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Дисертаційна робота виконувалась у Національний науковий центр 

«Інститут метрології»впродовж 2010-2019 років за місцем роботи здобувача. У 

дисертаційній роботі отримано нові рішення, спрямовані на розв’язання 

важливої науково-прикладної проблеми підвищення точності результатів 

досліджень механічних і теплофізичних характеристик складних систем на 

основі синтезу вимірювань, аналітичних розрахунків і комп’ютерного 

моделювання. Як складні системи, розглядається сукупність взаємодіючих, 

функціонально самостійних підсистем, призначених для безпечної 

працездатності промислового об’єкта, в тому числі технічні пристрої з 

вимірювальними функціями, що експлуатуються на енергогенеруючих об’єктах 

або входить до складу національних еталонів України. 

В результаті виконаних досліджень отримані нові науково обґрунтовані 

результати в галузі метрології і метрологічного забезпечення, які в сукупності 

розв’язують важливу наукову проблему підвищення точності результатів 

досліджень механічних і теплофізичних характеристик складних систем на 

основі синтезу вимірювань, аналітичних розрахунків і комп’ютерного 

моделювання. Проведено аналіз сучасних розрахункових комплексів, 

відповідно до задач які вони вирішують. Встановлено, що робота багатьох 

програм комп'ютерного моделювання грунтується на методі скінченних 

елементів, який є чисельним методом вирішення диференціальних рівнянь із 
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частинними похідними, а також інтегральних рівнянь, що виникають при 

вирішенні наукових завдань прикладної метрології. Досліджено застосування 

розрахункових комплексів для вирішення завдань твердометрії та теплообміну. 

Створено науковий підхід дослідження додаткових складових бюджету 

невизначеності при моделюванні вимірювань: 

- на основі розробленої підходу показано вплив додаткових складових 

бюджету, які використовуються лише при створенні модельного рішення 

реального фізичного процесу, та відсутні у класичному вигляді рівняння 

вимірювання; 

 - на підставі експериментальних досліджень показано вплив додаткових 

складових на значення розширеної невизначеності результату вимірювання.  

На прикладі вимірювань та модельних рішень у галузі твердометрії 

проведено дослідження щодо моделювання та прогнозування твердості 

матеріалів відповідно до характеристик матеріалу, що дозволяє вирішувати 

проблему подовження проєктного терміну експлуатації обладнання. 

Визначено відмінності значень твердості при моделюванні вимірювання 

твердості металевих зразків з використання сферичних інденторів різних типів, 

які використовуються під час проведення міжнародних звірень. 

Запропоновано та впроваджено комплексний розрахунково-

експериментальний метод дослідження обладнання, що забезпечило 

подовження проєктного терміну експлуатації енергоблоків АЕС. 

Впроваджено застосування модельних рішень при прогнозуванні старіння 

та технологічної деградації тепломеханічного обладнання, а також для 

проведення антисейсмічних заходів для обладнання, яке не пройшло 

кваліфікацію на сейсмічні впливи. 

Отримані механічні характеристики, які необхідні для моделювання з 

матеріалами адитивного виробництва. 

Запропоновано використання модельних рішень при створенні та 

вдосконаленні національних еталонів. 

Доведена метрологічна точність результату моделювання із 
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застосуванням сучасних методів комп'ютерного моделювання. 

Розвинуто принципи побудови окремих складових національних еталонів 

в галузі температурних вимірювань. 

Визначена відповідність наявних еталонної і випробувальної баз для 

вирішення завдань метрологічного забезпечення адитивних методів 

виробництва. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні 

теоретичних та методологічних основ вимірювання механічних і 

теплофізичних характеристик складних систем на основі моделювання 

процесу вимірювання з урахуванням властивостей матеріалів, додаткових 

чинників та умов проведення експериментальних досліджень, а саме: 

Вперше: 

- запропоновано комплексний розрахунково-експериментальний метод, що 

грунтується на поєднанні сучасних комп’ютерних програм та результатів 

експериментальних досліджень складних систем, на відміну від існуючих 

наближених методів експертної оцінки, що дозволяє підвищити достовірність 

оцінки та прогнозування їхнього стану; 

- досліджено критерії якості побудови скінченно-елементної моделі 

складної системи сучасними розрахунковими комплексами, на відміну від 

існуючих методів з недостатнім ступенем деталізації об’єкта дослідження, що 

дозволило підвищити точність результатів моделювання; 

- запропоновано та обґрунтовано метод вимірювань характеристик 

складних механічних та теплофізичних систем на основі поєднання 

моделювання та вимірювань, що підвищило, зокрема, точність оцінювання 

ступеня еквівалентності національного еталона одиниць твердості за шкалами 

Роквелла та Супер-Роквелла при проведенні міжнародних звірень, завдяки 

додаванню додаткових чинників у рівняння вимірювання та бюджет 

невизначеності результату вимірювання; 

 удосконалено метод розрахунку калориметричного перетворювача 

лазерного випромінення завдяки врахуванню в модельному рішенні 
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температурного поля нелінійності коефіцієнта нееквівалентності заміщення, що 

підвищило точність вимірювання потужності та енергії лазерного 

випромінення; 

 удосконалено методологію прогнозування механічних властивостей 

матеріалів з використанням моделювання та експериментального дослідження 

методів вимірювання твердості зразків матеріалу, яка, на відміну від існуючого 

методу оцінювання обладнання АЕС, передбачає прогноз старіння та 

дослідження критичних компонентів обладнання, що дозволило підвищити 

достовірність оцінки стану тепломеханічного обладнання АЕС; 

 набули подальшого розвитку модельні рішення при дослідженні 

властивостей сучасних полімерних матеріалів, отриманих із застосуванням 

адитивних технологій та отримано властивості нових полімерних матеріалів, 

що дає можливість моделювати поведінку полімерних матеріалів залежно від 

впливних механічних факторів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

методологічних основ використання сучасних розрахункових комплексів у 

вирішенні проблем вимірювання механічних та теплофізичних характеристик 

складних систем, які можуть використовуватися під час подовження терміну 

експлуатації енергоблоків АЕС України, дослідження та прогнозування 

невизначеності результатів вимірювання національних еталонів при проведенні 

міжнародних звірень, а саме: 

- запропоновано та впроваджено застосування комплексного розрахунково-

експериментального методу оцінювання стану обладнання в роботах з 

подовження проєктного терміну експлуатації енергоблоків Рівненській АЕС, що 

дозволило підтвердити кваліфікацію до 98% обладнання енергоблоків АЕС; 

- за результатами модельних рішень було уточнено значення розширеної 

невизначеності результатів вимірювань міжнародних звіреннь національного 

еталона за шкалами твердості Роквелла та Супер-Роквелла (ДЕТУ 02-04-99) за 

темами COOMET-M-H-S5 та COOMET-M-H-S3, що дозволило підтвердити 

метрологічні характеристики еталона; 
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- удосконалено метод розрахунку теплофізичних властивостей робочого 

еталона одиниці температури завдяки моделювання теплового розподілу у 

стінці температурної камери, що дозволило підвищити точність відтворення 

одиниці температури при виконанні робіт з калібрування еталонних 

термометрів; 

- підвищено точність вимірювань за рахунок розширення діапазону 

відтворення потужності лазерного випромінення до 3 Вт та енергії лазерного 

випромінення до 3 Дж у державному первинному еталоні одиниць середньої 

потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного 

випромінювання (ДЕТУ 11-04-97). 

Методологія комп’ютерного моделювання при побудові модельних 

рішень використовується для виробничих потреб ТОВ «НВП Укрінтех»,  

НПФ «Харків-Прилад», НВП «ЕЛВА», для оптимізації технології виробництва 

механічних елементів ультразвукових лічильників газу на ПрАТ «Енергооблік» 

та для розробки проєкту Програми розвитку еталонної бази на 2018–2020 рр. 

Результати дисертаційної роботи використовуються у практиці 

кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи енергоблоків Рівненської АЕС. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові ідеї, положення, 

результати теоретичних досліджень дисертації розроблено, сформульовано та 

отримано особисто автором. Теоретичні узагальнення, розробку моделей, аналіз 

та інтерпретація отриманих даних, висновки до роботи виконано безпосередньо 

здобувачем. Експериментальні дослідження й випробування, практичне 

втілення отриманих результатів виконано під науковим керівництвом 

консультанта та безпосередньою участю здобувача. Внесок автора в роботи, 

виконані у співавторстві, полягав в обґрунтуванні напрямків досліджень, 

плануванні експериментів та обробці результатів, теоретичному моделюванні 

процесів вимірювання, розробці практичних рекомендацій щодо прикладного 

застосування. Роботи [1, 2, 7, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 49-52] 

виконано здобувачем без співавторів. Автору також належать загальні висновки 

та основні положення, які виносяться на захист. 
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У роботах, які опубліковані у співавторстві, здобувачеві належать: [4, 10, 

25, 34] – дослідження впливу геометрії індентора та швидкості індентування, 

порівняльний аналіз, висновки; [5, 7, 9, 16, 24, 37] – постановка задач 

дослідження, участь в аналізі результатів, висновки; [6, 23, 26, 27, 33] - 

постановка задач дослідження, визначення вібраційних характеристик, 

висновки; [3, 11, 12, 28, 29] – участь у постановці проблеми, у розрахунках, у 

виконанні експериментів і аналізі експериментів, висновках; [13] – участь в 

аналізі економічних чинників ефективності національних еталонів; [15] – збір 

вихідних даних зі старіння обладнання, експериментальні дослідження, 

розрахунки та висновки; [18, 42] – участь у постановці задачі дослідження, 

аналіз модельних рівнянь; [19, 30] – постановка задач дослідження, участь в 

аналізі результатів, висновки; [20, 38 - 41] – автору належить ідея дослідження, 

постановка задачі, експериментальні дослідження, висновки; [21, 45, 47, 53, 54] 

– постановка задачі дослідження, аналіз результатів, висновки; [48] – 

запропоновано підхід практичного застосування програмного забезпечення для 

національних еталонів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на міжнародних та 

українських конференціях та семінарах різних рівнів. До основних з них 

відносяться:  

- VII Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (Харків, Україна, 2010 р.); 

- VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (Харків, Україна, 2012 р.); 

- XI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2014 р.); 

- SPIE 2015, Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and 

Health Monitoring, San Diego, California, United States; 

- 17th InternationalCongressofMetrology CIM-2015, Paris, France; 
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- X Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2016 р.); 

- InternationalSymposiumonStochasticModelsinReliabilityEngineering, Life 

Science and Operations Management, SMRLO 2016, Beer Sheva, Israel; 

- Міжнародний науковий семінар «Неопределенность измерений: научные, 

законодательные, методические и прикладные аспекты», UM 2016, Мінськ, 

Білорусь; 

- International Conference SCIT 2016, Recent Advances in Systems, Control and 

Information Technology, Warsaw, Poland; 

- SPIE 2017, Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and 

Composites, Portland, Oregon, USA; 

- 18th InternationalCongressofMetrology CIM-2017, Paris, France; 

- VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» (Харків, Україна, 2017 р.); 

- VI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія, інформаційно-

вимірювальні технології та системи», (Харків, Україна, 2017 р.); 

- SPIE 2018, Smart Structures and NDE for Industry 4.0, Denver, Colorado, USA; 

- XI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (Харків, Україна, 2018 р.); 

- VII Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» (Харків, Україна, 2019 р.); 

- SPIE 2019, Advanced Lithography, San Jose, California, USA; 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Метрология – 2019», Мінськ, 

Білорусь. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено у 54 наукових 

працях, з яких 17 одноосібні [1, 2, 8, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 49-52], 

у тому числі: 22 наукові статті у фахових виданнях, з яких 6 - у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз [17-22]. Подано 30 доповідей на 

18 науково-технічних міжнародних конференціях і семінарах, у тому числі на 

10 закордонних [18, 31-33, 35-42, 45, 46, 51-54]. Опубліковано 5 наукових праць 



8 
 

у виданнях, що включені до категорії «А» Переліку наукових фахових видань 

України [19, 21, 22], та у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних 

Web of Science Core Collection [20] та Scopus [18]. Розміщено 13 тез доповідей у 

базі даних Scopus [18, 31-33, 35, 36, 38-40, 45, 46, 52, 53]. 

Ключові слова: складні системи, механічні та теплофізичні 

характеристики, атомна енергетика, національний еталон,бюджет 

невизначеності, адитивні технології, комп’ютерне моделювання. 

 

ABSTRACT 

 

Skliarov V.V. – Development of methods for measuring the characteristics of 

complex mechanical and thermophysical systems based on computer simulation. – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript.  

The thesis for a doctor of technical science degree in speciality 05.01.02 – 

“Standardization, certification and metrological assurance” – National Scientific 

Centre “Institute of Metrology” of the Ministry for Development of Economy, Trade 

and Agriculture of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The thesis work was performed at the National Scientific Centre “Institute of 

Metrology” during 2010-2019 at the place of work of the applicant. The thesis 

presents new solutions to the important scientific and applied problem of improving 

the accuracy of research results of mechanical and thermophysical characteristics of 

complex systems based on the synthesis of measurements, analytical calculations and 

computer simulation. The complex systems are considered as a set of interacting, 

functionally independent subsystems designed for safe operation of an industrial 

facility, including technical devices with measuring functions operated at energy 

generating facilities, or are the part of the national measurement standards of 

Ukraine.  

As a result of the performed research, new scientifically substantiated results 

in the field of metrology and metrological assurance are obtained, which together 

solve an important scientific problem of improving the accuracy of mechanical and 
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thermophysical characteristics of complex systems based on measurement synthesis, 

analytical calculations and computer simulation. The analysis of modern 

computational complexes is carried out according to the problems they solve. It is 

established that the work of many computer simulation programs is based on the 

finite element method, which is a numerical method for solving differential equations 

with partial derivatives, as well as integral equations that arise when solving scientific 

problems of applied metrology. The application of computational complexes for 

solving hardness measurement and heat transfer problems is investigated. The 

scientific approach to the research of additional components of the uncertainty budget 

in measurement simulation is developed: 

- on the basis of the developed approach, the influence of additional budget 

components, which are used only in creating a model solution of the real physical 

process and are absent in the classical form of measurement equation, is shown; 

- on the grounds of experimental studies, the influence of additional 

components on the value of expanded uncertainty of the measurement result is 

shown. 

On the example of measurements and model solutions in the field of hardness 

measurements, a study is performed on simulation and prediction of the hardness of 

materials according to the material characteristics, which allows to solve the problem 

of extension of the design service life of equipment. 

Differences of hardness values in measurement simulation of hardness of metal 

blocks using spherical indenters of different types, which are used in carrying out 

international comparisons, are determined. 

An integrated calculation and experimental method for the study of equipment 

ensuring the extension of the design service life of NPP units is proposed and 

implemented. 

The application of model solutions for the prediction of aging and 

technological degradation of thermomechanical equipment, as well as for the carrying 

out anti-seismic measures for equipment that failed the qualification for seismic 

effects, is implemented. 
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The mechanical characteristics necessary for simulation with additive 

manufacturing materials are obtained. 

