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Вступ.
Збільшення обсягів практичного 

використання багатотоннажних від-
ходів промисловості відповідає комп-
лексному вирішенню задач екології, 
ресурсозбереження та розвитку силі-
катних виробництв [1-6]. Разом з тим, 
більшість відомих розробок щодо ути-
лізації відходів промисловості в ви-

робництві силікатних матеріалів спря-
мовані на їх використанні як добавки 
до сировинних складів діючих техно-
логічних процесів, не розглядаючи 
можливість збільшення об’єму утилі-
зації шляхом створення та викорис-
тання нових складів.

Серед багатотоннажних відходів 
вагоме місце займають золи-виносу 

УДК 666.9: 691.541
АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ 
В ТЕХНОЛОГІЇ ЦЕМЕНТУ

Черняк Л.П.,
професор, доктор технічних наук
Мельник Л.І.,
доцент, кандидат технічних наук
Дорогань Н.О.,
кандидат технічних наук
Голоюх І.А.
Національний технічний університет України 
“КПІ імені Ігоря Сікорського”

Наведено результати досліджень силікатних систем з комплексним викорис-
танням рисової лузги та золи-виносу ТЕС як техногенної сировини для виготов-
лення цементного клінкеру. Показано особливості хіміко-мінералогічного складу, 
фазових перетворень при випалі та в’яжучих властивостей матеріалу при ви-
користанні 42,5 – 50,5 мас.% відходів промисловості в складі вихідних сировин-
них сумішей.

Ключові слова: цемент, клінкер, відходи промисловості, сировинна суміш, 
випал, фазовий склад, властивості.

Results over of research of the silicate systems with rice husk and ash-fly as techno-
genic raw material for making of cement clinker are driven. The features of the chemical-
mineralogical composition, phase transformations during burning and astringent proper-
ties of material at the use of 42,5-50,5 % industry wastes in composition initial raw mate-
rial mixtures are shown.

Keywords: cement, clinker, industrial waste, raw material mixture, firing, phase 
composition, properties.
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ТЕС і рисова лузга [7, 8], що утворю-
ється у агропромисловому комплексі. 
За хіміко-мінералогічним складом ці 
відходи можуть розглядатися як ком-
понент в технології силікатів, в тому 
числі в’яжучих матеріалів. Проте об-
сяги практичного використання вка-
заних відходів не відповідають обся-
гам їх утворення і накопичення. В на-
прямку вирішення задачі збільшення 
обсягів ефективної утилізації відходів 
промисловості як техногенної сирови-
ни в виробництві в’яжучих матеріалів 
виконана дана робота.

Методи та об’єкти дослідження.
В даній роботі використовувалось 

поєднання сучасних фізико-хімічних 
методів дослідження із стандартизо-
ваними тестуваннями технологічних 
і експлуатаційних властивостей си-
ровинних матеріалів, клінкеру, це-
менту та композицій з його застосу-
ванням [9, 10].

Визначення хімічного складу проб 
сировини проводились згідно ДСТУ Б 
В.2.7-202:2009, який поширюється на 
сировинні суміші, мінеральні добавки, 
сировину, клінкер та цемент, які засто-
совують у цементному виробництві.

Рентгенофазовий аналіз (порош-
ковий препарат) проводили за допо-

могою дифрактометру ДРОН-3М ( 
випромінювання Cu Kα 1-2, напруга 
40  kV, струм 20  mA, швидкість 
2 град/хв.).

Результати досліджень.
Відповідно до сучасної технології 

в’яжучих сировинні суміші визначено-
го складу готували шляхом дозування 
компонентів по масі, змішування та 
гомогенізації при помелі у кульовому 
млині, випалу і помелу кінцевого про-
дукту.

Всі зразки дослідних сумішей, по-
казники яких порівнювали, сушили та 
випалювали разом, аби виключити 
можливість різниці в ступеню терміч-
ної обробки.

Об’єктом дослідження стали сиро-
винні суміші для виготовлення порт-
ландцементного клінкеру на основі 
систем крейда  – глина  – техногенна 
сировина та крейда – техногенна сиро-
вина.

Проби вихідної сировини за хіміч-
ним складом (табл. 1) відрізняються 
кількісним вмістом оксидів, утворюю-
чи наступні ряди, мас. %:

– по SiO2: крейда < лузга < зола-ви-
носу < глина;

– по Al2O3: зола-виносу > глина > 
крейда і лузга;

Таблиця 1. 
Хімічний склад сировини
Назва
проби

Вміст оксидів, мас. %
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O в.п.п

крейда 0,77 0,25 0,13 - 55,0 0,25 0,08 - - 43,49
глина 60,96 15,66 5,57 0,79 3,33 2,04 0,16 0,30 2,70 8,48
зола-виносу 46,12 18,00 22,17 1,78 4,03 1,46 0,21 - 2,10 1,49
лузга 15,64 0,24 0,12 - 0,61 0,45 0,18 0,48 0,28 82
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– по CaO: крейда > зола-виносу > 
глина > лузга;

– по Fe2O3: зола-виносу > глина > 
крейда і лузга;

– по Na2O + K2O: глина > зола-ви-
носу > лузга.

Основним породоутворюючим мі-
нералом рисової лузги є аморфний 
кремнезем, зола-виносу відзначається 
наявністю склофази та кристалічних 
фаз, головним чином – кварцу, муліту 
(рис. 1, 2).

Очевидно, що у досліджуваних си-
лікатних системах для виготовлення 
цементного клінкеру глина, зола-ви-
носу та лузга слугуватимуть джерелом 
SiO2, необхідного для утворення при 
випалі основних клінкерних мінералів, 
проте різного ступеню кристалічності 
та, відповідно – реакційної здатності: з 
глиною та золою-виносу у систему 
вводиться кристалічний β-кварц, а з 
лузгою – аморфний кремнезем.

Комп’ютерні розрахунки та аналіз 
складу сировинних сумішей

Розрахунки та аналіз складу си-
ровинних сумішей для виготовлен-
ня цементного клінкеру проводили з 
використанням комп’ютерної про-
грами «КЛІНКЕР» згідно відомих 
рекомендацій відносно числових 
значень коефіцієнту насичення КН, 
кремнеземного n та глиноземного p 
модулів [11].

Аналіз отриманих результатів по-
казав, що у рекомендованому інтерва-
лі КН можлива концентрація відходів 
переробки рису у складі сировинних 
сумішей залежить від різновидів та 
кількісного співвідношення інших 
компонентів, при цьому між вмістом 
відходів та числом коефіцієнту наси-
чення існує обернено пропорційна за-
лежність. (рис. 3).

Так, у трикомпонентній суміші 
на основі системи крейда  – глина 
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Рисунок 1 – Дифрактограма проби рисової лузги.
Позначення: ᴠ – кварц; х – кальцит
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кривинська  – рисова лузга можли-
вий вміст останнього становить від 
5,6 до 18,4 мас. %, а на основі систе-
ми крейда  – зола виносу  – рисова 
лузга можливий вміст останнього 
становить від 28,4  до 45,8  мас. %. 
При цьому в обох системах має міс-
це зворотно пропорційна залеж-

ність концентрації лузги від зна-
чення.

На основі проведених розрахунків 
та відповідно до мети даної роботи 
для дослідження було обрано склади 
сировинних сумішей з можливим су-
марним вмістом 42,5 – 50,5 мас. % від-
ходів промисловості (10L, 11L) при 
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Рисунок 2 – Дифрактограма золи-виносу.
Позначення: ᴠ – кварц; + – муліт; х – кальцит

 1 2
Рисунок 3 – Залежність вмісту лузги (Cл) в суміші на основі системи
крейда – глина кривинська (1) і крейда – зола-виносу (2) від коефіцієнту насичення 
КН клінкеру при кремнеземному
модулі n=3,0 а) і n=3,5 b).
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порівнянні з відомим виробничим 
складом Вк (табл. 2).

Аналіз хімічного складу досліджу-
ваних сумішей свідчать, що застосу-
вання техногенної сировини замість 
полімінеральної глини призводить до 
збільшення кількісного співвідношен-
ня SiO2: Al2O3  від 3,6  до 4,4-7,4, CaO: 
Al2O3 від 11,0  до 12,4-19,6  при змен-
шенні співвідношення CaO: SiO2  з 

3,1 до 2,8-1,7 та вмісту MgO (табл. 3.).
Вказані відмінності найбільше про-

являться у випадку проби 11L при 
співвідношенні концентрацій лузги з 
золою-виносу 7,4.

Зміни хімічного складу клінкеру від-
повідають вказаному складу вихідних 
сировинних сумішей та обумовлюють 
характеристики та фазовий склад мате-
ріалу після випалу (табл. 4, 5).

Таблиця 2. 
Склад сумішей для виготовлення клінкеру
Код суміші Вміст компонентів, мас. %

Крейда Глина 
 кривинська

Рисова лузга Зола виносу Червоний 
шлам

Вк 77,2 21,1 - - 1,7
10L 57,5 - 30,0 12,5 -
11L 49,5 - 44,5 6,0 -

Таблиця 3. 
Хімічний склад сировинних сумішей
Код проби Вміст оксидів, мас.%

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 в.п.п
Вк 14,14 3,93 2,21 43,32 0,64 0,10 35,66
10L 11,32 2,60 3,05 32,32 0,47 0,13 50,11

11L 10,42 1,41 1,56 27,68 0,42 0,13 58,38

Таблиця 4. 
Хімічний склад клінкеру
Код проби Вміст оксидів, мас.%

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3

Вк 21,98 6,11 3,43 67,33 0,99 0,16
10L 22,69 5,21 6,11 64,79 0,94 0,26  
11L 25,04 3,38 3,75 66,51 1,01 0,31 

Таблиця 5. 
Розрахункові характеристики клінкеру
Код проби Характеристики клінкеру Вміст C2S кристалічних фаз, %

KH n p C3S C2S C3A C4AF
Вк 0,91 2,30 1,78 58,2 16,3 14,3 10,4
10L 0,85 2,00 0,85 47,42 29,27 3,44 18,57
11L 0,85 3,51 0,90 52,33 32,30 2,60 11,40
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Так, за розрахунками по формулам 
професора В.А. Кинда згідно діючого 
стандарту [12, 13] прогнозний фазо-
вий склад проб 10L, 11L відрізняється 
від проби Вк більшим утворенням 
кристалічних фаз алюмінатів кальцію 
типу C3A (29,3-32,3  проти 16,3 %), 
зменшенням утворень C3S (47,4-
52,3 проти 58,2 %) та C3A (2,6-3,4 про-
ти 14,3). У випадку проби 10L прогно-
зується збільшення вмісту кристаліч-
ної фази C4AF.

