 водорода (и 0,5 м3
кислорода) до 3,85 кВт·ч. Циклическое генерирование водорода и кислорода
исключает необходимость в использовании разделительных мембран, что
обеспечивает генерацию водорода и кислорода высокого давления, а также
повышает надежность и безопасность эксплуатации безмембранных
конструкций электролизеров.
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ЭКСТРАКЦИЯ ДАННЫХ УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ
ПИРОКОНДЕНСАТА
Товажнянский Л.Л., Зебешев Т.З., Ульев Л.М., Ильченко М.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Представленная работа посвящена энергетическому обследованию процесса
переработки пироконденсата на установке производства бензола (рис. 1). Это
необходимо для определения эффективности использования энергетических
ресурсов и нахождения экономически обоснованных мер по снижению затрат на
энергосбережение [1].
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Рисунок 1– Упрощенная технологическая схема переработки пироконденсата:
а – блок выделения бензол-толуол-ксилольной фракции; б – блок гидрирования,
гидробессеривания и гидротермопереработки; в – блок стабилизации и
разделения гидродеалкилата; г – блок очистки, осушки водородсодержащего газа
и концентрирование водорода.
В результате исследования технологической схемы и регламента была
составлена таблица потоковых данных, построена сеточная диаграмма и
составные кривые процесса. Результаты данной работы позволят провести
анализ энергосберегающего потенциала установки с последующей
реконструкцией существующего процесса [2].
Благодарности: Авторы благодарят за поддержку проекта Республики
Казахстан «Разработка методов синтеза сложных теплоэнергетических систем и
создание материалов-носителей катализаторов с заданными физическими
свойствами».
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ЭКСТРАКЦИЯ ДАННЫХ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ
БЕНЗОЛ-ТОЛУОЛ-КСИЛОЛЬНОЙ ФРАКЦИИ
УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗОЛА
Товажнянский Л.Л., Ульев Л.М., Баскоев А.В., Ильченко М.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Данная работа посвящена увеличения энергоэффективности процесса
выделения бензол-толуол-ксилольной фракции (БТК-фракция) установки
производства бензола с помощью методов пинч-анализа (рис. 1) [1].
БТК-фракция является сырьем для
Пары БТК
а)
б)
производства бензола. Пироконденсат
БТК на склад
подается в ректификационную колонну
С на склад
Пироконденсат
(рис. 1а), где путем ректификации под
вакуумом выделяется БТК-фракция.
Куб колонны подается в следующую
колонну для выделения фракции C9
(рис. 1б). Жидкая фаза БТК-фракции
после дефленмации возвращается в
в)
колонну в качестве флегмы. Часть БТКфракции
поступает
в
реакторы
гидрирования (рис. 1в).
В ходе анализа технологической
схемы, регламента и установки данного
процесса были собраны и занесены в
таблицу потоковые данные: начальная и
Рисунок 1 – упрощенная техноло- целевая температура, расход, потоковая
тепловая нагрузка
гическая схема: а – выделение БТК - теплоемкость,
технологических потоков. Полученные
фракции; б – выделение фракции С9;
данные
были
использованы
для
в – гидрирование БТК-фракции.
определения
энергосберегающего
потенциала
данного
процесса,
вычисления значений целевых энергетических значений и создания проекта
реконструкции[2].
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ЭКСТРАКЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ПИНЧ-АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ
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ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗОЛА
Товажнянский Л.Л., Ульев Л.М., Ильченко М.В., Лысенко О.О.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В данной работе был проведен пинч-анализа процессов гидрирования,
гидрообессеривания и гидротермопереработки установки производства бензола
(рис. 1) [1].
БТК-фракция