It is proposed to use model solutions for creating and improving the national 

measurement standards. 

The metrological reliability of the simulation result using modern computer 

simulation methods is proved. 

The principles of constructing the separate components of the national 

measurement standards in the field of temperature measurements are developed. 

The conformity of the available measurement standards and testing equipment 

with solving the problems of metrological assurance of additive manufacturing 

methods is determined. 

The scientific novelty of the obtained results is in the development of 

theoretical and methodological bases for measuring mechanical and thermophysical 

characteristics of complex systems based on simulation of the measurement process 

taking into account the properties of materials, influencing factors and conditions of 

experimental research, namely: 

For the first time: 

- in contrast to the existing approximate methods of peer review, the 

integrated calculation and experimental method based on a combination of modern 

computer programs and the results of experimental studies of complex systems is 

proposed, which allows the evaluation and prediction of their condition; 

- in contrast to the existing methods with insufficient detail of the target of 

study, the quality criteria of developing a finite element model of a complex system 

by modern calculation complexes are investigated, which allows to increase the 

accuracy of simulation results; 

- it is proposed to take into account additional factors in the measurement 

equation and the uncertainty budget of the results of hardness measurements, which 

increases the accuracy of evaluation of the degree of equivalence of the national 

measurement standard of hardness units on the Rockwell and Super-Rockwell scales 

when performing international comparisons; 
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- by introducing the nonlinearity factor of substitution non-equivalence in the 

model solution of the temperature field, the method of calculation of the calorimetric 

transducer of laser radiation is improved, which allowed to increase the accuracy of 

measuring the power and energy of laser radiation; 

- the methodology for predicting the mechanical properties of materials 

using simulation and experimental study of methods for measuring the hardness of 

material samples is improved, which, in contrast to the existing method of assessing 

NPP equipment, provides for the prediction of aging and the study of critical 

components of the equipment, that allowed to increase the reliability of the 

assessment of the thermomechanical equipment of NPPs; 

- model solutions are further developed in the study of the properties of 

modern polymeric materials obtained using additive technologies and the properties 

of new polymeric materials are obtained, which makes it possible to model the 

behavior of polymeric materials depending on the influencing mechanical factors. 

The practical value of the obtained results lies in the development of 

methodological bases for the use of modern computational complexes in solving 

problems of mechanical and thermal measurements, which can be used in extending 

the design service life of NPPs in Ukraine, as well as in the research and prediction of 

uncertainty of the measurement results for the national measurement standards when 

performing international comparisons, namely: 

- the application of calculation and experimental method of equipment 

assessment in the works on the extending the design service life of Rivne NPP units, 

which allowed to confirm the qualification of up to 98% of the equipment of NPP 

units; is proposed and implemented; 

- the results of model solutions allowed to determine more exactly the value 

of the expanded uncertainty of the measurement results of international comparisons 

of the national standard on the Rockwell and Super-Rockwell hardness scales  

(DETU 02-04-99) on the COOMET-MH-S5 and COOMET-MH-S3 Projects, which 

confirmed the metrological characteristics of the measurement standard; 

- the method of calculating the thermophysical properties of the working 
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measurement standard of the temperature unit was improved by simulation of the 

thermal distribution in the wall of the temperature chamber, which allowed to 

increase the accuracy of reproduction of the temperature unit when calibrating the 

reference thermometers; 

- the accuracy of measurements was increased by expanding the range of 

reproduction of laser radiation power up to 3 W and laser radiation energy up to 3 J in 

the national primary standard of the units of average laser radiation power and pulsed 

laser radiation energy (DETU 11-04-97). 

The methodology of computer simulation in the development of model 

solutions is used for the production needs of LLC “SPE Ukrintech”,  

LLC RPC “Kharkiv-Prylad”, SPE “ELVA”, in optimising the technology of 

production of mechanical elements of ultrasonic gas meters at PJSC “Energooblik”, 

as well as for the working-out of the draft Program of the Development of 

Measurement Standards for 2018-2020. 

The results of the thesis work are used in the practice of equipment 

qualification for seismic influences of Rivne NPP units. 

Personal contribution of the applicant. All the main scientific ideas, 

highlights, results of theoretical research of the thesis were developed, formulated 

and obtained personally by the author. Theoretical generalizations, development of 

models, analysis and interpretation of the received data, conclusions to work were 

performed directly by the applicant. Experimental research and tests, practical 

implementation of the obtained results were carried out under the scientific guidance 

of the consultant and with the direct participation of the applicant. The author’s 

contribution to the co-authored works was to substantiate the directions of research, 

planning experiments and processing the results, theoretical simulation of 

measurement processes, development of practical recommendations for applied use. 

The works [1, 2, 7, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 49–52] were performed by 

the applicant without co-authors. The applicant is also the author of the general 

conclusions and highlights that are brought for the defence. 

In the works published in co-authorship, the applicant’s part is the following: 
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[4, 10, 25, 34] – the study of the influence of indenter geometry and indentation rate, 

comparative analysis, conclusions; [5, 7, 9, 16, 24, 37] – problem statement of 

research, participation in the analysis of results, conclusions; [6, 23, 26, 27, 33] – 

problem statement of research, determination of vibration characteristics, 

conclusions; [3, 11, 12, 28, 29] – participation in the problem statement, in 

calculations, in performance of experiments and the analysis of experiments, 

conclusions; [13] – participation in the analysis of economic factors of efficiency of 

the national measurement standards; [15] – collection of initial data on aging of 

equipment, experimental research, calculations and conclusions; [18, 42] – 

participation in the problem statement of the research, analysis of model equations; 

[19, 30] – problem statement of research, participation in the analysis of results, 

conclusions; [20, 38–41] – the idea of research, problem statement, experimental 

research, conclusions; [21, 45, 47, 53, 54] – problem statement of research, analysis 

of results, conclusions; [48] – the approach of practical application of the software for 

the national measurement standards is proposed. 

Testing of the thesis results. The highlights and results of the thesis were 

reported and discussed at international and Ukrainian conferences, as well as 

seminars at various levels. The main ones are: 

- 7th International Scientific and Technical Conference “Metrology and Measurement 

Techniques” (Kharkiv, Ukraine, 2010); 

- 8th International Scientific and Technical Conference “Metrology and Measurement 

Techniques” (Kharkiv, Ukraine, 2012); 

- 9th International Scientific and Technical Conference “Metrology and Measurement 

Techniques” (Kharkiv, Ukraine, 2014); 

- SPIE 2015, Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and 

Health Monitoring, San Diego, California, United States; 

- 17th International Congress of Metrology CIM-2015, Paris, France; 

- 10th International Scientific and Technical Conference “Metrology and 

Measurement Techniques” (Kharkiv, Ukraine, 2016); 
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- International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life 

Science and Operations Management, SMRLO 2016, Beer Sheva, Israel; 

- International Scientific Workshop “Uncertainty of Measurements: Scientific, 

Legislative, Methodological and Applied Aspects”, UM 2016, Minsk, Belarus; 

- International Conference SCIT 2016, Recent Advances in Systems, Control and 

Information Technology, Warsaw, Poland; 

- SPIE 2017, Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and Composites, 

Portland, Oregon, USA; 

- 18th International Congress of Metrology CIM-2017, Paris, France; 

- 6th International Scientific and Technical Conference “Current Problems in 

Lighting Engineering” (Kharkiv, Ukraine, 2017); 

- 6th International Scientific and Technical Conference “Metrology, Information and 

Measurement Technologies and Systems” (Kharkiv, Ukraine, 2017); 

- SPIE 2018, Smart Structures and NDE for Industry 4.0, Denver, Colorado, USA; 

- 11th International Scientific and Technical Conference “Metrology and 

Measurement Techniques” (Kharkiv, Ukraine, 2018) 

- 7th International Scientific and Technical Conference “Current Problems in 

Lighting Engineering” (Kharkiv, Ukraine, 2019); 

- SPIE 2019, Advanced Lithography, San Jose, California, USA; 

- International Scientific and Technical Conference “Metrology – 2019”, Minsk, 

Belarus. 

Publications. The results of the thesis work are presented in 54 scientific 

works, 17 of which are individual [1, 2, 8, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 49–

52], including: 22 scientific articles in professional editions, 6 of which are in 

editions of international scientometric databases [17-22]. 30 reports are presented at 

18 international scientific and technical conferences and seminars, including 10 

abroad [18, 31-33, 35-42, 45, 46, 51-54]. 5 scientific papers are published in the 

editions included in category “A” of the List of scientific professional editions of 

Ukraine [19, 21, 22] and in foreign editions indexed in the Web of Science Core 
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Collection [20] and Scopus [18] databases. 13 proceedings are posted in Scopus 

database [18, 31-33, 35, 36, 38-40, 45, 46, 52, 53]. 

Keywords: complex systems, mechanical and thermophysical characteristics, 

nuclear power industry, national measurement standard, uncertainty budget, additive 

technologies, computer simulation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ 

ТА ТЕРМІНІВ 

 

AВ – адитивне виробництво; 

АЕС – атомна електрична станція; 

ВВЕР – водо-водяний енергетичний реактор; 

ВП РАЕС – відокремлений підрозділ Рівненська атомна станція; 

ГСО – група сейсмічної оцінки (фахівці з сейсмічної оцінки); 

ДЕТУ – державний еталон України; 

ДМЕ – додатковий механічний елемент; 

ЗВТ – засіб вимірювальної техніки; 

КООМЕТ – регіональна організація співробітництва державних метрологічних 

установ країн Центральної та Східної Європи; 

МСЕ – метод скінченних елементів; 

МСР – метод скінченних різниць; 

МГЕ – метод граничних елементів; 

НДС – напружено-деформований стан; 

ПВП – первинний вимірювальний перетворювач; 

РЕМ – розрахунково-експериментальний метод; 

РМО – регіональна метрологічна організація; 

САПР – системи автоматизованого проєктування; 

СЕ – скінченні елементи; 

 

ABS – акрилонітрил бутадієн стирол — термопластичний листовий 

конструкційний матеріал; 

APDL – (Ansys parametric design language) мова аналітичного програмування на 

розрахунковому комплексі ANSYS; 

ASOL – результати, отримані шляхом аналітичного рішення; 

ASTM International – (American Society for Testing and Materials) американська 
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міжнародна організація, що розробляє та видає добровільні стандарти для 

матеріалів; 

с  – швидкість світла у вакуумі; 

 C  - матриця питомих теплоємностей; 

CAD – (computer-aided design/drafting) засоби автоматизованого проєктування 

креслень і геометричного моделювання; 

CAM – (computer-aided manufacturing) засоби автоматизованої технологічної 

підготовки виробництва; 

CAE – (computer-aided engineering) засоби автоматизації інженерних обчислень і 

аналізу отриманих рішень; 

COOMET – Євро-Азійське співробітництво державних метрологічних установ; 

D – довжина траєкторії лазерного проміння, вигнута внаслідок заломлення; 

D  – довжина шляху, що з'єднує кінцеві точки вимірюваної траси; 

E  – модуль пружності матеріалу, МПа; 

ESOL – результати, отримані для елементів (елементні рішення); 

0F  – попереднє навантаження; 

F  – загальне навантаження; 

 F  – загальний вектор заданих зовнішніх вузлових сил; 

GIP – (Generic implementation procedure) загальна експлуатаційна процедура; 

IoT – інтернет речей; 

ISO – Міжнародна організація по стандартизації (International organization for 

standardization); 

JCRB – (Joint Committee of the Regional Metrology Organizations and the BIPM) 

об'єднаний Комітет міжнародного бюро мір і ваг; 

HRА – шкала твердості Роквелла HRА; 

HRB – шкала твердості Роквелла HRB; 

HRС – шкала твердості Роквелла HRС; 

HRT – шкала твердості Супер-Роквелла HRТ; 
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HRW – шкала твердості Супер-Роквелла HRW; 

HRX – шкала твердості Супер-Роквелла HRX; 

HRY – шкала твердості Супер-Роквелла HRY; 

HR30TW – шкала твердості Супер-Роквелла з навантаженням 30 кг та карбід-

вольфрамовим індентором; 

 K  – «глобальна» матриця жорсткості; 

внутR  – внутрішній радіус труби, мм; 

внешR  – зовнішній радіус труби, мм; 

R  – радіус кінцевика сфероконічного индентора (для шкал HRC); 

mR  - межа міцності; 

2,0R  - межа плинності; 

T

mtR  - межа тривалої міцності за час t ; 

R  - діаметр сферичного індентора (для шкал HRB); 

a

b
Q  – теплота згоряння палива у бомбі; 

 

a

s
Q  – найвища теплота згоряння палива; 

d

s
Q  – найвища теплота згоряння на сухий стан палива; 

r

s
Q  - найвища теплота згоряння на робочий стан палива; 

 Q  - вектор ефективного теплового потоку в вузлі; 

L – довжина траекторії; 

MEMS – (Micro-Electro Mechanical Systems) технологія виготовлення 

акселерометрів; 

MRA – Погодження про взаємне визнання національних еталонів та 

сертифікатів про калібрування та вимірювання; 

N − кількість вхідних величин (аргументів); 

NSOL – результати, усереднені по вузлах елементів (вузлові рішення); 

PID – Пропорційно-інтегрально-диференціальний (ПІД) регулятор - пристрій в 

керуючому контурі зі зворотним зв'язком; 
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PLA – полілактид, біорозчинний та біоактивний термопластик, отриманий з 

відновлюваних ресурсів; 

PPH030GP – гомополимер пропилена со стандартним молекулярно-массовим 

росподілом; 

RLE – оцінюваний рівень землетрусу (requirement level earthquake); 

SMN – мінімальне значення досліджуваного результату; 

SMX – максимальне значення досліджуваного результату; 

a

t
S  – масова частка сірки у аналітичній пробі палива; 

d

t
S  - масова частка сірки на сухий стан палива; 

r

t
S  – масова доля загальної сірки на робочий стан палива; 

 'T  – вектор похідної за часом температури у вузлі; 

 T  – вектор вузлових температур; 

pT  – час дії попереднього навантаження; 

dfT  – час дії загального навантаження; 

( )U y  – розширена невизначеність вимірюваної величини; 

 U  – вектор вузлових переміщень для всієї моделі; 

( )U m  – розширена невизначеність вимірювання маси; 

( )U x  – розширена невизначеність вимірювання розмірів отворів сит; 

( )U   – розширена невизначеність визначення густини випробувальної рідини; 

fisV  – швидкість індентування при загальному навантаженні; 

aV  – вихід летких речовин на аналітичний стан проб; 

dafV  – вихід летких речовин на сухий беззольний стан палива;  

dV  – вихід летких речовин на сухий стан палива; 

rV  – вихід летких речовин на робочий стан палива; 

W  − волога; 

aW   − волога аналітичної проби; 

r
tW  – загальна волога на робочий стан палива; 
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  – коефіцієнт, що враховує теплоту утворювання та розчинення у воді азотної 

кислоти; 

m  – кут сфероконічного индентора (для шкал HRC) 

h – коефіцієнт конвекції, Вт/м2·K; 

LGg , 
LVg , 

0Gg , та 
0Vg  – значення горизонтальних і вертикальних проекцій 

градієнта показника заломлення повітря; 

k – теплопровідність, Вт/м·К; 

( )kk   – коефіцієнт охоплення, отриманий з сертифікату калібрування густини 

рідини; 

( )kk x  – коефіцієнт охоплення, отриманий з сертифікатів калібрування розмірів 

отворів сит; 

n  – середній показник інтегрального заломлення повітря; 

p  – рівень довіри; 

в нутp  – внутрішній тиск, МПа 

r  – радіус, який визначає положення точки, в якій визначається радіальне 

напруга, мм; 

  - час розповсюдження; 

  - коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К; 

0,95;t  – коефіцієнт Стьюдента для довірчої ймовірності 0,95 та числа ступенів 

свободи ; 

0,95;νeff
t  – коефіцієнт Стьюдента для довірчої ймовірності 0,95 та ефективного 

числа ступенів свободи νeff ; 

  − число степенів свободи; 

eff
 − ефективне число степенів свободи; 

  – коефіцієнт Пуассона; 

0, zzL  - видимі зенітні кути в кінцевих точках траси. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Розвиток наукових, у тому числі 

метрологічних досліджень, пов’язаний зі значним ускладненням сучасних 

промислових об’єктів. Існуючі в Україні потужні промислові енергогенеруючі 

об’єкти поступово відпрацьовують свій ресурс. Сучасною проблемою 

промислового розвитку України є оновлення інфраструктурної бази. На 

перший план виходить проблема подовження життєвого циклу таких об’єктів 

та вдосконалення складних систем. 

