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УДК 621.577         Технічні науки 

 

ТЕПЛОВИЙ НАСОС І ПРИНЦИП РОБОТИ 

Вовчак В.В., 

студент III курсу  

ННІ Енергетики, автоматики і енергозбереження  

Національного університету біоресурсів  

і природокористування України 

 м. Київ, Україна 

Тепловий насос - пристрій для переносу теплової енергії від джерела 

низькопотенційної теплової енергії (яке з низькою температурою) до споживача 

(теплоносія) з більш високою температурою. Термодинамічно тепловий насос 

аналогічний холодильній машині. Проте якщо в холодильній машині основною 

метою є виробництво холоду шляхом відбору теплоти з будь-якого об’єму 

випарником, а конденсатор здійснює скидання теплоти в навколишнє 

середовище, то в тепловому насосі картина зворотна. Конденсатор є 

теплообмінним апаратом, що виділяє теплоту для споживача, а випарник - 

теплообмінним апаратом, що утилізує низькопотенційну теплоту та переробляє 

її у вторинні енергетичні ресурси і (або) нетрадиційні поновлювані джерела 

енергії [2]. 

Поняття холодильної машини 

Зазвичай холодильна машина переносить тепло від джерела, температура 

якого нижче навколишнього середовища, до джерела, що має температуру 

навколишнього середовища, - води або повітря; в цьому випадку машина 

служить для охолодження або підтримки низьких температур в певному обсязі 

- холодильній камері. 

За допомогою холодильної машини тепло можна перенести і до джерела, 

температура якого значно вище навколишнього середовища. Це тепло можна 

корисно використовувати, наприклад, для опалення. У цьому випадку 

холодильну машину прийнято називати тепловим насосом. 
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Більш конкретний опис роботи теплового насосу полягає в 

наступному: 

1. Незамерзаючий теплоносій, що проходить по трубопроводу, який 

укладається, наприклад, в землю, забирає по ходу якусь кількість тепла, що є в 

грунті, та нагрівається на кілька градусів. Теплоносій який проходячи через 

спеціальний теплообмінник (випарник), розташований всередині теплового 

насосу, передає накопичене тепло внутрішньому контуру теплового насоса. 

2. Внутрішній замкнутий контур теплового насосу заповнений 

спеціальним холодоагентом. Холодоагент при низькій температурі і низькому 

тиску поступає у випарник. Сам холодоагент має дуже низьку температуру 

кипіння. Коли він проходить через випарник, забирає накопичене тепло та 

переходить з рідкого стану в газоподібне з температурою +6 град. С. 

3. Газоподібний холодоагент потрапляє з випарника в компресор, тут він 

стискається, його температура ще більше підвищується. При стисканні пари 

відбувається виділення великої кількості тепла і температура рідини 

підвищується до 35-60 град. Цельсія. 
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4. Потім нагрітий холодоагент поступає в конденсатор, де відбувається 

передача тепла в контур споживання тепла - контур системи опалення та 

гарячого водопостачання.  Нагрітий до температури 45-60град. теплоносій 

спочатку поступає в накопичувальний бак для зняття пікових навантажень 

теплового насосу. Після цього нагріта вода використовується як для системи 

опалення - поступає до опалювальних приладів, так і для подачі в точки 

використання гарячої води. 

5. Холодоагент, після того як віддав тепло в систему опалення, проходить 

крізь дросельний клапан, в якому за рахунок моментального зниження тиску, 

знову переходить в рідкий стан, а температура його різко падає. Після чого 

цикл повторюється: холодоагент знову потрапляє у випарник і забирає 

низькопотенційне тепло [1]. 

Ефективність використання теплового насосу залежить від його 

коефіцієнту перетворення, який визначається відношенням кількості тепла в 

кВт, отриманого від теплового насосу, до витрат енергії для роботи компресора 

(приводу) теплового насоса. Цей коефіцієнт може бути від 2,5 до 5 для різних 

типів теплових насосів. Так пояснюється велика ефективність використання 

теплового насосу: тепловий насос, наприклад, споживає 1 кВт електричної 

енергії, а в залежності від типу теплового насоса і умов його експлуатації, 

забезпечує 3,5- 7 кВт теплової енергії. Так визначається ККД, або коефіцієнт 

перетворення теплового насосу. Основне правило - якщо меншою буде різниця 

температур між вхідною та вихідною температурою теплоносія в системі 

споживання, тем менше треба затратити енергії компресору теплового насосу 

для нагріву теплоносія до потрібної температури. Коефіцієнт корисної дії 

теплового насоса (ТН) найвищий при використанні ТН в низькотемпературних 

системах опалення - системах з теплими підлогами чи фанкойлами, або з 

радіаторами, розрахованими на знижену температуру подачі. 

Теплові насоси в холодну пору року опалюють приміщення, а в теплу 

пору року використовуються для охолодження повітря в будинку. В такому 

випадку тепло з повітря приміщень будинку забирається та передається назад у 
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землю, повітря чи у водоймище. Багатофункційність використання є однією з 

найважливіших переваг теплових насосів. 

На сьогоднішній день теплові насоси - геотермальні, повітряні чи водяні, 

є найбільш ефективним, екологічним та енергозберігаючим видом 

теплотехнічного обладнання, що використовується для опалення, 

кондиціонування приміщень та гарячого водопостачання. Навіть в умовах 

відсутності державної підтримки та стимулювання впровадження такої 

енергоефективної техніки для населення України, при високих первинних 

інвестиціях, реальних кращих за теплові насоси альтернатив на сьогоднішній 

день не існує. Ціни на теплові насоси в зв'язку зі зростанням темпів їх 

використання та все більшою популярністю в світі, знижуються. 

Література: 

1. Мацеватий Ю.М., Чиркин Н. Б., Клепанда А. С. Об использовании 

теплових насосов в мире и что тормозит их широкое применение в Украине// 

Энгергосбережение • Энгенргетика • Эннергоаудит. 2014. №2 (120). С.2-17]. 

2. https://www.viessmann.ua/uk/zhytlovi-budynky/jaka-opaliuvalna-

systema/teplovi-nasosy.html 
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Стальные вертикальные цилиндрические резервуары (РВС) широко 

применяются в нефтяной промышленности для хранения нефти и 

нефтепродуктов. Такие конструкции относятся к категории особо 

ответственных объектов, разрушения или аварии которых влекут за собой не 

только материальный ущерб, во много раз превышающий себестоимость, но и 

проблемы экологического характера. Поэтому по-прежнему остаются весьма 

актуальными более глубокое изучение работы РВС и уточнение методики их 

расчета. Одним из наиболее ответственных улов таких конструкций является 

уторный узел – место соединения цилиндрической стенки с плоским днищем. 

Методики расчета данного узла детально разработаны и апробированы на 

типовых сериях конструкций РВС. Тем не менее, в последнее время в практике 

проектирования все чаще встречаются случаи, когда основные геометрические 

параметры отличаются от типовых решений. В следствие чего возникают новые 

особенности работы уторного узла, а значит, появляется необходимость 

применения иных подходов к расчету. 

Исследованиям напряженно-деформированного состояния (НДС) 

уторного узла посвящено большое количество работ, но, несмотря на это, 

целый ряд вопросов, связанных с работой узла в различных условиях, и по 

сегодняшний день остаются открытыми. Для типовых конструктивных 

решений РВС (в основном здесь важно соотношение высоты и диаметра) общее 

напряженное состояние в окрестности данного конструктивного узла даже при 

максимальных нагрузках (при максимальных уровнях наполнения резервуара 

хранимым продуктом) характеризуется общим недонапряжением. Именно 

поэтому расчету данного узла не уделяется должного внимания в нормативных 

документах. Однако в последнее время все чаще резервуары рассматриваемого 

типа проектируются с существенно большей высотой стенки и с существенно 

большей величиной внутреннего давления (см., например, [11]). В этих случаях 

появляется реальная опасность возникновения ранее не анализируемых видов 

предельных состояний (ПС). К таким видам относятся ПС, связанные с 

переходом из упругой стадии работы в упругопластическую, а также 
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возникновением внутреннего или внешнего отрывов днища от основания. 

Можно отметить, что принципиальная возможность возникновения подобных 

эффектов уже рассматривалась в технической литературе [1; 4 – 7; 10], однако 

во всех этих работах анализ имел только постановочный характер. 

