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Abstract
The article deals with description of new constructions of equipment with active hydrodynamic regimes as a part of the granulation unit. The granulation unit scheme and
role of its main kits are presented in the article. Basis for energy calculation of the main
equipment in the granulation unit is shown. The given ideas regarding an ability to reduce energy consumption as an integral feature of the process are reasonable to be taken
into account in calculations of technological and constructive parameters of the main
technological equipment in the granulation unit.
Keywords: granulation unit, vortex granulator, gravitational shelf dryer, vortex
mass transfer and separation section, energy efficiency
Introduction
The granulated production obtain is
one of the most complex processes in the
chemical technology. Every stage (section) is a subject of the constant improvement and process optimization on the
target function “minimum energy consumption”. In order to increase energy
resources consumption degree and ability
of heat recover (recuperation), the improved device for products granulation,
demonstrated in fig. 1, is proposed.
Necessary features of the final product
are achieved on the granules heat treatment stage after humidification thanks to
the staged (“soft”) dehydration in the de-

vices, which are located consequently,
with active hydrodynamic regimes (on
the scheme – vortex granulator VG and
gravitational shelf dryer GSD).
The cleaning process of exhaust gases
and heat utilization are carried out in a
separate device (absorber A with vortex
mass-transfer separation contact stages).
Description of the main equipment in
the unit
The vortex granulator operates (fig. 2)
as follows [2].
The high heating agent is tangentially
supplied to the granulator through the
relevant sleeve and then it is transferred
to the vortex gas-distributing hub. While
5
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Fig. 1. A unit for the production of granules [1]
Elements of the installation: VG – a vortex granulator; H – a heater; GSD – a gravitational
shelf dryer; FBC – a fluidized bed cooler; A – an absorber; F – a filter; M – a mixer; B – a
batcher; HP – a hopper; G – a gas blower; P – a pump; T – a tank; C – a compressor.
The main flows: 1-1 – a seeding agent; 2-2 – manufacturing air; 3-3 – polluted air; 4-4 –
purified air; 5-5 – polluted water; 6-6 – water; 7-7 – substandard granules; 8-8 – air for the
spraying of the liquid materials (solution, melt); 9-9 – the product; 10-10 – air for cooling of
granules; 11-11 – granules for packaging; 12-12 – steam; 13-13 – dusty gas; 14-14 –
liquid materials (solution, melt); 15-15 – water condensate; 16-16 – a drying agent.

moving through the hub, the agent rotates
about the vertical axis and gets a helical
motion. Damp granules are added to the
helical motion flows. While contacting
with the axisymmetric vortex flows of the
heating agent, the granules are subject to
the overcut heating with dehydration,
formation of the porous surface layer, and
6

drying in the heat flows. The weight of the
granules is gradually reducing.
Depending on the weight (size), the
granules are classified into light and
heavy (fine and large) fractions in response to the change of the circular and
axial velocity of the axisymmetric vortex flows of the heating agent within the
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Fig. 2. A vortex granulator.

height of the work space. The produced
porous granules are transferred from
the upper overcut of the inner cone to
the annular space toward the outlet
sleeve. The heavy fraction remains in
the work space, and while the weight is
reducing, the fraction circulates in the
inner cone and then moves to its upper
overcut. The exhaust heating agent is
removed from the granulator through
the sleeve in its upper part.

The gravitational shelf dryer operates
as follows (fig.3) [2].
The drying agent is supplied to the
bottom of the unit, then it is uniformly
distributed within the body overcut, and
after that it is lifted. Thus, the agent goes
through a certain amount (which is calculated) of the perforated tilted shelves
(three of them in this case), followed by
the removal from the upper part of the
unit. While the drying agent is moving
7
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within the body, the dispersed material
subjected to drying is supplied to the upper shelf. Under the counterflow impact
of the drying agent on the upper tilted
contact shelf, the dispersed material is
heated, and fine fractions are removed in
order to balance the roughness of the
weighted layer. The length of the upper
tilted contact shelf ensures the residence
time of the dispersed material, which enables full heating of the material, the separation of the dispersed fines and the initial removal of the unbound moisture
from the dispersed material’s surface at
the permanent velocity of the heating.
While drying by the dying agent
streams, the dispersed material is gradually
moving in the upper shelf, getting removed
through the free edge of the shelf and is
supplied to the middle shelf. The movement in the middle shelf is complemented
by further intense removal of the unbound
moisture from the dispersed material’s
surface at the permanent velocity of the
heating and under the counterflow impact
of the drying agent. The dispersed material
is gradually removed through the free edge
of the shelf, and then it is supplied to the
lower (bottom) shelf. The movement of the
dispersed material in the lower shelf is
complemented by the removal of the
bound moisture from the material depth at
the reducing velocity of the heating. The
dried dispersed material is removed from
the unit.
The vortex mass transfer and separation section for the exhaust gas purification operates as follows (fig.4) [2].
A rotating gas-liquid layer is formed
inside the stationary contact pipe, where
8

the gas is supplied through a swirler at the
bottom of the pipe, and the liquid flow is
supplied from the tray’s surface through
the liquid feeding pipe. The swirled gas
flow disperses the liquid under the swirler
(thus, the developed surface of the contact phases is formed). The gas-liquid
flow further gets split under the influence
of the centrifugal forces. The liquid is
pushed to the periphery and in a form of

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #8

Fig. 4. A vortex mass transfer and separation section.

a film goes up in the inner walls of the
contact pipe toward the film-remover
under the aerodynamic forces; the separated gas is removed through the upper
part of the contact pipe. The film of the
liquid goes through the film-remover,
then along the gap between the contact
pipe and the film-remover and flows
down through the drain hole on the tray
surface.
Energy efficiency evaluation of the
heat-mass transfer processes
Great number of energy resources in
the granulation unit is used for air drive
and to provide it with proper thermal and
physical features. Therefore, every above
device has its own diapason of the stable
work, which is limited by the diapason of
ratio between air rate (as a fluidized
agent, drying agent, exhaust gases) to the

disperse material rate (material, which is
granulated, material, which is dried, disperse components in the exhaust gases)
Vs / Vd .
This diapason is limited with the following conditions:
– vortex granulator and gravitational
shelf dryer – beginning of the transference into the fluidized bed and disperse
phase separation (the smallest size of the
commodity fraction);
– absorber with vortex mass-transfer
separation contact elements – beginning
of the liquid vertical move in the masstransfer separation element and disperse
phase separation (the smallest size of the
liquid drops.
On the other hand, insufficient amount
of solid phase does not provide the necessary quality of the target heat-mass transfer
9
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M � Vsn ,

Fig. 5. Impact of ratio between rates on the
heat-mass transfer process efficiency with
different n n2 >n1 .

(

)

process. Thus, an optimization task is to
define minimum ratio between air flow rate
and productivity due to the based technical
and economic parameters of the equipment.
The air rate, which corresponds the limiting
velocity, becomes an optimization parameter in evaluation of reasonability to increase
the flow moving turbulization.
Based on the well-known criterial
evaluations of relation between heat and
mass transfer processes efficiency and
rate of solid phase, it is possible to assess
general energy consumption for the process fulfillment. In order to use the above
target function, it is necessary to specify
its constituents through dependences of
heat-mass transfer on rate of solid phase
(or ratio between air rate and disperse
material rate if Vd = const ). The step
function, which approximates increasing
of heat-mass transfer process efficiency
(liquid crystallization velocity, dehydration velocity, cleaning velocity) is
10

(1)
where n – index of the step function,
which characterizes intensity of heatmass transfer process (velocity of mass
change or concentration per time unit)
It is possible to calculate Vs for the
definite type of the equipment and target
process with concrete index n .
Analysis of data fig.5 demonstrates
that increase of index n of the step function (1) causes heat-mass transfer process
efficiency increase with saving of solid
phase amount (or rate ratio). In order to
increase the moving force of the process
increasing the index n it is possible to
reduce solid phase amount (or rate ratio).
Upon condition of index n limit values: if
n = 0 , the heat-mass transfer process
will not be fulfilled, if n = 1 the process
is maximum efficient.
Conclusion
A great number of technological processes in the multiphase environment
with active hydrodynamic regime in twophase systems “gas-solid” and “gas-liquid”
is followed not only by intensity of the
heat-mass transfer on the surface of interacting phases contact, but also by great
energy consumption. Therefore, the flow
turbulence increase leads to energy consumption faster growing, than heat-mass
transfer process velocity and efficiency.
The process is economically unprofitable
with some maximum velocities of solid
phase stream (in the observing unit – hot
or cold air flow) and its turbulization degree. That is why, there is a necessity to
evaluate energy efficiency by criterion of
specific cost for intensification. The given
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ideas regarding the ability to reduce energy consumption, as an integral feature
of the process, are reasonable to be taken
into account in technological and constructive parameters calculations of the
main technological equipment in the
granulation unit.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХРОВИХ СТРУМІВ В ТОНКИХ
АЛЮМІНІЄВИХ ДИСКАХ РІЗНОГО ДІАМЕТРУ
Гуцул О.В.
к.фіз.-мат.н.,
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»
Слободян В.З.
к.фіз.-мат.н.,
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

В роботі розглянуто безелектродні дослідження вихрових струмів в алюмінієвих тонких дисках різного діаметру в однорідному магнітному полі соленоїда,
який є частиною коливального контуру в області частот 1.3 – 4.8 MГц Із проведеного експериментального дослідження виявлено лінійні частотні залежності
додаткового опору коливального контуру від квадратного діаметра диску та
лінійне зменшення індуктивності соленоїда від кубічного діаметра диску, що дозволило розрахувати зміну індуктивності та частотні залежності добротності коливального контуру із алюмінієвим диском довільного діаметру.
Ключові слова: вихрові струми, добротність, індуктивність, безелектродні
вимірювання, алюмінієві диски, частотні залежності.
Keywords: eddy currents, quality factor, inductance, electrodeless measurements,
aluminum discs, frequency dependencies.
Безелектродні дослідження питомих електрофізичних характеристик матеріалів відіграють важливу роль в сучасному світі, особливо в області діагностики
та технологічного контролю і мають широке застосування в медицині, електротехніці, криміналістиці. Значний інтерес представляють дослідження взаємодії
вихрових струмів в електропровідних об’єктах, які відбуваються за посередництвом змінних магнітних полів. В якості об’єкта дослідження в даній роботі
були вибрані алюмінієві тонкі диски, які поміщались в середину соленоїда, який
є частиною послідовного коливального контуру. Експериментально досліджувались частотні залежності добротності коливального контуру і індуктивності
соленоїда при наявності і відсутності в його середині алюмінієвих дисків однакової товщини та різного діаметру.
Вихрові струми I2 виникають в електропровідному середовищі, яке характеризується питомою електропровідністю σ2, при наявності змінного в часі електричного
поля, згідно закону Ома в диференційній формі. Вихрове електричне поле виникає,
згідно теорії Максвела, внаслідок зміни з часом магнітного поля, яке по своїй природі є завжди вихровим і характеризується індукцією магнітного потоку. Однорідне
12
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Рис.1. Залежності добротності Q коливального контуру від резонансної частоти f,
MГц для алюмінієвих тонких дисків однакової товщини та різних діаметрів: d1=7 мм;
d2=13 мм; d3=15 мм і d4=18 мм.