Як складні системи, розглядається сукупність взаємодіючих, 

функціонально самостійних підсистем, призначених для безпечної 

працездатності промислового об’єкта, в тому числі технічні пристрої з 

вимірювальними функціями, що експлуатуються на енергогенеруючих об’єктах 

або входять до складу національних еталонів України. Основні експлуатаційні 

властивості цих складних систем описуються механічними і теплофізичними 

характеристиками, вимірювання яких дозволяє досліджувати та виконувати 

діагностику їх стану, а також здійснювати прогнозування термінів їх 

безвідмовної роботи. Математичні моделі таких об'єктів, як правило, 

описуються системами нелінійних інтегрально-диференційних рівнянь, 

рішення яких в аналітичному вигляді можливо тільки для найпростіших 

структур. Добре відомі ті межі, в яких можна одержати аналітичний результат. 

Основні експлуатаційні властивості складних систем описуються 

механічними і теплофізичними характеристиками, вимірювання яких дозволяє 

виконувати діагностику їх стану і здійснювати прогнозування термінів їх 

безвідмовної роботи. Суттєвою проблемою при визначенні характеристик 

складних механічних і теплофізичних систем є низька точність результатів 

досліджень технічного стану за результатами експертної оцінки окремих 

характеристик механічних і теплофізичних систем. 

У всіх цих випадках дуже ефективним є комп’ютерне моделювання. 

Насправді, комп’ютерне моделювання не є новим, але впровадження його у 
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дослідження складних систем виводить його на новий рівень, що дає 

можливість одержати нові результати, яких неможливо досягти аналітичними 

способами. Результати комп’ютерного моделювання дозволяють зробити 

висновки щодо шляхів поліпшення технічних рішень складних механічних і 

теплофізичних систем, визначити шляхи доопрацювання обладнання та 

систем. 

В основу методології дослідження, у межах цієї наукової проблематики, 

закладено використання низки сучасних розрахункових комплексів при 

подовженні проєктного терміну експлуатації механічного та теплового 

обладнання АЕС, моделюванні вимірювальних процесів у галузі механічних та 

теплофізичних властивостей матеріалів, дослідженні бюджету невизначеності 

національних еталонів та завдань метрології адитивного виробництва. 

Невизначеність результатів вимірювання температурних та теплофізичних 

величин є важливим чинником у встановленні чисельних значень при 

моделюванні та розрахунках характеристик складних систем та обладнання при 

розв’язанні завдань створення та вдосконалення національних еталонів, 

вирішенні пов’язаних науково-технічних завдань та метрологічної підтримки 

адитивного виробництва та вирішення завдань оптимізації побудови об’єкта 

при тривимірного друку. 

Таким чином, науково-прикладна проблема підвищення точності 

результатів досліджень механічних і теплофізичних характеристик складних 

систем на основі синтезу вимірювань, аналітичних розрахунків і комп’ютерного 

моделювання є актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Тема дисертаційної роботи відповідає науковим напрямам Національного 

наукового центру «Інститут метрології», затвердженим у Положенні про 

науковий метрологічний центр – Національний науковий центр «Інститут 

метрології» наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

10.05.2016 р. № 792. 

Роботу виконано відповідно до: 
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- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; 

- Програми розвитку еталонної бази на 2011–2015 роки, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1165; 

- Розпорядження від 19.08.2015 № 844-р Про схвалення Стратегії розвитку 

системи технічного регулювання на період до 2020 року; 

- Програми розвитку еталонної бази на 2018–2022 роки, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1041. 

 У рамках наукових досліджень з: 

- «Проведення комплексу робіт по кваліфікації обладнання на сейсмічні 

впливи енергоблоків №1,2 ВП РАЕС» (Договір №Л1/923 від 20.05.2009 р.); 

- Удосконалення державного первинного еталона одиниць твердості за 

шкалами Роквелла та Супер-Роквелла ДЕТУ 02-04-99, № ДР 0119U001697; 

- Удосконалення державного первинного еталона одиниці температури 

кельвіна в діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К ДЕТУ 06-05-98,  

№ ДР 0119U001691; 

- Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання 

державними первинними еталонами, що знаходяться в Національному 

науковому центрі «Інститут метрології», № ДР 0119U001511; 

- Дослідження ступеня еквівалентності державних первинних еталонів, які 

зберігаються в Національному науковому центрі «Інститут метрології», шляхом 

звірень з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами, 

№ ДР 0119U001692; 

- Дослідження щодо створення стандартних зразків складу та властивостей 

речовин і матеріалів № ДР 0119U001699. 

 Мета роботи полягає у розробці науково-технічних засад методології 

підвищення точності результатів досліджень характеристик складних 

механічних і теплофізичних систем на основі синтезу вимірювань, 

аналітичних розрахунків і комп’ютерного моделювання. 

Для досягнення визначеної мети поставлено до вирішення такі завдання: 

- розроблення науково-технічних засад методології підвищення потенційної 
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точності результатів дослідження складних механічних і теплофізичних систем 

з використанням моделювання їх характеристик; 

- проведення модельних досліджень у галузі вимірювань твердості та 

механічних характеристик сучасних полімерів для адитивного виробництва; 

- дослідження теплофізичних характеристик складних систем; 

- обґрунтування методології аналізу існуючих методів кваліфікації 

обладнання енергоблоків АЕС з урахуванням подовження проєктного терміну 

експлуатації. 

- Об’єкт дослідження: вимірювання механічних та теплофізичних 

характеристик. 

- Предмет дослідження: методи вимірювання характеристик складних 

механічних та теплофізичних систем зі застосуванням комп’ютерного 

моделювання. 

- Методи дослідження грунтуються на базових принципах вимірювань, 

комплексному аналізі принципів комп’ютерного моделювання, основних 

положеннях термометрії та визначенні механічних величин, положеннях 

концепції невизначеності, чисельних методах вирішення рівнянь, 

економічних методах аналізу. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні 

теоретичних та методологічних основ вимірювання механічних і 

теплофізичних характеристик складних систем на основі моделювання 

процесу вимірювання з урахуванням властивостей матеріалів, додаткових 

чинників та умов проведення експериментальних досліджень, а саме: 

Вперше: 

- запропоновано комплексний розрахунково-експериментальний метод що 

грунтується на поєднанні сучасних комп’ютерних програм та результатів 

експериментальних досліджень складних систем, на відміну від існуючих 

наближених методів експертної оцінки, що дозволяє підвищити достовірність 

оцінки та прогнозування їхнього стану; 

- досліджено критерії якості побудови скінченно-елементної моделі 
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складної системи сучасними розрахунковими комплексами, на відміну від 

існуючих методів з недостатнім ступенем деталізації об’єкта дослідження, що 

дозволило підвищити точність результатів моделювання; 

- запропоновано та обґрунтовано метод вимірювань характеристик 

складних механічних та теплофізичних систем на основі поєднання 

моделювання та вимірювань, що підвищило, зокрема, точність оцінювання 

ступеня еквівалентності національного еталона одиниць твердості за шкалами 

Роквелла та Супер-Роквелла при проведенні міжнародних звірень, завдяки 

додаванню додаткових чинників у рівняння вимірювання та бюджет 

невизначеності результату вимірювання; 

 удосконалено метод розрахунку калориметричного перетворювача 

лазерного випромінення завдяки врахуванню в модельному рішенні 

температурного поля нелінійності коефіцієнта нееквівалентності заміщення, що 

підвищило точність вимірювання потужності та енергії лазерного 

випромінення; 

 удосконалено методологію прогнозування механічних властивостей 

матеріалів з використанням моделювання та експериментального дослідження 

методів вимірювання твердості зразків матеріалу, яка на відміну від існуючого 

методу оцінювання обладнання АЕС, передбачає прогноз старіння та 

дослідження критичних компонентів обладнання, що дозволило підвищити 

достовірність оцінки стану тепломеханічного обладнання АЕС; 

 набули подальшого розвитку модельні рішення при дослідженні 

властивостей сучасних полімерних матеріалів, отриманих із застосуванням 

адитивних технологій, та отримано властивості нових полімерних матеріалів, 

що дає можливість моделювати поведінку полімерних матеріалів залежно від 

впливних механічних факторів. 

 Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці 

методологічних основ використання сучасних розрахункових комплексів у 

вирішенні проблем вимірювання механічних та теплофізичних характеристик 

складних систем, які можуть використовуватися під час подовження терміну 
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експлуатації енергоблоків АЕС України, дослідження та прогнозування 

невизначеності результатів вимірювання національних еталонів при проведенні 

міжнародних звірень, а саме: 

- запропоновано та впроваджено застосування комплексного розрахунково-

експериментального методу оцінювання стану обладнання в роботах з 

подовження проєктного терміну експлуатації енергоблоків Рівненської АЕС, що 

дозволило підтвердити кваліфікацію до 98% обладнання енергоблоків АЕС; 

- за результатами модельних рішень було уточнено значення розширеної 

невизначеності результатів вимірювань міжнародних звірень національного 

еталона за шкалами твердості Роквелла та Супер-Роквелла (ДЕТУ 02-04-99) за 

темами COOMET-M-H-S5 та COOMET-M-H-S3, що дозволило підтвердити 

метрологічні характеристики еталона; 

- удосконалено метод розрахунку теплофізичних властивостей робочого 

еталона одиниці температури завдяки моделюванню теплового розподілу у 

стінці температурної камери, що дозволило підвищити точність відтворення 

одиниці температури при виконанні робіт з калібрування еталонних 

термометрів; 

- підвищено точність вимірювань за рахунок розширення діапазону 

відтворення потужності лазерного випромінення до 3 Вт та енергії лазерного 

випромінення до 3 Дж у державному первинному еталоні одиниць середньої 

потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного 

випромінювання (ДЕТУ 11-04-97). 

Методологія комп’ютерного моделювання при побудові модельних 

рішень використовується для виробничих потреб ТОВ «НВП Укрінтех», НПФ 

«Харків-Прилад», НВП «ЕЛВА», для оптимізації технології виробництва 

механічних елементів ультразвукових лічильників газу на ПрАТ «Енергооблік» 

та для розробки проєкту Програми розвитку еталонної бази на 2018–2020 рр. 

Результати дисертаційної роботи використовуються у практиці 

кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи енергоблоків Рівненської АЕС. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові ідеї, положення, 
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результати теоретичних досліджень дисертації розроблено, сформульовано та 

отримано особисто автором. Теоретичні узагальнення, розробку моделей, аналіз 

та інтерпретацію отриманих даних, висновки до роботи виконано 

безпосередньо здобувачем. Експериментальні дослідження й випробування, 

практичне втілення отриманих результатів виконано під науковим керівництвом 

консультанта та безпосередньою участю здобувача. Внесок автора в роботи, 

виконані у співавторстві, полягав в обґрунтуванні напрямків досліджень, 

плануванні експериментів та обробці результатів, теоретичному моделюванні 

процесів вимірювання, розробці практичних рекомендацій щодо прикладного 

застосування. Роботи [1, 2, 7, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 49-52] 

виконано здобувачем без співавторів. Автору також належать загальні висновки 

та основні положення, які виносяться на захист. 

У роботах, які опубліковані у співавторстві, здобувачеві належать: [4, 10, 

25, 34] – дослідження впливу геометрії індентора та швидкості індентування, 

порівняльний аналіз, висновки; [5, 7, 9, 16, 24, 37] – постановка задач 

дослідження, участь в аналізі результатів, висновки; [6, 23, 26, 27, 33] – 

постановка задач дослідження, визначення вібраційних характеристик, 

висновки; [3, 11, 12, 28, 29] – участь у постановці проблеми, у розрахунках, у 

виконанні експериментів і аналізі експериментів, висновках; [13] – участь в 

аналізі економічних чинників ефективності національних еталонів; [15] – збір 

вихідних даних зі старіння обладнання, експериментальні дослідження, 

розрахунки та висновки; [18, 42] – участь у постановці задачі дослідження, 

аналіз модельних рівнянь; [19, 30] – постановка задач дослідження, участь в 

аналізі результатів, висновки; [20, 38–41] – автору належить ідея дослідження, 

постановка задачі, експериментальні дослідження, висновки; [21, 45, 47, 53, 54] 

– постановка задачі дослідження, аналіз результатів, висновки; [48] – 

запропоновано підхід практичного застосування програмного забезпечення для 

національних еталонів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на міжнародних та 
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українських конференціях та семінарах різних рівнів. До основних з них 

відносяться:  

- VII Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (Харків, Україна, 2010 р.); 

- VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (Харків, Україна, 2012 р.); 

- XI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2014 р.); 

- SPIE 2015, Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and 

Health Monitoring, San Diego, California, United States; 

- 17th International Congress of Metrology CIM-2015, Paris, France; 

- X Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна 

техніка» (Харків, Україна, 2016 р.); 

- International Symposium on Stochastic Models in Reliability Engineering, Life 

Science and Operations Management, SMRLO 2016, Beer Sheva, Israel; 

- Міжнародний науковий семінар «Неопределенность измерений: научные, 

законодательные, методические и прикладные аспекты», UM 2016, Мінськ, 

Білорусь; 

- International Conference SCIT 2016, Recent Advances in Systems, Control and 

Information Technology, Warsaw, Poland; 

- SPIE 2017, Behavior and Mechanics of Multifunctional Materials and 

Composites, Portland, Oregon, USA; 

- 18th International Congress of Metrology CIM-2017, Paris, France; 

- VI Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» (Харків, Україна, 2017 р.); 

- VI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія, інформаційно-

вимірювальні технології та системи», (Харків, Україна, 2017 р.); 

- SPIE 2018, Smart Structures and NDE for Industry 4.0, Denver, Colorado, USA; 

- XI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (Харків, Україна, 2018 р.); 
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- VII Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» (Харків, Україна, 2019 р.); 

- SPIE 2019, Advanced Lithography, San Jose, California, USA; 

- Міжнародна науково-технічна конференція «Метрология – 2019», Мінськ, 

Білорусь. 