При цьому фазовий склад дослі-
джуваного клінкеру, виготовленого з 
комплексним застосуванням рисової 

лузги та золи0-виносу ТЕС, залежить 
від їх вмісту та кількісного співвідно-
шення (рис. 4).

Очевидно, що із збільшенням кон-
центрації рисової лузги від 30,2 до 44,5 
% та кількісного співвідношення вміс-
ту лузги з золою-виносу від 2,4 до 7,3 у 
фазовому складі клінкеру прогнозу-
ється інтенсифікація утворення крис-
талічних фаз силікатів кальцію, змен-
шення утворення залізовмісних фаз 
при незначних змінах кількості алюмі-
натів кальцію.

Отримані результати технологіч-
них тестувань свідчать, що викорис-

Рисунок 4 – Залежність вмісту в клінкері фаз C3S (a), C2S (b), C4AF (c), C3A (d) 
від концентрації рисової лузги Сh у сировинній суміші

Таблиця 6. 
Властивості в’яжучого матеріалу
Показники Код проби
Тонкість помелу, залишок на ситі 008, мас. % 13 13 13
Терміни тужавлення, хв. початок 30 25 40

кінець 115 110 130
Міцність на стиск через 28 діб, МПа 38,0 36,5 38,5
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тання сировинних сумішей з комплек-
сним застосуванням рисової лузги та 
золи-виносу забезпечує виготовлення 
цементу з показниками тужавлення та 
міцності, аналогічними відому складу 
Вк (табл. 6).

Висновки
1. Встановлена можливість заміни 

вичерпної та невідновлюваної природ-
ної сировини комплексом багатотон-
нажних відходів агропромисловості та 
теплоенергетики, що відповідає зада-
чам розширення сировинної бази ви-
робництва цементу, ресурсозбережен-
ня та охорони довкілля.

2. Відзначено особливості фазоут-
ворення при випалі силікатних систем 
крейда-полімінеральна глина та крей-
да-техногенна сировина з урахуван-
ням змін кількісного співвідношення 
компонентів, зокрема рисової лузги та 
золи-виносу ТЕС.
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The use of “waste gases” in the pro-
cessing of associated gas is an urgent task 
for fields with high ethane content when 
used in the technological scheme of oil 
absorption is relevant because of the com-

plexity of methane capture by absorption 
and its high concentration in gas tradi-
tionally released into the atmosphere or 
burned. As an example, the composition 
of natural gas of the Dashavskoye field 

MODERNIZATION OF TECHNOLOGICAL SCHEME CLEANING 
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Key words: associated gas purification, low temperature rectification.

a – ethane; b – carbon dioxide; c – nitrogen; 1 – distillation column; 2, 8 – heat exchangers; 
3, 9 – refrigeration machine; 4 – compressor; 5, 7 – separator; 6 – throttle; 10 – pump

Figure 1 – Modernization of the technological scheme 
of cleaning associated gas.
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(Lviv region, Ukraine) is considered: 
methane content  – 97.8% by weight, 
ethane – 0.5%, nitrogen with carbon diox-
ide – 1.4%.

It is proposed to supplement the tech-
nological scheme with oil absorption by 
low-temperature distillation for the sepa-
ration of ethane, carbon dioxide and ni-
trogen, Figure 1.

The circuit has a refrigeration ma-
chine 3, which operates with an open cir-
cuit and a refrigeration machine 9, which 
operates in the refrigerated cycle of cool-
ing associated gas. Pump 10  is required 
due to the significant height of the distil-
lation column.

It is determined that the process of 
rectification of a binary mixture of carbon 
dioxide and ethane is possible in a narrow 
pressure range due to the possibility of 
formation of a solid phase of carbon diox-
ide [1]. For a pressure of 1.0  MPa, the 
equilibrium curve and the number of 
theoretical plates are calculated, Figure 2.

The peculiarity of the rectification 
process is the high value of the reflux ra-
tio, so the decision to build a reflux con-
denser with vertical condensing pipes and 
boiling ethane in the intertube space and 
the use of an open cooling cycle has sig-
nificantly reduced specific energy con-
sumption.

Figure 2 – The result of calculating the number of theoretical plates for a binary mixture of 
carbon dioxide and ethane, operating pressure 1.0 MPa, the target volatile component – 
carbon dioxide, the initial molar fraction of carbon dioxide xf = 0.34, the content of carbon 
dioxide in the distillate xP = 0.9.
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In the event of a temperature drop in 
the 3.7K condenser, the compressor 
4 must provide a pressure drop of 112 kPa, 
and the heat exchanger 2  may be of the 
regenerative type, or direct mixing of liq-
uid ethane from the refrigeration ma-
chine 3  and superheated steam after the 
compressor 4 may be used.

As the pressure and temperature in-
crease, the reflux ratio decreases, but the 
cost of manufacturing the equipment in-
creases significantly.

Conclusion: for the modernization of 
the technological scheme and a reasona-

ble choice of associated gas purification 
modes of the associated gas treatment 
plant by oil absorption, the most energy-
intensive and critical is the process of 
rectification of a mixture of carbon diox-
ide and ethane.
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Термин «интеллект» определяется 
по-разному. Для упрощения, можно 
считать, что это способность воспри-
нимать или делать выводы об инфор-
мации и сохранять ее как знания, при-
меняемые к адаптивному поведению в 
среде или контексте.

Искусственный интеллект – это ин-
теллект, демонстрируемый машиной. 
Его цель  – воссоздать процесс обуче-
ния свойственный «натуральному» 
интеллекту в искусственно созданных 
механизмах. Как следствие, искус-
ственный интеллект призван упросить 
процесс автоматизации промышлен-
ных задач. На данный момент не суще-
ствует методов, полностью воссоздаю-
щих натуральный процесс обучения.

Нейронные сети – это самый прав-
доподобный метод воссоздания нату-
рального процесса обучения из ныне 
существующих.

Искусственный интеллект в видео-
играх  – преследует другие цели. Его 
первоочередная задача – улучшить ко-
нечный опыт игрока.

Помимо отличных целей ИИ в ком-
пьютерных играх так же отличается 
методами реализации. На накладыва-
ются дополнительные технические 

ограничения. Игры с ИИ  – это зача-
стую Edge (End-User) программы. Что 
значит  – выполняемые на стороне 
пользователя, без участия сервера. 
Пример Edge решения – Doom (2016).

Архитектура современных игровых 
движков подразумевает, что вся игро-
вая логика просчитывается за один 
кадр. За один такой проход рассчиты-
ваются все перемещения или измене-
ния объектов на игровой сцене, а затем 
полученная геометрическая сцена от-
правляется на отрисовку в графиче-
ское ядро системы.

Современный стандарт игровой 
индустрии по плавности изображе-
ния – 60 кадров в секунду, и на данный 
момент постепенно осуществляется 
переход к стандарту в 120 кадров в се-
кунду.

Для разработчиков игрового движ-
ка, системных дизайнеров и архитек-
торов, это означает что всю игровую 
логику нужно просчитать минимум за 
16.6мс. В противном случае игра будет 
ощущаться заторможенной, появятся 
так называемые «Фризы», задержки в 
обработке игровой логики, которые 
приводят к повторной отрисовке од-
ного и того же кадра.

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ВИДЕОИГРАХ
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Учитывая описанные выше техни-
ческие ограничения и отличные цели, 
можно сделать вывод, что системы 
принятия решений, созданные для 
шахмат (Rybka, Houdini), не подходят 
для видеоигровой индустрии. Они 
оценивают все возможные игровые 
ситуации, а затем оценивают послед-
ствия каждого своего возможного 
действия.

Для успешной работы таких алго-
ритмов необходим большой набор 
данных, который в случае видеоигро-
вой индустрии будет изменяться при 
каждом изменении игровых механик. 
Как следствие  – такой датасет можно 
будет собрать только после того, как 

все механики придуманы, их дизайн 
зафиксирован, и они реализованы на 
игровом движке. Это идет в разрез с 
современными методологиями разра-
ботки видеоигр, при которых дизайн 
может меняться динамически, в тече-
нии всего срока разработки.

Применение нейронных сетей ос-
ложняется аналогичными проблема-
ми. Их можно применять только к уже 
готовым проектам с устоявшимся на-
бором переменных.

Например: OpenAI Five  – ИИ для 
игры Dota 2, созданный командой 
OpenAI на основе их собственной ней-
ронной сети  – GPT-3. Для его обуче-
ния было симулировано 10,000  часов 

Архитектура многослойной нейронной сети, с методом обратной коррекции ошибок.
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игровых матчей. Это не вписывается в 
сроки разработки и бюджеты даже са-
мых крупных ААА игр.