в просторі магнітне поле можна створити в середині соленоїда, по виткам якого
протікає струм. Тому для дослідження поведінки вихрових струмів в алюмінієвому
диску був вибраний соленоїд коливального контуру, в середині якого розміщувався
алюмінієвий диск. Соленоїд становить частину послідовного коливального контуру
експериментальної установки [1-2], в якій досліджувались частотні залежності добротності Q та індуктивності L1 при резонансі, який виникав при зміні частоти f
високочастотного генератора та налаштуванні відповідної ємності C1 зразкового
змінного конденсатора по методикам, описаним в роботах [3-4].
Взаємодія індукованих струмів диску із змінним струмом соленоїда відбувається через магнітне поле завдяки явищу взаємоіндукції та самоіндукції струмів, які вперше пояснив Фарадей за допомогою цілого ряду експериментів та
теоретично обґрунтував Максвел. В результаті, взаємодія струмів I2 диску із
струмом I1 соленоїда описується системою двох рівнянь:
,

(формула 1)

13
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Рис.2. Залежність індуктивності L коливального контуру від площі S алюмінієвого
тонкого диску, який знаходиться в середині соленоїда.

де знаки напруги взаємоіндукції та самоіндукції визначаються правилом
Ленца. Для напруги і струмів, які змінюються по гармонічному закону із частотою f систему (1) можна записати в комплексному вигляді:
,

(формула 2)

де z1=R1 + jωL1, z2=R2 + jωL2.
Підставивши струм I2 із другого рівняння в перше отримаємо:
де
;

(формула 4)

;

;

14

(формула 3)

(формула 5)

(формула 6)
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Рис.3. Залежність індуктивності L коливального контуру від площі S в степені 3/2 для
алюмінієвих тонких дисків однакової товщини та різних діаметрів. Кружечками показано експериментальні дані, а суцільними прямими – теоретично оброблені дані,
одержані із умови мінімуму середньо квадратичного відхилення.

.

(формула 7)

Експериментальні залежності добротності Q коливального контуру від частоти f для металевих дисків фіксованого діаметру d та різної товщини h розглянуто в роботі [5]. Продовжимо ці дослідження на тонких алюмінієвих дисках
різного діаметру та фіксованої товщини, які приведені на рис.1.
Кружечками показано експериментальні дані, а суцільними кривими – теоретичні дані, розраховані в наближенні лінійної залежності додаткового опору
R коливального контуру із алюмінієвим диском в соленоїді від частоти f.
Експериментальна залежність індуктивності соленоїда від площі S алюмінієвого диску приведена на рис.2, де спостерігається нелінійна залежність. Явний
вигляд залежності зміни індуктивності L соленоїда від площі S стає зрозумілим
із рис.3, на якому приведена залежність L=f(S3/2).
Використовуючи експериментальні значення Q і Lc можна по формулі (7)
знайти Rc і згідно формули (6) побудувати частотні залежності додаткового опору Rd коливального контуру для алюмінієвих дисків однакової товщини та різного діаметру, які приведені на рис.4.
15
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Рис.4. Залежності додаткового опору Rd коливального контуру від резонансної частоти f для алюмінієвих тонких дисків однакової товщини та різних діаметрів: d1=7 мм;
d2=13 мм; d3=15 мм і d4=18 мм. Фігурками показано експериментальні дані, а суцільними прямими – теоретично оброблені дані, одержані із умови мінімуму середньо
квадратичного відхилення.

Одержані залежності індуктивності Lc (рис.2 і рис.3) та лінійні частотні залежності додаткового опору Rd коливального контуру (рис.4) можна пояснити
аналогічно роботі [5], використовуючи наступні наближення:
R2 >> ωL2, тоді формули (5, 6) матимуть такий вигляд:
,

(формула 8)

(формула 9)

R2 = R20 (1 + βω) ≈ R20βω, тоді формули (8, 9) дістануть вигляд, який добре
узгоджується з результатом експериментальних досліджень:

,

16

(формула 10)

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #8

Рис.5. Залежності додаткового опору Rd коливального контуру від площі S алюмінієвого тонкого диску. що знаходиться в середині котушки індуктивності для чотирьох
фіксованих резонансних частот: f1=1.5 MГц, f2=2.0 MГц, f3=3.0 MГц і f4=4.0 MГц.
Фігурками показано експериментальні дані, а суцільними прямими – теоретично
оброблені дані, одержані із умови мінімуму середньо квадратичного відхилення.

.

(формула 11)

Залежності додаткового опору коливального контуру від діаметра дисків для
ряду резонансних частот приведені на рис.5.
На рис.5 спостерігаються лінійні залежності додаткового опору коливального контуру від площі S диску, яка пропорційна квадрату діаметра d диску. На
основі одержаних лінійних експериментальних залежностей, приведених на
рис.3-5, та експериментальних даних роботи [5], можна розрахувати частотні
залежності добротності Q(f) коливального контуру та зміну індуктивності L соленоїда в середині якого знаходиться алюмінієвий диск заданого діаметру d і
товщини h.
Висновок
Експериментальні дослідження добротності коливального контуру, всередині соленоїда якого розміщувався тонкий алюмінієвий диск різного діаметру,
виявили лінійну частотну залежність додаткового опору коливального контуру
від квадратного діаметру алюмінієвих дисків. Експериментально показано і теоретично підтверджено, що із збільшенням діаметра диску індуктивність солено17
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їда лінійно зменшується із збільшенням кубічного діаметра і не залежить від
частоти, що дозволило теоретично розрахувати частотні залежності добротності коливального контуру для диску довільного діаметру в однорідному магнітному полі соленоїда.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕКИ
JQUERY
Сотула Н.Л.
магистр

Ключевые слова: плагин, браузер, оптимизация, синтаксический сахар,
JavaScript, jQuery, DOM
Keywords: plugin, browser, optimization, syntactic sugar, JavaScript, jQuery, DOM
Мир информационных технологий
развивается с потрясающей скоростью. С каждым днем в мире происходит тысячи открытий, свершений, обновлений и падений методик и технологий. Но даже в этом потоке есть отдельная сфера – WEB, скорость
развития в которой оставляет остальной IT мир позади. За последние десять лет развитие языков программирования, браузеров и сопутствующих
технологий колоссально. Мир интернета уже давно не тот, которым мы его
видели в двухтысячных. С каждым годом статистика использования старых
браузеров все ближе и ближе приближается к нулю. Найти человека, сознательно использующего браузер Internet
Explorer 6,7,8 невозможно. Есть шанс,
что где-то в мире и сохранились версии ПО, работающие только с этим
программным обеспечением. Маловероятно, что есть аппаратное обеспечение, на которое поставить что-то новее – невозможно. Следуя тенденции
рынка, компания-разработчик самой
популярной библиотеки для front-end
разработки jQuery отказалась поддерживать устаревшие браузеры(IE 6-8)

уже с версии 2.0. Сейчас же актуальная
версия – 3.3. Собственно, основной
стимул использования jQuery пропал.
Зачем же его используют? Возможно,
по привычке или просто не разбираясь
и не понимая все возможности современного JavaScript.
При анализе сотен проектов, видно, что львиная доля использования
jQuery это одна операция – обращение
к DOM-элементу:
$(‘#elId’)
Базовый JavaScript позволяет написать только одну строку кода:
let $ = function(cssSelector){ return
document.querySelectorAll(cssSelector) }
которая дает возможность писать
каждый раз вместо:
document.querySelector(‘#elId’)
ту же строку, что пишет jQuery разработчик. Поборники данной библиотеки скажут, что код на JavaScript
слишком большой. Есть большое количество простых действий, которые
можно написать в одну строку с использованием этой библиотеки. Асинхронное обращение к серверу, работа с
эффектами на странице, элементами
объектной модели документа, событи19
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Таблица 1
Скорость обращение к DOM
Операция
jQuery(оп/сек)
Получение DOM элемента по ID
350,557
Получение DOM элементов по тегу 19,449

ями и триггерами, массивами и htmlколлекциями.
Асинхронный доступ к JSONдокументу на сервере с помощью
JQuery:
$.getJSON(‘/dir/file’, function(d) {});
На чистом JavaScript:
let req= new XMLHttpRequest();
req.open(‘GET’, ‘/dir/file’, true);
req.onload = function() {
if (this.status >= 200 && this.status < 400) {
let d = JSON.parse(this.response);
} else { }};
req.onerror = function() {};
req.send();
Отправка POST-запроса к серверу с
помощью JQuery:
$.ajax({
type: ‘POST’,
url: ‘/dir/file’,
data: d
});
На чистом JavaScript:
let req= new XMLHttpRequest();
req.open(‘POST’, ‘/dir/file’, true);
req.setRequestHeader(‘Content-Type’,
‘application/x-www-form-urlencoded;
charset=UTF-8’);
req.send(d);
И если работа с сервером кажется
сложнее и требующей больше знаний,
кода и аргументов, то работа с массивами и схожими структурами без библиотеки более логична. Проход по
массиву с помощью jQuery:
20

JavaScript(оп/сек)
12,137,211
8,280,893

$.each(array, function(i, item){});
Первым аргументом идёт индекс,
вторым – сам элемент. При проходе по
массиву с помощью такой конструкции, нам не нужен индекс. На чистом
JavaScript все выглядит так же просто:
array.forEach(function(item, i){});
Только в этом случае, нужный для
работы элемент находится на первом
месте, значит второй элемент можно и
не указывать.
Работа с событиями проходит также в одну строку. JQuery:
$(el).off(eventName, callbackFunc);
$(el).on(eventName, callbackFunc);
И на JavaScript:
el.removeEventListener(eventName,
callbackFunc);
el.addEventListener(eventName,
callbackFunc);
При разработки сложной вебсистемы, скорость доступа и обработки элементов с объектной модели документа очень важна. Скорость
работы чистого JavaScript во много раз
превышает (табл.1) аналогичную работу в JQuery.
Фреймворк jQuery весит всего
68.2 KB. Это достаточно малый объем,
если учитывать размеры постоянной
памяти даже мобильных устройств. В
большинстве случаев, этот плагин – абсолютно бесполезен и замедляет работу
веб-приложения в десятки раз. На данном этапе своего жизненного цикла –
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jQuery является синтаксическим сахаром, предоставляя более удобный доступ ко многим конструкциям клиентского javascript. Браузер платит за это
производительностью и памятью.
Известна точка зрения Никлауса
Вирта, которую разделяет часть программистского сообщества: согласно
ей, любое расширение языка, не вызванное необходимостью, ухудшает
его, так как приводит к усложнению
транслятора и, соответственно, к снижению его надежности и производительности. Одновременно возрастает
сложность изучения языка и сложность сопровождения программ. Кроме того, сам факт наличия дополнительных синтаксических средств часто
играет провоцирующую роль: он побуждает программиста прибегать к
различным синтаксическим трюкам
вместо того, чтобы глубже анализировать задачу и реализовывать более эффективные алгоритмы[6].
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УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
СУДНОВИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
Завальнюк І.П.1, Нестеренко В.Б.2, Завальнюк О.П.3
доцент, кандидат технічних наук1,
старший викладач, капітан далекого плавання2,
доцент, кандидат технічних наук3
Херсонська державна морська академія