Примечательно, что и в исследованиях НДС уторного узла с использованием 

численных методов [2; 3; 8] работу узла сопряжения анализируется с 

традиционно применяемым допущением двухсторонней связи днища с 

основанием и поэтому они также не дают ответа на поставленные выше 

вопросы и один из важнейших вопросов о количественной оценке деформаций 

оставался за пределами внимания авторов. 

В данной работе анализ возможных видов ПС уторного узла РВС 

проводится с учетом односторонней связи днища с основанием. Днище 

рассматривается как круглая пластинка, опертая на упругое основание. 

Указанных два очевидных фактора трудно учесть в инженерных расчетах и 

поэтому до сих пор они выполняются на допущениях двухсторонней связи 

днища-балки с упругим основанием. Справедливости ради следует указать, что, 

как показывает проведенный авторами анализ [8, 9] в обычных исполнениях 

РВС погрешность от указанных допущений получается незначительной (не 

более 5 – 15 %), но если говорить о возможном более широком спектре 

возможных решений РВС, см. выше, то, очевидно, что расчетные оценки 

прочности нужно выполнять в более точной постановке. 

В данной статье рассматривается зависимость основных компонентов 

НДС в уторном узле резервуара при физически нелинейной работе стали. 

Количественная оценка величины возможных пластических деформаций, 

соответствующих условию: 

WRWRM yycef 2.1   

осуществлялись применительно к резервуару с соотношением радиуса к 

толщине стенки 1100
t

r , что соответствует соответствующим типовому 

решению РВС объемом 20000 м
3
, расположенного на мягком и жестком 
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основаниях с коэффициентами постели 05.01C  кН/см
3
 и 151C  кН/см

3
 

соответственно. При этом максимально возможная высота налива продукта 

(вода) принималась такой, чтобы диапазон возможных значений изгибающего 

момента в точках сопряжения стенки с днищем при различных уровнях 

наполнения резервуара включал в себя значения efMM  . Можно сразу сказать, 

что требуемое для достижения ПС уторного узла, значение высоты наполнения 

явно превышало значение высоты стенки, принятое в типовом решении РВС. 

С целью обобщения данных результаты расчетов представлены в виде 

зависимостей относительных величин: 

TH

H
H * ; 

Tm

m
m 0*  , 

где: H – уровень заполнения резервуара хранимым продуктом; TH – 

высота уровня хранимого продукта, определяемая по формуле: 
r

t
H стT

T








, 

т. е. это высота, при которой мембранные напряжения на уровне точек 

сопряжения стенки с днищем 0  будут равны пределу текучести T , т. е. 

T
T

r

tH



 


0 ; 0m  – величина изгибающего момента в точках сопряжения; 

6

2t
m T

T


 . 

По результатам расчетов были построены графики зависимостей, 

представленные на рис. 1 – 2. 

 

Рис. 1. Зависимость деформаций стенки от высоты заполнения резервуара  

εт 

0

0,5

1

1,5

2

0 0,5 1 1,5 2

Н* 

ε, % 

Линейный расчет Нелинейный расчет 

1 – С1=0,05 кН/см3 

2 – С1=25 кН/см3 

2 2 1 1 
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Рис. 2. Зависимость деформаций днища от высоты заполнения резервуара  

Значения деформаций, представленные на графиках, соответствуют 

точке, находящейся на расстоянии 0,5 см от точки соединения стенки и днища 

на внутренних их поверхностях. При взятом соотношении толщин окрайков и 

стенки 8.0
ст

дн

t
t  очевидно, что пластические деформации сначала будут 

возникать в металле окрайков. Такие пластические деформации возникают при 

образовании скрытого отрыва днища от основания и, следовательно, 

увеличении в несколько раз изгибающего момента уторной зоне. Это приводит 

к изменению НДС узла сопряжения стенки и днища. С точки зрения 

проектирования резервуаров, следует пересмотреть соотношение толщин 

днища и стенки для частных случает проектов, а также снизить запас 

прочности, заложенный в коэффициенте с . 
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ВПЛИВ ПЛАСТИФІКУЮЧИХ ДОБАВОК НА МІЦНІСТЬ 

ВАЖКОГО БЕТОНУ 

Постановка проблеми. Сьогодні, вдосконалення технології виробництва 

збірного і монолітного залізобетону тісно пов'язане із застосуванням різних 

модіфікуючих добавок. Багато технічних завдань ефективно вирішується за 

рахунок використання поверхнево-активних добавок з високим 

водоредукуючим ефектом, зокрема, пластифікаторів на основі модифікованого 

полікарбоксилату, що дозволяє істотно підвищити показники найважливіших 

експлуатаційних властивостей бетонів, таких як міцність, морозостійкість, 

водонепроникність, стійкість до корозії [1, 2, 3]. До того ж зменшенням 

кількості використовуваного цементу можна отримати відчутний техніко-

економічний ефект, до чого прагнуть всі будівельні компанії. Зниження витрати 

цементу в будівництві тільки на один відсоток складе економію близько 1 млн. 

тонн цементного клінкеру в рік. 

Поширення в Україні високоефективних імпортних модифікаторів 
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стримується їх високою вартістю. Перед сучасним споживачем стоїть проблема 

вибору того чи іншого виду модифікатора. 

Аналіз  останніх досліджень і публікацій. Будівельна індустрія 

безперервно пропонує нові типи хімічних добавок для бетонів з покращеними 

властивостями. На українському ринку будівельних матеріалів пропонуються 

модифікатори, представлені компаніями: «Вест-Інвест Груп», ТОВ «ТВК 

Байріс», Enaspol a. s., компанія «Полімер Строй» - офіційний представник 

заводу-виробника CHRYSO і рядом інших. Для правильного вибору добавок з 

числа пропонованих необхідні коректні порівняльні випробування в бетонах з 

використанням місцевої сировинної бази. Значну цінність при цьому 

представляє інформація, що стосується кінетики твердіння модифікованих 

бетонів, що впливає на якість бетонування і темпи будівництва. 

Метою даної роботи є порівняльний аналіз міцності важкого бетону, 

модифікованого різними видами пластифікуючих добавок. 

З огляду на сказане вище, завданням роботи є дослідження впливу вмісту 

модифікуючих добавок на міцність важкого бетону. 

Основна частина. Проведено дослідження впливу вмісту 

пластифікуючої добавки Вестпласт Т-1Р (лігносульфонат модіфікованій 

полікарбоксілатом) і добавки CHRYSO Fluid Premia 196, на міцність важкого 

бетону. В якості в'яжучого застосовувався цемент М-400, вміст якого в бетонах 

складав 420 кг на 1 м
3
 бетону. Як крупний заповнювач застосовувався 

доломітовий щебінь фракції 5-20 мм з маркою по подрібнюваності М1200. Як 

дрібний заповнювач застосовувався природний дрібнозернистий пісок з 

модулем крупності, рівним Мк = 1,6. Добавки вводилися в бетон з останньою 

1/3 частиною води замішування. Зміст суперпластифікаторів в бетоні 

варіювалося в різних частках від маси цементу згідно з представленими 

виробниками рекомендаціями. З рівнорухливих бетонних сумішей 

формувалися зразки-куби розмірами 100 × 100 × 100 мм і випробовувалися на 

стиск у віці 3, 7 і 28 діб зберігання в нормальних умовах. 
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Аналіз результатів показує, що обидві добавки практично дають 

однаковий результат, а саме: 

При зменшенні кількості цементу М-400 на 1 м
3
 бетонної суміші з 470 кг 

до 420 кг (різниця 50 кг цементу) міцність бетону збільшується на 30-50 кг/см
2
 і 

досягає 260-275 кг/см
2
. Прогрів залізобетону також зменшується на 1-1,5 

години в залежності від температури повітря. Розхід добавки на 1 м
3
 бетонної 

суміші складає 0,3 % від маси цементу, тобто 1,5 кг. Враховуючи вартість 

добавок, з яких перша становить 19 грн/кг, друга – 42 грн/кг було впроваджено 

у виробництво добавку Вестпласт Т-1Р. 

Виходячи з ціни цементу М-400 і ціни добавки Вестпласт Т-1Р - 19 грн/кг 

економічний ефект від її впровадження становить 46 грн. на 1 м
3
. 

Висновки. Міцність бетону при однаковій витраті добавок Вестпласт Т-

1Р і CHRYSO Fluid Premia 196 збільшується практично однаково, прогрів 

залізобетону також зменшується практично однаково, але враховуючи вартість 

добавки Вестпласт Т-1Р, впровадження її у виробництво дає економічний ефект 

у розмірі 46 грн. на 1 м
3
. 