Для того чтобы избежать этих про-
блем в современной индустрии разра-
ботчики применяют комбинирован-
ную модель Game Director + State 
Machine + Behavioral Tree. В этой 
структуре каждом NPC Actor контро-
лируется с помощью собственного 
уникального Behavioral Tree, которые в 
свою очередь состоят из универсаль-
ных команд-компонентов, каждый 
Behavioral Tree состоит из ветвей, 
ветвь поведения выбирается в зависи-
мости от текущего состояния Actora 
который контролируется с помощью 
State Machine. Game Director в свою 
очередь следит за состоянием глобаль-
ных игровых значений и корректирует 
параметры выполнения Behavioral Tree 
на каждом актере для улучшения ко-
нечного опыта игрока.

Такой подход позволяет избежать 
проблем масштабирования, которые 
возникают при использовании оди-
ночного метода State Machine, при ко-

тором на каждое действие актера соз-
дается уникальный State. А компонент 
Game Director необходимый для дина-
мического контроля опыта игрока в 
жанрах, в которых заранее неизвестны 
все переменные на игровом уровне.
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Упрощенный принцип работы современных шахматных ИИ.
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Процедурная генерация контента 
является одним из наиболее актуаль-
ных и активно развивающихся на-
правлений исследований в сфере 
мультимедиа, в частности в инду-
стрии видеоигр. Под процедурной 
генерацией контента (ПГК) понима-
ют автоматическое и полуавтомати-
ческое создание и динамическое из-
менение различных составляющих 
частей игр. Использование ПГК по-
зволяет не только значительно пони-
зить стоимость создания контента, 
но и решает проблему персонализа-
ции, приобретающую большую зна-
чимость в связи с увеличением коли-
чества потенциальных игроков. Су-
ществует множество подходов к ге-
нерации пространств в играх. 
Способы решения данной проблемы 
зависят от поставленной задачи. Су-
ществует несколько подходов к гене-
рации, например, использование 
тайлов и карты шумов.

Тайлы  – подход, когда из заранее 
заготовленных участков собирается 
локация согласно алгоритму. В данном 
подходе, как правило, присутствует 
возможность настроить формулу про-
цедурной генерации, тем самым изме-

нив параметры создаваемого мира. Ча-
сто, подход с использованием тайлов 
дополняется выстраиванием между 
ними коридоров, генерируемых на ос-
нове графов. Чтобы формула каждый 
раз выдавала новый результат, исполь-
зуется зерно – код, созданный генера-
тором случайных чисел. Алгоритм по-
лучает этот код, обрабатывает, а затем 
выдаёт в качестве результата карту, 
созданную процедурно.

Зачастую, такой способ применяет-
ся для создания относительно неболь-
ших, закрытых локаций, однако быва-
ют и исключения, где из тайлов соби-
раются большие миры.

Чем меньше локации создаются с 
помощью процедурной генерации, тем 
более проработанные и уникальные 
они получатся. Это обусловлено тем, 
что при генерации меньших про-
странств, получается уделить больше 
внимания деталям, например, не толь-
ко зданиям, но и комнатам, и даже 
объектам в них. В свою очередь, это 
использует ресурсы вычислительной 
машины, поэтому применить такое 
внимание к деталям при создании 
огромного мира, чревато слишком 
долгим созданием локации. Поэтому 
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часто размер тайла увеличивают при 
создании больших пространств.

Иной подход к процедурной гене-
рации – генерация на основе карт гра-
диентных шумов. Изначально его при-
думали для создания достоверных тек-
стур поверхности. Со временем, одна-
ко, дизайнеры нашли ему ещё одно 
применение  – в процедурной генера-
ции ландшафта.

Работает это так: светлые участки 
шума считываются как возвышенно-
сти, а тёмные – как низины. На их ос-
нове алгоритм создаёт приблизитель-
ный рельеф будущей карты. Процесс 
повторяется несколько раз, пока не 
получается достаточно достоверный 
ландшафт с горами, долинами и уще-
льями. После этого мир наполняют 
флорой, фауной, монстрами, деревня-
ми и так далее. Генерация миров при 
этом подчиняется множеству заранее 
прописанных правил, чтобы избежать 
досадных нестыковок. Благодаря на-
борам правил можно добиваться более 
реалистичных локаций.

При разработке видеоигр часто 
практикуется подход комбинирования 
генерации и ручной доработки: после 
того, как алгоритм сгенерировал ланд-
шафт, разработчики модифицируют 
его, получая законченную локацию без 
необходимости создания ее с нуля. 
Данный подход позволяет экономить 
ресурсы при разработке. Однако, дан-
ный способ подходит лишь для игр, в 
которых карта заранее создана.

Одной из проблем процедурной ге-
нерации является то, что даже лучшие 
на сегодня алгоритмы генерации не в 

состоянии постоянно создавать уни-
кальный контент. Рано или поздно 
игрок переберет все комбинации.

С другой стороны, без использова-
ния процедурной генерации сверхмас-
штабные миры создавать невозможно. 
Также, как инструмент при разработ-
ке, алгоритмы позволяют художникам 
не только сократить время на прора-
ботку карты, но и быстро редактиро-
вать вручную созданные локации.

Иной проблемой генерации, явля-
ются возможные ошибки. Система ге-
нерации требует тонкой настройки. 
К сожалению, предусмотреть все ком-
бинации почти невозможно  – значит, 
всегда есть шанс допустить оплош-
ность, которая сломает баланс или 
просто выдаст смешную комбинацию.

Однако, одним из главных плюсов 
процедурной генерации является эле-
мент неожиданности. Процедурная ге-
нерация  – один из  главных способов 
сделать геймплей непредсказуемым.

Также, на сегодняшний день, плюсом 
является экономия памяти. Когда лока-
ции создаются вручную, каждый объект 
на них сохраняется отдельно, тогда как, 
скажем, процедурно сгенерированная 
растительность хранится в виде отдель-
ной карты. Это позволяет существенно 
сэкономить место. Если же алгоритм 
создаёт целые миры, объём жёсткого 
диска и вовсе перестаёт быть пробле-
мой – для их загрузки вам нужно только 
зерно. На жёстком диске игра хранит 
только ассеты, из которых при каждом 
запуске алгоритм собирает локацию.

Неоспоримым плюсом также явля-
ется то, что процедурная генерация – 
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потрясающий инструмент для инди-
студий и геймдизайнеров. Малым ко-
мандам часто не под силу заниматься 
производством большого количества 
контента, что частично решает гене-
рация.

Так почему же при всех своих плю-
сах процедурная генерация все еще не 
используется везде? Потому что проце-
дурная генерация – инструмент для вы-
полнения некоторых, вполне конкрет-
ных задач. С её помощью сегодня созда-
ют просторные открытые миры и  от-
дельные локации, врагов и оружие для 
«рогаликов», даже сюжеты. Но  уни-
кальный игровой опыт всё ещё «стро-
ят» сами разработчики  – его рядом 
случайных цифр задать не получится.
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При розробці ігрових застосунків 
залежно від задуманих ігрових меха-
нік виникає потреба у використанні 
різних алгоритмів. При використанні 
механік, які використовують інформа-
цію про те чи попадає на ігровий об’єкт 
світло, з’являється потреба у алгорит-
мі, який визначає чи падає на згаданий 
об’єкт світло. У ігровому рушії Unity 
[1], який користуєтся великою попу-
лярністю серед розробників ігрових 
застосунків, на жаль не реалізовано 
жодного подібного алгоритму який би 
враховував дзеркала.

На початку розглянемо як об’єкти 
відображаються у реальному житті, 
після чого можна буде проектувати 
алгоритм на основі цієї інформації. У 
реальному житті світло відображаєть-
ся від прямих поверхонь під кутом, 
рівним куту падіння променя світла на 
об’єкт. Це можна дізнатися із курсу 
геометричної оптики [2].

З точки зору стороннього спостері-
гача об’єкт світло від якого відбилося 
від відображаючої поверхні буде зна-
ходитись у точці поза дзеркалом, цей 
уявний об’єкт називають проекцією 
реального об’єкту. Тобто, якщо згада-
ний об’єкт сам по собі є джерелом 
світла то світло від нього буде попада-
ти на спостерігача тим-же чином якби 

він знаходився у тоці знаходження 
проекції об’єкта.

Тепер, коли ясно як світло повинно 
поводитись у реальному житті треба 
реалізувати алгоритм його поведінки у 
ігровому рушії. Перший випадок – коли 
світло попадає на об’єкт безпосередньо, 
цей випадок найпростіший, перевірку 
на попадання світла можна реалізувати 
за допомогою методу RayCast [3], цей 
метод надає змогу визначати чи є на 
шляху між двома точками у тривимір-
ному просторі фізичні об’єкти, який 
об’єкт буде першим на шляху та від-
стань до нього. Використовуючи метод 
RayCast із координатами у просторі 
джерела світла та координатами 
об’єкта, освітленість якого обчислюєть-
ся можна з’ясувати чи він освітлений 
перевіряючи параметр RayCastHit. 
Якщо параметр не співпадає із потріб-
ним об’єктом то він не освітлений. Дру-
гий випадок – коли об’єкт освітлюється 
через дзеркало, у такому випадку для 
кожного джерела світла також треба 
обчислювати координати у просторі 
його проекцій у кожному із існуючих на 
сцені дзеркал, та перевіряти їх тим-же 
методом як і у першому випадку.

Обчислювати координати проекцій 
джерел світла у просторі можна маючи 
координати у просторі самих об’єктів, 

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ПОПАДАННЯ СВІТЛА 
НА ОБ’ЄКТИ З УРАХУВАННЯМ ДЗЕРКАЛ  
У ІГРОВОМУ РУШІЇ UNITY

Батрак Я.О.
Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 
Кафедра програмної інженерії, студент
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дзеркал та величину їх повороту по 
кожній із координатних осей. Вико-
ристовуючи інформацію про геоме-
тричну оптику звісно, що проекція 
знаходиться на продовженні прямої 
траєкторії за якою промінь світла 
йшов від дзеркала, на відстані від точ-
ки відбиття світла рівної відстані від 
реального джерела до цієї точки. Тобто 
якщо провести уявну лінію між 
об’єктом та його проекцією у відобра-
женні у дзеркалі, ця лінія буде перети-
нати площину, частиною якої є дзерка-
ло під прямим кутом, а її довжину 
можна обчислити за допомогою триго-
нометричних формул [4] знаючи кути 
падіння світла на дзеркало. Таким чи-
ном просторові координати проекції 
джерела світла знаходяться за форму-
лами на (рис. 2).