БТК-фракция поступает в
блок реакторов гидрирования
I-II ступени, в котором
производится последовательное
гидрирование
и
гидрообессеривание
БТКфракции. Далее поток БТКфракции
направляется
в
следующий блок реакторов
для
проведения
реакций
Бензол
гидродеалкилирования.
а)
б)
Результатом
проведения
процессов
Рисунок 1 – упрощенная технологическая вышеописанных
является выделение бензола,
схема: а - блоки гидрирования и гидрообескоторый далее направляется
серивания; б – блоки гидродеалкирования на
блок
гидротермоустановки производства бензола.
переработки.
В ходе анализа данного
процесса были собраны и занесены в таблицу потоковые данные: начальная и
целевая температура, расход, потоковая теплоемкость, тепловая нагрузка
технологических потоков. Полученные данные были использованы для
определения энергосберегающего потенциала данного процесса, вычисления
значений целевых энергетических значений и создания
проекта
реконструкции[2].
Литература:
1. Смит Р. Основы инеграции тепловых процессов / Р. Смит, Й. Клемеш, Л.Л.
Товажнянский, П.А. Капустенко, Л.М. Ульев – Харьков: ХГПУ, 2000. -457с.
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«ЭКСТРАКЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ПИНЧ-АНАЛИЗА
ПРОИЗВОДСТВА БУТИЛАКРИЛАТА»
Ульев Л.М., Андреев А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В данной работе анализируется энергоэффективность процесса получение
бутилакрилата путем прямой этерификацией акриловой кислоты бутиловым
спиртом в присутствии катализатора - серной кислоты с помощью методов
пинч-анализа [1].
Синтез
бутилакрилата
осуществляется периодически в
двух параллельно работающих
реакторах, где в присутствии
катализатора протекает реакция
этерификации акриловой кислоты
бутиловым спиртом (бутанолом).
Продолжительность
одного
синтеза - 7,2 часа. В качестве
катализатора используется серная
кислота. Масса серной кислоты
составляет 2 % от массы
загружаемой акриловой кислоты.
Далее
реакционная
масса
направляется в сепаратор, где за
Рисунок 1. Упрощенная
счет
разницы
плотностей
технологическая схема синтеза
происходит разделение жидкости
бутилакрилата
на фазы: водную и органическую
(бутилакрилат).
В работе выполнено обследование технологической схемы процесса и
установки, изучен регламент, определены технологические методы, пригодные
для включения в тепловую интеграцию. Составлена потоковая таблица
данных[2].
Литература:
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Товажнянский, П.А. Капустенко, Л.М. Ульев – Харьков: ХГПУ, 2000. – 457с.
2. Tovazshneanski L.L., Kapustenko P.A., Ulyev L.M., Boldyryev S.A., Tarnovsky M.V.
Energy Integration of the Early Crude Oil Unit with Take Into Account Different regime //
Chemical Engineering Transaction/ Vol. 7. 2005. P. 103 – 108.
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«ЭКСТРАКЦИЯ ДАННЫХ ПРОЦЕССA РЕГЕНЕРАЦИИ
ОТРАБОТАННОГО СЕРНОКИСЛОТНОГО РАСТВОРА,
СОДЕРЖАЩЕГО СУЛЬФАТ НАТРИЯ»
Ульев Л.М., Булавин В.И., Хохлов М.Ю., Крамаренко А.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
При термической регенерации отработанный раствор (ОР) для
предварительного подогрева подается в теплообменник Т-1. Из
теплообменника ОР подается в реактор-коагулятор Р-1, куда дозируется
адсорбент. Шлам с днища коагулятора сбрасывается в сборник. Очищенный ОР
поступает в аппарат-концентратор, который обогревается топливными газами.
Отходящие газы подаются на охлаждение в теплообменник Т-2.
После котла горячий упаренный ОР поступает в аппарат с «кипящим»
слоем (КС) Р-2. В рабочей камере аппарата «КС» (температура 600 ÷ 690 °С)
свободная серная кислота и вода испаряются из капель суспензии, и твердые
частицы попадают в «кипящий» слой. Гранулированный продукт с Р-1
отгружается потребителю.
Парогазовая смесь из Р-2 сначала
охлаждается в воздушном холодильнике
ВХ-1,
а
затем
конденсируется
в
теплообменнике Т-3, для получения
конденсата концентрированной кислоты.
Отходящие от конденсатора газы через
систему очистки, состоящей из фильтра
патронного типа Ф-1, вентилятором
выбрасываются в атмосферу. Полученная в
конденсаторе концентрированная кислота
(конденсат), смешивается с кислотой из Т3,
Рис.1 – упрощенная
охлаждается в Т-4 и возвращается в
технологическая схема: Р-1, Р-2 – производство.
реакторы, П-1 – печь, Т-1,Т-2,ТВ ходе анализа данного процесса
3,Т4 – теплообменники, Ф-1 –
были собраны и занесены в таблицу
фильтр.
потоковые данные: начальная и целевая температура, расход, потоковая
теплоемкость, тепловая нагрузка [1]. Полученные данные будут использованы
для определения энергосберегающего потенциала данного процесса,
вычисления значений целевых энергетических функций и создания проекта
реконструкции [2].
Литература:
1. Смит Р. Основы интеграции тепловых процессов / Р. Смит, Й. Клемеш, Л.Л.
Товажнянский, П.А. Капустенко, Л.М. Ульев – Харьков: ХГПУ, 2000. -457с.
2. Tovazhnyansky L. Heat integration improvement for benzene hydrocarbons extraction
from coke-oven gas / L. Tovazhnyansky, P. Kapustenko, L. Ulyev, S. Boldyryev – Chemical
Engineering Transaction, 2011. – Vol. – 25. – Р. 153–158.
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ПИНЧ-ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫПАРИВАНИЯ
ГИДРОКСИДА КАЛИЯ
Ульев Л.М., Рябова И.Б., Соловей В.Н., Черкасов Р.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Гидроксид калия (КОН) – является практически универсальным
химическим соединением. Он является компонентом множества процессов,
таких как: нейтрализация кислот, катализ, газоочистка, перегонка нефти,
регулирование рН, металлургия, синтезирование каучука, производство
удобрений, бумаги, бытовой химии, лекарств, карбоната калия и других его
соединений.
Для повышения концентрации едкого калия используется процесс
выпаривания. Выпаривание осуществляется в трёхкорпусной вакуум-выпарной
прямоточной установке непрерывного действия.