Література: 
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О.В., Лешканов А.Ю., Смирнов А.О.  // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 4. - Режим доступу до журн.: www.science-

education.ru/118-14082. 

2. Изотов В.С. Химические добавки для модификации бетона / .Изотов 
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м. Кривий Ріг, Україна 

Процес згоряння палива у двигунах внутрішнього згоряння (ДВЗ) 

проходить недостатньо ефективно. Це обумовлено тим, що приблизно чверть 

палива догорає у системі вихлопу і виходить з відпрацьованими газами, також 

великий відсоток припадає на теплові та механічні втрати. 

Коефіцієнт корисної дії сучасного двигуна внутрішнього згоряння на 

бензині складає приблизно 25 %, максимум – 39% [1]. 

На теперішній час розроблено ряд методів інтенсифікації роботи ДВЗ [2]. 

У роботі [3] запропоновано здійснювати приск палива через спеціальні 

форсунки безпосередньо до камери згоряння ДВЗ в момент найвищого 

стиснення повітря у відповідній камері згоряння, з наступним електроіскровим 

запалюванням. Основними недоліками такого способу є ускладнення 

конструкції ДВЗ, недосконалість загоряння паливо-повітряної суміші 

звичайним електроіскровим способом. Відома пропозиція по впливу сильним 

електричним полем на паливо-повітряну суміш в камерах згоряння циліндрів 

ДВЗ. Недоліками даного способу є недостатня ефективність впливу 

електричного поля на горіння та повноту згоряння, необхідність потужних 

джерел енергії. Також пропонується досягти інтенсифікації горіння палива 

іонізацією повітря. Недоліками такого способу є складність конструкції та 

необхідність застосування дороговартісних струмопровідних матеріалів. Спосіб 

магнітної обробки палива потужними магнітами, що на молеку-лярному рівні 
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частково змінює його структуру, і сприяє кращому згорянню є ще одною 

пропозицією до підвищення інтенсивності згоряння палива. Його недоліками є 

складна і дорого вартісна конструкція приладу. 

Для усунення зазначених недоліків доцільно розробити систему, яка 

дозволить інтенсифікувати згоряння палива, збільшити потужність та знизити 

рівень викидів шкідливих речовин ДВЗ, що обумовлює актуальність роботи. 

Мета роботи: удосконалення електролізної установки двигуна 

внутрішнього згоряння шляхом застосування регулятору продуктивності 

вироблення газу на базі широтно-імпульсного перетворювача. 

Викладення основних результатів 

Спрощено електролізер представляє собою корпус, в який вмонтовано 

два чи більше електродів. Всередині знаходиться електроліт. При подачі 

електричного струму на пластини відбувається розкладання розчину на 

складові. При цьому позитивно заряджені іони направляються до негативно 

зарядженого електроду. 

При проходженні струму між електродами утворюються пузирі кисню і 

водню, тобто газоподібна речовина, при цьому збільшується внутрішній тиск в 

резервуарі. Ефективність виділення газу залежить від площі пластин, їх 

кількості, електроліту між ними та величини струму, що на них подається. 

Утворений газ виходить по трубці з верхньої частини електролізера і 

направляється в окрему ємність, що називається барботером і представляє 

собою водяний затвор. Потрапляючи в нижню частину барботеру газ 

відділяється від піни і піднімається над рівнем води, звідки проходить через 

фільтр для уловлювання вологи та зворотній, після чого представляє собою 

готовий до споживання газ. 

При збірці дослідного зразка електролізера використовувались наступні 

матеріали: корпус фільтру для очищення води з кришкою; листи нержавіючої 

сталі; пластикові гвинти з фіксаторами; пластикові шайби; провід мідний в 

полівінілхлоридній ізоляції; слот для автомобільного запобіжника; 

автомобільний запобіжник з плавкою вставкою, розрахованою на струм 30 А. 
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Для збірки електролізера лист нержавіючої сталі було розпиляно на 

прямокутні листи висотою 220 мм і шириною 56-70 мм. При цьому більші 

пластини знаходяться в центрі, менші – по боках конструкції. Товщина 

металевих пластин – 1,5 мм, дистанція між пластинами – 2,5 мм. Далі пластини 

закріпили на пластикових бовтах через просвердлені чотири отвори в кожній 

пластині. Відсутність електричного контакту між пластинами забезпечують 

пластикові шайби, які закріплюються між пластинами на пластикових бовтах. 

Після збірки всіх пластин в єдину конструкцію шляхом зварювання на кінцях 

листів було закріплено дві прямокутні пластини з нержавіючої сталі, що 

забезпечили електричне з’єднання для підведення живлення струмом до 

пластин. Конструкцію було поміщено в пластиковий корпус.  

Конструкція складається з 12 пластин з нержавіючої сталі, електричне 

з’єднання яких виглядає наступним чином: +-+-+-... Живлення пластин 

відбувається постійним струмом, напругою 12 В, підведення до електролізера 

здійснюється мідним проводом. 

Пластини в зборі та прототип електролізеру наведені на рисунку 1. 

              а)            б)    

Рисунок 1: а) пластини в зборі; б) прототип електролізеру 

В якості електроліту для електролізера використовується дистильована 

вода з гідроксидом калію (КОН) або гідроксидом натрію (NaОН). 

Для відділення пари від газу після його утворення у електролізній 

установці використовується барботер – ємність з водою всередині і представляє 
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собою водяний затвор. Водневий газ після відділення від пари засмоктується 

розрідженням до колектора і далі в циліндри двигуна. 

Найпростіший спосіб підключення електролізера – через реле. Проте в 

такому випадку енергія буде напряму споживатися з бортової мережі авто. Як 

наслідок відбудеться зниження напруги, внаслідок чого для її вирівнювання 

реле-регулятор згенерує сигнал на збільшення збудження генератора, що 

призведе до збільшення витрати пального. Крім цього в такому випадку не буде 

можливості регулювання кількості газу, що виробляється. Для ефективної 

роботи електролізера необхідним елементом є широтно-імпульсний регулятор 

(ШІР), що представляє собою електронний пристрій з мікроконтролером, що 

керує ключем (транзистором) у відповідності до обертів ДВЗ. 

Широтно-імпульсне регулювання представляє собою імпульсний сигнал 

постійної частоти і відношення довжини імпульсу до періоду його слідування, 

що створює можливість формування сигналу необхідної форми. 

Основною перевагою імпульсних регуляторів такого типу є високий 

коефіцієнт корисної дії, який досягається за рахунок роботи силових 

перетворювачів у ключовому режимі. Тобто в такому виконанні силовий 

перетворювач працює в режимі ключа – тиристор або повністю закритий, при 

цьому струм через нього практично не протікає, або відкритий таким чином, що 

опір його каналу мінімальний, при цьому відповідно падіння напруги 

мінімальне. В обох випадках потужність, що виділяється на ключі значно 

менша за потужність навантаження. При цьому для забезпечення навантаження 

середньою напругою, імпульсний сигнал згладжується LC-фільтром, який 

обирається з урахуванням частоти роботи ШІР та в залежності від характеру 

навантаження. В даній системі контролер не просто формує послідовність 

імпульсів певної частоти, але і підтримує необхідний рівень сигналу, що 

подається на електролізер в залежності від обертів двигуна.  

В розробленій схемі функція широтно-імпульсного регулювання 

реалізована використанням модуля ССР (Capture/Comparate/PWM – 

захоплення/порівняння/ШІМ) [4] на базі РІС-контролеру РІС16F876A-I/SP [5].  
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Для проектування прототипу друкованої плати широтно-імпульсного 

регулятора використовувалась  програма для електричних схем «P-CAD». 

Друкована плата ШІР в програмі P-CAD представлена на рисунку 2. 

 

Рисунок 2: Прототип друкованої плати ШІР в середовищі P-CAD 

Висновок 

Під час роботи було розроблено електролізну установку з широтно-

імпульсним регулюванням кількості виробляємого газу в залежності від 

частоти обертання валу двигуна, що дозволяє покращити характеристики ДВЗ. 

Зібрано прототип електролізної установки, розроблено і розпочато збірку 

прототипу плати широтно-імпульсного регулятора. 