У даній формулі x, y та z – коорди-
нати обчислюваної проекції, x1, y1  та 
z1  – координати джерела світла, x2, 
y2 та z2 – координати дзеркала, а a, b та 
c  – величини градусів повороту дзер-
кала по осям х, y та z відповідно. Після 
всіх цих обчислень потрібно знов ви-
користати метод RayCast із координат 
освітленого об’єкта у координати про-
екції, якщо промінь падає на дзеркало 
завдяки якому з’явилася проекція то 
на об’єкт падає світло.

Таким чином було створено алго-
ритм, який обчислює освітленість фі-
зичного об’єкта у ігровому рушії Unity у 
випадках коли поряд із об’єктом знахо-
диться хоча б одне дзеркало. Цей алго-
ритм може використовуватись розроб-
никами ігрових додатків, у ігрових меха-
ніках яких якимось чином використову-

ється інформація про те чи освітлені 
об’єкти у ігровому просторі, та у яких є 
відображаючи поверхні або дзеркала.

Литература:
1. Хокинг Дж.. Unity в действии. 

Мультиплатформенная разработка на 
C#.: Питер, 2019.

2. Сивухин Д. В.. Общий курс физики. Т. 
4. Оптика.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.

3. Unity User Manual 2020.3: [Електронний 
ресурс]  – Режим доступу: https://docs.
unity3d.com/Manual/index.html (дата 
звернення: 22.05.2021)

4. Ильин В. А., Позняк Э. Г.. Основы 
математического анализа. Ч. 1.: Наука, 
1998.

рисунок 1 – Схема відображення проме-
ня світла від прямої поверхні

рисунок 2 – формули для обчислення 
координат проекції об’єкту у просторі 
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Вступ: Важливість ефективних 
процедур тестування програмного за-
безпечення визначається як складністю 
системи, що постійно збільшується, так 
і глобальною конкуренцією. У конкрет-
ному випадку на рівні системної інте-
грації, де можуть бути виконані тисячі 
тестів перед випуском, потрібно добре 
витратити час для того, щоб протесту-
вати систему максимально повно і 
ефективно. Автоматизація підмножини 
ручних тестів, тобто переклад посібни-
ка інструкцій до автоматично викону-
ваного коду – це один із способів змен-
шити тестові зусилля. Більш пошире-
ним є те, що тестові приклади мають 
подібність, яку можна використати 
шляхом повторного використання при 
автоматизації набору тестів. У цій ро-
боті ми досліджуємо можливість змен-
шення тесту зусилля, замовивши тесто-

ві кейси перед такою автоматизацією, 
враховуючи, що ми можемо вже вико-
ристовувати повторно автоматизовані 
частини тестових кейсів. У своєму ана-
лізі ми досліджуємо кілька підходів для 
пріоритизації на прикладі великого 
шведського виробника автомобілів. На 
підставі наших результатів ми робимо 
висновок, що порядок автоматизації 
важливий, коли сукупність тестових 
кейсів містить подібні етапи (інструк-
ції), що неможливо видалити, але мож-
ливо повторне використання. Точніше, 
порядок важливий відносно того, як 
швидко зменшується зусилля з вико-
нання ручного тесту для набору тесто-
вих випадків, які автоматизуються.

Викладення матеріалу та результатів:
Наш підхід робить наступні явні 

припущення та спрощення: усі кейси не-
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залежні, керівні тестові кейси написані 
природною мовою, робота з автоматиза-
ції виконується послідовно і зі швидкіс-
тю λ кроків тестування / годину. Це 
означає, що всі етапи тестування вважа-
ються рівними щодо часу автоматизації.

– Швидкість λ є постійною, доки всі 
тестові випадки не будуть автоматизо-
вані.

– Тестовий кейс вважається ручним 
тестом, поки не будуть заплановані всі 
його етапи

для автоматизації.
– Зусилля щодо виконання автома-

тизованого тестового випадку не вра-
ховуються.

– Зусилля з перевірки та адаптації 
повторно використаного етапу тесту-
вання не враховуються.

– Під час системного тестування 
виконується решта ручних тестів

послідовно та зі швидкістю γ кроків 
тестування / годину.

– Швидкість γ є постійною, поки не 
будуть виконані всі ручні тести.

– Ми наближаємо зусилля з по-
вторного використання автоматизова-
ного кроку до нуля

У цій роботі для простоти ми роз-
глянули лише тестові подразники. Од-
нак, підхід тривіально розширений, 
для щоб включити частину очікуваної 
реакції на крок тесту також. Це можна 
зробити без суттєвої зміни загального 
підходу / структури моделі, але з по-
бічним ефектом збільшення складнос-
ті розчину.

Автоматизація тестових кейсів
Автоматизація набору ручних тес-

тів включає переклад інструкцій у їх 
автоматичний математично виконува-
ний аналог (код автоматизації). Хоча 
ці інструкції з експлуатації написані 
природною мовою, код автоматизації 
зазвичай виражається в якійсь формі 
сценарію або за допомогою візуальної 
мови програмування. Цей код автома-
тизації іноді можна використовувати 
повторно, якщо ми можемо відстежу-

Таблиця 1  
 Основні позначення, прийняті в роботі

Символ Опис
Т Набір ручних тестів, які ми хочемо автоматизувати.
| τ | Кількість кроків тесту в конкретному тесті τ.
|| Т || Кількість тестових кроків, накопичених у всіх випадках випробувань в T.
σ Стратегія автоматизації, в результаті чого замовлення автоматизації 

є впорядкованим списком індексів в Т таким чином, що I, J ∈ a, я = J, 
τ я ∈ T, τ J ∈ T.
Практично ми бачимо σ = { повторне використання / no – повторне 
використання, алгоритм упорядкування } – → σ 1,..., σ n
Індекс i: го тестового випадку в порядку σ
Тестовий приклад в Т з індексом i. τ i ∈ T, i = 1.. | Т |

γ Середня швидкість виконання тесту вручну (кроки тесту / годину).
λ Середня швидкість автоматизації (тестові кроки / годину).

Момент часу, коли ми починаємо автоматизацію тестових випадків в T.
т Момент часу, коли проводиться системне тестування.
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вати подібні кроки ручного тестуван-
ня, які були автоматизовані раніше. 
Для такої роботи з автоматизації ми 
передбачаємо інструмент, де тесту-
вальник може автоматизувати одне ке-
рівництво тест-кейс за раз, крок за 
кроком, маючи інструкції зліва та код 
сценарію, прикріплений праворуч. 
Якщо користувач стикається з кроком 
тесту, що схожий на етап тесту, який 
був автоматизований раніше, відповід-
ний код сценарію представляється ко-
ристувачеві як пропозиція.

Наскільки швидко завершується 
робота з автоматизації, залежить від 
багатьох факторів. У цій роботі ми 
зміщуємо фокус від швидкості авто-
матизації ( γ ) на користь порядку ав-
томатизації ( σ 1,.., σ n ).

Дано рішення про повторне вико-
ристання. Порядок автоматизації опи-
сує, як ми плануємо тестування

роботи з автоматизації, тобто по-
слідовний порядок тестів. З повтор-
ним використанням, у цьому контек-
сті, ми маємо на увазі повторне вико-
ристання на основі подібності, де код 
автоматизації подібних етапів тесту-
вання використовується повторно.

Правильно підібраний порядок ав-
томатизації – це порядок, в якому яко-
мога більше тестових випадків отри-
мує автоматизацію якомога раніше і з 
найменшими зусиллями. Цей порядок 
автоматизації може бути визначений 
вручну або за алгоритмом. Інші алго-
ритми шукають оптимальне рішення 
за допомогою функції, яка вимірює, 
наскільки хорошим є даний порядок 
автоматизації.

Процес створення порядку автома-
тизації називаємо стратегією автома-
тизації ( σ ).

Поняття стратегії автоматизації 
може бути розширено, включаючи 
більше аспектів, таких як під

пріоритетність системи та вибір 
тестів. Однак у цій роботі ми в першу 
чергу зосереджуємо увагу щодо поряд-
ку автоматизації та необхідності по-
вторного використання на основі поді-
бності. Наведений вище контекст при-
водить нас до таких спостережень:

Випадки T послідовно автоматизу-
ються з часом, використовуючи певну 
стратегію автоматизації σ. Враховуючи 
це ми можемо розглядати той самий 
тест як ручний або автоматизований, 
це означає, що Т можна завжди розді-
лити на два розділи: не повністю авто-
матизована ручна перевірка випадків 
Т M і повністю автоматизовані тестові 
випадки Т А.

Визначення 1
Тестовий випадок повністю авто-

матизований, коли (i) тестовий кейс 
призначений на автоматизація відпо-
відно до прийнятого наказу про авто-
матизацію, (ii) всі її етапи перекладені 
(iii) всі повторно використані поетапні 
сценарії були перевірені та адаптовані 
до тих пір, поки вони не будуть підхо-
дить для поточного тесту.