Публікації. Результати дисертаційної роботи викладено у 54 наукових 

працях, з яких 17 одноосібні [1, 2, 8, 14, 17, 22, 31, 32, 35, 36, 43, 44, 46, 49-52], 

у тому числі: 22 наукові статті у фахових виданнях, з яких 6 - у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз [17-22]. Представлено 30 

доповідей на 18 науково-технічних міжнародних конференціях і семінарах, у 

тому числі на 10 закордонних [18, 31-33, 35-42, 45, 46, 51-54]. Опубліковано 5 

наукових праць у виданнях, що включені до категорії «А» Переліку наукових 

фахових видань України [19, 21, 22], та у закордонних виданнях, 

проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection [20] та Scopus 

[18]. Розміщено 13 тез доповідей у базі даних Scopus [18, 31-33, 35, 36, 38-40, 

45, 46, 52, 53] (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56893767600). 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, шести розділів, 

висновку, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 

становить 383 сторінки, з них основний текст – 297 сторінок; 178 рисунків за 

текстом, 90 таблиць за текстом, 4 таблиці на 4 сторінках; список використаних 

джерел із 292 найменувань на 33 сторінках; 9 додатків на 22 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИМІРЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

СКЛАДНИХ МЕХАНІСНИХ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНИХ СИСТЕМ 

 

В розділі наведено огляд і сучасний стан складних систем, які неможливо 

дослідити аналітичними методами розрахунку. В якості складних систем 

розглядається сукупність взаємодіючих, функціонально самостійних підсистем, 

призначених для безпечної працездатності промислового об’єкта, в тому числі 

технічних пристроїв з вимірювальними функціями, що експлуатуються на 

енергогенеруючих об’єктах або входить до складу національних еталонів 

України. Поєднані найсуттєвіші наукові та прикладні завдання при створенні та 

вдосконаленні національних еталонів України з урахуванням економічної 

складової цифрової трансформації національних еталонів. Проаналізовано 

чисельні методи комп'ютерного моделювання, яки використовуються в різних 

галузях промисловості. Робота багатьох програм заснована на методі 

скінченних елементів, який є чисельним методом вирішення диференціальних 

рівнянь з частинними похідними, а також інтегральних рівнянь, що виникають 

при вирішенні завдань прикладної метрології. Метод широко використовується 

для вирішення завдань механіки деформованого твердого тіла, теплообміну, 

гідрогазо-динаміки і електродинаміки. Визначено, що запорукою сталого 

розвитку країни, на прикладі провідних держав світу, є використання 

розрахункових комплексів при вирішенні завдань по створенню та 

удосконаленню національних еталонів. Запропоновано використання сучасних 

розрахункових комплексів при вирішенні наукових та науково-прикладних 

завдань метрології. 

 На сьогодні, системи та комплекси все більше ускладнюються, вже не 

стоїть питання про необхідність використання систем автоматизації в процесі 

проєктування. Розрахунок, аналіз та побудова окремих компонентів стає 

неможливою саме без автоматизації, тому виникає гостра необхідність в 
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розробці і розвитку принципів використання вже існуючих систем 

автоматизованого проєктування (САПР). Однією з найважливіших завдань, що 

вирішуються САПР, є побудова і аналіз математичної моделі фізичного процесу 

або інженерної конструкції, оскільки САПР реалізують вирішення складних 

завдань з використанням чисельних математичних методів. 

Досліджено основні галузі застосування чисельно-аналітичних методів 

розв'язування та рішення сучасних метрологічних завдань, які грунтуються на 

використанні широкого спектра вимірювальних процесів, відповідно до 

конкретного завдання. Розглянуто національні еталони з точки зору 

простежуваності результатів вимірювань при адитивному виробництві (АВ) в 

Україні. Для забезпечення надійного АВ необхідно застосування 

випробувальних методів та засобів неруйнівного контролю та застосування 

сертифікованих зразків порівняння складу з яких будується (друкується) об’єкт. 

Виконано дослідження в галузі використання полімерних матеріалів. Наведено 

метрологічні характеристики національних первинних еталонів у галузі 

геометричних, температурних, оптико-фізичних та часо-частотних вимірювань, 

вимірювань маси та пов’язаних з нею величин які беруть участь у міжнародних 

звіреннях за проєктами КООМЕТ. 

 

 

1.1 Сучасний стан атомних енергогенеруючих об’єктів України 

 

Одними з пріоритетних напрямків роботи, відповідно до схваленої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України Енергетичної стратегії України 

на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність» (Розпорядження КМУ від 18 серпня 2017 року  

№ 605-р) є реалізація програм щодо покращення ефективності використання 

потужностей АЕС, подовження терміну експлуатації АЕС, прийняття рішення 

та плану дій щодо заміщення потужностей АЕС, які будуть виводитися з 

експлуатації після 2030 року, вибір реакторних технологій для будівництва 
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нових атомних енергоблоків на заміщення потужностей АЕС, які будуть 

виводитися з експлуатації після 2030 року [1]. 

Україна належить до десятки найкрупніших у світі виробників ядерної 

енергії, займає п'яте місце в Європі, за кількістю енергетичних атомних 

реакторів. На сьогоднішній день діють 4 атомні електростанції з 15 

енергоблоками. Внесок атомної енергетики становить понад 48% від загального 

виробництва електроенергії в країні, загальна потужність АЕС України 

становить понад 13,835 ГВт. Проєктний термін експлуатації енергоблоку 

становить 30 років (табл. 1.1). На теперішній час проєктний термін експлуатації 

більшості енергоблоків подовжено. 

 

Таблиця 1.1 – Терміни експлуатації енергоблоків України 

Назва АЕС 
№ 

блоку 

Тип реактора/ 

проєкт 

Електрична 

потужність 

(МВт) 

Початок 

експлуатації 

Завершення 

проєктного 

терміну 

експлуатації 

Подовження 

терміну 

експлуатації 

Запорізька 

АЕС 

1 ВВЕР-1000/320 1000 10.12.1984 23.12.2015 23.12.2025 

2 ВВЕР-1000/320 1000 22.07.1985 19.022016 19.02.2026 

3 ВВЕР-1000/320 1000 10.12.1986 05.03.2017 05.03.2027 

4 ВВЕР-1000/320 1000 18.12.1987 04.04.2018 04.04.2037 

5 ВВЕР-1000/320 1000 14.08.1989 27.05.2020 27.05.2039 

6 ВВЕР-1000/320 1000 19.10.1995 21.10.2026 термін не 

вичерпано  

Южно-

Українська 

АЕС 

1 ВВЕР-1000/302 1000 31.12.1982 02.12.2013 02.12.2023 

2 ВВЕР-1000/338 1000 06.01.1985 12.05.2015 31.12.2025 

3 ВВЕР-1000/320 1000 20.09.1989 10.02.2020 10.02.2030 

Рівненська 

АЕС 

1 ВВЕР-440/213 415 22.12.1980 22.12.2010 22.12.2030 

2 ВВЕР-440/213 420 22.12.1981 22.12.2011 22.12.2031 

3 ВВЕР-1000/320 1000 21.12.1986 20.12.2017 11.12.2037 

4 ВВЕР-1000/320 1000 10.10.2004 01.04.2035 термін не 

вичерпано  

Хмельницька 

АЕС 

1 ВВЕР-1000/320 1000 22.12.1987 21.12.2028 термін не 

вичерпано  

2 ВВЕР-1000/320 1000 07.08.2004 01.11.2035 термін не 

вичерпано  
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Незаперечним є той факт, що подальший розвиток ядерної енергетики у світі 

можливе лише за умов забезпечення надійної радіаційної та ядерної безпеки. З 

початку експлуатації ядерних промислових енергетичних установок, у світі 

відбулись чимало масштабних аварії на АЕС. Науковий аналіз цих аварій став 

потужним імпульсом для досліджень у галузі забезпечення безпеки ядерних 

енергетичних установок (енергоблоків), розробки нових шляхів безпеки. Одним 

з таких напрямків є впровадження сейсмічної безпеки діючих АЕС, оскільки 

первинне сейсмічне проєктування енергоблоків не враховувало світовий досвід 

довгострокової проєктної та поза проєктної експлуатації АЕС [2, 3]. 

 

 

1.2 Чисельні методи комп’ютерного моделювання 

 

Чисельне розв'язання існуючих науково-прикладних завдань передбачає 

перетворення нескінченно-мірної динамічної системи, керованої системою 

квазілінійних рівнянь в частинних похідних (partial differential equations - PDE), у 

послідовність дискретних нелінійних алгебраїчних задач наступним чином [4-8]: 

по-перше, нескінченно-мірний простір апроксимується скінченно-мірним 

через певну кількість скінченних елементів. Просторова проекція динамічної 

системи, керуючих лінійними рівнянь перетворюється у звичайні диференційні 

рівняння (ordinary differential equations - ODE), які описуються рішеннями в 

вузлах скінченних елементів з урахуванням ступенів свободи системи, яка 

досліджується; 

по-друге, зв'язана система нелінійних звичайних диференціальних рівнянь 

описується з урахуванням внутрішніх змінних, пов'язаних з проекцією 

скінченних елементів. Часова дискретизація цієї задачі передбачає розділення 

тимчасового інтервалу. В межах типового часового підінтервалу вводиться 

схема часу для процесів, що залежать від часу. 
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Існуючи сучасні чисельно-аналітичні методи застосовують широкий 

спектр потенціальних диференційних рівнянь та, відповідно до конкретної 

задачі, іх можна класифікувати наступним чином [7, 8]: 

- метод дискретних елементів (МДЕ, the DEM (discrete element method)) 

передбачає, що матеріали можуть бути представлені збіркою жорстких 

частинок, що взаємодіють між собою. Загальна поведінка системи визначається 

законами контактної взаємодії. Закон контактної взаємодії можна розглядати як 

формулювання матеріальної моделі на мікроскопічному рівні. Контактні зв'язки 

можуть бути порушені, що дозволяє імітувати руйнування матеріалів. Рух 

кожного окремого елемента в МДЕ обчислюється шляхом інтегрування в часі 

рівнянь динамічної рівноваги елемента під взаємодіючими силами з сусідніми 

елементами; 

- без сітковий метод (БСМ, the MFM (mesh free methods) виник як рішення для 

подолання деяких недоліків, виявлених методами на основі сітки, таких як 

МСЕ. Основна структура аналітичних методів на основі сітки не дуже добре 

підходить для розв'язання розривів, які не збігаються з вихідними краями сітки. 

Без сітковий метод є дорогим і нетривіальним в 3D задачах, оскільки 

призводить до погіршення точності і часто надмірної обчислювальної вартості. 

Метою БСМ є усунення сітчастої залежності шляхом побудови апроксимації 

повністю з точки зору вузлів. Рухомі розриви можна обробляти без 

виправлення, з незначними витратами та погіршенням точності; 

- частковий метод скінченних елементів (ЧМСЕ, the PFEM (particle finite 

element method)) є інноваційним методом Лагранжа, що поєднує в собі метод на 

основі частинок і МСЕ. ЧМСЕ розглядає вузли сітки в еквівалентних областях, 

які можуть вільно рухатися. Сітка скінченних елементів з'єднує вузли, що 

визначають дискретизивану область, де рівняння механіки вирішуються за 

допомогою стандартного методу скінченних елементів. ЧМСЕ є новим 

підходом для чисельного моделювання широкого кола завдань, включаючи 

механіку твердої речовини, динаміку рідини, потоку часток вільної поверхні, 

взаємодії рідина – тверда речовина. ЧМСЕ було інтегровано з МДЕ, що, 
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призвело до нового методу з частково-дискретними скінченними елементами 

(ЧМДЕ), що є ідеальним для вивчення потоків вільної поверхні; 

- розширений метод скінченних елементів (РМСЕ, the XFEM (extends the 

classical FEM) є чисельною методикою, яка розширює аналітичний підхід МСЕ 

шляхом збагачення простору рішень для диференціальних рівнянь з 

розривними функціями. РМСЕ був розроблено, щоб и полегшити недоліки 

МСЕ для вирішення проблем з локалізованими особливостями, які не 

ефективно вирішуються шляхом уточнення (згущення) сітки. Ідея полягає в 

тому, щоб зберегти більшість переваг БСМ (без сітковий метод), одночасно 

зменшивши їхні недоліки. Одним з початкових застосувань було моделювання 

руйнування матеріалу. У цій оригінальній реалізації, розривні базисні функції 

додаються до стандартних поліноміальних базисних функцій для вузлів, що 

належать елементам, які перетинаються тріщиною для забезпечення базису, що 

включає зміщення відкриття тріщин. Ключовою перевагою РМСЕ є те, що в 

таких задачах сітка скінченних елементів не потребує оновлення для 

відстеження шляху тріщин. РМСЕ також використовувався для задач, що 

стосуються особливостей, матеріальних інтерфейсів, регулярного зчеплення 

мікроструктурних особливостей, таких як порожнечі, де функція може бути 

описана відповідним набором базисних функцій. Розглядаючи проблеми з 

розривами, РМСЕ зменшує обчислювальні витрати і помилки проекції, 

пов'язані з звичайним МСЕ, за рахунок обмеження розривів на краях сітки; 

- ізогеометричний аналіз (ІГА, the IGA (isogeometric analysis)) пропонує 

можливість інтегрувати аналіз скінченними елементами у звичайні інструменти 

на основі NURBS (неоднородні раціональні в-сплайни). ІГА використовує 

складну геометрію NURBS (основу більшості пакетів САПР) безпосередньо в 

застосуванні скінченно-елементного аналіз. Це дозволяє моделям розроблятися, 

тестуватися і коригуватися за один раз, використовуючи загальний набір даних; 

- метод зменшення модельного порядку (МЗМП, the MOR (model order 

reduction)). МЗМП розроблений на основі усталених математичних теорій і 

надійних чисельних алгоритмів, МЗМП був визнаний дуже ефективним для 
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скорочення часу моделювання великомасштабних систем. Через МЗМП 

виводиться невелика система з зменшеним числом рівнянь (зведена модель). 

Зменшена модель замість цього моделюється з рішенням скороченої моделі. У 

результаті час моделювання вихідної великомасштабної системи можна 

скоротити на кілька порядків. Зменшена модель в цілому може також замінити 

оригінальну систему і повторно використовувати її протягом процесу 

проєктування, що може заощадити багато часу. 