Анотація. У статті акцентовано увагу на важливість технічного обслуговування суднових технічних засобів для убезпечення мореплавства. Підкреслюється, що для оцінки технічного стану суднових котельних установок ефективне використання методів неруйнівного контролю, зокрема ультразвукової дефектоскопії. Обґрунтовано використання спеціальної вимірювальної системи
високошвидкісного лінійного сканування великих площ, яка працює за технологією фазованих ґрат.
Ключові слова: судно, котельна установка, неруйнівний контроль, ультразвук, технічне обслуговування.
Abstract. In the article attention is focused on the importance of maintenance of ship
technical equipment for securing shipping. It is emphasized that for the evaluation of the
technical condition of ship boiler plants, the use of methods of non-destructive testing, in
particular ultrasonic flaw detection, is efficiently used. The use of a special measuring
system for high-speed linear scanning of large areas, which works on the technology of
phased arrays, is substantiated.
Keywords: ship, ship boiler plants, non-destructive control, ultrasound,
maintenance.
Питання безпеки мореплавства та
попередження забруднення моря напряму залежать від технічного стану
суден, який забезпечується рівнем технічного обслуговування (ТО) в судноплавній компанії. Відомо, що ТО є
комплексом заходів, які забезпечують
підтримку справного технічного стану
суднових конструкцій, технічних засобів, суден в цілому без виведення їх із
експлуатації, тобто ТО є інструментом
безпеки, а також важливим економічним важелем у морському бізнесі.
22

Котельні установки (КУ) суднового
енергетичного комплексу є його важливою складовою. Сучасні котельні
установки дизельних суден зазвичай
повністю автоматизовані [1]. Для
контролю параметрів пару та інших
показників робочого процесу застосовують відповідні вимірювальні прилади і пристрої. Найбільш важливі процеси і параметри, що визначають надійність роботи котлів, мають автоматизовані системи захисту і сигналізації
про відхилення їх від нормальних ве-

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #8

Рисунок 1 – Котел CMB-VS-1.5+1,0/6, як об’єкт неруйнівного контролю
А = 2,71 м; В = 6,12 м; С = 0,78 м; D = 0,25 м; E = 1,325 м

личин. Таким чином, спільним завданням технічної експлуатації суднових
котлів незалежно від ступеня їх автоматизації як в нових, так в існуючих
установках є забезпечення високої надійності і підтримки оптимальних параметрів робочого процесу, які визначають необхідну економічність і стійкість даних режимів роботи [1].
Всі види періодичного контролю
технічних засобів вимагають застосування спеціальних методів і апаратури
для вимірювання структурних параметрів елементів, що характеризують їх
технічний стан. У практиці оцінки тех-

нічного стану елементів суднового обладнання використовують наступні
методи і засоби: візуальний огляд і
вимірювання; неруйнівні методи дефектоскопії; механічні і технологічні
випробування; хімічні і металографічні дослідження; гідравлічні випробування.
В деяких випадках отриманої при
візуальному огляді інформації може
виявитися недостатньо для достовірної ідентифікації причин пошкодження, особливо тоді, коли пошкодження
обумовлені процесами руйнування
при високих температурах або від вну23
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трішніх дефектів. У цих випадках досить цінну інформацію можна отримати, використовуючи методи неруйнівного контролю (НК) [2].
Ультразвукова дефектоскопія [2,
3] – один з найбільш універсальних
способів неруйнівного контролю, методи якого дозволяють виявляти поверхневі і глибинні дефекти – тріщини, раковини, розшарування в металевих і неметалевих матеріалах, корозійне та ерозійне пошкодження
металів, обумовлене процесами руйнування при високих температурах
або від внутрішніх дефектів.
Ультразвуковий метод контролю
використовується при контролі зварних з’єднань, ємностей і апаратів високого тиску, трубопроводів, поковок,
листового прокату, різних металоконструкцій, технологічного обладнання,
при проведенні товщинометрії. В порівнянні з іншими методами неруйнівного контролю ультразвуковий метод
має важливі переваги [3]: високу чутливість до найбільш небезпечних дефектів типу тріщин і непроварів; безпеку для людини (на відміну від рентгенівської дефектоскопії); можливість
проводити контроль безпосередньо на
об’єктах, які експлуатуються, без порушення технологічного процесу; при
проведенні ультразвукового контролю
(УЗК) досліджуваний об’єкт не ушкоджується; мініатюризація переносних
приладів УЗК при збереженні їх достатньо високої точності, чим обумовлено все більш широке застосування їх
на суднах; низьку вартість.
Процеси, що відбуваються при
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функціонуванні КУ є високотемпературними та жорсткими по відношенню до самого обладнання. Тому технічне обстеження котельних установок
проводиться в період їх експлуатації, а
також після усунення аварійних ситуацій. В даному дослідженні для виконання потокового технічного обстеження КУ (рис. 1 [4]) може бути використана спеціальна вимірювальна система високошвидкісного лінійного
сканування великих площ – ультразвукового дефектоскопа RS 2 WP (компанія Sonatest Ltd, Великобританія) [5].
RS 2 WP розроблений для застосувань, що вимагають наявність портативного устаткування, простого в експлуатації, і що дозволяє генерувати
зображення C-scan з високим розділенням. Такий ультразвуковий дефектоскоп працює за технологією фазованих ґрат з отриманням А-, В- і С-сканів
в реальному часі [5, 6].
Запропонований прилад RS 2 WP
(рис. 2 [5]) – це комплексний модуль,
який містить патентоване ультразвукове обладнання, портативний промисловий ноутбук з потужним процесором для обробки результатів, спеціалізоване програмне забезпечення,
пристрій дистанційного керування.
Унікальний роликовий перетворювач
(РП) моделі CWP, спеціально сконструйований і призначений для пошуку корозійних пошкоджень металу і
складання карти корозії [5].
Технічні характеристики вимірювальної системи RS 2 WP наступні [5]:
ширина смуги пропускання – 1-22 Гц;
амплітуда генератора зондувальних
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а)
Рисунок 2 – Ультразвуковий дефектоскоп RS 2 WP (а),
роликовий перетворювач CWP (б)

імпульсів – 70 В; максимальне число
каналів – 128; число активних каналів – до 32; кількість вимірювальних
стробів – до 6; кількість С-сканів, що
отримуються одночасно – до 4; отримання А-, В-, С-сканів в реальному
часі. Вимірювальна система RS 2 WP
також має функцію побудови карт великих площ (зшивання) та програмні
засоби для автоматичної оцінки параметрів дефекта.
В практичних дослідженнях [7] доведена можливість використання описаної вище вимірювальної системи для
створення карт товщини об’єктів – резервуарів, які піддаються корозії та
ерозії. Одним з основних діагностичних параметрів, за якими оцінюється
швидкість корозії та прогнозується залишковий ресурс резервуару, є товщина стінки об’єкта. Вимірюється товщина металу кожного з наступних елементів конструкції: стінка – окремо по
кожному поясу, патрубок на стінці;

б)