З визначення 1 випливає, що тесто-
вий випадок не вважається повністю 
автоматизованим навіть якщо всі його 
кроки схожі на етапи, які були авто-
матизовані раніше. Відповідно до на-
веденого вище визначення, такий тест 
все ще вважається ручним тестом до 
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Тестовий кейс призначено для автома-
тизації, і всі кроки були належним чи-
ном перевірені та адаптований до по-
точного тесту. Однак у нашій моделі 
така перевірка та адаптація зусилля 
наближено до нуля, оскільки вважа-
ється набагато меншим, ніж автомати-
зація зусилля. Це призводить до того, 
що такий тест буде «негайно» автома-
тизований, як тільки це заплановано 
для автоматизації, але не раніше цього. 
Давайте розглянемо практичний при-
клад вищезазначених міркувань: Тес-
тові приклади T x і T y містять по одно-
му кроку тесту кожному. Ці етапи тес-
тування схожі між собою. У певний 
момент часу, ми повністю автоматизу-
ємо T x. Як наслідок, етап випробуван-
ня в T y вже автоматизований. Як ко-
ли-небудь цей тестовий випадок пла-
нується автоматизувати пізніше, тому 
він буде продовжуватись розглядатись 
як ручний тест. Кожного разу, коли ми 
досягаємо T y в порядку автоматизації, 
T y негайно вважається повністю авто-
матизованим. Варто відзначити, що 
успішна стратегія встановлення пріо-
ритетів поставить T y близький до T x.

Зараз ми формально визначаємо 
набір повністю автоматизованих тес-
тових випадків у будь-який конкрет-
ний час t, враховуючи швидкість авто-
матизації λ кроків тестування / годину 
та порядок автоматизації σ, визначе-
ний послідовність тестових прикладів 
(т сг 1,.., т сг п ) в безлічі тестових при-
кладів T. З визначення 1 та припущен-
ня, що час перевірки та адаптації до-
рівнює нулю, множина T A (T, t, λ, σ) 
повністю автоматизовані тестові кейси 

в момент часу t містять саме елементи 
найдовшого префікса (τ σ 1,.., τ σ i ) для 
яких кількість унікальних етапів тес-
тування в них менше λt. З припущень і

Визначення 1, маємо, що k (i), загаль-
на кількість етапів автоматизованого 
тестування в положенні i в σ, становить

   (1)
Використовуючи (1), тоді ми може-

мо просто визначити  на-
ступним чином.

Визначення 2
Набір  повністю ав-

томатизованих тестів до часу t до-
рівнює

 ,(2)
де 
Налаштування експерименту
Цей розділ описує експериментальні 

параметри, що використовуються в про-
мисловій оцінці. Знову ж таки, під по-
вторним використанням ми завжди ма-
ємо на увазі повторне використання 
коду автоматизації на основі подібності.

1. R0 –Немає повторного викорис-
тання та випадкового порядку

Мета цього експерименту  – іміту-
вати випадок, коли ми не використо-
вуємо повторно код автоматизації по-
дібних етапів тестування, і ми також 
не автоматизуємо тестові випадки в 
будь-яке конкретне замовлення. Це 
має дати ¯ E 50% і служить базовим 
порівнянням.

2. R1  – повторне використання із 
випадковим порядком

Код автоматизації подібних етапів 
тестування використовується по-
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вторно. Порядок автоматизації є ви-
падковим.

3. SF – повторне використання та 
найкоротше спочатку

Код автоматизації подібних етапів 
тестування використовується по-
вторно. Найкоротший тест автомати-
зований спочатку, а якщо два тести 
однакової довжини, той, який відбув-
ся першим у початковому замовлен-
ні буде обрано.

4. LF – повторне використання та 
спочатку довше

Код автоматизації подібних етапів 
тестування використовується повтор-
но. Довгий тест автоматизований спо-
чатку, а якщо два тести однакової до-
вжини, той, який відбувся першим у 
початковому замовленні буде обрано.

5. P / E  – повторне використання 
та пріоритетність P / E

Код автоматизації подібних етапів 
тестування використовується повторно. 
Порядок автоматизації визначається ал-
горитмом P / E. Він замовляє тестові 
кейси, призначаючи P / E оцінку за ко-
жен тест. Якщо два тестові випадки ма-
ють однаковий бал, той, який став пер-
шим у початковому порядку обираєть-
ся.

6. SH –Повторне використання та 
стохастичне сходження на пагорб

Код автоматизації подібних етапів 
тестування використовується повтор-
но. Порядок автоматизації обрано за 
алгоритмом стохастичного сходження 
на пагорб.

Виконання алгоритмів пріоритизації
Пошук найбільш ефективного за-

мовлення на автоматизацію є важли-

вим критерієм при виборі алгоритм 
пріоритетності роботи з автоматиза-
ції. Однак, враховуючи, що алгоритми 
повинні для використання в онлайн-
інструменті, важливо також врахувати 
ефективність обчислень.

У цьому розділі ми порівнюємо два 
найкращих алгоритми, SH та P / E, і 
порівнюємо їх продуктивність щодо 
обчислювальної ефективності.

Час виконання показує відповідне 
значення для алгоритму P / E, тоді як 
час, повідомлений для алгоритму схо-
дження на пагорб, забруднюється ча-
сом очікування.

Оскільки алгоритм стохастичного 
сходження на пагорб насправді послі-
довно вдосконалює своє рішення, по-
слідовний розвиток результату з часом 
є більш доцільним.

Щоб з’ясувати, скільки часу потріб-
но, щоб алгоритм сходження на пагорб 
досяг того самого результату, як алго-
ритм P / E, ми запропонували алго-
ритм стохастичного сходження на па-
горб.. Щоб переконатися в цьому ми 
не отримали б суттєво кращого зна-
чення, якби стохастичне сходження на 
пагорб залишалося в роботі протягом 
більш тривалого періоду часу ми по-
двоїли обмеження часу.

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Очевидно, запропо-
нований у цій статті підхід до визначен-
ня пріоритетів P / E, порівнянний із 
більш стандартним стохастичним схо-
дженням на пагорб, є зручним для прі-
оритезації автоматизації тестових ви-
падків. Головною перевагою в багатьох 
промислових умовах є те, що наш під-
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хід не вимагає жодного введення вруч-
ну для встановлення пріоритетів чи 
подібності відстеження. Результати 
цього дослідження слід розглядати як 
одне з можливих рішень. У майбутньо-
му можна розглянути інші критерії, 
такі як охоплення коду та здатність 
тестових кейсів виявити несправності. 
Потім вони можуть стати основою для 
різних методів визначення пріоритетів.
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The known results of experimental 
studies [1] indicate that the value of the 
back rake angle γ has the greatest influ-
ence on the amplitude of self-oscillations. 
By increasing the angle γ, the value of the 
cutting force should decrease, because it 
is the main source of maintaining vibra-
tions during cutting. The end relief angle 
α of the cutter tool α has a reversible effect 
on the vibration amplitude, an increase in 
which leads to a decrease in the vibration 
resistance of the turning. Significant in-
fluence on the amplitude of vibrations 
during turning is exerted by the cutting-
edge angles φ of the cutting tool. It is an 
increase in this angle that leads to a de-
crease in the radial component of the cut-
ting force Py, therefore, when machining 
non-rigid workpiece, the angle in plan φ 
= 30-60⁰ is recommended.

To analyze the influence of the geo-
metric parameters of the cutter with using 
special tool holder with an oriented cen-
ter of rigidity on the turning vibration 
resistance in articles [2,3,4], the structure 
and differential equations of the devel-
oped mathematical model of the dynamic 
system of the machine tool are given, in 
which the static and dynamic properties 

of this special tool holder are taken into 
account.

In accordance with the studies strate-
gies [4], carrying out a theoretical study 
by modeling the turning process to deter-
mine the indicators of vibration resistance 
of the oscillation movement of shaping 
lathe units is essentially reduced to solv-
ing systems of differential equations by 
numerical integration.

Despite the fact that by carrying out 
numerical calculations we will obtain 
only partial solutions of differential equa-
tions, all the same, this allows us to study 
the effect in a wide range of changes in the 
elastic, damping and inertial parameters 
of the tool holder system and cutting tool 
geometric parameters on the vibration 
resistance of high-performance machin-
ing. The static and dynamic parameters of 
the carriages and the workpieces equiva-
lent elastic subsystems of typical lathes are 
determined theoretically by calculating 
their stress-strain state under a load by 
cutting process force using the finite ele-
ment method (FEM), taking into account 
contact deformations in movable joints.

For modeling and determining the 
parameters of the vibration resistance 

THEORETICAL STUDIES OF CUTTING TOOL GEOMETRIC 
PARAMETERS INFLUENCE ON THE VIBRATION RESISTANCE 
VALUE OF TURNING

Vakulenko S.
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margin of the cutting process on a lathe, 
the values of the elastic and damping pa-
rameters of the dynamic system are taken 
in a wide range among the experimentally 
determined values of typical lathes pa-
rameters. Elastic stiffness parameters of 
the carriage’s system taken in a wide range 
of ratios of maximum and minimum re-
duced stiffness are given. The combina-
tion of the stiffness parameters 
c5max=80  kN/μm and c6min=47  kN/μm 
forms the ratio of the stiffness of the car-
riage elastic system cmin/cmax=0.58 and ap-
proximately reflect the experimentally 
determined elastic properties of the lathe 
mod. 1K62, on the basis of which the ex-
perimental research stand was formed. 
The damping coefficients or the viscous 
friction coefficient is related to the vibra-
tion damping coefficient ζ= 0,31  which 
we take for each part of the machine tool 
equivalent elastic system at the level of the 
transverse vibration damping coefficient 
of a steel rod, and is calculated by the for-
mula, where m is the reduced mass value 
and c is the stiffness value of the equiva-
lent elastic system.