Практично жодний технологічний процес не уникає рішення контактних 

задач. Математично, чисельний аналіз контактних задач полягає у знаходженні 

рішення початкової крайової задачі в межах обмеженого простору рішень. 

Варіаційна постановка контактної задачі включає обмеження на допустимі 

коливання простору дотичного контакту, які викликані контактними 

обмеженнями. Серед відомих та поширених методів слід зазначити: метод 

множників Лагранжа (Lagrange Multipliers Method), методи, засновані на 

штрафних санкціях: штраф і збільшений Лагранжіан (Penalty-based methods: 

penalty and augmented Lagrangian), метод прямих виключень (Direct elimination 

method). Найбільш поширеними чисельними методами на сьогоднішній день є 

метод скінченних елементів, метод скінчених різниць, метод граничних 

елементів або метод граничних інтегральних рівнянь [9 - 11]. 

Метод скінченних елементів (МСЕ, the FEM (finite element method)) 

базується на розбитті досліджуваного тіла на ряд підобластей простої геометрії, 

званих скінченними елементами. В основі чисельної моделі лежать варіаційні 

принципи механіки та принцип мінімуму потенційної енергії. Механічна 

ясність і широкі практичні можливості методу пояснюють його популярність 

серед науковців. При вирішенні комплексних завдань методом скінченних 

елементів, складна геометрія об'єкта дослідження (стрижнева або тонкостінна 

просторова система, об'ємне тіло і т.д.) апроксимується скінченно-елементною 

моделлю. Враховуються умови закріплення конструкції і її нелінійні 

властивості (геометрична, фізична і конструктивна нелінійність). Однак 

реалізація МСЕ пов'язана з необхідністю розбиття на скінченні елементи 
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(дискретизацію) досліджуваного об'єкта, що в свою чергу призводить до 

необхідності вирішення систем алгебраїчних рівнянь високих порядків. 

Метод скінченних різниць (МСР, the FDM (finite difference method)) 

пов'язаний з безпосередньою реалізацією оператора різниць - відповідного 

вихідного диференціального рівняння задачі. Даний підхід має одну суттєву 

властивість: він дозволяє легко поширити методику на рішення нелінійних 

задач і не вимагає складних математичних перетворень. На жаль, точність 

одержуваних результатів виявляється невисокою. 

Метод граничних елементів (МГЕ, the BEM (boundary element method)) 

базується на вихідній системі диференціальних рівнянь просторової задачі 

теорії пружності, яка перетворюється в граничне інтегральне рівняння відносно 

невідомих поверхневих переміщень і напружень. Для чисельного рішення 

цього рівняння вся поверхня тіла розбивається на ряд елементів, в межах яких 

переміщення і напруження інтерполюються за допомогою поліноміальних 

функцій через їх значення в вузлових точках. МГЕ призводить до системи 

рівнянь, що містить значення шуканих функцій тільки на кордоні розглянутої 

області, а не всередині. Така система меншого порядку, ніж при використанні 

МСЕ. В МГЕ дискретизируются лише граничні поверхні об'єкта, а не весь 

об'єкт, тому загальна розмірність розв'язуваної задачі в МГЕ на одиницю 

нижче, ніж в МСЕ. МГЕ особливо ефективний для областей, що містять 

частину кордонів, спрямовуються в нескінченність. Для побудови рівнянь МГЕ 

потрібно мати аналітичний розв'язок задачі (наприклад, теорії пружності) для 

нескінченної області, відповідне одиничному впливу (зосереджена сила або 

пара сил), заданому всередині області. Це рішення називають функцією Гріна 

або функцією впливу. Метод граничних елементів має певні недоліки. Так, для 

побудови граничних елементів треба мати функцію Гріна для відповідної 

області. Такі функції поки знайдені не для всіх можливих областей. Окремі 

підобласті розраховується об'єкта повинні бути однорідними [12, 13].  
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Таким чином, на теперішній час, метод чисельного розрахунку та аналізу, 

що отримав найбільшу реалізацію у розрахункових комплексах є метод 

скінченних елементів. 

 

 

1.3 Аналіз існуючих розрахункових комплексів та галузі їх 

застосування 

 

Сучасний стан розвитку суспільства характеризується таким явищем, як 

переведення усієї наявної інформації в цифровий формат. Основною метою 

схваленою Урядом Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 

України на 2018-2020 роки та планом заходів щодо її реалізації (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р) є реалізація плану 

заходів щодо усунення бар’єрів на шляху цифрової трансформації України у 

найбільш перспективних сферах [14, 15]. 

З підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, Україна прийняла зобов’язання 

адаптувати існуючі національні програми та нормативи до стандартів, які 

існують в країнах ЄС. Програма партнерства з міжнародними та європейськими 

ініціативами з розвитку «Індустрії 4.0» відкриває можливість для України 

участи у міжнародних проєктах Горизонт 2020, EMPIR, Factories of the Fuure, 

Eap plus та інші. 

Проєкт національної стратегії Індустрії 4.0 – програмний документ 

розвитку Індустрії 4.0 в Україні, який орієнтує зацікавлених фахівців цього 

напряму за головними пріоритетами та ініціативами на 3-річний період. 

Стратегія розроблена за класичним принципом: від аналітики стану до 

визначення перспективних поглядів, ключових показників ефективності, 

стратегічних напрямів розвитку та конкретних проєктів, що їх реалізують. 

Одним з таких напрямків є поняття цифрового суспільства (дигіталізація 

або цифрова трансформація), що відображає впровадження та інтеграцію 

інформаційно-комутаційних технологій в виробництво та оцифровуванням 
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сучасних технологічних розробок. Дигіталізація корегує суспільство, економіку 

та галузі, прискорює сучасні технологічні розробки. Мобільні та «хмарні» 

технології (cloud technology), великі дані (big data) та Інтернет речей (IoT) 

пропонують нові можливості, стимулюючи зростання, поліпшення життя та 

ефективності громадян у багатьох сферах, включаючи медичні послуги, 

транспорт, енергетику, сільське господарство, виробництво, роздрібну торгівлю 

та державне управління. 

Розвиток цивілізації тісно пов'язан з розвитком промисловості, технологій 

й науки який неможливий без розвитку метрології. Останні три століття 

розвиток цивілізації знаменувалися стрімким розвитком промисловості та 

індустріальними революціями. Умовно, визначено 4-и індустріальні революції. 

Етапи промислового розвитку з моменту використання енергії води і пари до 

розвитку електроніки та інформаційних технологій в кінці 20 століття вимагали 

і супроводжувалися розвитком відповідних методів і засобів вимірювань і 

метрологічного забезпечення. Остання промислова революція (Індустрія 4.0) 

являє собою інтеграцію інтелектуальних виробничих систем і передових 

інформаційних технологій і, як наслідок, розвиток нових методів 

метрологічного забезпечення процесу виробництва. Індустрія 4.0 

ототожнюється з появою кіберфізичних систем та оцифровуванням виробництв 

та промисловості. 

Проєкт національної стратегії Індустрії 4.0 містить концептуальні 

положення та пропозиції по дигіталізації у ключових секторах промисловості 

та енергетики, серед яких створення нових програмних продуктів та їх 

застосування посідає чи не найголовніше місце [16]. Стратегія Індустрії 4.0 

визначає сім найбільш перспективних та зрозумілих напрямків для розвитку 

Індустрії 4.0 в України: машинобудування, військово-промисловий комплекс, 

аерокосмічна галузь, комплексний інжиніринг, створення нових матеріалів, 

технології для альтернативної енергетики та інформаційно-комунікаційні 

технології. 
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Одним з нових та перспективних напрямків Індустрії 4.0 є адитивне 

виробництво, тобто – процес виготовлення фізичних об’єктів за допомогою 3D-

моделювання та друку. Адитивне виробництво (AВ) - процес створення 

монолітних тривимірних об'єктів практично будь-якої геометричної форми на 

основі цифрової моделі. AВ базується на концепції побудови об'єкта шляхом 

послідовного нанесення шарів матеріалу, які повторюють контури тривимірної 

моделі об'єкта. Таким чином, об’єкт будується дискретною кількість шарів. 

Існує багато способів класифікації технологій AВ. Популярним є підхід 

до класифікації відповідно до базового напрямку технології: чи використовує 

цей процес лазерне випромінення, використовується метал чи полімер, 

застосовується спікання часток матеріалу чи плавлення будівного матеріалу. 

Інший підхід до цього це класифікація залежно від типу матеріалу з якого 

друкується об’єкт. ASTM International (American Society for Testing and 

Materials) - американська міжнародна організація, що розробляє та видає 

добровільні стандарти для матеріалів, продуктів, систем та послуг, визначила 7 

основних напрямків адитивного виробництва, які складаються з декількох 

технологій що мають подальший розвиток та вдосконалюються.  

Крім того, набувають розвиток многокомпонентні гібридні технології, які 

поєднують елементі процесу що визначені в стандарті ASTM F2792 [17]. 

Відповідно до ASTM F2792, ці напрямки різняться за принципом побудови 

тримірного об’єкта, типу матеріалу, що використовується та шляхами 

подальшого використання [18]. 

Для побудови дискретних шарів для тривимірного друку 

використовується відповідне програмне забезпечення – так звана програма 

слайсер. Слайсер - це програмне забезпечення з відкритим вихідним цифровим 

кодом, це означає, що весь вміст програми є відкритим для громадськості і, 

відповідно, відкрито для потенційного розвитку. 

Адитивне виробництво є новою ключовою технологією при вирішені задач 

цифрової економіки, Індустрії 4.0 та цифрової трансформації суспільства. 

Відповідно до Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 
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2018-2020 роки, Індустрія 4.0 є наступним етапом цифрової трансформації 

виробництв та промисловості, на якому головну роль відіграють такі технології та 

концепти, як Інтернет речей, «великі дані» (big data), «предикативна аналітика», 

«хмарні» технології, штучний інтелект та адитивне виробництво [14]. 

Реалізація національної стратегії Індустрії 4.0 тісно пов'язан з розвитком 

промисловості, технологій й науки які неможливі без розвитку метрології. 

Таким чином, науково-прикладна проблема необхідності системних 

досліджень, пов’язаних з пошуком найбільш зручних методів при побудові 

національних еталонів України відповідно до концепції дигіталізації, є 

актуальною. 

При реалізації сучасних прикладних задач промисловості на перше місце 

виходять цифровий дизайн, моделювання та адитивне виробництво. Вирішення 

цих задач можливе з використанням широкого спектра диференційних рівнянь 

на яких грунтуються сучасні чисельно-аналітичні методи [19, 20]. 

Найбільш поширеними чисельними методами на сьогоднішній день є 

метод скінченних елементів, метод скінчених різниць, метод граничних 

елементів або метод граничних інтегральних рівнянь [9, 21 - 24]. 

Велику кількість (понад 250) розроблених систем автоматизованого 

проєктування можна умовно розділити за цільовим призначенням на три класи: 

- CAD (computer-aided design/drafting) – засоби автоматизованого 

проєктування креслень і геометричного моделювання; 

- CAM (computer-aided manufacturing) – засоби автоматизованої 

технологічної підготовки виробництва; 

- CAE (computer-aided engineering) – засоби автоматизації інженерних 

обчислень і аналізу отриманих рішень [19, 25, 26]. 

З точки зору побудови математичної моделі і проведення чисельного 

розрахунку, найбільш цікавими є CAE-системи. Аналіз, що виконується CAE-

системою, в загальному випадку можна розділити на три етапи: 

- побудова геометричної моделі (виконує так званий препроцесор); 
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- аналіз моделі за допомогою спеціалізованого вирішувача (виконує 

процесор або вирішувач); 

- аналіз і візуалізація результатів розрахунків математичної моделі 

(виконує постпроцесор). 

Розрахункові комплекси скінченно-елементного аналізу включають в 

себе бібліотеки скінченних елементів, вирішувач, препроцесор і постпроцесор. 

Бібліотеки скінченних елементів (СЕ) включають матриці жорсткості СЕ. 

Проте МСЕ має деякі обмеження що пов’язані з необхідністю побудови сітки 

скінченних елементів на об’єкті моделювання. Існуючі методи безсіткового 

рішення фізичних процесів дозволяють уникнути побудови скінченно-

елементної сітки без зниження точності отриманих рішень [27 - 29]. У 

порівнянні з «сітковим» методом, безсіткові методи мають більший час 

обчислення об’єкта при однаковій кількості вузлів та дають більшу точність. 

Розрахунковий час пояснюється більшою кількістю вузлів інтегрування, 

Глобальна система рівнянь має більшу кількість ненульових елементів, крім 

того, у кожному вузлі інтегрування треба виконати розрахунки для визначення 

значення функції форми. Безсіткові методи мають відносну легкість при 

побудові вузлів, не залежать від якості сітки та мають можливість 

застосовуватися в задачах з багаторазовою схемою побудування сітки. Ці 

властивості безсіткового методу дозволяють вирішувати задачі моделювання 

великих деформацій, деформаційні задачі руйнування з великою кількістю 

уламків та аналізувати тріщини. 

Між системами CAE і CAD існує інтеграція і передбачено експорт і 

імпорт геометричних моделей. Препроцесор представляє геометричну модель 

об'єкта в сітковому вигляді. Вирішувач збирає моделі окремих СЕ в загальну 

систему алгебраїчних рівнянь. Постпроцесор представляє результати рішення в 

графічній формі. Користувач отримує кольорове відображення вихідної і 

деформованої форми деталі, поля напружень, потенціалів, температур, 

відповідно до початкових умов задачі [30]. 
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Більшість розроблених систем використовує метод скінченних елементів 

(МСЕ) для розрахунку, а також характеризується наявністю графічних засобів 

аналізу результатів і створення розрахункової моделі [31 - 34]. Для вирішення 

багатьох інженерних задач використовується МСЕ. Великою перевагою МСЕ 

перед іншими методами є швидкість обчислень, точність, програмна реалізація 

та функціональна повнота [19, 26, 30]. Відповідно до швидкості обчислень, 

точності, програмної реалізації та функціональної повноти існуючі 

CAD/CAM/CAE розрахункові комплекси що реалізують МСЕ, МСР, МГЕ або 

без сітковий методи можна класифікувати на три рівні. До першого (нижнього) 

рівня відносяться комплекси, що реалізують двомірні моделі у вигляді ескізів, 

малюнків, креслень. До другого (середнього) рівня відносяться програми 

моделювання, які мають можливість створювати тримірні геометричні моделі 

за допомогою «твердотільного» моделювання. Третій (верхній) рівень 

розрахункових коплексів поєднує системи, які можуть не тільки моделювати 

(будувати та створювати) тривимірні об’єкти, але й виконувати розрахунки у 

реальному масштабі часу та з реальними геометричними розмірами об’єкта. 

Наукоємність, складність та спектр задач, що ставляться зростає від нижнього 

рівня до верхнього.  