Наступні дослідження будуть посвячені експериментальним 

випробуванням, порівнянню ефективності та додаткових характеристик 

запропонованого способу інтенсифікації згоряння палива з існуючими. 
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Український державний хіміко-технологічний університет 

м. Дніпро, Україна 

Забруднення води важкими металами дуже небезпечно для організму 

людини і навколишнього середовища. Тому вилучення та видалення важких 

металів з води має важливе значення і набуває все більшої уваги всього світу. 

Існують різноманітні методи очистки стічних вод. Використання сорбентів 

вважається особливо конкурентоспроможним і ефективним способом 

видалення важких металів. Тому, метою даної роботи є отримання 

гранульованого сорбенту з високою адсорбційною ємністю і пористістю. 

В якості адсорбенту в даній роботі використовували гідроксид заліза. 

Носієм для гідроксиду заліза було обрано діатоміт, який є широко відомим 

компонентом для різноманітних адсорбційних систем [1-3]. Для отримання 

гранул використовували альгінат кальцію [4-6] . 

На першому етапі роботи було отримано гранульований альгінат кальцію 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Гранули альгінату кальцію 

Вологі гранули мали середній діаметр близько 3,5 мм, а після 

висушування - 1,6 мм.  

В якості наповнювача ми вибрали природний діатоміт, що має розвинену 

поверхню та може використовуватись як носій активної адсорбуючої речовини. 

Показано, що збільшення вмісту діатоміту призводить до закономірного 

збільшення розміру гранул (рис. 2).  

  

Рис. 2. Гранули альгінату кальцію з діатомітом 

Для надання гранулам альгінат-діатоміт адсорбційних властивостей були 

отримані гранули з діатомітом і з нанесеним на нього адсорбентом. В якості 

активної адсорбційної речовини були обрані сполуки заліза Fe3O4, Fe(OH)2, 

Fe(OH)3. 9 (рис. 3). 
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Рис.3 Фото гранул з нанесеним Fe3O4 

Важливою характеристикою адсорбентів є їх міцність. Проведені 

дослідження міцності гранул в залежності від вмісту діатоміту (рис.1). 

Показано, що збільшення вмісту твердої фази призводить до закономірного 

збільшення міцності гранул.  

 

Рис. 4. Залежність міцності альгінат-діатомітових гранул від вмісту 

діатоміту [СаCl2 = 0,024 моль/л]. Діаметр сопла, мм: ♦ - 15, ■ – 30, ▲ – 35. 
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2+ 
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перемішування адсорбенту з розчином Pb(NO3)2 протягом 36 годин наведені на 
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Рис. 5. Кількість адсорбованого Pb
2+

 в залежності від часу адсорбції. ♦ - 

діатоміт - Fe3О4, ■ – діатоміт - Fe(OH)2 , ▲ – діатоміт - Fe(OH)3  

Настання адсорбційної рівноваги відбувається через 30-36 годин для всіх 

видів активного адсорбційного шару. З отриманих даних можна зробити 

висновок, що максимальна ємність спостерігається для адсорбенту з Fe(OH)2 

нанесеним на діатоміт. 
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 м. Київ, Україна 

Спочатку необхідно розуміти, що підбір світлодіодної лампи для заміни 

люмінесцентної не правильно проводити порівнянням параметра світлового 

потоку (вимірюється в люменах) від лампи. Особливості світла від світлодіода, 

вимагають аналізу та інших параметрів. Технологія отримання і 

характеристики світла у розглянутих приладів різні, тому порівнювати їх тільки 

по одному світловому потоку неправильно. 

Взагалі-то, кінцевий параметр, який повинен цікавити нас при виборі 

світильника освітленість (вимірюється люксах) для визначення освітленості від 
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люмінесцентної лампи необхідно розуміти ряд деталей, такі як втрати 

світлового потоку в світильнику, характеристики освітлюваних предметів, 

геометрія приміщення та інші. Для розрахунку освітленості від світлодіодної 

лампи використовують такі ж  характеристики, але з урахуванням особливостей 

роботи світлодіода ці параметри мають інше значення. Іншими словами, в 

одному й тому світильнику світлодіодна лампа з меншою кількістю люмен, як 

правило, буде освітлювати наш робочий простір краще, ніж люмінесцентна 

лампа [1]. 

Нижче наведені світлодіодні аналоги для заміни поширених 

люмінесцентних ламп. 

 Найменування 

моделі 

Світловий потік, лм. Споживана 

електрична 

потужність, Вт. 

Заміна люміне-

сцентної лампи 

потужністю, Вт. 

(орієнтовно) 

PW0052 900 9 18 (21,5) 

PW0055 1180 13 30 (35) 

PW0057 1620 18 36 (42) 

PW0059 1900 22 58 (68) 

 

Сьогодні широко використовуються люмінесцентні лампи типу Т8, Т10 з 

підключенням типу G13 (відстань між контактами 13 мм) лампи такого типу 

бувають довжиною 60. 90, 120 і 150 см. Розміри світлодіодних ламп повністю 

повторюють розміри люмінесцентних ламп тому для їх заміни не потрібні 

спеціальні світильники , а їх установку можна проводити в уже наявні. 

Особливість установки світлодіодної лампи в світильник звичайної 

люмінесцентної лампи в тому, що для роботи світлодіодної  лампи не потрібен 

пускорегулюючі апарати (ПРА) тобто ПРА необхідно вимкнути із сеті. 

Для роботи світлодіодним лампи просто необхідно подати напругу 

живлення до її виводів: 
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Нижче наведені способи вимкнення ПРА. 

Для електричної схеми з ПРА, забраної з магнітним баластом та 

стартером                                                                    

 

Необхідно: видалити стартер; накоротко замкнути баласт: якщо є конденсатор, 

вимкнути його. 

Для електричної схеми з електронним ПРА 

 

Необхідно: видалити електронний блок ПРА. 

Розрахунок періоду окупності - зменшення споживання електроенергії: 
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За даними Київенерго станом на 1 вересня 2018 р. вартість 1-го кВт/год 

для II класу напруги до 27,5 кВ - 1,90 грн. [2] 

Витрати на електроенергію в день при використанні світильника на 4-х 

люмінесцентних лампах 60 см: 1,90 грн. / кВт * год * 0,072 кВт * 8 год = 1,09 

грн. з ПДВ. 

Витрати на електроенергію в день при використанні світильника на 4-х 

світлодіодних лампах 60 см: 1,90 грн. / кВт * год * 0,040кВт * 8 год = 0,608 грн. 

з ПДВ. 

Економія вартості електроенергії, при використанні світильника на 4-х 

світлодіодних лампах - 0,482 грн. / день. 

Література: 
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Гуменюк, Бивойно Т. П., Денисова Н. М. та інші] 
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Одним из важных показателей работы кислородных конвертеров является 

стойкость его футеровки, в том числе и огнеупоров цилиндрической части 

футеровки стен агрегатов выше уровня расплава.  

Главными причинами пониженной стойкости футеровки стен 

конвертеров является постоянная работа огнеупоров в термонапряжѐнном 

состоянии из-за воздействия на их рабочую поверхность агрессивной 

высокотемпературной газовой среды и охлаждения их противоположной 

поверхности в районе кожуха агрегата. Кроме того, футеровка стен конвертера 

выше уровня расплава подвержена частым теплосменам в результате того, что 

периоды охлаждения огнеупоров сменяются периодами их нагрева 

(межплавочные простои и завалка лома, затем – заливка чугуна) или наоборот 

(продувка расплава и выпуск металла, а затем – межплавочные простои 

агрегата и завалка лома). При этих условиях в теле огнеупоpов футеровки стен 

конвертера возникают термические напряжения [1], связанные с наличием 

осевого градиента температур, характерного для всех теплотехнических 

агрегатов [2, 3]. Это приводит к послойному скалыванию огнеупоров, 

возникновению в них трещин, срабатыванию футеровки и, как следствие, к 

снижению стойкости стен конвертеров. Поэтому проблема увеличения 

стойкости огнеупоров цилиндрической части футеровки конвертеров, в том 

числе и выше уровня расплава, всегда являлась и является актуальной.  