Determination of the main parameters 
of the cutting process for various process-
ing conditions, workpiece material  – 
structural steel, tool  – hard alloy, cutter 

geometry in the range: φ=30°¸60°, γ=-
15°¸10°, λ=0°¸15°, α=5°¸8°, cutting feed 
S=0,39  mm/rev, cutting depth t=5mm, 
cutting speed V=170m/min. The approxi-
mate value of the cutting angle αр and the 
total value of the cutting force Pyz are cal-
culated according to the classical empiri-
cal formulas of mechanical engineering 
technology [5] for determining the com-
ponents of cutting forces during turning. 
The dynamic parameters of the cutting 
process, such as the cutting ratio Kр and 
the time delay constant of chip formation 
Тр, may be calculated using the formulas 
given in article [6], the parameters are 
determined are given in the table

The implementation of the mathemati-
cal model of the lathe’s dynamic system 
during cutting in the form of a program is 
carried out using the MATLAB / Simulink 
software package. The Simulink module is 
a specialized MATLAB tool for visual 
modeling of dynamic systems. The final 
program implementing the dynamic mod-
el is generated in the process of placing 
certain functional blocks in the model 
field, determining their parameters and 
forming links of their interaction. An im-
portant tool for dynamic systems analysis 
is Simulink LTI-Viewer, which is part of 
the Control System Toolbox application 

Tab. 1 
Parameters of the swivel turning process
φ ⁰ γ ⁰ λ ⁰ α ⁰ α р⁰ Kр, Н/мм Tр, c P, Н
60 10 0 5 15 1176 0,00036 3096
45 0 0 5 22 3735 0,00029 3788
45 -15 0 8 27 4391 0,00029 4482
30 -15 0 8 32 8538 0,00021 5066
30 -15 5 8 38 9095 0,00021 5450
30 -15 15 8 47 10291 0,00021 6265
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package. This tool is intended for the 
analysis of linear stationary dynamic sys-
tems and allows you to construct the fre-
quency characteristics of the studies dy-
namic system as a Nyquist plot, to obtain 
the transient vibration response of the dy-
namic system to a step or impulse action, 
to find the zeros and poles of the system.

The cutting process model is imple-
mented in the form of an ordinary transfer 
function using the Transfer Fcn block, in 
which the parameter of the cutting coeffi-
cient Kр is determined in the vector of the 
function numerator polynomial, and the 
time constant of chip formation Тр, in the 
vector of the denominator polynomial.

The main indicator evaluation of the 
dynamic quality of the machine tool vi-
bration resistance for a machine tool 
closed-loop dynamic system is carried out 
according to frequency characteristics, 
such as frequency response, phase re-
sponse (Bode diagram) and Nyquist dia-
gram. Vibration resistance determination 
of a machine tool closed dynamic system 
is carried out according to the open-loop 
dynamic system characteristics and dy-
namic processes simulation of a machine 
tool during turning is performed for a 
closed dynamic system.

The cutting ratio parameter Kр value is 
proportional to the cutting depth tр work-
piece’s layer of the surface being pro-
cessed, therefore, using the Nyquist crite-
rion, with a fixed sufficient preservation 
of the safety margin L = 8dB, we deter-
mine the maximum allowable or maxi-
mum cutting depth tр.

In studies of the cutting tool geometric 
parameters influence, namely, for the val-

ues of the rake angle γ, the end relief angle 
α, the side rake angle λ, and the cutting-
edge angle φ given in Table 1, the cutting 
angle αр=15°¸48°, the cutting coefficient 
Kр, and time delay constant of chip for-
mation Тр. The dependence of the cutting 
depth tр on the cutting angle αр value is 
shown in the graph in Fig. 1. The graph 
also shows the values of the stiffness axes 
direction’s angle β for a special tool holder 
with an oriented position center of rigid-
ity, at which the margin of vibration resis-
tance of turning will be the greatest.
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Ethanol is used in medical wipes and 
most commonly in antibacterial hand 
sanitizer gels as an antiseptic for its bacte-
ricidal and anti-fungal effects. Ethanol 
kills microorganisms by dissolving their 
membrane lipid bilayer and denaturing 
their proteins, and is effective against 
most bacteria, fungi and viruses what is 
very important during the Covid-19 pan-
demic. However, it is ineffective against 
bacterial spores, but that can be alleviated 
by using hydrogen peroxide. A solution of 
70% ethanol is more effective than pure 
ethanol because ethanol relies on water 
molecules for optimal antimicrobial ac-
tivity. Absolute ethanol may inactivate 
microbes without destroying them be-
cause the alcohol is unable to fully perme-
ate the microbe’s membrane. Ethanol can 
also be used as a disinfectant and antisep-
tic because it causes cell dehydration by 
disrupting the osmotic balance across cell 
membrane, so water leaves the cell lead-
ing to cell death [1].

Therefore, the development equip-
ment for the production of this organic 

substance, which meets modern require-
ments, is an urgent and important issue.

The technological scheme of produc-
tion of ethyl alcohol is shown in figure 1. 
The mature mash is fed to the heater 1, 
where it is heated to a temperature of 80° 
C, and from there – sent to a separator for 
removing CO2. Gases from the separator 
are discharged into a condenser-trap for 
capturing alcohol, and water-alcohol con-
densate from condensers 7 and 8 – on the 
upper plate of the composite column 19.

Separated mash from the separator 7 is 
sent to the mash column 18, and after 
separation of alcohol and volatile impuri-
ties remove the bard through the bard 
regulator for further implementation. The 
distillate from the heaters and condensers 
is collected in the collector 3 and fed to the 
feed plate of the composite column 19.

The mash distillate and freed from the 
main impurities is removed from the boil-
ing chamber of the column to the feed 
plate of the rectification column 20.

The main impurities of the concentra-
tion part column 19, in it’s reflux con-
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denser 4 and the condenser 10. The reflux 
from the condenser 4  is returned to the 
upper plate of the composite column 19. 
From the condenser 10  select the main 
fraction of ethyl alcohol.

From the composite column 19  the 
composite enters the rectification column 
20. This column is designed to extract 
from the composite pure concentrated 
solution of ethyl alcohol in water (recti-
fied), concentrated solution of fusel oil, 
Luther water. At the same time, alcohol is 
released from major impurities.

Pasteurization is carried out on the 
upper plates of the distillation column 20. 
The rectified alcohol is taken from the 
pasteurized reflux and cooled in the re-
frigerator 14, and then through the con-
trol alcohol measuring device the alcohol 
is sent to the alcohol receiving tank.

The fusel oil in the form of steam is 
taken from the distillation column and 

sent to the condenser 15, and the pure 
fusel oil is sent to its collection 21.

From the drain compartment alcohol 
products are pumped into the alcohol 
storage [2-4].

The purpose of this work is to mod-
ernize the masstransfer plate to more ef-
ficient getting ethyl alcohol. Generally, 
the problem of increasing the efficiency of 
mass-exchange process is solving by im-
proving the design of caps installed on 
mass-exchange plates.

One of the reasons that prevents the 
achievement of a given technical result is the 
impossibility of adjusting the height of the 
caps when the liquid level fluctuates, which 
results in the unevenness of the operation of 
part of the caps in relation to the flow of gas 
or steam, transitions of parts of caps from 
bubbling to forming bubbles in the jet stream 
of gas or steam, reduction of phase contact 
surface and performance [5-7].

1 – 6 – heat exchangers, 7 – 17 – condensers, 18 – mash column, 19 – composite 
column, 20 – rectification column, 21 – tank for condensate collection 
Figure 1 – Technological scheme of mash-rectification process



 35 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT   #41

Figure 2 illustrates the general view of 
the cap of the plate with the overhang 
device of the proposed design. The cap 
plate consists of a base 1  with circular 
openings and pipes 2  mounted therein, 
which are secured to specially curved 
bolts 3  caps 4  with slots 5  in the lower 
part. A positive buoyancy element 6  is 
fixed to the top part of each cap 4. A 
bushing 7  is arranged asymmetrically 
with a positive buoyancy inside element 
6  and is capable of sliding along the top 
vertical part of the bolt 3. A bearing 
washer 8 is fixed in the lower vertical part 
of the bolt 3, and on the thread in the top 
part of the bolt 3 is a washer 9 and a nut 

10. On the basis of 1, bent overflow de-
vices 11  which are directed on the caps 
4 of the lower plate are mounted between 
the tubes 2, the fluid jets are transferred 
via overflow devices 11 to the caps 4 spe-
cifically to element 6 with positive buoy-
ancy) of the lowest plate.

The cap plate works as follows. When 
liquid is supplied to base 1, cap 4 surfaces 
with element 6  with positive buoyancy. 
The gas or steam that passes through slits 
5 is bubbled to form bubbles. Any change 
in the liquid level on the basis of 1  cap 
4 by a positive buoyancy element 6 either 
resurfaces with an increase in buoyancy 
or descends downwards with a decrease 

1 – base; 2 – tube; 3 – bolt; 4 – cap; 5 – slots; 6 – element with positive buoyancy; 
7 – support washer; 8 – bearing washer; 9 – washer; 10 – nut; 
 11 – overflow device
Figure 2 – Appearance by floating device cap 



36 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

in buoyancy, keeping the liquid column 
height constant between the slots 5  and 
the liquid surface, as bushing 7  has the 
possibility of sliding along the vertical 
part of bolt 3. The support washer 7 pre-
vents the bushing 7  from being lowered 
onto the curved part of the bolt 3 together 
with the cap 4  and element 6  and the 
bushing 7, cap 4 and element 6 from be-
ing closed on this curved part of the bolt 
3, and the washer 9 with nut 10 prevents 
the removal of the cap 4  with element 
6  and the bush 7  from bolt 3  when the 
level of liquid is high at base 1, since it is 
possible to adjust the maximum height of 
the surfacing of the cap 4  with element 
6 and the base 7 bush 1. The liquid drains 
from the base 1 of the bent overflow de-
vices 11  and flows to the bottom plate, 
falls on caps 4 and specifically on element 
6  with positive buoyancy. Under the ac-
tion of liquid pressure cap 4, due to the 
positive buoyancy of element 6, the bush-
ing 7  begins to rotate relative to bolt 3. 
This stabilizes the flow of gas or steam 
bubbles, allows additional mixing of the 
upper layers of the liquid, which will pro-
vide the highest rate of heat and mass 
transfer and promote high productivity 
on the plate, and thus increases the oper-
ating time of the column and its overall 
performance.