днище; кришка стаціонарна – настил і
несучі конструкції; кришка рухома.
При цьому враховується, що найбільшому інтенсивному корозійному зношенню піддаються настил кришки,
верхні два пояси стінки та днище.
Особливої уваги потребує конструкція роликового перетворювача
(РП) CWP (рис. 2, б). Ергономічний
дизайн РП, розробленого для контролю ємностей і трубопроводів [5], полегшує проведення діагностики
об’єктів з циліндровою поверхнею за
рахунок доброї фіксації ролика на поверхні. Завдяки заповненій рідиною
шини, датчик підходить для контролю
грубих, іржавих поверхонь. Кількість
елементів – 64, активна зона – 44,8 мм.
Матричні РП на 64-елементних фазованих ґратах з кроком 0,8 мм і високоточним кодувальником положення забезпечують отримання С-сканів в реальному часі. Продуктивність контролю при використанні CWP може
25
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досягати 2 м2/хв. Зносостійка гумова
шина дозволяє працювати по нерівних
поверхнях з шорсткістю ~1 мм і навіть
по зварному шву.
Для налаштування дефектоскопа
RS 2 WP для проведення УЗК необхідні
данні [5] про об’єкт контролю (матеріал,
геометрія, товщина) і про типові дефекти, які необхідно в ньому виявити. Виходячи з цього вибирають частоту перетворювача, параметри A-скана (амплітуда, відстань, час), які контролюють за
допомогою стробів, кількість C-сканів,
яку потрібно вивести на монітор.
Передбачене програмне забезпечення дозволяє виконати повний аналіз отриманих даних і автоматично
розрахувати площу дефектів, що мають складну конфігурацію. Також існує можливість збереження, експорту
і друку сканів у вигляді масштабованих зображень або зображень у натуральну величину з розкладкою на декілька сторінок для подальшого накладення на об’єкт контролю і точного
визначення місцеположення дефектів.
У планах подальших експериментів
авторів даного дослідження є перевірка
вимірювальної системи на відповідність до вимог, викладених в Правилах
Класу [8], з використанням дефектоскопа RS 2 WP з роликовим перетворювачем CWP, конструкція якого дозволяє проводити вимірювання товщини
стінки як горизонтальної, так і вертикальної орієнтації. Для цього в лабораторних умовах об’єктом контролю відповідно до методики [7] може бути обраний стальний зразок відповідної товщини з паралельними поверхнями і
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слідами ерозії на внутрішній поверхні.
Таким чином, враховуючи умови
експлуатації річкових та морських суден, застосовувані засоби НК мають
відповідати наступним вимогам: бути
стійкими до високої вологи та дії морської води, до струсів судна внаслідок
ударів хвиль і загальної вібрації судна,
хитавиці, до різких коливань температури тощо; володіти живучістю і надійністю роботи; мати мінімальну
масу і габарити; бути простими і безпечними в експлуатації. Для більш
впевненого впровадження на суднах
судновласниками методів і засобів НК
вони повинні мати невелику вартість у
співвідношенні «вкладені кошти /
вчасно виявлений дефект та справний
технічний стан технічних засобів».
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Обґрунтовано підхід реалізації і забезпечення автоматичного контролю
енергоефективності подрібнення руди кульовим млином за параметром, що визначається безпосередньо в його барабані. Цим параметром є встановлена оптимальна робота подрібнення руди незалежно від її міцності і крупності, яку можливо оцінити відповідно величині деформації пружного елемента.
Ключові слова: автоматичний контроль, кульовий млин, енергоефективність, подрібнення руди, пружний елемент
Вступ. Україна виробляє значну кількість залізорудного концентрату на шести діючих потужних гірничозбагачувальних комбінатах, де в основному для
подрібнення вихідної руди збагачувальних фабрик у перших стадіях застосовують кульові млина, які працюють у замкненому циклі з механічними односпіральними класифікаторами. Через певні недоліки циклів подрібнення вихідної
руди, особливо в перших стадіях, вітчизняний концентрат, а також і вироби
чорної металургії, зменшують конкурентоспроможність на світовому ринку. Виходом з даного становища серед інших підходів є удосконалення подрібнення
руди в перших стадіях. Одним з ефективних шляхів вважають модернізацію
систем керування даним процесом. Як сказано в роботі [1], перевірені спроби
автоматизації даних процесів не забезпечили бажаного результату. Тому цю
проблему слід вирішувати пошуком і обґрунтуванням параметрів, які безпосередньо характеризують ефективність процесу руйнування матеріалу в барабані
млина. Дана публікація присвячена розв’язанню такої задачі.
Постановка завдання. Метою даної роботи є обґрунтування підходу реалізації і забезпечення автоматичного контролю енергоефективності подрібнення
руди за параметром, що визначається безпосередньо в барабані кульового млина.
Викладення матеріалу та результати. Відомо, що при роботі кульового млина важливо забезпечити його найкраще завантаження рудою, яке межує з пере28
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вантаженням. Перевантаження матеріалом виникає при надлишковій подачі
вихідної руди, яку млин фактично переробити не може. Зрозуміло, що це може
бути викликаним лише крупними фракціями руди, коли їх концентрація в пульпі перевищує певне значення.
Дані положення уточнювалися в процесі математичного моделювання, коли
продуктивність кульового млина МШР 4,0х5,0 змінювали від 150 до 180 т/год, а
циркулююче навантаження – в значних межах, починаючи від 100% найменшого
значення витрати руди. Співвідношення тверде/рідке підтримували на рівні
80%, густина руди була прийнятою 3300 кг/м3. В експериментах при певному незмінному значенні циркулюючого навантаження встановлювали конкретне постійне значення витрати руди в млин.
Моделюванням встановлено, що густина та вміст твердого в пульпі, що оточує
крупні шматки руди в барабані млина не залишаються незмінними в різних режимах роботи. З ростом циркулюючого навантаження ці показники зростають в значних межах. Зростання циркулюючого навантаження від 100 до 800% густину пульпи, що оточує крупні шматки руди, приводило до збільшення з 2000 при витраті
руди 150 т/год до 2213 кг/м3, а вміст твердого – з 71,7% до 78,6% при показнику 80%
для усього масиву матеріалу. Тобто, значна густина пульпи сприяє фіксуванню крупних шматків руди в загальній масі рідкого матеріалу. В процесі моделювання також
встановлено, що збільшення циркулюючого навантаження приводить до зменшення концентрації крупних шматків руди в пульпі, а зростання витрати вихідної руди
в млин збільшує концентрацію крупних шматків. Кількість крупних шматків руди
при визначеному циркулюючому навантаженні лінійно зростає зі збільшенням продуктивності кульового млина. При цьому кількість крупних шматків в певному обмеженому об’ємі пульпи достатньо велика. Збільшення циркулюючого навантаження є наслідком зменшення цього показника. У конкретній виробничій ситуації
можливо підібрати необхідну кількість крупних шматків в певному об’ємі пульпи,
що може характеризувати щільність крупних шматків руди на площині, скажімо,
футеровки. Особливий інтерес викликає зміна кількості крупних шматків в межах
одного шару. Багатошарова структура крупних шматків руди є ще більш важливою.
З’ясувати особливості розташування крупних шматків руди у барабані кульового
млина можливо на підставі аналізу взаємодії твердого з падаючою кулею.
Процес руйнування крупних шматків руди у барабані кульового млина можливо оцінити відношенням об’ємів зруйнованої руди і руди, що знаходилася під
тиском падаючої кулі, яке отримано в процесі досліджень
(1)

де VPP, VPT – відповідно об’єм зруйнованої руди і руди, що знаходилася під
тиском падаючої кулі; RK – радіус кулі; dP – розмір (товщина) шматків руди.
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Моделюванням процесу руйнування крупних шматків руди відповідно залежності (1) встановлено, що відношення Vd при різних розмірах RK і dP змінюється порівняно в нешироких межах – від 0,507 до 0,661. При визначенні об’єму
зруйнованої руди зміна Vd буде приводити до похибки. Встановлено, що найкращі умови вимірювання об’єму руди складаються при руйнуванні порівняно
дрібного матеріалу кулями значних розмірів. Наприклад, при руйнуванні матеріалу від 4 до 8 мм кулями з RK= 50 мм відхилення об’єму зруйнованого матеріалу від того, що знаходився під тиском кулі при повному завантаженні одного
шару шматків складає всього 1,38%. Зважаючи на це, вимірювання процесу
руйнування руди необхідно здійснювати на певній відстані від завантажувальної горловини кульового млина, оскільки при віддаленні від неї вздовж барабана
крупність шматків руди зменшується, а діаметр куль збільшується. В процесі
дослідження поздовжньої та поперечної сегрегації куль у барабані кульового
млина встановлено, що дані технологічні агрегати працюють в умовах неперервної зміни стану молольних тіл і футеровки, однак можливо створити умови автоматичної стабілізації усталеного режиму найкращого кульового навантаження як за об’ємом, так і за складом. В межах 1/3…1/2 довжини барабана від завантажувальної горловини утворюються широкі зони з практично незмінним
розміром куль і осередненим розміром шматків руди [2]. Тому в даній зоні розмір і масу кулі можливо рахувати незмінними. Незмінною можливо прийняти і
швидкість руху в цій зоні куль, оскільки вони належать зовнішньому шару.
Визначення об’єму зруйнованої руди можливо продемонструвати на моделі
пружної пластини з точками опори на кінцях і розміщенням шматків руди в
центральній її частині, куди влучає куля незмінного розміру і маси. Це можливо
з врахуванням того, що швидкість руху куль зовнішнього шару в барабані можливо ототожнити з висотою їх падіння в моделі. При цьому модель дещо спрощуємо. Звичайно спрощення моделі полягає в нехтуванні інерційними властивостями деяких елементів її конструкції [3]. Рахуємо, що масою володіє лише
тіло, яке наносить удар. Рух падаючої кулі на пружному зв’язку знаходився за
допомогою теорії вільних коливань. В результаті отримана залежність прогину
пружної пластини
(2)

де m – маса падаючої кулі; g – прискорення земного тяжіння; с – коефіцієнт
жорсткості пружної пластини; h – висота, з якої палає куля.
Кульові млини першої стадії подрібнення в основному створюють імпульсні
навантаження шматкам твердого. Імпульсне навантаження зв’язано з розповсюдженням в тілі хвиль напруг, коли тіло поглинає значну частину переданої енергії, більша частка якої витрачається на непружну деформацію, що реалізується у
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вигляді пластичних деформацій або у вигляді руйнування [4]. Міцність шматків
руди залежить від їх крупності, виходячи з того, що чим більший розмір зразка,
тим імовірніше наявність мікротріщин, відповідно яким може відбутися руйнування. Цим, зокрема, пояснюють зменшення відносної швидкості подрібнення матеріалу при меншій його крупності, яку спостерігають в експериментах і практиці
подрібнення руд. Однак ці закономірності притаманні їх більш тонкому подрібненню. Це стосується більш дрібних часток матеріалу. Міцність значно крупніших
шматків незалежна від їх розмірів. Експериментально також доведено, що міцність
шматків руди неправильної форми практично не залежить від їх розмірів [5].
Враховуючи, що енергетичні витрати прямо пропорційно залежать від
об’єму шматків руди при руйнуванні, а їх міцність практично не залежить від
розміру, то енергетичну ефективність подрібнення руди кульовими млинами
можливо оцінювати за енергетичними витратами в даному процесі. Оскільки
енергія руйнування дорівнює виконаній при цьому роботі, можливо записати
(3)

де Ар – робота, виконана при руйнуванні руди; k – коефіцієнт пропорціональності, що залежить від міцності руди; k1 – стала, що характеризує зв’язок між
загальним і деформованим об’ємом шматка руди; Vp – об’єм шматка руди, що
знаходився під дією кулі.
При наявності на пружній пластині подрібнюваного матеріалу падаюча з висоти куля взаємодіє з пружною пластиною через шматок руди. В процесі руйнування руди втрачається частка кінетичної енергії кулі та певний проміжок часу.
Пружна пластина в даний відрізок часу отримує лише невелику частину енергії
кулі, яка змінюється в процесі руйнування руди. При цьому пружна пластина
здійснює вимушені коливання, які звичайно відбуваються зі змінною частотою
і амплітудою. Після руйнування руди куля наносить в центрі пружної пластини
удар з енергією, що залишилася після взаємодії з твердим. Після відскоку часток
зруйнованого матеріалу взаємодія кулі і пружної пластини практично нічим не
відрізняється від випадку, що стосується формули (2). Коливання будуть здійснюватися на тій же частоті ω = c m , а амплітуда буде меншою і затухаючою
в часі. Вимушена частота коливань впродовж руйнування руди є випадковою і
не несе інформації про процес руйнування. Власна колова частота ω характеризує лише механічну систему і визначається її сталими с і m. Амплітудні характеристики механічної системи залежать від процесу руйнування руди. Прогин
центральної частини пружної пластини при наявності руди можливо визначати
відповідно залежності

.