Одним из важнейших достижений недавнего прошлого в конвертерной 

технологии выплавки стали явилась разработка и внедрение ресурсо- и 

энергосберегающей технологии горячих ремонтов футеровки агрегатов – 

нанесение защитного шлакового гарнисажа на периклазоуглеродистую 

футеровку конвертеров путѐм раздувки азотными струями в полости агрегата 

специально подготовленного конечного шлака [4, 5]. Применение технологии 

ошлаковывания футеровки конвертера позволяет защитить огнеупоры стен от 

износа и разрушения в результате устранения механического воздействия 

металлического лома и струи расплава на огнеупоры стен конвертера при 

загрузке шихты и заливке чугуна в агрегат, а так же контакта огнеупоров стен с 
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агрессивной высокотемпературной газовой средой в ходе окислительного 

рафинирования расплава за счѐт формирования на их рабочей поверхности слоя 

дополнительного гарнисажного покрытия из шлака (однако, одновременно с 

этим, гарнисажный слоя шлака уменьшает объѐм рабочего пространства 

агрегата, отрицательно влияя на его производительность).  

В связи с широким распространением в мире высокоэффективных 

технологий ошлаковывания футеровки конвертера актуальным вопросом 

является изучение термонапряжѐнного состояния стен кислородного 

конвертера выше уровня расплава при работе агрегата с ошлакованием 

футеровки и без такового с целью досконального изучения влияния различных 

факторов на стойкость огнеупоров стен конвертеров и максимального 

продления «живучести» защитного шлакового гарнисажа на них. 

Для упрощения экспериментальных работ по исследованию данного 

вопроса авторами работы на основе разработанной ими ранее математической 

модели [6] тепловой работы стен кислородного конвертера выше уровня 

расплава по ходу продувки, учитывающей наличие на них слоя намороженного 

шлакового гарнисажа, разработана математическая модель термонапряжѐнного 

состояния огнеупоров стен кислородного конвертера выше уровня расплава, 

также учитывающая наличие гарнисажного покрытия на них [7]. 

Данная математическая модель [7] предусматривает совместное решение 

дифференциального уравнения Фурье и уравнения Гука: 

– распределение температур и температурных градиентов в расчѐтной 

области (по толщине цилиндрической стенки конвертера, состоящей из 

следующих расчѐтных областей: «шлаковый гарнисаж» + «огнеупорный 

материал рабочего слоя футеровки» + «огнеупорный материал арматурного 

слоя футеровки» + «кожух конвертера») описывается одномерным уравнением 

теплопроводности в цилиндрических координатах [8]:  

     
0,Rx)(z,

dx

,xdt

x

1

x

,xt
)x,t(

,xt
)x,t(c)х,t( к2

2














 










 ; 



31 
 

(1) 

– значения напряжений, вызванных температурным воздействием, 

определены по уравнению Гука [2] из теории термоупругости при ограничении 

расширения по одному направлению (по толщине стенки конвертера) на 

основании допущения о чисто упругом поведении огнеупорного материала, 

постоянстве его упругих характеристик (Е,  ) и при предположении об 

отсутствии внешних нагрузок на огнеупорный материал: 

tE                                                         (2) 

В уравнениях (1) и (2): t(х,τ) – температура, как функция текущих 

координаты x и времени продувки τ, °С; ρ(t,х), с(t,х), λ(t,х) – плотность, кг/м
3
, 

теплоѐмкость, Дж/(кг·°С), теплопроводность, Вт/(м·°С), материала, как 

функции текущих температуры t и координаты х; Rк – наружный радиус кожуха 

конвертера (наружный радиус агрегата), м; Е – модуль упругости (Юнга), 

Н/мм
2
;   – температурный коэффициент линейного расширения, °С

-1
; t  – 

градиент температур, °С;   – термическое напряжение по толщине стены 

конвертера, МПа. 

Решается задача Стефана с подвижной границей раздела твѐрдого и 

жидкого шлака )(z   с граничными условиями I, III и IV родов.  

Граничные условия. Поверхность кожуха стен конвертера обменивается 

теплом с окружающей его атмосферой посредством излучения и свободной 

конвекции. Между кожухом конвертера и арматурным слоем футеровки стен, 

арматурным и рабочим слоями футеровки, рабочим слоем футеровки стен и 

шлаковым гарнисажем существует идеальный тепловой контакт, т.е. на 

границах соприкосновения указанных материалов заданы условия сопряжения. 

На рабочей поверхности шлакового гарнисажа происходит конвективный 

теплообмен слоя шлака с отходящим конвертерным газом. Моделью 

учитывается полное оплавление защитного шлакового гарнисажа (в случае 

нагрева гарнисажа до его температуры плавления) с оголением поверхности 

футеровки стен конвертера. При этом, на рабочей поверхности футеровки стен 
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происходит конвективный теплообмен огнеупора с расплавом, а также 

принимается, что футеровка не изнашивается (не оплавляется) в результате еѐ 

контакта с ванной, так как задача исследования процесса срабатывания 

футеровки в данной задаче не ставится.  

Начальное поле температур по толщине футеровки цилиндрической 

стенки конвертера задаѐтся в соответствии с требованиями технологической 

инструкции, при этом )0(z  = 0Z  (где 0Z  – первоначальный размер слоя 

гарнисажа, м). 

Задача решена методом контрольного объѐма [9]. Для расчѐта размеров 

движущихся границ плавления шлакового покрытия применѐн численный 

метод Дюзимберре [9, 10]. Аппроксимация уравнения теплопроводности (1) в 

его конечно-разностный аналог выполнена по явной разностной схеме расчѐтов 

[11]. Разработанная математическая модель написана на алгоритмическом 

языке Borland Delphi 7. 

Даная модель при реализации еѐ на компьютере позволила получить 

информацию о влиянии вида огнеупорного материала стенки конвертера, еѐ 

толщины и параметров (начальной высоты и температуры плавления) 

защитного гарнисажного слоя в любой момент процесса конвертирования 

(завалки лома, заливки чугуна, продувки расплава или межплавочных простоев 

агрегата) на величину термических напряжений, возникающих в теле 

огнеупорного материала, которыми футеруются стены кислородного 

конвертера. 

Для промышленных конвертеров выданы рекомендации относительно 

параметров шлакового покрытия с целью эффективной защиты футеровки стен 

конвертеров за счѐт максимально возможного снижения температурных 

напряжений в их огнеупорном материале при минимально необходимой 

толщине шлакового покрытия с целью минимизации снижения объѐма 

рабочего пространства агрегатов. 

Установлено, что снижение температурного градиента и получение более 

равномерного температурного поля в футеровке стен конвертера приведѐт к 
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снижению термических напряжений, возникающих в ней, вследствие 

нагревания шлакового гарнисажа, который будет предохранять от нагрева 

высокотемпературным газом, отходящим из конвертера, огнеупорную 

футеровку его стен выше уровня расплава. Это позволит в ходе продувки 

избежать вероятности появления трещин внутри футеровки стен в результате 

снижения растягиваюших (+) напряжений, и вероятности скалывания 

огнеупора на рабочей поверхности футеровки в результате снижения 

напряжений сдвига, а при простоях конвертера – избежать возникновения 

трещин на поверхности футеровки, приводящих к срабатыванию рабочего слоя 

футеровки путѐм его скалывания, вызванного сжимающими (–) напряжениями. 
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Останнє десятиріччя характеризується не тільки радикальною зміною 

соціально-економічного середовища, в якому функціонують українські 

підприємства і організації всіх форм власності, а й стійкою тенденцією 

розвитку інформатизації процесів управління. 
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Необхідність діяти в умовах ринкової економіки, все, що загострюється. 

Товаровиробники висувають підвищені вимоги до професійних якостей 

фахівців і  керівників за результати і наслідки прийнятих рішень. Надзвичайно 

актуальними стають облік тимчасового чинника і організація аналізу 

матеріальних, товарних, фінансових потоків, пошук обґрунтованих рішень в 

регулюванні виробничо-господарських і фінансових ситуацій. 

Впровадження в управлінську діяльність дослідницького підходу 

базується на застосуванні сучасних досягнень в області інформаційних 

технологій, що забезпечують повноту, своєчасність інформаційного 

відображення керованих процесів, можливість їх моделювання, аналізу, 

прогнозування. Дослідницький підхід, який лежить в основі менеджменту, 

однаково притаманний як федеральним, регіональним, місцевим органам 

управління, так і підприємствам, фірмам, корпораціям, які проводять 

інжинірингові дослідження і реінжиніринг організаційних структур, тісно 

пов'язуючи їх з проектованими бізнес-процесами, домагаючись при цьому 

реального виграшу в часі і економічного ефекту. 

Інформаційна система управління - сукупність інформації, економіко-

математичних методів і моделей, технічних, програмних, інших технологічних 

засобів, призначена для обробки інформації та прийняття управлінських 

рішень. 