Thus, the installation between the 
caps on the whole base will distinguish 

the overflow devices formed on the caps 
of the lower plates, will provide the high-
est speed of heat and mass transfer and 
promote high productivity of plates, as 
well as increase the operating time of the 
column and its productivity
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Как известно, процесс восстановления Fe из его оксидов протекает ступенчато, 
путём последовательного перехода от высших оксидов к низшему и к Fe: 
Fe2О3 → Fe3О4 → Fe (до 570°C) и Fe2О3 → Fe3О4 → FeO → Fe (выше 570°C). Так как все 
металлургические процессы происходят при высоких температурах, интерес 
представляет вторая схема восстановления железа.

В результате взаимодействия оксидов Fe с углеродом кокса в доменной печи 
или древесного угля в сыродутных печах, а также с образующимся 
восстановительным газом СО происходит ступенчатое восстановление Fe, кото-
рое называется прямым в первом случае и косвенным или непрямым во втором.

Особый интерес представляют собой химические реакции непрямого/
косвенного восстановления оксидов железа газом СО:
 3Fe2O3 + CО = 2Fe3O4 + СO2, Q1 = 37,25 МДж; (1)
 Fe3O4 + СО = 3FeO + СO2, Q2 = – 20,96 МДж; (2)
 FeO + СО = Fe + СO2, Q3 = 13,65 МДж, (3)

которыми также пытаются объяснить (заменить) химические реакции 
прямого восстановления соответствующих оксидов железа твёрдым углеродом:
 3Fe2О3 + С = 2Fe3О4 + СО, Q4 = – 129,07 МДж; (4)
 Fe3О4 + C = 3FeО + СО, Q5 = – 187,28 МДж; (5)
 FeO + С = Fe + СО, Q6 = – 152,67 МДж (6)

Опираясь на экспериментальные данные считают, что косвенное 
восстановление Fe соответствует умеренным температурам (до 900-1000°С), 
поэтому обычно принимают, что реакции косвенного восстановления (1)-(3) 
происходят главным образом в более холодных верхних горизонтах шахтной 
печи, при этом прямое восстановление Fe соответствует более высоким 
температурам, а реакции прямого восстановления (4)-(6), имея эндотермический 
характер, протекают в нижней части печи, где температура более высокая.

Однако имеются экспериментальные данные, согласно которых протекание 
реакций прямого восстановления железа (4)-(6) происходит при умеренных и 
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даже сравнительно низких температурах: реакция (4) протекает в интервале 
480-820°C, реакция (5) – 820-1000°C, реакция (6) – 1000-1185°C.

Имеются различные представления о физико-химической сущности процесса 
восстановления Fe из его оксидов в шахтной противоточной печи [1]. Часть 
учёных считает, что в шахтной восстановительной печи идут все приведённые 
выше реакции (1)-(6), другая часть исследователей полагает, что в печи протека-
ют все реакции, кроме реакции (4), третья часть учёных считает, что идут все 
реакции, за исключением реакций (4) и (5).

При восстановлении железа из его оксидов углеродом протекание реакций 
прямого восстановления (4)-(6) в твёрдых фазах реагирующих веществ очень 
ограничено (по мнению автора  – практически невозможно) из-за трудности 
обеспечения полного контакта твёрдого восстановителя (угля, кокса) с твёрдыми 
оксидами железа (железорудными материалами) из-за сравнительно малой 
площади их контактных поверхностей. Однако в реальных условиях реакция (6) 
при высоких температурах проявляется себя достаточно сильно, что требует 
необходимости уточнения общего механизма восстановления оксидов железа, 
тем более, что он в достаточной мере ещё не расшифрован.

Для объяснения механизма восстановления твёрдых оксидов железа твёрдым 
углеродом предложены различные схемы: двухступенчатая или биреакционная; 
двухстадийная или диссоциативная; схема, учитывающая испарение оксида; 
схема непосредственного восстановления твёрдых фаз и др.

Наиболее часто для объяснения процесса прямого восстановления Fe из 
вюстита (а иногда  – даже Mn из MnO) используется двухстадийная схема 
восстановления оксидов, основанная на адсорбционно-каталитической теории 
Г.И. Чуфарова, согласно которой взаимодействие между твёрдыми FeO и углеродом 
осуществляется по двухэтапному механизму при участии восстановительной 
газовой фазы  – CO (считается, что контакт твёрдого вюстита с газом-
восстановителем более вероятен, чем с твёрдым восстановителем), регенерируемой 
углеродом по реакции его газификации (реакции Белла-Будуара):

FeO + СО = Fe + СO2,
+  СО2 + С = 2СО,

Q3 = 13,65 МДж
Q7 = – 166,32 МДж

(3)
(7)

FeO + С = Fe + СО, Q6 = – 152,67 МДж (6)
В некоторых работах данную схему используют также для объяснения процесса 
прямого восстановления FeO из Fe3O4, однако, по мнению автора, прямого вос-
становления вюстита из магнетита не происходит (см. ниже)  – вюстит в 
восстановительной печи образуется исключительно за счёт косвенного 
восстановления его из Fe3O4 с помощью СО по реакции (2).

Для Fe2O3 подобную схему обычно не рассматривают (хотя имеется мнение 
[2], что данную схему нужно применять для объяснения реакций прямого вос-
становления всех оксидов железа, которые, как считают, протекают с участием 
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газовой фазы и представляют собой результат последовательного протекания 
реакций косвенного восстановления), так как считают, что гематит – наиболее 
химически непрочный оксид железа, из которого Fe3О4 восстанавливается ис-
ключительно по реакции (1). Упругость диссоциации Fe2О3 настолько велика, 
что реакция (1) идёт необратимо в сторону образования Fe3О4 при любом соот-
ношении СО и СО2 в газовой фазе вплоть до полного превращения СО в СО2 
или Fe2О3 в Fe3О4. Поэтому считается [3], что реакция (1) будет характеризовать-
ся очень низкими содержаниями восстановителя СО в равновесной газовой 
среде (СО+СО2) и практически является необратимой. Существуют также мне-
ния [4], что Fe2O3 при нагревании превращается в Fe3O4 и без восстановителей, 
при этом указывается температура 1110°С.

Относительно реакций (2) и (3) считают [4], что они могут протекать в обоих 
направлениях в зависимости от температуры и соотношения СО и СО2 в газо-
вой фазе, так как оксиды Fe3О4  и FeO намного прочнее, чем оксид Fe2О3, при 
этом FeO является самым прочным оксидом железа [5].

Рассмотрим приведённую систему химических реакций (3), (7) и их резуль-
тирующую реакцию (6). В системе имеем одну экзотермическую (3) и одну эндо-
термическую (6) реакции соответственно косвенного и прямого восстановле-
ния железа из вюстита. Согласно принципу Ле Шателье–Брауна (более извест-
ного, как «принцип Ле Шателье», второе начало термодинамики) повышение 
температуры смещает химическое равновесие в сторону протекания эндотерми-
ческой реакции, т.е. будет способствовать протеканию реакции (3) в обратном 
направлении, а реакции (6) – в прямом. Получается, что повышение температу-
ры будет тормозить реакцию (3) косвенного восстановления железа из вюстита 
и в то же время ускорять реакцию (6) прямого восстановления Fe из FeO, кото-
рые, согласно данной схемы, как бы «заменяют» друг друга. При этом степень 
сродства к кислороду с повышением температуры у СО падает, а у углерода – 
растёт, и, начиная с 696,9°С, она выше у углерода, чем у СО [6]. Как может за-
медляющаяся с ростом температуры химическая реакция (3), в которой при 
этом у восстановителя (у газа СО) падает степень химического сродства к О2, 
заменять собой ускоряющуюся с ростом температуры химическую реакцию 
(6), в которой у восстановителя (у твёрдого углерода) при этом возрастает сте-
пень химического сродства к О2?

Кроме того получается, что данная схема объясняет прямое восстановление 
железа через косвенное. Т.е. согласно ей прямое восстановление в противоточ-
ной печи вообще не имеет места, а восстановление всего Fe происходит исклю-
чительно за счёт косвенного восстановления с помощью газа СО.

Так как восстановления Fe из FeO и более низших оксидов Fe из более выс-
ших возможно (см. выше), только при использовании веществ (элементов и со-
единений), которые обладают более высоким химическим сродством к О2, чем 
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Fe и его оксиды, необходимо проанализировать с позиций термодинамики хи-
мическое сродство к кислороду Fe, FeO, Fe3O4, С и СО, рассмотрев реакции их 
окисления. Проведённые автором термодинамические анализы [6, 7] позво-

лили установить термодинамические температуры протекания химических 
реакций косвенного (1)-(3) и прямого (4)-(6) восстановления железа (табл. 1).

Cогласно проведённого термодинамического анализа [7] реакция (3) косвен-
ного восстановления железа из вюстита за счёт газа СО не может иметь место 
при температурах выше 765,69°С (см. табл. 1), а значит (согласно действующих 
во втором начале термодинамики принципов запретов и ограничений для всех 
неравновесных и необратимых термодинамических процессов) не может идти 
при тех высоких температурах (выше 1000°С), при которых заметное развитие 
получает прямая реакция (6) восстановления железа из вюстита, что также кос-
венно подтверждается источником [8].