Рисунок 1 – Принципиальная схема трёхкорпусной вакуум-выпарной
установки.
В процессе выпаривания для теплоэнергетической интеграции было
выделено 6 потоков: 4 горячих, 2 холодных.
Изучиврегламенттехнологического
процесса
выпарки
составлена
потоковая таблица, которая послужит основой для пинч-интеграции
рассматриваемого процесса. На основании данных потоковой таблицы
построена сеточная диаграмма существующей тепловой рекуперации[1].
Полученные данные в дальнейшем будут использованы для определения
энергетического потенциала рассматриваемой выпарки [2].
Литература:
1. Смит Р. Основы интеграции тепловых процессов / Р. Смит, Й. Клемеш, Л.Л.
Товажнянский, П.А. Капустенко, Л.М. Ульев – Харьков: ХГПУ, 2000. – 457с.
2. Мешалкин В.П., Товажнянский Л.Л., Ульев Л.М., Мельниковская Л.А., Ходченко С.М.
Энергоэфективная реконструкция установки нефтепереработки на основе пинч-анализа с учетом
внешних потерь // Теорет. Основы хим. Технологии. 2012. – Т. 46, – №5. – С. 491 – 500.
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ СМЕСЕЙ МЕТАНОЛВОДА
Ульев Л.М., Репей В.П., Зебешев Т.З.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
В работе приведено изучение литературы для традиционных схем
ректификации систем метанол-вода (Рис. 1а) и технических схем с внутренней
интеграцией колонн,интеграция колонн с применением типа насосного
оборудования (Рис.1б).

Рисунок. Технологическая схема процесса ректификации системы метанолвода: а) традиционная; б) с использованием внутренней тепловой интеграции
колонны и рекомпрессией паров верха колонны.
После изучения регламентов данного процесса были выяснены величины
расходов,начальных и целевых температур потоков,потоковых теплоёмкостей
для всех технологических потоков,которые могут быть использованы в
тепловой интеграции.Полученные данные сформулировали потоковую
таблицу,которая является цифровым образом системы теплообменного
процесса[1].Данные значения в дальнейшем будут использоваться для тепловой
интеграции процесса ректификации системы метанол-вода с целью увеличения
энергоэффективности[2].
Литература:
1.Смит Р. Основы интеграции тепловых процессов / Р. Смит, Й. Клемеш, Л.Л.
Товажнянский, П.А. Капустенко, Л.М. Ульев – Харьков: ХГПУ, 2000. -457с.
2.Tovazhnyansky L.L.Heat integration improvement for benzene hydrocarbons extraction
from coke-oven gas / L.L.Tovazhnyansky, P.A.Kapustenko,L.M.Ulyev,S.A.Boldyryev//Chemical
Engineering Monsoction. – 2011. –Vol. – 25, – p.153–158.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
АБСОРБЦИИ И ИСПАРЕНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПАРАЛЛЕЛЬНО
Цейтлин М.А., Райко В.Ф.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков
Выбор технологических жидкостей в качестве абсорбентов для очистки
сбросных газов различных химических предприятий положительно влияет на
экономику производства, так как позволяет избежать затрат на реагенты. В то
же время проектирование газоочистных установок с таким абсорбентом
осложняется высокой температурой технологических жидкостей, часто близкой
к температуре кипения. Испарение воды в этих условиях весьма существенно
изменяет кинетику абсорбции компонентов газа.
Взаимное влияние протекающих параллельно испарения и абсорбции
было проанализировано на примере очистки топочных газов от кислых
компонентов (NOx, SO2, CO2) с использованием сточной жидкости содового
производства, содержащей избыток извести. Количественная оценка этого
влияния была получена на основе дифференциальных уравнений
многокомпонентной сорбции, интегрированием которых, при некоторых
допущениях, можно получить следующее приближенное уравнение скорости
абсорбции
n