Розрахункові комплекси розроблені для роботи на багатоядерних 

комп’ютерах, що налаштовані на модельне рішення фізичної системи. Складні 

та багатокомпонентні вимірювальні комплекси (національні еталони України) 

вимагають комбінацію та одночасне або послідовне використання 

різноманітних програмних засобів та інструментів моделювання. Виникає низка 

додаткових питань: як поєднати програмні рішення, які коди програмного 

забезпечення використовувати та як підтвердити коректність розрахунків 

отриманих рішень. 
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Незалежно від спеціалізації галузей та сфер застосування, можна 

виділити два типи програмних кодів: коди загального призначення та 

комерційні коди [20]. 

Коди загального призначення дозволяють користувачам визначати 

широкий спектр проблем щодо виробничих процесів. Вони вимагають дуже 

досвідчених користувачів. Такі коди відображають виробничі процеси в 

моделях, але складність моделювання та обчислення, роблять їх непривабливим 

для використання. 

Комерційні коди спеціалізуються на розрахунках та моделюванні одного 

процесу або явища - первинного формування, зварювання, термообробки або 

моделюванні потоку. Спеціалізація в даному контексті означає найкраще 

пристосування до конкретних областей наукових досліджень. 

На сьогодні повний список доступних програм моделювання складно 

перерахувати. Протягом останніх років більшість розробників програмного 

забезпечення почали надавати повні розрахункові комплекси, які включають 

всі процедури попередньої обробки, пост-обробки та оптимізації в єдиному 

середовищі. За допомогою такого програмного забезпечення з’являється 

можливість для аналізу цілих технологічних ланцюгів, технологічних та 

вимірювальних процесів. В останні роки випускаються розрахункові 

комплекси, які включають всі процедури попередньої обробки, «післяобробки» 

та оптимізації в єдиному середовищі. За допомогою такого програмного 

забезпечення можна надати користувачеві просте у використанні середовище з 

можливостями для аналізу цілих технологічних ланцюгів та технологічних 

процесів [33, 31-34]. Для забезпечення аналізу та оцінки безпеки ядерних 

енергогенеруючих установок і відповідно до нормативних документів у ядерній 

енергетиці, вводиться до застосування перелік дозволених до використання у 

ДП «НАЕК Енергоатом» розрахункові коди (програмні комплекси) для 

обґрунтування безпеки ядерних установок. Найбільш використовувані 

розрахункові комплекси наведено у табл. 1.3, серед яких Abaqus та ANSYS – 

розрахункові комплекси, що входять до переліку ДП «НАЕК Енергоатом» [4]. 
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Таблиця 1.2 - Найбільш використовувані розрахункові комплекси 

Найменування  Опис розрахункового комплексу 

Abaqus 
Розрахунковий комплекс, розроблено для вирішення 

статичних і низькошвидкісних динамічних процесів 

ANSYS 

(Multiphysics) 

Розрахунковий комплекс забезпечує доступ до практично 

будь-якої галузі інженерного моделювання 

AVOGADRO 
Безкоштовний засіб візуалізації в обчислювальній хімії, 

молекулярному моделюванні 

COMSOL 
Мультифізичне програмне забезпечення з полегшеним 

визначенням сітки 

DEFORM 
Дозволяє аналізувати металообробку, термічну обробку, 

механічну обробку та механічні процеси з'єднання 

ANSYS  

LS-DYNA 

Дозволяє чисельно моделювати процеси формування 

матеріалів, виконувати аналіз аварійних зіткнень і ударів 

при скінчених деформаціях, нелінійній поведінці 

матеріалу і контактній взаємодії декількох тіл 

NASTRAN 

Використовується для виконання статичного, 

динамічного та термічного аналізу в лінійних та 

нелінійних областях, аналізу напруг, вібрацій, 

структурних навантажень, довговічності, передачі тепла, 

шуму/акустики та аеропружності. 

SIMTEC 

Надає повний спектр аналізу в галузі потокових 

гідрогазодинамічних задач, який включає до себе потік 

рідини, охолодження і затвердіння, залишкові напруги 

Zencrack 
Сучасний програмний інструмент для моделювання 

механіки руйнування 

  

Окрім розрахункових комплексів, результати яких можливо враховувати 

при виконанні наукових досліджень, існують програми моделювання, які дають 

оціночні дані та виконують роль програм для візуалізації фізичних процесів. 
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1.4 Перспективи використання програм комп’ютерного 

моделювання для національних еталонів 

 

Виконані в різні роки (починаючи з 1991 року), роботи зі створення та 

вдосконалення державних еталонів України; дослідження, проведені при 

підготовці державних еталонів до міжнародних звірень, вимагають вирішення 

окремих наукових та прикладних завдань. Проведений системний аналіз, за 

умов комплексного підходу, дозволяє визначити найсуттєвіші існуючі наукові, 

фізичні та прикладні завдання при створенні та вдосконаленні національних 

еталонів України (рис. 1.1) [4, 6]. 

 

Рис. 1.1 - Наукові та прикладні завдання національних еталонів 

 

Основні задачі виробництва та відповідні CAD/CAM/CAE розрахункові 

комплекси можна розділити на пакети загального використання, які моделюють 
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науковий процес або явище, програмні засоби, що використовуються для 

детального моделювання мікроструктурних процесів та явищ (фазові переходи, 

термохімічна рівновага, вирішення ідеальних газофазних систем, моделювання 

молекулярної динаміки молекул і твердих тіл) та програмні засоби 

моделювання властивостей речовин та матеріалів. 

Систематизуємо розрахункові комплекси відповідно до груп 

Національних еталонів України за видом вимірювання (рис. 1.2) [4]. 

 

Рис. 1.2 - CAD/CAM/CAE програмні пакети, відповідно до видів вимірювання 

 

Індустрія сучасного програмного забезпечення визначає, задовольняє та 

передбачає потреби користувачів програмних пакетів інженерного аналізу. 

Існуючи програмні пакети відповідають потребам користувача та стають 

практичною мотивацією для подальших наукових досліджень та 

вдосконаленню існуючих розрахункових комплексів [5]. 
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1.5 Застосування національних еталонів України для задач 

адитивного виробництва 

 

Адитивне виробництво (additive manufacturing - AM) – процес створення 

тривимірних об’єктів практично будь-якої геометричної форми на основі 

цифрової моделі. AM базується на концепції побудови об’єкта шляхом 

послідовного нанесення шарів матеріалу, які повторюють контури тримірної 

моделі об’єкта. Адитивне виробництво забезпечує виробництво складних і 

багатофункціональних деталей без відходів, що дозволяє значно економити і 

заощаджувати виробничі ресурси. 

Впровадження адитивного виробництва, що йде від прототипу і 

експериментальної технології в завершену технологію, призводить до більш 

високого попиту на нові методи і технології вимірювання, методи оцінки та 

перевірки як AM-процесів, так і частин AM, а також сировини, що 

використовується в процесах виробництва. Дорожні карти для AM, що 

відображають думку більш ніж 100 зацікавлених в промисловості сторін [35, 36], 

вказують на невідкладні потреби в поліпшенні якості продукції на основі 

підвищення стабільності процесу, застосування сировини відповідного складу 

та властивостей, стандартизації технологій адитивного виробництва. 

Ключовими елементами стандартизації є створення бази даних матеріалів 

з відповідними властивостями і технологічних процесів їх поєднання [36]. 

Адитивне виробництво має високий потенціал для економічного виробництва 

складних деталей в малих обсягах і навіть у індивідуальному виконанні 

виробів. Первинне виробництво вимагає детального вивчення сировини і 

процесу побудови (друку), щоб контролювати виробництво в рамках допусків 

при проєктуванні. 

Існує багато способів класифікації AM технологій. Популярним є підхід 

до класифікації відповідно до базового напрямку технології: чи використовує 

цей процес лазерне випромінення, використовується метал чи полімер, 

застосовується спікання часток матеріалу чи плавлення будівного матеріалу. 
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Інший підхід до цього це класифікація залежно від типу матеріалу з якого 

друкується об’єкт. 

Проблема з методами класифікації полягає в тому, що деякі процеси 

мають комплексну (гібридну) технологію виробництва, наприклад спікання 

поєднано разом з АМ або застосування лазерного зварювання з подальшою 

обробкою на фрезерному або токарному верстатах. 

ASTM International (American Society for Testing and Materials) - 

американська міжнародна організація, що розробляє та видає добровільні 

стандарти для матеріалів, продуктів, систем та послуг, визначила 7 основних 

напрямків адитивного виробництва, які складаються з декількох технологій, що 

мають подальший розвиток та вдосконалюються. Крім того, набувають розвиток 

многокомпонентні гібридні технології, які поєднують елементи технологій, що 

визначені в стандарті ASTM F2792 [37]. Відповідно до ASTM F2792, ці напрямки 

різняться за принципом побудови тримірного об’єкта, типу матеріалу, що 

використовується та галузями подальшого використання (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 - Напрямки адитивного виробництва 
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На теперішній час, найбільш поширеними є наступні технології АМ: 

- стереолітографія (Stereo Lithography Apparatus - SLA); 

- вибіркове лазерне спікання або пряме лазерне спікання металу (Selective 

Laser Sintering - SLS або Direct metal laser sintering - DMLS); 

- селективне лазерне плавлення (Selective Laser Melting - SLM); 

- електронно-променеве плавлення (Electron Beam Melting – EBM або Direct 

Metal Fabrication - DMF, а також Direct Manufacturing - DM); 

- технологія багатоструменевого моделювання (Multi Jet Modeling - MJM); 

- технологія 3D-друку пісочних форм (binder jetting – ExOne); 

- пошарове склеювання плівок (Laminated Object Manufacturing - LOM); 

- пошарове наплавління (Fusing Deposition Modeling – FDM або Directed 

Energy Deposition - DED); 

- технологія автоматизованого зварювання (Direct Metal Deposition - DMD); 

- технологія атомної дифузії (Atomic Diffusion Additive Manufacturing - 

ADAM); 

- струменевий друк металом - технологія MagnetoJet; 

- технологія вприскування наночасток - NanoParticle Jetting; 

- гібридна технологія лазерного зварювання - AMBIT. 

 

На даний час виробничі машини AM мають потребу у підвищенні рівня 

контролю параметрів друку для забезпечення того, щоб вироблений об’єкт 

залишався в межах допуску технічних характеристик конструкції під час 

виготовлення. Геометрична точність продуктів АМ може бути оцінена тільки 

шляхом вимірювання критичних параметрів виробу. Внутрішні структури 

виробів також повинні контролюватись, що вимагає застосування методів 

неруйнівного контролю для оцінки якості виробництва [38]. Для поліпшення 

процесу отримання якісної продукції, необхідне додаткове знання деталей 

процесу, яке має ґрунтуватися на достовірних вимірюваннях параметрів 

процесу друку. Забезпечення простежуваності результатів вимірювань до 

одиниць SI під час контролю процесу виробництва є запорукою підвищення 
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якості на рівні виробничої технології. Надійним способом визначення 

внутрішніх розмірів складової AM є зруйнувати ділянку зразка і 

використовувати звичайні методи вимірювання координат за допомогою 

координато-вимірювальної машини (CMM). Рентгенівська комп'ютерна 

томографія (XCT – x-ray computing tomography) забезпечує унікальний спосіб 

неруйнуючої оцінки внутрішніх зон і структур деталей, виготовлених АМ, і все 

частіше використовується промисловістю АМ для оцінки відповідних 

продуктів [39]. Складна геометрія і різні матеріали у виробі призводять до 

систематичних похибок результатів вимірювань, що обмежує здатність XCT 

робити точні вимірювання частин АМ. 

Існуючі на сьогодні технології і методи адитивного виробництва вимагають 

метрологічного супроводу перш за все в частині контролю: 

- геометричних параметрів; 

- параметрів шорсткості; 

- температурних параметрів; 

- потужності лазерного випромінювання; 

- часових режимів процесів, що застосовуються. 

Відповідно до технологічного процесу та типу матеріалу що 

використовується, вибирається швидкість побудови об’єкта та швидкість 

додавання матеріалу (тиск в екструдері) для наступного шару нанесення 

матеріала. 

Оскільки АМ базується на концепції побудови об’єкта шляхом 

послідовного нанесення шарів матеріалу, основним параметром, який 

характеризує точність побудови об’єкта є товщина шару матеріалу з якого 

побудовано об’єкт, тобто шару нанесення. Таким чином, точність 3D-друку – 

це мінімальна допустима висота шару, що друкується 3D - принтером. Сучасні 

FDM (Fusing Deposition Modeling) 3D – принтери, які виконують пошарове 

наплавлення можуть забезпечувати товщину шару до 20 мкм. Пошарове 

наплавління об’єкта обумовлює вимірювання параметрів шорсткості Ra, Rz та 

Rmax не гірше ніж 50 мкм. Крім того, важливим елементом завершального 
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етапу АМ є зниження шорсткості поверхонь побудованого об’єкта. Зниження 

шорсткості об’єкта виконується з застосуванням відповідних розчинників або 

лазерного полірування що дозволяє знизити шорсткість до 1,4 мкм, яку 

неможливо забезпечити механічними методами обробки [40 - 42]. 

Аналізуючи АМ технології слід зазначити, що практично всі технології 

мають режими температурного впливу на процес відтворення об’єкта – 

спікання, плавлення, наплавління, склеювання, керування розплавленим 

металом. Діапазон температурних режимів знаходиться у межах плавлення і 

розігріву матеріалів і підтримується у діапазоні від 2000С (для полімерів) до 

31500С (для титану), крім того, важливим є вимірювання температури при 

поступовому охолодження об’єкта при затвердінні (відповідні вимоги до часу 

охолодження) [43, 44]. 

Найбільшу увагу, з точки зору перспективного застосування в 

високотехнологічних сучасних виробництвах, заслуговують технології з 

використання лазерних систем для спікання порошків металів різних типів, 

таких як титан, неіржвка сталь, інконель, алюміній, сплав кобальт-хром, мідь, 

залізо, золото, срібло. Використання лазерних систем накладає відповідні 

вимоги на потужність та час дії лазерного випромінювання, оскільки матеріали 

побудови об’єкта мають різні фізико-хімічні властивості [43, 44]. Існує два 

види застосування лазера в AM: різання та нагрівання. При використанні 

фотополімерних смол (пластики, полімери) необхідно вимірювати довжину 

хвилі лазерного випромінення, що гарантує зміцнення рідкої смоли, або якісне 

різання матеріалу. Потужність лазерного випромінювання знаходиться у 

діапазоні від 70 Вт до 500 Вт для полірування та склеювання (bonding) об’єкта 

та до 15 кВт при різані, зварюванні та наплавленні шарів об’єкта. Відповідно до 

особливостей технології, довжина хвилі лазерного випромінювання 

знаходиться у діапазоні від 360 нм до 560 нм та 1064 нм (Nd:YAG - neodymium-

doped yttrium aluminium garnet laser) зі швидкістю переміщення променю від 0,2 м/хв 

до 60 м/хв та часом впливу від 2 мс до 6 мс [45, 46]. Діапазони значень 

контрольних величин при адитивному виробництві наведено в табл. 1.3 [43]. 
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Таблиця 1.3 – Сучасні вимоги адитивного виробництва 

Фізичні величини, що контролюються в АМ 

Діапазони значень  

контрольних 

величин 

Мінімальна допустима висота шару друку, мкм від 5 до 20 

Мінімальна шорсткість поверхні об’єкта, мкм від 2 до 5 

Температура адитивного виробництва, 0С від 200 до 3150 

Потужність лазерного випромінювання, Вт від 70 до 15000 

Довжина хвилі лазерного випромінювання, нм від 360 до 1064 

Швидкістю переміщення лазерного променю, м/хв від 0,2 до 60 

Час впливу лазерного випромінювання, мс від 2 до 6 

В’язкість при 1000С, centipoise (cP) від 1 до 200 

Щільність матеріалу, кг/м3 від 1 до 2380 

Тиск, МПа від 10 до 20 

 

Моделювання процесів застосування існуючих національних еталонів 

України дозволить визначити шляхи та напрямки вдосконалення окремих 

складових еталона, перш за все первинних перетворювачів. Застосування 

CAD/CAE/CAM систем дозволяє моделювати поведінку композитних матеріалів 

для процесу АМ [47, 48]. 