Кроме того, невозможность восстановления железа из вюстита с помощью 
СО подтверждают результаты теоретических исследований, опубликованные в 
работе [9], где СО не указан в качестве восстановителя Fe из FeO.

На практике данное утверждение было доказано реальными плавками в сы-
родутном горне [10, 11], продуктом восстановления в котором являлось не вос-
становленное за счёт СО железо, а FeO, в отличии от аналогичных плавок [12], 
в которых железо всё же было восстановлено из железной руды и получено в 
виде куска стальной крицы, хотя в обоих этих исследованиях в пространстве 
печей присутствовал восстановительный газ СО. Это значит, что при высоких 
температурах СО является восстановителем Fe3О4 из Fe2О3 и FeO из Fe3О4, но не 
является восстановителем Fe из FeO (существует также утверждение [13], что 
при восстановлении оксидов Fe с помощью СО процесс протекает только до 
стадии образования магнетита) – так же и в случае восстановления Mn из МnO, 
на что было указано автором в работах [14, 15].

Именно из-за невозможности осуществления процесса восстановления Fe из 
FeO за счёт СО предложенная Черновым Д.К. печь [16] для получения ковкого 
железа/стали/чугуна путём продувки насыпной массы руды газом СО и добавок 
в печь необходимого количества угля так и не была реализована в промышлен-

Таблица 1 
 Термодинамические температуры протекания реакций косвенного (1)-(3) и прямого 
(4)-(6) восстановления железа [6, 7]
Процесс восстановления Термодинамическая температура протекания

реакций (1)-(6) восстановления Fe
за счёт СО за счёт С

Fe2О3 → Fe3О4 после 0°С после 430,24°С
Fe3О4 → FeО после 605,76°С после 680,13°С
FeО → Fe до 765,69°С после 685,14°С
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ности вплоть до настоящего времени, хотя абсолютно не является секретом. 
В данной печи ковкое железо не получится в случае восстановления его одним 
только СО; также не получится и сталь в случае добавок в шихту угля/кокса (т.е. 
твёрдого углерода), т.к. применение угля сопряжено со значительным науглеро-
живанием Fe и получением исключительно чугуна.

Это всё доказывает несостоятельность в отношении восстановления Fe из 
FeO теории Чуфарова Г.И., в которой реакцию (3) косвенного восстановления Fe 
из вюстита за счёт СО «притянули за уши» для объяснения (а по сути – для ба-
нальной, но неверной замены) реакции (6) прямого восстановления Fe. Это ме-
няет представление о восстановительной роли газа СО получении Fe из FeO, так 
как все современные источники технической литературы по теории получения 
Fe из железорудных материалов говорят о восстановлении Fe из FeO в газовой 
фазе, т.е. с помощью газа CO по реакции (3). Но термодинамика накладывает на 
этот процесс температурное ограничение.

Таким образом, широко распространённое мнение о возможности восста-
новления Fe из вюстита угарным газом, являющимся восстановительным, при 
высоких температурах рабочего пространства шахтной печи по реакции (3) 
является ошибочным, так как основано, вероятно, на неправильном сравнении 
численных значений энергии Гиббса ΔG° для реакций (8) и (9):
 2Fe + О2 = 2FeО; (8)
 2С + О2 = 2СО (9)

или вообще при его отсутствии.
В реакции (3) присутствуют по две пары веществ, каждая из которых
состоит из исходного реагента и получаемого из него продукта реакции: FeO 

и Fe, СО и СО2. Поэтому, учитывая присутствие в реакции (3) указанных пар 
именно этих (!) веществ, для анализа условий протекания указанной реакции (3) 
надо сравнивать численные значения ΔG° тех окислительных реакций, где при-
сутствуют пары именно этих же (!) веществ, т.е. реакций (8) и (10):
 2СО + О2 = 2СО2, (10)

таким образом сравнивая степени химического сродства к кислороду железа 
и СО, а не реакций (8) и (9), ошибочно сравнивая степени химического сродства 
к кислороду железа и твёрдого углерода.

Выводы. СО может восстанавливать Fe3О4 из Fe2О3 и FeO из Fe3О4 при темпе-
ратурах соответственно выше 0°С и 605,76°С, а Fe из FеO – до 765,69°С. Т.е. в 
нижней (высокотемпературной) части рабочего пространстве шахтных восста-
новительных печей (сыродутного горна, штюкофена, домницы, современных 
конструкций доменной печи и т.п.) реакция (3), имея к тому же экзотермиче-
ский характер, не может протекать, что обосновывает гипотезу [6].

Использование для анализа условий протекание реакции (3) сравнения чис-
ленного значения ΔG° для реакции (8) со значением ΔG° для реакции (9) вместо 
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значения ΔG° для реакции (10) или вообще отсутствие такого анализа ввиду 
общепринятого мнения, по которому СО считается сильным восстановитель-
ным газом, привело к повсеместным ошибочным выводам и всеобщему заблуж-
дению о восстановительной роли газа СО при получении Fe из его низшего ок-
сида FeO в шахтной противоточной восстановительной печи при высоких тем-
пературах.

Невозможность восстановления Fe из FеO с помощью СО при Т > 765,69°С 
также полностью подтверждает то, что ошибочно заменять химическую реак-
цию (6) прямого восстановления Fe из FeO реакцией (3) косвенного восстанов-
ления Fe из FeO, к тому же указанные реакции (3) и (6) имеют тепловые эффекты 
с противоположными знаками.

Так как установлено, что теоретически СО может начинать восстанавли-
вать Fe3O4 и FeO соответственно из Fe2О3 и Fe3О4 при более низких темпера-

турах (т.е. несколько раньше), чем углерод, который к тому же испытывает за-
труднения в восстановлении Fe и его оксидов в твёрдом состоянии [4], но при 
этом углерод восстанавливает Fe из FeO при температурах вблизи 1200°С [17] и 
выше, то это значит, что: восстановление Fe3О4 и FeO начинается и происходит 
только за счёт CO по реакциям (1) и (2); восстановление же самого Fe из FeO 
происходит исключительно за счёт твёрдого углерода [18] и, вполне очевидно, 
что не прямо по реакции (6), а по другой, более сложной схеме, в которой имеют 
место несколько химических реакций, одна из которых будет восстановитель-
ной углетермической [19]. Реакция (3) термодинамически возможна при 
696,99°С<Т<765,69°С, т.е. в верхних горизонтах печи, но в результате невозмож-
ности отвода восстановленного Fe из зоны реакции (из-за его высокой темпера-
туры плавления) процесс (в случае его протекания) будет кратковременным, а 
количество полученного Fe – мизерным [20].
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The contact of tube in absorber con-
tains a housing in the middle of which is 
a screw element that consists of an auger 
and a rod made in the form of a closed 
Archimedes helicoid. The helical surface 
of the auger is made of double-T, and the 
rod is made of tubular. The screw element 
is installed in the case with a backlash.

The purpose of this work is to analyze 
the existing prototype of the apparatus for 
absorbtion process with giving a proposal 
to improve its design. The practical value 
of the results is to increase the efficiency 
of the mass transfer during the process of 
absorption.

The device to be described below be-
longs to mass transfer and heat exchange 
equipment, in particular to contact ele-
ments of the apparatus, and can be used 
in chemical, oil, gas refining, and other 
industries.

Known contact tube [1, 2] included in 
the contact section of the absorption tubu-
lar column and consists of a housing and 
an auger element located inside the tube, 
the length of which equal to the length of 
the body (Patent of Ukraine for a utility 
model № 63936 IPC B01D53 / 18, 2011).

The disadvantages of this device are 
the difficulty of maintaining a uniform 
thickness of the film of liquid flowing 
down the screw element, due to the action 
of centrifugal force, which leads to the oc-
currence of vortices and layers of liquid 
near the inner surface of the tube, which 
in turn leads reducing the intensity of 
heat and mass transfer processes. Also 
heat dissipation, which formed in the 
process of heat and mass transfer, takes 
place with insufficient efficiency.

A schematic idea of the technical solu-
tion is shown in Figure 1.

The description of the modification is 
based on the task of improving the design of 
the contact tube by changing the design of 
the screw surface of the auger and the rod, 
which provides magnification area of heat 
and mass transfer surfaces, as well as im-
provement of flow conditions and intensifi-
cation of heat and mass transfer processes.

The problem is solved by the fact that 
the contact tube containing the housing 
1  in the middle which is installed auger 
element, consisting of an auger 2  and a 
rod 3 made in the form of a closed-type 
Archimedes helicoid, according to the 
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utility model, a helical surface the auger is 
made of double-T, and the rod 3 is made 
of tubular, and auger 2  the element is 
mounted in a housing with a gap.

Execution of the contact tube in con-
junction with all the essential features, 
including substitutes, allows to provide 
draining of liquid not only on a screw 
surface of the screw 2, but also on walls 
the tubular rod 3 and the body of the con-
tact tube, which increases the area heat 
and mass transfer surfaces, as well as flow 
conditions and intensification heat and 
mass transfer processes, in addition, the 
length of the tube is significantly reduced 
during storage values of the area of heat 
and mass transfer surfaces

The device works as follows. The 
liquid flows down the film on the I-
beam-like surface of the auger 2, as well 
as on the inner surface housing 1  and 
outer surface of the rod 3 The gas rises 
in a countercurrent flow towards the 
liquid along the housing 1. Mass ex-
change between liquid and gas takes 
place through the surface of the liquid 
film phase. The heat released during the 
process of mass transfer (absorption) is 
removed from contact areas through 
the walls of the auger 2, housing 1 and 
tubular rod 3.

Conclusions:
The technical solution on moderniza-

tion of the absorption apparatus that is 
given in the work will allow to increase 
the intensity and efficiency of mass trans-
fer during the absorption process. How-

ever, this statement needs to be verified by 
making real research on the device with 
the proposed modernization
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