(4)
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Рисунок 1 – Залежність сигналів пружного перетворювача від об’єму матеріалу, що
руйнується, при різній його міцності:
а – абсолютне значення деформації пружного елемента;
б – різниця значень деформацій пустого і заповненого перетворювачів;
1 – k = 2,88 кГм/см3; 2 – k = 3,2 кГм/см3; 3 – k = 3,52 кГм/см3

З залежності (4) видно, що при відсутності на пружній пластині руди (Vр = 0),
x2 відповідає x1 (2). При зростанні об’єму Vр шматка руди деформація x2 пружної
пластини буде зменшуватись. За умов незмінності маси падаючої кулі, висоти
(швидкості) падіння та жорсткості пружної пластини можливо оцінювати енергетичну ефективність подрібнення руди в кульовому млині.
Виконаємо спочатку математичне моделювання процесу руйнування руди на
персональному комп’ютері з залученням залежностей (2) і (4). При цьому використаємо металеву кулю діаметром 80 мм (m = 2 кг), пружну пластину з жорсткістю с
= 11·107 кг/с2, руду міцністю k = 3,2 кГм/см3. Коефіцієнт k1 приймемо 0,7. При моделюванні визначалися як абсолютна деформація х=х2 пружного перетворювача, так
і відхилення Δх=х1-х2, що відповідає різниці деформації пружної пластини без руди
та з рудою.
В процесі дослідження встановлено, що сигнал пружного перетворювача
сильно залежить від висоти падіння кулі. При незмінній висоті падіння кулі
деформація пружної пластини зменшується зі зростанням об’єму руди, що руйнується.
32

Деформація пружної пластини х, ум. одиниць

TECHNICS AND TECHNOLOGY. #8
14
12
10
8
1
6
2

4
2
0

0

5

10

15

20

25

30

35

Зруйнований об’єм матеріалу Vp, см3
Рисунок 2 – Залежність сигналів пружного перетворювача від об’єму руди, що руйнується, при різних крупностях твердого:
1 – абсолютне відхилення;
2 – різниця відхилень;
• – 5 мм; ▲ – 10 мм; ■ – 15 мм; × – 20 мм

При дослідженні впливу міцності руди на роботу пружного перетворювача
коефіцієнту k надавалися значення 2,88 кГм/см3, 3,2 кГм/см3 і 3,52 кГм/см3. Крупність руди складала 15 мм, а висота падіння кулі – 4,0872 м. Залежності деформацій пружної пластини від об’єму зруйнованого матеріалу при його різних
міцностях наведені на рис.1. З рис.1,а видно, що прогин центральної частини
пружної пластини дещо зменшується з підвищенням міцності руди. Різниця
прогинів Δх, показана на рис.1,б, при зміцнені руди збільшується, що також пояснюється фізично. Оскільки при певному об’ємі руди під кулею на її руйнування буде витрачено тим більше енергії, чим більша її міцність, різниця Δх=х1-х2 буде
зростати більше у випадку міцної руди, тому що х2 при цьому зменшиться найбільше.
Здійснимо тепер експериментальні дослідження руйнування однакової руди
на тій же фізичній моделі з більшою жорсткістю с=35555555 кг/с2. Висоту падіння приймемо незмінною, а матеріал крупністю 5, 10, 15 і 20 мм наближено кубічної форми. Будемо фіксувати найбільшу амплітуду гармонічних сигналів. Залежність сигналів пружного перетворювача від об’єму руди, що руйнується, при
різних крупностях показана на рис.2. В дослідах розглядалося руйнування
шматків кожної крупності від одного до найбільшої кількості. Як видно з рис.2,
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прогин пружної пластини не залежить від розміру шматків, а визначається сумарним об’ємом матеріалу. При зростанні сумарного об’єму матеріалу в зоні
руйнування сигнал пружної пластини зменшується. Залежність деформації
пружної пластини від об’єму матеріалу, що руйнується, нелінійна (рис.2), однак
вона практично лінійна в діапазоні зміни об’єму від 0 до ⅔ найбільшого значення. Як за х, так і за Δх, що видно з рис.2, залежності мають практично однаковий
характер. Як слідує з рис.2, четверта точка залежностей 1 і 2 від кінця діапазону
зміни об’єму матеріалу, що руйнується, відповідає набору твердого шматками
розміром 15 мм або розміром 20 мм. З цієї точки розпочинається нелінійність
залежностей, причому точка, що відповідає шматкам 15 мм, знаходиться на прямій, а з точки, що відповідає шматкам 20 мм, розпочинається нелінійність, тобто, вона вже є відхиленою від прямої. Далі нелінійнсть продовжується до кінця
діапазону зміни об’єму Vp, створеного шматками 15 мм і 20 мм або лише 20 мм.
Порівняння умов у даних точках вказує на те, що при незмінній площі, зайнятій
твердим, висота матеріалу при 20 мм шматках на 5 мм більша порівняно з 15 мм
шматками. Дану ситуацію слід розглядати як багатошарову структуру матеріалу,
наближену до того, що тверде створює кілька шарів перед ударом кулі. За таких
умов більша частка переданої падаючою кулею енергії витрачається на непружну деформацію, тобто, не продуктивно. Тому можливо стверджувати, що в даній
точці і далі подрібнення відбувається не енергоефективно, коли значна частка
енергії витрачається не продуктивно. Оскільки при досягненні певного об’єму
матеріалу подрібнення погіршується, за відомим k необхідно встановити границю обмеження об’єму Vp2. Перевищення цього значення буде приводити до
втрати енергоефективності подрібнення. Менше Vp2 значення буде забезпечувати той же ефект. При збільшенні міцності руди необхідно зменшувати Vp таким
чином, щоб оптимальне значення виконаної роботи Ар не змінилось. Навпаки,
при зменшенні міцності матеріалу Vp слід збільшувати, а Ар залишати незмінною. Виконану роботу при руйнуванні руди можливо оцінювати відповідно деформації пружного елемента. Цей встановлений оптимальний параметр необхідно підтримувати в процесі роботи кульового млина незмінним, оскільки
лише при такому його значенні забезпечується енергоефективне подрібнення
матеріалу незалежно від його міцності і крупності.
Висновки. Таким чином, обґрунтовано підхід реалізації і забезпечення автоматичного контролю енергоефективності подрібнення руди кульовим млином
за параметром, що визначається безпосередньо в його барабані. Цим параметром є встановлене оптимальне значення роботи подрібнення руди незалежно
від її міцності і крупності, яку можливо оцінити відповідно величині деформації
пружного елемента. Реалізація такого підходу дозволить значно поліпшити економічні показники рудопідготовки, особливо в першій стадії.
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С помощью разработанной авторами математической модели
термонапряжённого состояния ошлакованных огнеупоров стен конвертера
ниже уровня расплава проведены численные исследования термических напряжений, возникающих в футеровке ошлакованных стен 250-т конвертера при взаимодействии их с расплавом.
Ключевые слова: математическая модель, термические напряжения, модуль
упругости, температурный напор, температурный коэффициент линейного напряжения.
Keywords: mathematical model, thermal stresses, modulus of elasticity, temperature
pressure, temperature coefficient of linear stress.
Одним из важным показателей работы кислородных конвертеров является
стойкость его футеровки, в особенности огнеупоров стен агрегатов ниже уровня
расплава.
Главными причинами пониженной стойкости футеровки стен конвертеров
является постоянная работа огнеупоров в термонапряжённом состоянии из-за
воздействия на их рабочую поверхность высокотемпературной среды (расплава) и охлаждения их противоположной поверхности в районе кожуха агрегата.
Кроме того, футеровка стен конвертера ниже 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
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огнеупоров, возникновению в них трещин, срабатыванию футеровки и, как
следствие, к снижению стойкости стен конвертеров. Поэтому проблема увеличения стойкости огнеупоров стен конвертеров ниже 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 путём раздувки азотными струями в полости агрегата специально
подготовленного конечного шлака с постепенным формированием на поверхности футеровки намороженного слоя прочного шлакового покрытия, которое
значительно увеличивает срок службы футеровки конвертеров [4, 5].
Технология нанесения защитного шлакового гарнисажа на футеровку конвертеров включает операции предварительной подготовки конечного шлака
(или его части) до необходимых химического состава, физического состояния и
температуры с последующей раздувкой шлаковой ванны струями нейтрального
дутья через верхнюю фурму с образованием обратных газо-шлаковых потоков,
обеспечивающих направленное нанесение и намораживание брызг шлака на
стенки конвертера над поверхностью жидкой шлаковой ванны.
Таким образом, применение технологии ошлакования 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 агрессивной высокотемпературной средой в ходе
окислительного рафинирования расплава за счёт формирования на их рабочей
поверхности слоя дополнительного гарнисажного покрытия из шлака (однако,
одновременно с этим, гарнисажный слоя шлака уменьшает объём рабочего пространства агрегата, отрицательно влияя на его производительность).
В связи с широким распространением в мире высокоэффективных технологий ошлакования футеровки конвертера актуальным вопросом является изучение термонапряжённого состояния стен кислородного конвертера ниже 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 ниже уровня расплава по
ходу продувки, учитывающей наличие на них слоя намороженного шлакового
гарнисажа, разработана математическая модель термонапряжённого состояния
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огнеупоров стен кислородного конвертера ниже 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 расчётной области (по толщине стенки конвертерного агрегата, которая состоит из следующих расчётных областей: «корка металла» (расплав, который может наморозиться на защитное шлаковое покрытие стенки конвертера) + «шлаковый гарнисаж» + «огнеупорный материал рабочего слоя футеровки» + «огнеупорный материал арматурного слоя футеровки)» + «кожух конвертера», описывается
одномерным уравнением теплопроводности в цилиндрических координатах [8]:

ρ( t , x ) ⋅ c( t , x ) ⋅

 ∂ 2 t (x , τ) 1 dt (x , τ) 
∂t (x , τ )
, z 2 (τ) < x ≤ R к , τ > 0 ; (1)
= λ( t, x ) ⋅ 
+ ⋅
 ∂x 2
x
dx 
∂τ