Інформаційна система управління повинна вирішувати поточні завдання 

стратегічного і тактичного планування, бухгалтерського обліку та оперативного 

управління фірмою. Багатооблікові завдання (бухгалтерського і матеріального 

обліку, податкового планування, контролю і т. Д.) Вирішуються без додаткових 

витрат шляхом вторинної обробки даних оперативного управління. Облік є 

необхідним додатковим засобом контролю. Використовуючи оперативну 

інформацію, отриману в ході функціонування автоматизованої інформаційної 

системи, керівник може спланувати і збалансувати ресурси фірми (матеріальні, 

фінансові та кадрові), прорахувати і оцінити результати управлінських рішень, 

налагодити оперативне управління собівартістю продукції (товарів, послуг), 
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ходом виконання плану, використанням ресурсів і т. д. Інформаційні системи 

управління дозволяють: 

 підвищувати ступінь обґрунтованості прийнятих рішень за рахунок 

оперативного збору, передачі та обробки інформації; 

 забезпечувати своєчасність прийняття рішень по управлінню 

організацією в умовах ринкової економіки; 

 домагатися зростання ефективності управління за рахунок 

своєчасного надання необхідної інформації керівникам усіх рівнів управління з 

єдиного інформаційного фонду; 

 погоджувати рішення, що приймаються на різних рівнях управління 

і в різних структурних підрозділах; 

 за рахунок інформованості управлінського персоналу про поточний 

стан економічного об'єкта забезпечувати зростання продуктивності праці, 

скорочення невиробничих втрат і т. д.  

Класифікація інформаційних систем управління залежить від видів 

процесів управління, рівня управління, сфери функціонування економічного 

об'єкта і його організації, ступеня автоматизації управління. 

Основними класифікаційними ознаками автоматизованих інформаційних 

систем є: 

 рівень в системі державного управління; 

 область функціонування економічного об'єкта; 

 види процесів управління; 

 ступінь автоматизації інформаційних процесів. 

Відповідно до ознакою класифікації за рівнем державного управління 

автоматизовані інформаційні системи діляться на федеральні, територіальні 

(регіональні) і муніципальні ІС, які є інформаційними системами високого 

рівня ієрархії в управлінні. 
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ІС федерального значення вирішують завдання інформаційного 

обслуговування апарату адміністративного управління і функціонують у всіх 

регіонах країни. 

Територіальні (регіональні) ІС призначені для вирішення інформаційних 

завдань управління адміністративно-територіальними об'єктами, 

розташованими на конкретній території. 

Муніципальні ІС функціонують в органах місцевого самоврядування для 

інформаційного обслуговування фахівців і забезпечення обробки економічних, 

соціальних і господарських прогнозів, місцевих бюджетів, контролю і 

регулювання діяльності всіх ланок соціально-економічних областей міста, 

адміністративного району і т.д. 

Класифікація по області функціонування економічного об'єкта 

орієнтована на виробничо-господарську діяльність підприємств і організацій 

різного типу. До них відносяться автоматизовані інформаційні системи 

промисловості і сільського господарства, транспорту, зв'язку, банківські ІС і ін. 

Для кожного об'єкта управління потрібно передбачити автоматизовані 

робочі місця, відповідні їх функціональному призначенню. Однак принципи 

створення АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, 

ефективність.  

Відповідно до принципу системності АРМ слід розглядати як системи, 

структура яких визначається функціональним призначенням. 

В економіці розвинених країн значне місце займають малі підприємства і 

фірми, число яких за останній час значно збільшилася. Як показує світова 

практика, малі підприємства мають в порівнянні з великими низку переваг: 

 гнучкістю і оперативністю в діях; 

 легкої пристосовуваністю (адаптацією) до місцевих умов; 

 можливістю більш швидкої реалізації ідей; 

 високою оборотністю капіталу; 

 інтеграцією всіх господарських процесів зі збуту, матеріально-

технічного постачання в рамках тільки одного підприємства; 
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 невисокими витратами по управлінню, що характеризується досить 

простий організацією на такому підприємстві автоматизованої інформаційної 

технології управління. 

В умовах сучасних ринкових відносин широкий розвиток отримав 

великомасштабний бізнес, якому властиві форми організації, на основі 

об'єднання підприємств, фірм у сукупні структури. Це збірні асоціативні 

форми, до яких відносяться корпорації, господарські асоціації, концерни, 

холдингові компанії, консорціуми, конгломерати, синдикати, фінансово-

промислові групи і т. д. 

Сучасні підприємства і фірми представляють собою складні організаційні 

системи, окремі складові яких - основні і оборотні фонди, трудові та 

матеріальні ресурси і інші - постійно змінюються і знаходяться в складній 

взаємодії один з одним. Функціонування підприємств і організацій різного типу 

в умовах ринкової економіки поставило нові завдання щодо вдосконалення 

управлінської діяльності на основі комплексної автоматизації управління всіма 

виробничими і технологічними процесами, а також трудовими ресурсами. 

Ринкова економіка призводить до зростання обсягу та ускладнення 

завдань, що вирішуються в області організації виробництва, процесів 

планування та аналізу, фінансової роботи, зв'язків з постачальниками і 

споживачами продукції, оперативне управління якими неможливо без 

організації сучасної автоматизованої інформаційної системи. 

Основний висновок про перспективні напрямки розвитку корпоративних 

інформаційних систем такий: в майбутньому розвиток корпоративних 

інформаційних систем піде шляхом автоматизації робочих місць і застосування 

мережевих технологій обміну інформацією. 

Література: 

1. Корпоративні інформаційні системи: конспект лекцій / В.П. 

Яковлєв;СПбГТУРП. - СПб., 2015. - 117 с. 
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А.Г. Схиртладзе, С.І. Татаренко, С.Б. Путін. -Тамбов: Вид-во ФГБОУ ВПО 

«ТДТУ», 2012. - 144 с. -400 прим. - ISBN 978-5-8265-1114-5 

3. Трутнєв Д. Р. Архітектури інформаційних систем. Основи 

проектування: Навчальний посібник. - СПб .: НДУ ІТМО, 2012. - 66 с. 

4. Тарханова О.В. Корпоративні інформаційні системи: навчальний 

посібник для студентів спеціальності 230201 «Інформаційні системи і 
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2012. - 49 с. 
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ЗАХИСТ МЕТАЛІВ ВІД КОРОЗИВНОГО РУЙНУВАННЯ 

Пилипенко Т.М.,  

доцент кафедри фізичної хімії 

хіміко-технологічного факультету 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

КачоровськаО. П., 

старший викладач кафедри загальної та неорганічної хімії  

хіміко-технологічного факультету 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

На основі комплексу проведених досліджень сформульовано наукові 

принципи створення нових інгібіторів кислотної корозії металів та зроблено 

рекомендації щодо їх практичного застосування.  
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Встановлено, що для прояву в широкому діапазоні температур значної 

захисної дії до складу інгібіторів повинні входити: 

- функціональні групи (піридинієвий та ацильний фрагменти), які 

забезпечують як фізичну (специфічну), так і хімічну адсорбцію їх на металах за 

різних температур розчину; 

-  замісники, здатні підвищувати адсорбційну активність інгібіторів 

за рахунок електронного чи стеричного ефектів або ж брати безпосередню 

участь у процесі адсорбції (наприклад, -CH=CH-Ph,           -4-CH3OC6H4, -

NHC(O)NHPh, -2-Фурил-СН=СН-4-CH3OC6H4,                      -NHC(S)NHPh).                                                                                            

Згідно з моделями адсорбційних шарів у присутності інгібіторів, 

наявність в їх молекулах вказаних фрагментів та угрупувань дає можливість 

гальмування процесів кислотної корозії сталі [1, 2] за енергетично-блокуючим 

механізмом із перевагою енергетичного ефекту за кімнатної температури та 

значного блокуючого ефекту за підвищених температур розчину.  

При концентрації 0,5 – 2 г/л поліфункціональні інгібітори проявляють 

високу ефективність захисної дії (ступінь захисту (Z)) при корозії сталей в 

розчинах 20 – 30 % Н2SO4 (20 – 80 С, Z = 95,5 – 99,9 %), 10 – 20 % HCl (20 –           

40 С, Z = 94,8 – 97,9%) та гальмують сульфатнокислотну корозію цинку (20 С, 

Z = 93,4 – 97,5 %).       