Розглянемо зв’язок існуючих характеристик і вимог, що ставляться до 

існуючих технологій з національними еталонами України. Проаналізуємо 

існуючі національні еталони України в галузі геометричних, температурних, 

оптико-фізичних випромінювань, вимірювань часу і частоти, маси та 

пов’язаних з нею величин, з метою визначення шляхів їх подальшого 

вдосконалення для забезпечення зростаючих вимог Індустрії 4.0 та адитивного 

виробництва. 

Національні еталони є складовою національної метрологічної системи і 

забезпечують відтворення одиниць вимірювань і передачу розмірів за 
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допомогою вторинних еталонів робочим засобам вимірювальної техніки (ЗВТ) 

[49], які експлуатуються у виробничій і невиробничій сферах (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 – Націонльні еталони України 

 

На 1 грудня 2019 року в Україні існує 73 національних еталона та 71 

вторинний еталон, що забезпечують відтворення, зберігання та передавання 

одиниць фізичних величин. Відповідно до Закону України «Про метрологію та 

метрологічну діяльність» [49] та Програми розвитку еталонної бази на 2018-

2022 роки [50] в Україні продовжуються наукові та конструкторські роботи по 

створенню нових та вдосконаленню існуючих національних еталонів та 

вторинних еталонів. 

Калібрувальні та вимірювальні можливості України в галузі 

геометричних вимірювань забезпечуються 5 національними еталонами та 12 

вторинними еталонами. Метрологічні характеристики 4-х національних 
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еталонів, що забезпечують простежуваність вимірювань геометричних 

параметрів для АМ, наведено у табл. 1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Національні еталони геометричних параметрів для АМ 

Назва еталона Діапазон вимірювань 

Розширена  

невизначеність 

вимірювань 

Державний первинний еталон 

одиниці довжини для 

параметрів евольвентних 

поверхонь та кута нахилу лінії 

зуба 

радіус кола від 37 мм  

до 150 мм 

кут нахилу лінії зуба на 

його ширині  

від 10 мм до 160 мм 

0,5 мкм 

 

0,7 мкм 

Державний первинний 

еталон одиниці довжини для 

відхилень від прямолінійності 

та площинності 

від 0 мкм до 10 мкм 2⋅10-1 мкм 

Державний первинний еталон 

одиниці довжини 
від 1⋅10-6 м до 1 м 6⋅10-11 м 

Державний первинний еталон 

одиниці довжини для 

вимірювань параметрів 

шорсткості Rmax, Rz, i Ra 

від 0,025 мкм до 1,0 мкм 

від 1,0 мкм до 1600 мкм 

0,007 мкм 

0,006 мкм 

 

Простежуваність результатів вимірювань геометричних величин 

забезпечено результатами міжнародних звірень та наявністю СМС рядків 

(Calibration and Measurement Capabilities) в базі KCDB (Key Comparisons Date 

Base - https://kcdb.bipm.org/). На грудень 2017 року проведено 13 міжнародних 

звірень з державами-членами CООМЕТ та EURAMET та опубліковано 27 СМС 

рядків. Саме ця група еталонів забезпечує найважливіші параметри АМ – 

геометричні та просторові розміри об’єкта. 

Калібрувальні та вимірювальні можливості України в галузі 

температурних та теплофізичних вимірювань забезпечуються 6 національними 

еталонами та 6 вторинними еталонів. Метрологічні характеристики 4-х 
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національних еталонів, що забезпечують простежуваність вимірювань 

температурних параметрів для АМ, наведено у табл. 1.5. 

 

Таблиця 1.5 - Національні еталони температурних параметрів для АМ 

Назва еталона Діапазон вимірювань 

Розширена  

невизначеність 

вимірювань 

Державний первинний еталон 

одиниці температури за 

випромінюванням в діапазоні від 

1357,7 К до 2800 К 

від 1357,7 К  

до 2800 К 
3,9 К 

Державний первинний еталон 

одиниці температури Кельвіна в 

діапазоні від 273,16 К до 1357,77 К 

від 273,16 К до 

1357,77 К 

від 2,3⋅10-4 К 

до 5,5⋅10-3 К 

Державний первинний еталон 

одиниці температури Кельвіна у 

діапазоні від 13,80 К до 273,16 К 

від 13,80 К  

до 273,16 К 

від 2⋅10-3 К  

до 6⋅10-3 К 

Державний первинний еталон 

одиниці температури за ІЧ-

випроміненням в діапазоні  

від 692,67 К до 1234,93 К 

від 692,67 К  

до 1234,93 К 
1,7 К 

 

Простежуваність результатів вимірювань температурних та 

теплофізичних величин забезпечено результатами міжнародних звірень та 

наявність СМС рядків в KCDB. На грудень 2017 проведено 6 міжнародних 

звірень з еталонами держав-членами CООМЕТ та EURAMET та опубліковано 

63 СМС рядка. 

Калібрувальні та вимірювальні можливості України в галузі оптичних та 

оптико-фізичних вимірювань забезпечуються 11 національними еталонами та 3 

вторинними еталонами. Метрологічні характеристики 2-х національних 

еталонів що забезпечують простежуваність результатів вимірювань потужності 

лазерної техніки для АМ, наведено у табл. 1.6. 
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Таблиця 1.6 - Національні еталони потужності лазерної техніки для АМ 

Назва еталона 
Діапазон 

вимірювань 

Розширена  

невизначеність 

вимірювань 

Державний первинний еталон 

одиниць середньої потужності та 

енергії лазерного випромінювання 

від 1⋅10-4 Вт  

до 1 Вт 

від 1⋅10-4 Дж  

до 1 Дж 

від 3⋅10-3  

до 8⋅10-3 

від 3⋅10-3  

до 8⋅10-3 

Державний первинний еталон 

одиниць середньої потужності та 

енергії лазерного випромінювання 

великих рівнів (довжина хвилі 

10,6 мкм) 

від 10 Вт до 

1000 Вт 

від 10 Дж до 

1000 Дж  

1,5⋅10-2 

 

Простежуваність результатів вимірювань оптичних та оптико-фізичних 

одиниць забезпечено результатами міжнародних звірень та наявністю СМС 

рядків в KCDB. На грудень 2017 проведено 9 міжнародних звірень з еталонами 

держав-членами CООМЕТ та EURAMET та опубліковано 6 СМС рядка. 

Калібрувальні та вимірювальні можливості України в галузі вимірювань 

часу та частоти забезпечується 1 національним еталоном та 1 вторинним 

еталоном. Метрологічні характеристики національного еталона що забезпечує 

простежуваність результатів вимірювань часу та частоти для АМ, наведено у 

табл. 1.7. Використання моделі авторегресії для підтримання національних 

часових масштабів України розроблено в [51]. 
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Таблиця 1.7 - Національні еталони вимірювань часу та частоти для АМ 

Назва еталона Фізична величина та діапазон вимірювань 

Розширена  

невизначеність 

вимірювань 

Державний 

первинний еталон 

одиниць часу та 

частоти 

інтервали часу від 1⋅10-10 c до 1⋅108 c 1⋅10-13 

інтервали частоти від 1 Гц до 7⋅1010 Гц, нс 2 

відносна нестабільність частоти за 

інтервали часу від 1000 с до 1 доби 
2⋅10-14 

Різниця між національною шкалою 

координованого часу України UTC (UA) і 

Міжнародною шкалою координованого 

часу UTC, мс 

± 1 

 

Калібрувальні та вимірювальні можливості України в галузі вимірювань 

маси та пов’язаних з нею величинами, забезпечуються 15 національними 

еталонами та 19 вторинними еталонами. Метрологічні характеристики 

національних еталонів в галузі вимірювань тиску, що забезпечують 

простежуваність результатів вимірювань для АМ, наведено у табл. 1.8. 

 

Таблиця 1.8 - Національні еталони вимірювань часу та частоти для АМ 

Назва еталона 
Діапазон 

вимірювань 

Розширена  

невизначеність 

вимірювань 

Державний первинний еталон одиниці 

абсолютного тиску 

від 1·10-3 Па  

до 1·103 Па 
7⋅10-3 

Державний первинний еталон одиниці 

тиску для абсолютних тисків 

від 2,7⋅102 Па  

до 1,3⋅105 Па 
2,4 Па 

Державний первинний еталон одиниці 

тиску для надлишкового тиску 

від 0,05 МПа  

до 10 МПа 
1⋅10-5 

 

Таким чином, зважаючи на існуючий потенціал національних еталонів 

України та існуючи потреби у метрологічному забезпеченні АМ, можна 

зробити висновок щодо відповідності цих потреб (табл. 1.9). Необхідне 

подальше вдосконалення з метою розширення діапазону еталона в галузі 
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високотемпературних вимірювань та створення еталона вимірювання великої 

потужності лазерного випромінювання. 

 

Таблиця 1.9 - Існуючи потреби у метрологічному забезпеченні АМ 

Фізичні величини, 

що контролюються  

в АМ 

Діапазони 

значень 

контрольних 

величин 

Діапазон значень 

фізичних величин, що 

забезпечуються 

національними 

еталонами України 

Розширена 

невизначеність 

вимірювань 

Мінімальна 

допустима висота 

шару друку, мкм 

від 5 до 20 від 1 до 10 6⋅10-6 

Мінімальна 

шорсткість поверхні 

об’єкта, мкм 

від 2 до 5 від 0,025 до 1,0 0,007 

Температура, К 
від 473,15  

до 3423,15 
від 13,80 до 2800 

від 2⋅10-3  

до 3,9 

Потужність 

лазерного 

випромінювання, Вт 

від 70  

до 15000 
від 1⋅10-4 до 1000 

від 3⋅10-3  

до 1,5⋅102 

Час впливу 

лазерного 

випромінювання, с 

від 2⋅10-3  

до 6⋅10-3 
від 1⋅10-10 до 1⋅108 1⋅10-13 

Тиск, МПа від 10 до 20 від 10 до 60 1⋅10-5 

 

Перспективним, для подальшого вдосконалення національних еталонів 

України, є розширення температурного діапазону до температури плавлення 

титану та більш тугоплавких матеріалів. Розвиток безконтактної термометрії та 

використання евтектиків забезпечить вимірювання та метрологічну 

простежуваність вимірювань високотемпературних параметрів адитивного 

виробництва [52, 53]. 

Перспективним є також створення еталона вимірювань великої 

потужності лазерного випромінювання. 



72 
 

Для забезпечення надійного виробництва в АМ необхідно застосування 

випробувальних методів та засобів неруйнівного контролю та застосування 

сертифікованих зразків порівняння складу з яких будується (друкується) об’єкт. 

Ще одним перспективним напрямком досліджень є вдосконалення та 

гармонізація існуючої нормативно-правової, нормативно-технічної бази для 

адитивного виробництва. Моделювання процесів застосування існуючих 

національних еталонів України дозволить визначити шляхи та напрямки 

вдосконалення окремих складових еталона, перш за все первинних 

перетворювачів. Приймаючи до уваги факт необхідності забезпечення 

простежуваності результатів вимірювань процесів АМ в Україні доцільно 

створити технічний комітет зі стандартизації в сфері АМ [54, 55]. 

 

 

1.6 Економічна складова цифрової трансформації національних 

еталонів 

 

Вимірювання та метрологія мають надзвичайно важливе значення, як в 

житті окремої людини, так і суспільства в цілому. Метрологічні системи є 

таким же невід'ємним атрибутом сучасної держави, як і системи транспорту, 

зв'язку, торгівлі, охорони здоров'я. Завдання функціонування метрологічних 

систем можна розглядати в національному і міжнародному аспектах [56]. 

Внутрішньодержавна роль метрологічної системи обумовлена 

необхідністю забезпечувати об'єктивну інформацію у сферах життя людини і 

суспільства, перш за все - так звану законодавчо регульовану сферу, яка охоплює 

вимірювання, пов'язані з охороною здоров'я людини, контролем безпеки умов 

праці, охороною навколишнього середовища, розрахунками в торгівлі. 

Вимірювання повинні виконуватися за допомогою засобів вимірювальної 

техніки (ЗВТ), які пройшли процедуру перевірки (калібрування), що забезпечує 

дотримання принципу єдності (простежуваності) вимірювань [56, 57]. 
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Міжнародне значення метрологічних систем полягає в тому, що вони 

повинні створювати умови для рівноправних і взаємовигідних міждержавних 

відносин, де найважливіша роль належить торговим відносинам. В сучасних 

умовах, продукція і послуги вітчизняних виробників будуть 

конкурентоспроможними на світовому ринку, якщо вони, по-перше, 

відповідають вимогам визнаних на міжнародному рівні технічних регламентів 

(директив) на дану продукцію, по-друге, забезпечені документами, які 

підтверджують це відповідність, і, по-третє, зазначені документи визнаються 

закордонним споживачем. 

Щоб встановити відповідність вимогам технічних регламентів, 

проводяться випробування і контроль якості продукції. При цьому виконуються 

різноманітні вимірювання, результати яких характеризують властивості 

продукції. 

Споживач буде довіряти документам, які підтверждують якість продукції, 

підготовленим за результатами випробувань, якщо встановлена 

простежуваності результатів виконаних вимірів до міжнародних або 

національних еталонів, визнання яких визначається ступенем еквівалентності, 

отриманої за результатами ключових звірень та калібрувальними і 

вимірювальними можливостями (СМС), опублікованими в базі даних ключових 

звірень Міжнародного бюро мір і ваг (KCDB) [58]. 