– значения напряжений, вызванных температурным воздействием,
определены по уравнению Гука [2] из теории термоупругости при ограничении
расширения по одному направлению (по толщине стен конвертера) на основании допущения о чисто упругом поведении огнеупорного материала, постоянстве его упругих характеристик (Е, β ) и при предположении об отсутствии
внешних нагрузок на огнеупорный материал:
(2)
σ = E ⋅ β ⋅ ∆t
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/м3, теплоёмкость,
Дж/(кг·°С), теплопроводность, Вт/(м·°С), материала, как функции текущих
температуры t и координаты х; Е – модуль упругости (Юнга), Н/мм2; β –
температурный коэффициент линейного расширения, °С-1; ∆t – градиент температур, °С; σ - термическое напряжение по толщине стены конвертера, МПа.
Решается задача Стефана с двумя подвижными границами z1 (τ) и z 2 (τ) (соответственно границы раздела твёрдого и жидкого шлака и намёрзшей корочки
металла и расплава) с граничными условиями I, III и IV родов.
Граничные условия. Поверхность кожуха стен конвертера обменивается теплом
с окружающей 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,
шлаковым гарнисажем и намёрзшей на него корочкой расплава существует
идеальный тепловой контакт, т.е. на границах соприкосновения указанных материалов заданы условия сопряжения. При отсутствии намёрзшего слоя корочки
расплава на рабочей поверхности шлакового гарнисажа происходит конвективный
теплообмен слоя шлака с расплавом. В условиях присутствия намороженной корочки расплава на шлаковом гарнисаже происходит конвективный теплообмен
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указанной корочки с расплавом. При формировании на гарнисаже металлической
корочки для определения температуры плавления её слоев учитывается изменение содержания углерода в расплаве по ходу продувки. Гарнисаж прогревается до
своей температуры плавления, поэтому моделью предусмотрено его расплавление
под намороженной на него корочкой расплава. Моделью также учитывается полное оплавление защитного шлакового гарнисажа и корочки расплава с оголением поверхности футеровки стен конвертера. При этом, на рабочей поверхности
футеровки стен происходит конвективный теплообмен огнеупора с расплавом, а
также принимается, что футеровка не изнашивается (не оплавляется) в результате
её контакта с ванной, так как задача исследования процесса срабатывания футеровки в данной задаче не ставится.
Начальное поле температур по толщине футеровки стен конвертера задаётся
в соответствии с требованиями технологической инструкции, при этом z1 (0) =
z 2 (0) = Z 0 (где Z 0 – первоначальный размер слоя гарнисажа, м).
Задача решена методом контрольного объёма [9]. Для расчёта размеров движущихся границ плавления-намерзания применён численный метод Дюзимберре [9, 10]. Аппроксимация уравнения теплопроводности (1) в его конечноразностный аналог выполнена по явной разностной схеме расчётов [11]. Разработанная математическая модель написана на алгоритмическом языке Borland
Delphi 7.
Даная модель при реализации её на ПК позволила получить информацию о
влиянии вида огнеупорного материала блока днища, его высоты 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.
Полученные результаты позволили проанализировать влияние на величину
термических напряжений, возникающих в огнеупорах стен конвертера следующих параметров: вида применяемого огнеупорного материала для футеровки
стен конвертера; начальной толщины гарнисажного слоя шлака; температуры
плавления применяемого шлака.
Для промышленных конвертеров выданы рекомендации относительно параметров шлакового покрытия с целью эффективной защиты футеровки стен
конвертеров за счёт максимально возможного снижения температурных напряжений в их огнеупорном материале при минимально необходимой толщине
шлакового покрытия с целью минимизации снижения объёма рабочего пространства конвертера.
Установлено, что снижение температурного градиента и получение более
равномерного температурного поля в футеровке стен конвертера приведёт к
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снижению термических напряжений, возникающих в ней, вследствие нагревания шлакового гарнисажа, который будет предохранять от нагрева
высокотемпературным расплавом, находящимся в конвертере, огнеупорную
футеровку его стен. Это позволит в ходе продувки избежать вероятности появления трещин внутри футеровки стен в результате снижения растягиваюших
(+) напряжений, возникающих в футеровке стен, 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
путём его скалывания, вызванного сжимающими (–) напряжениями.
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DEVELOPING A PROGRAM BASED ON THE METHODOLOGY
OF SELECTING DLP SYSTEMS
Turobova Gulnoza, Ergasheva Kamola, Urazov Zafar, Sultonova Rushana
(Tashkent, Uzbekistan)

Abstract
In this feature, the types and functionality of DLP systems are considered, methods for
estimating leakage prevention systems are analyzed. Based on the comparative analysis
and obtained information, the information and public safety center developed a methodology and software for assessing the functionality of information leakage prevention systems.
Keywords
DLP systems, program, Falcongaze, Searchinform, Infowatch, methodology
The table below shows the basic DLP
systems in Uzbekistan based on different and different parameters. The first
column shows the DLP system settings.
Elements are important, and the arguments derived from them are multiplied
by one. The value of the parameters is
set to 1 to 10.
The above calculations have resulted
in an application. When creating this program, the C# programming language was

used in the Visual Studio 2017 environment[2]. The program consistent of eight
forms. A form provides information
about the program. Six forms describe of
choosing. Last form describe of result for
program.
This table calculates the value of each
column. It will be in the number of rows.
Based on the values generated, the program is created. The program uses the
selection operator.

Table 2.1.
Table based on estimation values[1].
Monitoring of correspondence in Yes(9)
ICQ (protocol OSCAR)(1),
Skype(2), WhatsApp(1), Google
Hangouts(1), Telegram(1),
SIP(1), Viber(1), Microsoft
Lync(1).
Employee cards (IP addresses,
email, IM, Skype, etc.)
Notification of system users by
the security administrator
Masking the agent in the system
Summa

Yes(4)

Yes, only ICQ
(text, file)(1),
Skype (text, file,
voice)(2), Mail
Agent (text messages)(1)
(4)
Yes(4)

Yes(9)

Yes(3)

No(0)

Yes, by the administrator(5)
No(0)

Yes(5)
C=
179/36 =
5

No(0)
C = 85/38 = 2.36

Yes(5)
C = 134.4/38 = 3.733
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Figure 1. The form describe choosing DLP parameters. The form describe choosing DLP
parameters. Skip to next window – “Next “

Figure 4. The result window

Today, the protection of information
security is a major problem. Main safety
of enterprise and organization information is maximized, therefor, in this work
methodology of choosing DLP system
42

using InfoSec data is created. At first, security threats are considered. So, Threatbased protection systems are analyzed.
Among them, the DLP system is selected
as an effective protection mechanism. All
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DLP systems in world are analyzed. Basically, information about the best DLP
systems in recent years is accumulated.
Their advantages and disadvantages are
examined. Moreover, the DLP system parameters are analyzed based on the findings of DLP systems used by Information
and public security in Uzbekistan. The
value of each parameter depends on the
security level. The assessment process was
calculated with the ratio of overall high
indicators to all the functions. Using the
results of general calculations, a program
was created for use on the territory of
Uzbekistan.
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In diesem Artikel wird die Berechnung der Amortisationszeiten für die zusätzliche
Erwärmung der Außenwände von in Taschkent betriebenen Wohngebäuden unter
Berücksichtigung des Anstiegs der Tarife für thermische Energie berücksichtigt.
Schlüsselwörter: Wohngebäude, Außenwände, Hitzeschutz, Wärmeenergie,
Energieeffizienz, Berechnung der Rendite.
Nach Angaben der Internationalen Energieagentur und des Zentrums für
Wirtschaftsforschung entfallen 49,2% des gesamten Energieverbrauchs in Usbekistan
auf den öffentlichen Sektor (Abbildung 1) [1-3].
Der überhöhte Energieverbrauch ist hauptsächlich darauf zurückzuführen,
dass 80% der Gebäude, die vor 30-40 Jahren gebaut wurden, Wohngebäuden entsprechen, die nicht den modernen Energieeffizienzanforderungen entsprechen.
Infolgedessen werden durchschnittlich 35% der Gebäude ohne eingebaute Baumaterialien, 25% der Dachbedeckung und 10% der Fenster aufgrund von Technologien und Standards verloren, die nicht den modernen Energiesparanforderungen
entsprechen [2-4].
Daher ist das Problem der Umzäunung der Außenwände der Wohngebäude,
das seit vielen Jahren in Betrieb ist, mit unzureichenden Wärmeisolierungseigenschaften versehen und entspricht nicht den internationalen Energieeffizienzstandards. Es ist jedoch auch wichtig zu wissen, wie lange die Investition für die Einschüchterung erstattet wird. Dies wird für die Stadt Taschkent durch automatisierte [7] Computerprogramme in der Programmiersprache „Sharp“ für Computer
nach [6,8] berücksichtigt. Die klimatischen Parameter der Wohnquartiere für Berechnungen basieren auf Taschkent BR 2.01.01-94 Stadt.
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Der Hauptgrund für das Versagen der geometrischen Merkmale der
Wohngebäude ist die Bestimmung der Wärmemenge, die für die Außenfassade von 1 m 2 verwendet wird, und die Kapitalinvestition, die für die Umzäunung erforderlich ist. Es ist wünschenswert, den Wärmewiderstand der
Außenwand am Thermoelement der Nutzung des Wohngebäudes auf der
Ebene III des Wärmeschutzes auf der Grundlage von BR [3-5] zu übernehmen.
Hierbei nehmen wir als zusätzliche Wärmedämmung eine basaltische Faser aus Baumwolle mit einem Wert von
an. Die Kosten pro
Quadratmeter wurden auf 2,2 Euro pro [10] festgelegt.
Im Einklang mit der in [6,8] dargelegten Methode wird für Investitionen
in Außenwände von Wohngebäuden in Taschkent ein Ausgleich gewährt:

Zur gleichen Zeit: DK – Investitionsausgaben, die für mehr als 1 m2 Wohnraum mit zusätzlicher Wärmedämmung aufgewendet werden. (Diese Zahl
wird auf 15 Euro geschätzt, basierend auf Daten der in Usbekistan tätigen
Bau – und Reparaturorganisationen) [6,8].
Es sollte angemerkt werden, dass, wie oben erwähnt, Faktoren wie das
Wachstum der Wärmeenergiepreise nicht berücksichtigt werden. Daher
muss der Anstieg der Energiekosten, die für die Umzäunung von Außenwänden von Wohngebäuden in Taschkent aufgewendet werden, berücksichtigt werden, wobei das Wachstum der Energiepreise zu berücksichtigen ist.
Zu diesem Zweck ist es notwendig, Parameter für die Änderung des Wärmeenergietarifs für mehrstöckige Wohngebäude in Taschkent für 20122017 zu definieren [9].
Der durchschnittliche jährliche Anstieg der Wärmeenergie beträgt 20,3%
[9] zwischen 2012 und 2017. Wenn dieser Wert als Grundlage für die Vorhersage eines Anstiegs der Energiepreise akzeptiert wird, werden die Kosten für
Wärmeenergie alle 5 Jahre um das 2,4-fache steigen. Dies ergibt sich aus den
zu Tarifsätzen [9] verfügbaren Zöllen: 0,6 Euro / m 2 ) / 0,25 Euro / m 2) = 2,4.
Es gibt drei Varianten für den Anstieg der Wärmeenergiepreise:
An der erste Abwandlung liegt der niedrigste jährliche Anstieg der Wärmeenergiepreise in den letzten fünf Jahren bei -15%, T = 17,2 Jahren.
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In der zweite Abwandlung beträgt der durchschnittliche jährliche Anstieg der
Wärmeenergiepreise in den letzten fünf Jahren -20%, T = 16,5 Jahren.

In dem dritten Variante liegt der höchste Anstieg der Wärmeenergiepreise in den
letzten fünf Jahren bei -25%, T = 15,8 Jahren.