За своїми характеристиками та ефективністю захисної дії нові інгібітори є 

екологічно безпечними, зручними у використанні, добре розчинними у 

кислотах. Вони не коагулюють, не висолюються, зберігають свою ефективність 

впродовж тривалого часу. Ці інгібітори доцільно використовувати при 

травленні складних деталей та інших виробів із вуглецевих сталей у розчинах 

сульфатної та хлоридної кислот, які в процесі експлуатації піддаються 

навантаженням чи нанесенню на них будь-яких покриттів. У разі довгого 

зберігання деталей на повітрі чи при наступному нанесенні на них 

лакофарбуючих покриттів можна рекомендувати інгібітори, що 

характеризуються високою післядією.  

Література: 
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НЕРУХОМІ ТОЧКИ В ПЕРЕСТАНОВКАХ 

Савчук А.Л., 

студентка факультету інформаційних систем, фізики та математики 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

Мета роботи. Встановлення деяких співвідношень для перестановок з 

нерухомими точками. 

Перестановкою порядку n називається набір чисел від 1 до   

розташованих в певному порядку, при чому в цьому наборі кожне число 

зустрічається рівно один раз. 

Позначають:  (
   
     

). 

 Носій перестановки       `````` це підмножина множини  , що 

визначається як     ( )  *     | ( )   +. 

 Нерухомою точкою перестановки   є будь-яка нерухома точка 

відображення      , тобто елемент множини *     | ( )   + . Множина 

всіх нерухомих точок перестановки   є доповненням її носія в  . 
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Число k називається нерухомою точкою перестановки  , якщо  ( )   , 

тобто     . 

Позначимо   – кількість перестановок порядку   які не мають нерухомих 

точок. 

Відомо, що        (  
 

  
 

 

  
 

 

  
   

(  ) 

  
). 

Позначимо    – кількість перестановок  -го порядку , які мають рівно 

  нерухомих точок. 

Число перестановок в яких одна нерухома точка, тобто (   ) елемент 

має свій номер обчислюється наступним чином: 

     ((   )∑
(  ) 

  

   

   

) 

Число перестановок в яких   нерухомих точок обчислюється таким 

чином: 

      
 ((   )∑

(  ) 

  

   

   

) 

або 

    
  

  
∑

(  ) 

  

   

   

 

 

На основі співвідношення       
      доведені наступні рівності: 

∑    

 

   

     

∑     

 

   

      

для     справедлива нерівність  

  

 
 ∑     
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 Множину всіх перестановок на множині з n елементів позначають 

  . В верхньому рядку кожне число від 1до n зустрічається рівно один раз, 

  містить рівно    елементів. 

 Запис у якому у верхньому рядку перестановки числа записані 

строго в порядку зростання називається канонічним записом перестановки. 

Інколи зручно використовувати неканонічний запис числа.[1] 

Висновок. Спочатку було з’ясовано, що таке перестановка, носій 

перестановки та які точки є нерухомими, тоді встановлено деякі 

співвідношення для перестановок з нерухомими точками, а саме для 

обчислення перестановок які мають або не мають рухомих точок. З’ясували 

який запис перестановки є канонічним, а який ні. 

Література: 

1. Егор Ясинский Алгебра-1. 2016. 

2. Стенли Р. Перечеслительная комбинаторика. – Москва: Мир, 1990. 

– 440 с. 

3. Холл М. Комбинаторика. – Москва: Мир, 1970. – 424 с. 
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ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ У  КУРСІ МАТЕМАТИКИ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

Хвищук М. М., 

студентка VI курсу 

факультету інформаційних систем фізики та математики 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

 Практика навчання математики свідчить, що школярі проявляють 

значно більший інтерес до розв’язання задач прикладного спрямування. Це не 

випадково. Адже в таких задачах інтерпретується цілком певна реальна 
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ситуація, що безумовно, не може залишити учнів байдужими, крім цього, вона 

яскраво показує практичне застосування математики. 

Мета даної публікації. Сформувати уявлення учнів про застосування 

похідної та інтеграла. Навести основні теоретичні поняття для розв’язання 

прикладних задач в курсі математики профільної школи. 

Прикладні задачі диференціального та інтегрального числення, - 

універсальний спосіб теоретичного вивчення навколишнього світу через 

моделювання процесів, які в ньому відбуваються.  

Яку кількість продукції має випустити підприємство, щоб отримати 

максимальний прибуток? Як, маючи обмежені ресурси, виконати виробниче 

завдання в найкоротший час? Як організувати доставку товару по торговельних 

точках, так,  щоб витрати палива були найменшими? 

Такі й подібні задачі на пошук найкращого, або, як говорять, 

оптимального розв’язку займають значне місце в практичній діяльності 

людини. 

Уявімо, що відомо, функцію, яка описує, наприклад, залежність прибутку 

підприємства від кількості виготовленої продукції. Тоді задача звелася до 

пошуку аргументу, при якому функція набуває найбільшого значення. 

З’ясуємо як можна знайти найбільше і найменше значення функції на 

відрізку  ;a b . Обмежимося розглядом лише неперервних функцій. 

Точка, в якій функція набуває свого найменшого значення, не обов’язково 

є точкою мінімуму. Також точка мінімуму не обов’язково є точкою, в якій 

функція набуває найменшого значення. 

Це зауваження аналогічно і точок максимуму та точок, у яких функція 

набуває найбільшого значення. 

Властивість функції мати точку екстремуму 
0x  означає: функція набуває в 

точці 
0x  найбільшого (найменшого) значення порівняно зі значеннями функції 

в усіх точках деякого, можливо, дуже малого околу точки 0x . Тому точки 

екстремуму ще називають точками локального максимуму (мінімуму) 
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Неперервна на відрізку  ;a b  функція набуває на цьому проміжку своїх 

найбільшого і найменшого значень або на кінцях відрізка, або в точках 

екстремуму. 

Для такої функції пошук найбільшого та найменшого значень на відрізку 

 ;a b  можна проводити, користуючись такою схемою. 

1. Знайти критичні точки функції f , які належать відрізку  ;a b . 

2. Обчислити значення функції в знайдених критичних точках і на кінцях 

розглядуваного відрізка. 

3. З усіх знайдених значень обрати найбільше і найменше. 

Цей алгоритм можна реалізувати лише тоді, коли розглядувана функція f  

має скінченну кількість критичних точок на відрізку  ;a b . 

Якщо визначити, які з критичних точок є точками екстремуму, то 

кількість точок, у яких слід шукати значення функції, може бути зменшена. 

Проте, виявлення точок екстремуму, як правило потребує більшої технічної 

роботи, ніж пошук значень функції в критичних точках. 

Визначений інтеграл має широке застосування у математиці та фізиці. 

Розглянемо застосування визначеного інтеграла у геометрії, зокрема для 

знаходження площ фігур, обмежених графіками функції, та об’ємів тіл. 

Розглянемо функцію f , яка є неперервною на відрізку  ;a b  і набуває на 

цьому проміжку невід’ємних значень. Фігуру, обмежену графіком функції f  і 

прямими 0y  , x a  і x b , називають криволінійною трапецією.  

Теорема, яка дає змогу обчислювати площі криволінійних трапецій. 

Площу S  криволінійної трапеції, обмеженої графіком функції ( )y f x  і 

прямими 0y  , x a   і x b  ( )a b , можна обчислити за формулою 

( ) ( ),S F b F a    

де F  - будь-яка первісна функції f  на відрізку  ;a b . 
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 Означення. Нехай F  - первісна функції f  на проміжку I , числа a  і 

b , де a b , належить проміжку I . Різницю ( ) ( )F b F a  називають визначеним 

інтегралом функції f  на проміжку  ;a b  . f   

 Визначений інтеграл функції f  на відрізку  ;a b  позначають 

( )

b

a

f x dx . Отже, ( ) ( ) ( )

b

a

f x dx F b F a    - формула Ньютона-Лейбніца. 

 Формула Ньютона-Лейбніца дозволяє встановити зв’язок між 

визначеним інтегралом і площею S  криволінійної трапеції, обмеженої графіком 

функції ( )y f x  і прямими 0y  , x a   і x b  ( )a b . 

 Використовуючи теорему можна записати: ( )

b

a

S f x dx  . 

 У наведеній формулі розглядаються неперервні функції f  на 

відрізку  ;a b  набувають тільки невід’ємних значень. Проте визначений 

інтеграл можна використовувати для обчислення площ більш складних фігур. 