ri  kг ( pi  pi, п )  xi,г  rj ,

(1)

j=1

где kг – коэффициент масоотдачи в газе; rj – скорость абсорбции j-того
компонента газа; xj – мольная доля компонента в газе; р – парциальное давление
компонента газуа.
Подставляя в уравнение (1) параметры контактирующих сред и
анализируя результаты расчетов, можно сделать вывод, что скорость испарения
воды значительно выше скоростей сорбции других компонентов. То есть rn>>rs
и rn>>rс, где rn, rs и rс – скорости сорбции водяного пара SO2 и CO2,
соответственно. На этом основании уравнение (1) можно преобразовать к
следующему простому виду:
rs  kг ps  xs rn .
(2)
Как видно из этого уравнения, испарение воды снижает скорость
абсорбции SO2, причем тем в большей степени, чем выше температура
абсорбента, а при температуре кипения абсорбция и вовсе прекращается.
Уравнение (2), в свою очередь, можно преобразовать к виду пригодному
для непосредственных расчетов скорости абсорбции SO2.
rs  kг ps ( Pобщ  pn* ) /( Pобщ  pn ) ,
(3)
Результаты работы были использованы для расчета абсорбера,
предназначенного для очистки топочных газов и концентрирования сточной
жидкости содового производства.
341

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕСТОПРИГОТОВЛЕНИЯ
Янаков В.П.
Таврический государственный агротехнологический университет,
г. Мелитополь
Многообразие
структурных,
реологических,
компонентных
и
специализированных характеристик сырья хлебопекарного, кондитерского и
макаронного производств, определяют сложность исполнения процесса их
перемешивания. Высокие требования по стандартам потребительских свойств
продукции обусловливают затруднение отбора эффективных тестомесильных
машин [1]. Тенденции развития данного вида пищевой техники и
универсализации их технологического применения определяет реализация
механических, вибрационных, перемешивания процессов в неоднородных по
фазовых средах теста. В тестомесильных машинах являются идентичными на
данный момент: характер, метод и время, распределение затрат суммарной
мощности привода месильного органа и энергопередающих устройств, величин
удельной работы, баланса энергии. Анализ конструкций и режимов работы
тестомесильных машин периодического и непрерывного действия и их
применения в хлебопекарных, макаронных и кондитерских производствах,
позволяет прийти к выводу – компоновка данного вида пищевой техники в
течении последних лет эксплуатации и проектирования представляет
стабильную структуру и выполняется следующим образом: 1) механический
блок и блок управления; 2) энергопривод месильного органа и дополнительных
энергопередающих устройств; 3) месильный орган и рабочая ёмкость.Данная
проблема организации целостного методического подхода в разработке
технологических процессов и их аппаратурного осуществления реализуется
осуществлением
методов
математического
моделирования
работы
тестомесильных машин и является теоретической и методической базой
научной концепции замеса теста. Осуществление анализа эффективности
тестоприготовления сводится к определению единого методического подхода
по обоснованию, определению и осуществлению научно-аргументированных
технологических процессов замеса теста. Реализация системы методических
подходов в эксплуатации и проектировании тестомесильных машин,
разработки технологических процессов их исполнения, приводит к
видоизменению степени технологически обоснованной однородности теста в
зависимости от критериев энергозатрат и структурных, реологических,
компонентных и специализированных характеристик сырья. Дальнейшая
интенсификация механических, вибрационных, перемешивания процессов
возможна в определении закономерностей энергетического воздействия
тестомесильных машин, характеристик качествообразующих процессов теста и
свойств перемешиваемого сырья пищевых производств.
Литература:
1. Ялпачик Ф.Ю., Янаков В.П. Процеси тістомісильних машин: Монографія. –
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