Bild. Die Wirtschaftlichkeit von Wohngebäuden für Außenwände beträgt 15%,
20%, 25% Wirtschaftlichkeit
Unter Berücksichtigung des Anstiegs der Energiepreise wird die Investition daher
bestimmt, indem die Dauer der Rückerstattung der Investitionen bestimmt und ihre
Auswirkungen verringert werden. In jedem Fall sollte die Umzäunung der Fassaden
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genau als die Zeit bezeichnet werden, die erforderlich ist, um die Ausgaben zu decken,
die als Grundlage für die Entwicklung perspektivischer Pläne zur Verbesserung der
wirtschaftlichen und sozialen Vorteile von Kapitalreparaturen und zur Entwicklung
von Optimierungsmodellen für den technischen Zustand dienen.
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Abstract: The article is devoted to the research and development of the formation of
packages of women’s clothing from modified polyacrylonitrile-cotton fiber fabrics. A
marketing research was conducted among 300 women aged 20 to 35 years with various
activities living in the city of Tashkent and the Tashkent region.
The influence of the degree of interconnection between the age and type of activity of
respondents and the indicators of the top women’s clothing was studied. Taking into
account the opinions of the respondents, it was revealed that for the design of the top
women’s clothing from the modified fabric, the relationship between the activity of the
respondents and the silhouette is higher than the type and color of the clothes.
Keywords: polyacrylonitrile-cotton, marketing research, material, package,
modified fabric, silhouette, style, respondent, correlation between.
We know the textile industry contents the main share of the income fund of republic. At the developing present time, there is more research in garment industry which
is one of the main sectors of textile branch. The main goal is manufacturing the high
quality and affordable sewing goods using the local raw materials and supplying the
domestic market with competitive national product as much as possible. Among the
factors these are influential to the quality of sewing products, ensuring the form stability of cloth is actual issue.
In particular, there are many new researches in garment industry which is one of
the main sector of textile industry. The main goal is manufacturing high quality and
affordable sewing goods using the generative local raw materials, and to full the domestic market with national goods as much as possible. In producing the sewing goods
originally, several consumer and economic requirements are studied. This is a huge
impact on the quality of the product.
For the manufacturing each garment, several requirements are put such as hygienic,
aesthetic, operational, economic and ergonomic. The actual issue that manufacturing
such goods and to supply the population with the high quality products [1].
Currently, in the textile industry on the basis of fibers which is in the country a new
range of fabrics are being manufactured and finishing methods are studied. In the
research work the main task is designing women’s garment from such fabrics.
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The main purpose of the production of a new range fabrics to improve the quality
of lower cost. Low cost but high quality fabrics for use in the production of sewing
goods is a direct opportunity to improve the quality and reduce production costs. This
will increase the demand for the product. To choose a model of clothing, the first
fibrous structure is taking into account.
At the moment, this is one of the main issues of scientific and technical knowledge
in the development, production efficiency and the range of manufactured products, as
well as to improve the quality of his.
The actual problem that to explore new fibers on the basis of available fiber
according to create new assortment fiber in textile industry. There is researching of
polyacrylonitrile-cotton and polyacrylonitrile-silk that mix of fiber for making
women’s top clothing’s and to see the effect of decorate technology intended to hot
climatic conditions in our republic. It’s all known that Republic of Uzbekistan is
considered as one of the country that makes high quality cotton, silk and
cheappolyacrylonitrile fibers. In recent years, demand of mixed fibers’ is increasing in
the world. These kinds of products include hygienic proprieties of natural fibers and
physical-mechanical proprieties of chemical fibers [2].
Formation and study of consumer demand by issuing outfits can correctly
determine the assortment policy in all sub-sectors of light industry republic.
Traditional methods for predicting and designing the range in the present
circumstances do not bring the desired effect.
It is necessary to use new ways of forming integrated optimization and forecasting
range in which the importance of a venue should be removed daily life integrated
approach standardization and marketing.
Forecasting and industrial the structure of design assortment of clothing possible
on the basis system analysis of fashion trends, information about shaping properties of
materials, knowledge and communication patterns of area shaping suit and
development, as well as the results of studies of consumer preferences for products
from fabric cotton fiber neutron.
For satisfactionneeds population and successful products the more value gets a
clear targeting of clothing exact purpose?
At this stage work results of marketing research of the clothing fabric cotton fiber
neutron with position this consumption.
Marketing Research (MR) is a systematic collection, reflection and analysis of the
problems associated with the marketing of goods; in addition, it is a complex concept,
which includes all kinds of research activities related to marketing [3].
MR reveal the maximum possible amount of funds influence on varying degrees,
on customer demand, puts the production of fabrics for clothing as a function of
requests and demands to produce products in the range and volume, relevant
consumer.
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Figure 1. Type of top clothing

Establishment trends and consumer tissue products from cotton fiber neutron
will allow developing the concept art construction design features with the new
properties of materials, to create a knowledge base for the development of modern
clothing.
In the research considering proprieties of fabric which was modified with natural
silk proteins and decorated in weak alkaline solution, warp and weft yarn consist
polyacrylonitrile fiber, canvas woven, the surface density of 230 g/m2, questionnaire
was carried out which includes 17 questions between 300 women among youth with
20 in 35 years in Tashkent for designing new model of women’s outer clothes.
Questionnaire was planned according to indicators such as type of outer clothes,
silhouette, cut, color, element of decorate, clothes’ demands, constructive modeling.
The respondents were 300 people, including 90 students, 90 intellectuals, employs
60 workers, 60 were housewives. And final recommendations were made which takes
into account of qualitative indices for designing clothes [4].

Figure 2. Silhouette of clothing
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Figure 3. Color of clothing

Questionnaire was planned according to indicators such as type of outer clothing’s,
silhouette, cut, color, element of decorate, clothing’s’ demands, constructive modeling.
In questioning took the participations students and pedagogues of high education,
teachers of collages and schools, workers of bank, doctors, businessmen and
housewives.
The results of research work are given as a chart by three indicators (figure 1,2,3).
Can conclude on a base the results of the analysis, the high indices by type of
clothing show that 50% of students, 40% of workers and 63% of housewives prefer the
casual jacket, 32% of students, 54% of intelligent prefer the classic suet.
And by the silhouette of clothing, 42% of students, 52% intellectuals, 60% of
workers and 68% of housewives prefer the semi-tight silhouette, 48% of students, 32%
of intellectuals prefer the tight silhouette.
By the color of clothing for seasons summer and winter, 45% of students, 50%
intellectuals, 35% of workers and 51% of housewives prefer the soft-bright colors
(violet, red, pink, peach), 35% of students, 38% of intellectuals prefer the nature-cold
colors (blue, sky-blue, green).
At the next phase of research, the color hologram is studied by colors which
respondents have preferred and different colors are advised for modified fabric which
was manufactured by faculties “Chemical technology” and “Technology of textile
fabrics” under TITLI.
Giving the above, for women between ages 20-35 in designing top clothing from
modified fabric, especially by the color soft-bright, tight and semi tight silhouette, classic
suits and casual jacket is recommended. In thatset in sleeve, single breasted, relief stitch,
turn-down and whole collar,magyar sleeve cut women’s jacket is taking into account.
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On a base the results of survey analysis, the interconnection is studied between
respondents preferred indicators of apparel (silhouette, style, color and etc.) and their
age, and type of activity and monthly income.
In order to achieve reliable results, optimal method was organized for analyzing
the results of the questionnaire. In the first stage of this method, the respondents were
divided into groups by type of activity and clothing indicators have been developed.
By these parameters the value χ2 was calculated by the Pearson formula [5]. The
value is a basis for determining the interconnection between two indicators.

 k1 k 2 nij2

χ = n ∑∑
− 1 ,
 i =1 j =1 ni n j 
2

(1)

here:
n – the number of respondents; nij – frequency of each cage (the number of
respondents);
k1

∑n
i =1
k2

∑n
j =1

- the total number of respondents by indicators of apparel;

i

j

- the total number of respondents by type of activity;

k1 –the number of rows; k2 – the number of columns;
i=1, 2, …, k1; j=1, 2, …, k2
Calculated that the value of correlation between two indicators which are the
selected type of top cloth (classic suits, casual jackets, simple cloak) and the type of
activity (11, these students, high school teachers, college teacher, doctor, worker,
housewife, etc.)
=18,16
In the second stage, respondents were divided into groups by type of age.
Calculated that the value of correlation between two indicators which are the type of
cloth ornament and age of respondents
=19,1
To compare the correlation between the various indicators should be able to
calculate the degree of correlation. The formula of T Chuprova was used to calculate
the quality indicators of the degree of correlation [6]:
(2)

If the measure of correlation’s degree is in between 0≤T≤1, the degree of correlation
will be high. Based on the value χ2calculated above, results are taken on a base
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Figure 4. The influence of respondents’ age and type of activity to the indicators of top
clothing

correlation of the age of respondents and the types of activity to indicators of top cloth.
There correlation value T is calculated by the type of cloth, silhouette and the ornament
of fabric:
1) Type of top cloth:

T=

18,16
= 0,12
300 (11 − 1)(3 − 1)

2) Silhouette: T =

31,6
= 0,16
300 (11 − 1)(3 − 1)

3) Ornament: T =

19,1
= 0,10
300 (16 − 1)(4 − 1)

The indicators of correlation degree of influence the respondents’ age and type of
activity to indicators of cloth were given as a chart (figure 4).
CONCLUSION
Pay attention to the climate condition of Uzbekistan, using local raw materials
women’s new top cloth package based on the results of the research work carried out
on the formation of the following:
1. Obviously, republic of Uzbekistan’s valuable type of cotton, silk and cheap
polyacrylonitrile fibers among producing countries. In recent years the world demand
for composite fiber materials increased. These products have hygienic properties of
natural fibers and chemical fibers represent unique physical and mechanical properties.
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Natural silk proteins with modified and weak alkaline solution manicured
polyacrylonitrile fiber cotton, swats weave, taking into consideration of surface density
of 230g/m2 fabric characteristics, designing clothes function not scientifically proven.
2. For designing clothes in Tashkent city among 20-35 aged women conducted
survey with 17 questions. There respondents were 300 people, 90 students,
90 intellectuals, 60 workers and employees, 60 housewives. The results of the analyzes
women’s 43% adherent, 47% half adherent, 10% broad line for top clothes high demand
in dandified. Top cloth color for students, housewives for soft-bright colors (pink,
purple, white, blue), intellectuals and workers-employees for cool colors became
known.
3. Taking into account requirements of the consumer for modified garment
designing top cloth Pearsonand Chuprova using formulas respondents type of activity
cloth silhouettes identified. Taking into account requirements of the consumer for
modified garment designing women’s top clothes due activity cloth silhouettes and
patterns are known to be relatively high.
4. The results of scientific research natural silk protiens modified and weak
decorated alkaline solution, warp and weft rope cotton-polyacrylonitrile fiber, swits
weave, the surface density of 230g/m2, which is recommended for the design of
women’s wear fabrics.
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ПАХОТНЫЙ АГРЕГАТ НА БАЗЕ ДИСКОВОГО ПЛУГА
И ТРАКТОРА С РЕГУЛИРУЕМЫМ КЛИРЕНСОМ
Ахметов А.А.,
д.т.н., профессор кафедры,
Ахмедов Ш.А.,

докторант Ташкентского института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства

Аннотация. В статье приводятся некоторые результаты исследований по
проверке возможности агрегатирования дискового плуга DP-1,2 с трактором с
регулируемым клиренсом TTZ-1033 для вспашки сильно засоренных почв. На основе проведенных работ установлено, что дисковый плуг DP-1,2 агрегатируется с
трактором TTZ-1033 без замечания и его можно использовать при вспашке
сильно засоренных почв.
Ключевые слова: трактор, дисковый плуг, агрегат, навеска, рабочий орган,
почва, пахотный слой, качество крошения
Annotation. In the article some results of investigations on testing the possibility of
aggregation of the DP-1,2 disk plow with a tractor with adjustable ground clearance
TTZ-1033 for plowing heavily clogged soils are presented. Based on the work carried
out, it is established that the DP-1,2 disk plow is aggregated with the TTZ-1033 tractor
without any observation and can be used for plowing heavily clogged soils.
Keywords: tractor, disk plow, aggregate, hitch, working element, soil, arable layer,
crumbling quality
Введение. В сельском хозяйстве республики применяется самые разнообразные конструкции плугов, для различных типов почвы и способов обработки земли. Особое место среди них
занимают плуги дискового типа.
По сравнению с лемешным плугом
дисковый плуг просто незаменим на
определенных типах почвы и для выполнения некоторых видов работ. Так,
дисковый плуг всегда применяется
при распашке новых полей, особенно
на месте выкорчеванных кустарников,
обработке каменистых, тяжелых почв,

болотистой местности, земли, сильно
засоренной дикими растениями, сорняками, и в других местах, где применение обычного плуга невозможно.
Это объясняется тем, что если отвальный плуг, встретившись с серьезным
препятствием в процессе вспашки, застрянет либо сломается, дисковый –
перекатится через него без малейшего
ущерба. Данное преимущества делает
возможным широкое применение плугов дискового типа.
У некоторых фермерских хозяйств
земельные угодья расположены на
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Рис.1. Трактор TTZ-1033 в агрегате с дисковым плугом DР- 1,2

Рис.2. Работа пахотного агрегата составленного на базе трактора TTZ-1033 и дискового плуга DР- 1,2

предгорной и горной местности с каменистой почвой. Преимущества дисковых плугов делает их применение на
этих землях привлекательным.
Учитывая то, что в УП СКБ «Трактор» для универсализации энергетического средства необходимого для
ведения хозяйства на всех почвенно56

климатических условиях республики
разрабатывается 4-х колесный уни
версально-пропашной трактор с регулируемым клиренсом TTZ-1033 [1, 2].
В связи с этим возникла необходимость проверки возможности агрегатирования с этим трактором дискового плуга.
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Таблица 1
№
п/п
1

2

Наименование показателей

Значение показателей

Габариты агрегата, мм:
Длина в рабочем положении

6874

Длина в транспортном положении

6840

Ширина

2300

Высота (по трактору)

2820

Дорожный просвет, мм

400

Радиус поворота, м:
По следу переднего колеса

4,8

По крайней наружной точке

4,8

Масса агрегата и распределение по
опорам трактора, кг:
Общая

5152

На заднюю ось

3632

На переднюю ось

1520

4

Опорные колеса, ед.

1

5

Схема агрегатирования

6
7

Способ агрегатирования
Коэффициент использования
грузоподъемности шин:
Задних колес 15,5R38 по ГОСТ 7463-2003

Единичная машина,
навешиваемая сзади трактора
ЗГНС на 3-х точках

3

0,86

Переднего колеса 9-16 по ГОСТ 7463-2003 0,49
8

Объем масла, отбираемый гидросистемой машины в эксплуатации, л

Методы исследования. Проверка
возможности агрегатирования дискового плуга с универсально-пропашным трактором с регулируемым клиренсом TTZ-1033 проводился согласно
стандартной методике.
Дисковый плуг DР-1,2 предназначен для распашки полей после многолетних трав, распашки целины, обработки тяжелых переувлажненных
почв, имеющих тяжелый механический состав с удельным сопротивле-

нием до 0,127 МПа (1,27 кгс/см²). Он
состоит из рамы с навесным устройством, на которой закрепляются три
дисковых корпуса. Главный рабочий
элемент дискового корпуса это сферические диски, диаметр которых
может быть от 0,6 до 0,8 метра. Так
же на раме устанавливаются стабилизирующие ножи. Плуг имеет опорное колесо с механизмом регулирования глубины. Стабилизирующие
ножи устанавливаются сзади диско57
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вых корпусов с некоторым углом к
стенке борозды.
Результаты проведенных замеров
трактора TTZ-1033 в агрегате с дисковым
плугом DP-1,2 приведены в таблице 1.
Рабочий процесс плуга протекает
следующим образом. При движении
агрегата каждый рабочий орган, перемещаясь поступательно и вращаясь вокруг своей оси, подрезает
пласт почвы, поднимает его по рабочей поверхности и частично оборачивает в борозду, образованную предыдущим рабочим органом.
Общие виды агрегата на базе
трактора TTZ-1033 с дисковым плугом DР-1,2 и его работа показаны на
рисунке 1 и 2.
Навеска дискового плуга DP1,2 производится на 3-х точках ЗГНС
трактора TTZ-1033 без замечаний.
После навески дискового плуга DP-
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1,2на трактор были проверены переводы машины из рабочего положения в
транспортное и наоборот.
При проверки не было отмечено
опасного сближения элементов трактора и дискового плуга DP-1,2.
Агрегат составляется трактористом
и помощником, без помощи грузоподъемных средств и управляется в работе
одним человеком – трактористом.
Вывод: Трактор TTZ-1033 агрегатируется с дисковым плугом DP-1,2 без
замечаний.
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ANALYSIS AND DEVELOPING WAYS OF DISCRETION
PROCESS OF PNEUMOMECHANICALSPINNING OF TREAD
A.A. Obidov, M.Hoshimova

Namangan Engineering and Technology Institute

Abstract. On this paper, a discrete drum of a pneumomechanical spinning machine
was theoretically investigated. With the help of research, the thickness and appearance of
the yarn is determined, and an expression diagram is constructed.
Keywords: yarn, spinning, pneumomechanics, fibers, corrugation, cylinder, carding, teeth of the headset, sampling, discrete drum
Some of the thread prodused in Uzbekistan is spinned with chain spinning
machines while the other part is being
spinned with pneumamechanic and other
tipes of spinning machines. The quality of
the textile depends on the quality of the
thread used to weave it. The quality of the
tread depends on providing tread at the
same level while discretion it. It is very
essential to control the factors providing
technical and consuming qualities of the
thread used to produce competitive textile.
Nowadays marking the quality of the
tread spinned with pneumamechanical
way, which is nearly 5 times faster than
other ones, is the same as the ones spinned
in lower speed. Constructive and technical developments of spinning camera are
not taken into consideration. So learning
the factors effecting the structure of tread
spinned with pneumatical machine making it`s quality better by developing of the
spinning camera are peak issues.That`s
why determination of the kualamrtric of
the parts in discretion zone to diagnose
the reasons of breaking down and creation repairing technology are peak isues

of the field. One of the main process is to
discrete the complex fiber into separate
ones. Discretion drum consists of providing chair with thicken cone. Fibrous wick
goes through this cone.
Providing chair is compressed with
the spring towards to the providing cone
and there will be enough power in discriting drum to carry on the process. Providing cone sands the wick to the discriting
drum with 5 teeth set. Discreting drums`
teeth devides the thread in to separate
ones or cleans the wicks from wastes and
sends out with the help of all it`s teeth.
When the drum routes the wastes go to
the channel while the thread directs to
working surface. In this process thread is
oriented and straightened while its movement. Cleaning the thread from wastes
depends constrictions of waste vacuuming channel. The defact of the discretion
is that it can`t scribble the thread well and
the thread is demaged mechanically. They
are cut down and go into waste.
It decreases the quality and the stableness of the string.In the spinning industry
in order to spin the string there is a need
for a drum with small teeth wrapped with
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1st picture

ribbons. (Pavlov.U.V tested it in his experiment). First take a look at mechanism
that effects the fibers of the dortbuard
garnish teeth the discontinuous drum
gear unit from the pinch `line is less than
114 of its longitudinal length.
The depth of the headset teeth depends on the surface profile that holds the

2nd picture

60

fiber. This surface profile allows the eccentrically squeezed bushing surface to be
pulled to the discrete drum surface by
increasing the volume of its shear force,
and the impactor of the discrete drum
garnish teeth. The use of such protective
facing profiles allows the fiber to be pulled
though the whole length. This allows the
cleaning of the headset (1, 2) cleaning
angle depends on the angle. This angle is
determined by the radius of the protruding surface of the tooth at the front edge
of the tooth. When the head restraint
teeth move from point B to C The angle
on the front surface is constant. It is clear
from this point that when the point B is
split this fiber is pulled to the point C
along its entire length. When the drum
turns the toothbrusg of the toothbrush
affects the force of P0 at each fiber with
the axis of the fibers. We detect the forces
N and P2 seperating the front edge of the
crown and perpendicular to the tooth.
Normal pressure flies to the front of the
nipple. The P2 clamp moves to the front
edge of the head restrain. The T force
generated by the fiber along the front
edge of the tooth block the movement.
The toothpick is scattered if a (П\2 isac-
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3rd picture
It is recommended that the viscosity is 45.
It is recommended that the viscosity is 60.
It is recommended that the viscosity is 75

cessible to the P2 power fiber toothbrush
(2nd picture) if a(п/2) gives the force to
move.
Influence of teeth on the angle of sloping in the force of aging. Only the angular
force P2 on the front edge of the tooth will
be effective if the frictional force that restricts this movement is greater than that
of the t-shaft. He noted that the fiber
properties in his work depend on the parameters of the headset. He detected that
there are relationships between the headset and fiber peculiarities. According to
the author it is recommended to increase
the inclination of the tooth and the angle
of incidence for good fibers. Sevastyanov
notes that the yarn structure and the level
of thinning of fibrous products play a
significant role in fiber tackling. Poorly
fibrous rotor can causes the fibrous placenta and its structure to break down.
In the spin blocks in which such struc-

tures are constructed, thepilt to the discretiration is carried out as follows. Flexible bulkheads are supplied to the support
none between the cylinder and and the
cooking table. Fibrous mass rifle lining
and stacking table are tightened. Here,the
pressure cylinder of the cylinder liner is
flattened by the length of the pressure
plate. This boom is provided by the frictional pulling machine the greater the
cylindrical fibers and the greater the uncertainty in them, the greater the frictional deformation of the rubberpedestal.
The barrel shape of the crusty blank outer
surface regulates the valve position relative to the rotation axis. It is important to
note that the velvety fabric is easy to disassemble without disturbing the plausibility of the battery and to eliminate friction
between the table and the table. This ensures a smooth movement of the norrles
in the rifle bushing.
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