Щоб знайти площу S  фігури Ф, яка обмежена графіками функцій f  і g  

неперервними на відрізку  ;a b , такі що для всіх  ;x a b  виконується нерівність 

( ) ( )f x g x  та прямими x a  і x b  можна за формулою 

( ( ) ( ))

b

a

S f x g x dx    

Коли при обертанні фігури, обмеженої графіком неперервної та 

невід’ємної на відрізку  ;a b  функції f  і прямими ,x a  x b , 0y  , навколо осі 

абсцис утворюється тіло об’єму V , то 

2 ( )

b

a

V f x dx  . 

Висновок. Запропонований навчальний матеріал допоможе надати учням 

уявлення про застосування похідної та інтеграла до розв’язування практичних 

задач в шкільному курсі математики. Використання прикладних задач під час 

вивчення математики є важливим аспектом свідомого сприйняття навчального 

матеріалу учнями, адже саме прикладні задачі викликають у школярів 
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активізацію розумової діяльності, сприяють виникненню особистих мотивів 

навчання. Задачі, які містять нові відомості з різних життєвих галузей, 

розвивають інтерес і допитливість. Саме через такі задачі вчитель може донести 

вихованцям практичну спрямованість шкільного курсу та стимулювати їх до 

навчання.  

Література: 
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математики: у 2. ч./ А. Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В. Б. Полонський,      М. 

С. Якір. – Х.: Гімназія, 2011. – Ч. 2. – 272с.. 
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УДК 7.05+658.562        Технічні науки 

 

ДИЗАЙН ТАРИ ЗІ СКЛА ЯК ФАКТОР КОМПЛЕКСНОГО 

ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

Хмілярчук О. І., 

 к.т.н., доцент кафедри ТПВ ВПІ 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Показник якості паковань, тари та рекламної продукції − це кількісна 

характеристика властивостей продукції, що складають її якість, яка 

розглядається відповідно до технологічних умов виготовлення, експлуатації, в 

рекламних цілях. 

Комплексний показник якості − показник, який характеризує декілька 

властивостей продукції, об’єднуючи їх в єдине ціле, та надає повне уявлення 

про процес його проектування, моделювання, виробництва, користування та 

утилізації. Аналіз окремих показників якості паковань та тари дає змогу 
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побудувати ієрархічну схему комплексного показника якості виготовлення 

даного виду продукції.  

Створення тари зі скла, зокрема і пляшок, проходить декілька етапів, 

кожен з яких вливає на кінцеву якість продукції: проектування виробу: 

підготовка ескізних зображень форми, створення креслення; відтворення 

тривимірної моделі виробу з подальшою візуалізацією; інженерний аналіз та 

розрахунок об’єму; перевірка нової форми вимогам ДСТУ щодо виготовлення, 

перевезення, утилізації; відтворення прототипу виробу за допомогою 3-D 

друку; конструювання на основі тривимірної моделі форми для лиття, 

виготовлення форм. 

Тара в сукупності з етикеткою (кольореткою) є важливою складовою не 

тільки безпосередньо показника якості, але і маркетингових комунікацій. При 

цьому важливо не тільки відтворити якісно проект, але й постійно працювати 

над оптимізацією оформлення місць продажів, щоб найбільш ефективно 

вирішувати завдання комунікації зі споживачем. 

Розробка оригінальної форми пляшки – це вже рекламний виріб, що 

сприяє просуванню бренду або товару на місцях продажу. Грамотне 

використання паковання та рекламної продукції як єдиного цілого є не просто 

додатковим засобом впливу на покупця, але і необхідним чинником в 

конкурентній боротьбі. За статистикою, нетрадиційні методи реклами 

сприймаються більш позитивно, звертають увагу покупця. Надалі конкуренція 

виробників буде посилюватися, будуть з’являтися нові різноманітні рішення на 

ринку реклами і все більше уваги буде приділятися функціональності 

конструкцій та індивідуальному підходу до просування брендів в місцях 

продажів. 

Тому в дизайні робота над формою відіграє важливу роль. Базові форми – 

тіло обертання й штоф (квадрат, прямокутник у перерізі), варіанти "аптечних" 

флаконів у збільшеному вигляді а також оригінальні, нестандартні форми 

повинні відображати та доповнювати ідею бренда (назву напою). Дизайн 

пляшки, оригінальна форма, в першу чергу, звертає увагу потенційних 
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споживачів продукту. Але, працюючи над оригінальною формою, потрібно не 

забувати про її функціональність: вимоги транспортування, внутрішньої 

логістики підприємств розливу; тож форма пляшки – це синергія і зовнішньої 

естетики, і ергономічності, і пластики й зручної конфігурації.  

Головним завданням дизайнера при роботі над формою – це спричинення 

впливу на споживача, створення у нього позитивних емоцій та лояльності до 

продукту. На даному етапі на допомогу приходить візуалізація об’єктів, що 

проектуються, вона дає можливість відділу маркетингу оцінювати 

оригінальність продукту, збільшувати об’єми продажів, з часом скоротити 

витрати на рекламу продукту. 

____________________________________________________________________ 
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МАГНІТНЕ ПОЛЕ В ОБЛАСТІ З ЗУБЦЕВО-ПАЗОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ 

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ 

Циганкова Г.А. 

доцент кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., к.т.н. 

Національний університет харчових технологій 

м. Київ, Україна 

Задача розрахунку магнітного поля в областях з зубцево-пазовими 

поверхнями розглядалася багатьма авторами. При цьому отримані розв`язки є 

або складними для оптимального проектування зубцево-пазової конструкції, 

або не дозволяють знайти розподіл магнітного поля, в тому числі для того, щоб 

розрахувати локальні втрати в зубцях з врахуванням крайових ефектів. У 

електродинамічному гальмі  ярмо індуктора також виконується у вигляді 

чергування зубців і пазів для деформації постійного магнітного поля [1, с.81], 

що дозволяє отримати змінне поле в провідному диску-якорі, який обертається 

разом з валом машини, момент якої потрібно виміряти. Від ступеня 

неоднорідності магнітного поля залежать значення електродинамічних зусиль 
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та електромагнітного взаємозв`язку якоря і індуктора електродинамічного 

гальма, масо-габаритні показники його системи збудження. Тому дуже важливо 

точно знати розподіл магнітного поля в зазорі зубцево-пазового ярма індуктора, 

в якому і знаходиться провідний диск. 

Розглянуто математичну модель в декартовій системі координат та в 

лінійній постановці. Припущено, що заданий постійний магнітний потік падає 

на зубцево-пазову поверхню з нескінченною магнітною проникністю матеріалу 

(рис).  

 

      

Отримано розв’язок рівнянь магнітного поля відносно складових 

напруженості Hx, Hy у повітряних середовищах над поверхнею зубця І та в 

пазах ІІ. Визначення власних значень фундаментальних систем, з допомогою 

яких описуються характеристики поля в тангенціальному напрямку, 

здійснювалось з врахуванням симетрії і умови, що при y=±d1  складова Hy=0. 

Чисельними дослідженнями підтверджено основні закономірності 

розподілу магнітного поля в такому кусочно-однорідному середовищі, а саме, 

перш за все, прояв крайового ефекту в області розриву магнітної проникності. 

Розглянуто, як змінюється відношення 
)0,0(

)0,(






yxH

yhxH

y

y
  максимальної 

магнітної індукції до мінімальної на зубцево-пазовій поверхні з боку 

повітряного зазору в залежності від співвідношення ширини паза d1, глибини 

паза у1 та різних значеннях зубцевої поділки 2h=0,064, 2h=0,12, 2h=0,064. 

Розрахунки показали, що величина   при h=const  росте з ростом ширини 

паза при різних значеннях зубцевої поділки. Це пов’язано з більш значним 
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проявом крайового ефекту. Зі зменшенням глибини паза величина   

зменшується до 1, тобто при у1=0  поле стає не деформованим. 

При зменшенні ширини зубця неоднорідність поля в пазу і на зубцево-

пазовій поверхні  з  боку  повітряного  зазору   зростає.   Для  різних значень 

зубцевої поділки 2h максимальні значення напруженості магнітного поля 

відрізняються не суттєво, дещо зростаючи при зменшенні h.  

Запропонована модель з односторонньою зубцево-пазовою поверхнею 

дає змогу розглянути довільні варіанти конструкцій – з симетричними і 

несиметричними зубцево-пазовими поверхнями. Результати розрахунків в 

зазорі для гладких поверхонь індуктора із суперпозицією поля деформації з 

двох сторін можна використати для розрахунків поля в електродинамічних 

гальмах.  
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