Забезпечити виконання вимог до вимірювань в законодавчо регульованій 

сфері, а також створити умови для конкурентоспроможності продукції на 

світовому ринку можна двома шляхами: 

- 1-й шлях: мати власну (національну) еталонну базу, що забезпечує 

простежуваність результатів вимірювань при проведенні випробувань за 

технічними регламентами, яким повинні задовольняти вітчизняна продукція і 

послуги. При цьому, еталони повинні бути визнані на міжнародному рівні; 

- 2-й шлях: відмовитися від створення і підтримки національних еталонів, а 

простежуваності вимірювань забезпечувати за рахунок калібрування ЗВТ, що 
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використовуються при випробуваннях продукції, на визнаних на міжнародному 

рівні закордонних еталонах. 

В основу вибору найбільш доцільного варіанта можуть бути покладені 

різні чинники (як, наприклад, національна безпека). Розглянемо той 

економічний критерій, здійснення якого вимагає менших витрат. 

Таким чином, з вищесказаного випливає, що утриманя національних 

еталонів буде доцільним, якщо: 

- наявні еталони є затребуваними, необхідними для забезпечення 

простежуваності результатів вимірювань, в законодавчо регульованій сфері і 

при контролі відповідності продукції вимогам технічних регламентів; 

- щорічні витрати на підтримку в робочому стані еталонів і забезпечення 

проведення міжнародних звірень будуть менше, ніж щорічні витрати на 

калібрування за кордоном ЗВТ, що використовуються при вимірах як в 

законодавчо регульованій сфері, так і при випробуваннях продукції на 

відповідність технічним регламентам (в припущенні відсутності власних 

еталонів). 

Аналіз національних еталонів, створених в Україні, показує, що всі 

існуючі державні первинні еталони необхідні для забезпечення 

простежуваності вимірювань в законодавчо регульованій сфері, а також для 

забезпечення вимог діючих в Україні технічних регламентів. Як приклади, що 

підтверджують цей висновок, в табл. 1.10 наведені дані про затребуваність 

еталонів основних одиниць фізичних величин для забезпечення повірки 

відповідно до проєкту «Переліку категорій законодавчо регульованих засобів 

вимірювальної техніки, что підлягають періодічній повірці» [59], а в табл. 1.11 - 

дані про необхідність цих еталонів для забезпечення технічних регламентів [5]. 
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Таблица 1.10 – Дані про затребуваність еталонів  

№ 

п/ч 

Найменування і шифр 

еталона 

Пункти проєкту “Переліку 

категорій законодавчо 

регульованих ЗВТ, що 

підлягають періодичній 

повірці” 

Пункт статьті 3 

Закона Украини 

“Про метрологію та 

метрологічну 

діяльність” 

1 2 3 4 

1 

Державний первинний 

еталон одиниці довжини 

ДЕТУ 01-03-98 

26, 29, 42, 50, 53, 70 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 

2 

Державний первинний 

еталон одиниці маси 

ДЕТУ 02-01-96 

1, 25, 31, 49 1, 2, 3, 7, 8, 12, 13 

3 

Державний первинний 

еталон одиниці температури 

Кельвіна в діапазоні від 

273,16 К до 1357,77 К 

ДЕТУ 06-05-98 

44, 73 1, 2, 4, 7, 12 

4 

Державний первинний 

еталон одиниць часу і 

частоти ДЕТУ 07-01-97 

6, 19, 62 7, 10, 11, 13 

5 

Державний первинний 

еталон одиниці електричного 

опору 1 Ом, 100 Ом 

ДЕТУ 08-02-98 

11, 14, 15, 18, 33, 34, 36, 

38, 45, 66 
1, 4, 7 

6 

Державний первинний 

еталон одиниці 

електрорушійної сили та 

сталої напруги  

ДЕТУ 08-03-07 

11, 14, 15, 18, 38, 45, 46, 

61, 66 
4, 7, 10 

7 

Державний первинний 

еталон одиниці сили світла 

ДЕТУ 11-02-96 

41, 59, 64, 77 1, 3, 4 

 

Прибуток від метрологічних робіт, виконаних на національних еталонах, 

зазначених в табл. 1.10 та 1.11, наведені в табл. 1.12, показані витрати, які 

довелося б понести за цей період, якби ці роботи виконувалися не на 

національних еталонах, а на закордонних. У ці витрати, які оцінені в основному 

за даними, наведеними на сайтах NIST і РТВ, включена тільки оплата 

виконаних робіт - без витрат на транспортування, митне оформлення і т. д. [58]. 

 



76 
 

Таблица 1.11 – Еталони для забезпечення технічних регламентів 

№ 

п/ч 
Найменування і шифр 

еталона 

Пункти і найменування технічного регламенту, його 

позначення відповідно до європейського оригіналом, 

постанова КМУ, якою затверджено технічний 

регламент 

1 
Державний первинний 

еталон одиниці довжини 

ДЕТУ 01-03-98 

Технічний регламент безпеки машин 

Директива 2006/42/ЄС, Постанова КМУ від 30 січня 

2013 р. № 62 (Дополнение 1, пп. 19, 23, 40, 53, 56) 

2 

Державний первинний 

еталон одиниці маси  

ДЕТУ 02-01-96 

Технічний регламент безпеки машин 

Директива 2006/42/ЄС, Постанова КМУ від 30 січня 

2013 р. № 62 (Дополнение А, п. 17) 

Технічний регламент неавтоматичних зважувальних 

приладів. 

Директива 2009/23/ЄС, Постанова КМУ від 8 квітня 

2013 р. № 235 (пп. 10, 18) 

3 
Державний первинний 

еталон одиниці 

температури Кельвіна в 

діапазоні від 273,16 К до 

1357,77 К 

ДЕТУ 06-05-98 

Технічний регламент безпеки машин Директива 

2006/42/ЄС. 

Постанова КМУ від 30 січня 2013 р. № 62 

(Дополнение 1, пп. 32, 33) 

4 
Державний первинний 

еталон одиниць часу і 

частоти 

ДЕТУ 07-01-97 

Технічний регламент з електромагнітної сумісності 

обладнання.  

Директива 2004/108/ЄС, Постанова КМУ від 29 

липня 2009 р. № 785 (Основные требования) 

5 
Державний первинний 

еталон одиниці 

електричного опору 1 Ом, 

100 Ом 

ДЕТУ 08-02-98 

Технічний регламент безпеки низьковольтного 

електричного обладнання . 

Директива 2006/95/ЄС, Постанова КМУ від 29 

жовтня 2009 р. № 1149 (Дополнение 2, пп. 5, 6) 

6 
Державний первинний 

еталон одиниці 

електрорушійної сили та 

сталої напруги 

ДЕТУ 08-03-07 

Технічний регламент безпеки низьковольтного 

електричного обладнання. 

Директива 2006/95/ЄС, Постанова КМУ від 29 

жовтня 2009 р. № 1149 (Дополнение 2, пп. 2, 3, 5, 6) 

7 
Державний первинний 

еталон одиниці сили 

світла 

ДЕТУ 11-02-96 

Технічний регламент безпеки машин. 

Директива 2006/42/ЄС, Постанова КМУ від 30 січня  

2013 р. № 62 (Дополнение 1, пп. 4, 37) 
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Таблица 1.12 – Вартість еталогічних робіт, виконаних на еталонах 

№ 

п/ч 
Найменування і шифр 

еталона 

Вартість 
метрологічних 

робіт, 

виконаних на 

еталоніі, тис. 

грн.. 

Вартість 

метрологічних 

робіт в разі їх 

виконання за 

кордоном, 

тис. $ 

Витрати на 

зберігання 

еталона за 

рахунок 

держбюджету, 

тис.грн 

1 Державний первинний 

еталон одиниці довжини 

ДЕТУ 01-03-98 

24,025 69,802 11,123 

2 Державний первинний 

еталон одиниці маси  

ДЕТУ 02-01-96 

148,970 117,510 10,827 

3 Державний первинний 

еталон одиниці 

температури Кельвіна в 

діапазоні від 273,16 до 

1357,77 К ДЕТУ 06-05-98 

240,655 215,430 11,123 

4 Державний первинний 

еталон одиниць часу і 

частоти 

ДЕТУ 07-01-97 

99,549 25,000 50,400 

5 Державний первинний 

еталон одиниці 

електричного опору 1 Ом, 

100 Ом 

ДЕТУ 08-02-98 

4,998 3,629 7,426 

6 Державний первинний 

еталон одиниці 

електрорушійної сили та 

сталої напруги 

ДЕТУ 08-03-07 

66,220 64,506 7,426 

7 Державний первинний 

еталон одиниці сили 

світла 

ДЕТУ 11-02-96 

79,489 92,116 11,123 

Усього 663,906 587,993 109,448 

 

Вартість метрологічних робіт в разі їх виконання за кордоном склала 

понад 9 272,0 тис. грн (за курсом НБУ 15,77 грн за $ 1 на 25.12.2014 р), що у 

багато разів перевершує загальний обсяг витрат на зберігання розглянутих 
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еталонів, як фактично виділений на цей термін з державного бюджету - близько 

109,5 тис. грн (наведено. в таблиці 1.13), так і передбачений чинною 

Програмою розвитку еталонної бази. Навіть якщо до витрат на зберігання 

еталонів додати витрати на проведення міжнародних звірень кожні 7-10 років, 

то все одно щорічні витрати на калібрування ЗВТ за кордоном (в припущенні 

відсутності власних первинних еталонів) будуть значно перевищувати витрати 

на утримання власної еталонної бази. 

Наведені приклади характеризують кількісні показники для еталонів 

основних одиниць фізичних величин. Подібні оцінки можуть бути проведені 

для всіх державних первинних еталонів, причому, враховуючи суттєву різницю 

в розцінках на метрологічні роботи в нашій країні і за кордоном, є підстави 

вважати, що основні висновки виявляться аналогічними. 

 

 

1.7 Висновки до першого розділу 

 

Проаналізовано стан і перспективи досліджень характеристик складних 

механічних та теплофізичних систем на прикладі існуючих атомних 

енергогенеруючих об’єктів та їх відповідність стану національних еталонів 

України з урахуванням розвитку адитивного виробництва. 

1.1 Показано, що в основі проєктування компонентів та складових частин 

національних еталонів, відповідно до концепції цифрової трансформації, 

доцільно використовувати розрахункові комплекси комп’ютерного 

моделювання. 

1.2 Проведено аналіз існуючих наукових та прикладних завдань, які 

вирішуються при дослідженні характеристик складних механічних і 

теплофізичних систем та обґрунтовано доцільність використання для 

вирішення цих завдань, конкретних сучасних розрахункових комплексів 

комп’ютерного моделювання. Встановлено, що запропоновані розрахункові 
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комплекси дозволяють забезпечити весь процес проєктування сучасних 

складних систем. 

1.3 Досліджено потенційну точність методу скінченних елементів, на якому 

грунтуються розрахункові комплекси, для вирішення завдань: вдосконалення 

національних еталонів України, вимірювання механічних і теплофізичних 

величин та дослідження складових бюджету невизначеності результатів 

вимірювання. 

1.4 Досліджено та доведено можливість забезпечення простежуваності 

існуючими національними еталонами результатів вимірювань при  

випробуваннях на відповідність, діючим Технічним регламентам у таких 

сферах, як: охорона здоров'я, контроль безпеки умов праці, охорона 

навколишнього середовища. Доведена економічна складова ефективності 

застосування існуючих національних еталонів України. 

1.5 Проаналізовано метрологічні характеристики національних еталонів з точки 

зору забезпечення вимог адитивного виробництва та доведено їх відповідність 

цим вимогам. Визначені шляхи подальшого вдосконалення національних 

еталонів для підтримки адитивного виробництва в Україні. 

Сукупність виконаних досліджень характеризує науково-технічну 

проблему розвитку методів вимірювання механічних та теплофізичних 

характеристик складних систем з використанням розрахункових комплексів 

моделювання. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ  

КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Другий розділ присвячено дослідженню метрологічній точності 

результатів моделювання, які отримані з використанням сучасних 

розрахункових комплексів моделювання. Доведено доцільність та необхідність 

дослідження модельних рішень та результатів моделювання оскільки, у 

залежності від точності подання моделі з урахуванням всіх невідомих, залежить 

невизначеність отриманого результату моделювання. 

Доведена доцільність використання критеріїв оцінки якості дискретизації 

і оцінки точності одержуваного результату при моделювання систем 

герметичних огороджень тепломеханічного обладнання енергоблоків АЕС 

України. Досліджено вплив різних типів скінченних елементів на розрахунки 

гермопроходок АЕС. 

При застосуванні сучасних розрахункових комплексів для вирішення 

метрологічних завдань (моделювання вимірювальних процесів, розрахунки 

характеристик складових частин національних еталонів) важливим елементом є 

точність отриманих результатів, погодження отриманих результатів з 

результатами, які отримані аналітичним розрахунком із застосуванням 

аналітичних рівнянь та даноми, які отримані при проведені експериментальних 

досліджень. 

 

 

2.1 Вимоги до точності модельних рішень складних систем 

2.1.1 Дослідження густини сітки скінченних елементів 

 

Проблема нагріву та перегріву теплових та тепломеханічних систем – 

одна з самих основних, оскільки саме підтримка робочого за паспортом 
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теплового режиму є запорукою надійної, довгострокової й стабільної роботи 

окремих частин і всієї системи. Одним з найголовніших етапів скінченно-

елементного моделювання з використанням розрахункових комплексів є вибір 

типу та розмірів скінченного єлемента. Встановлення кількості елементів 

(густина скінченно-елементної сітки) при виконанні розрахунків є важливим 

критерієм метрологічнї-достовірності результатів розрахунку. На рисунку 2.1 

навдено приклад розбиття сіткою скінченних елементів системи тепло 

охолодження. 
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Рис. 2.1 – Густина сітки скінченних елементів 

 

У випадку зі радіаторами охолодження (наприклад світлодіодними 

системами), використання стандартних профілів елемента охолодження – 

гребінок, які мають довідкові графіки теплових опорів не є бажаним та 

коректним. Відомі методи приблизного вибору системи охолодження 

(радіатору) за графіками профілів теплового опору. Охолоджувач завжди 

виконує функцію корпусу, тому повинен відповідати високим 

конструкторським й дизайнерським вимогам. У документації на такі системи 

містяться теплові профілі, яки надаються виробником світлодіодних систем, 

але відсутня інформація про теплові характеристики охолоджувача. Подібна 

практика може призвести, як до необгрунтовних витрат на охолоджувач так й 

до зміни спектра світла, що випромінює світлодіод або світлодіода система. 

Підступність помилкового розрахунку охолоджувача криється саме в тому, що 

напівпровідникова структура світлодіода не руйнується відразу, тому 

зрозуміти, що охолоджувач підібраний невірно, на етапі первинних 
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випробувань найчастіше неможливо: зміна спектра випромінювання 

відбувається повільно. «Економія» на площі охолоджувача призводить до 

повного вигоряння матриці світлодіода та дискретних елементів системи [1]. 

Комп'ютерне моделювання дозволяє відтворити температурний розподіл і 

не тільки відповісти на питання, чи буде даний охолоджувач підтримувати та 

забезпечувати необхідний тепловий режим, а й зробити висновки щодо шляхів 

поліпшення технічного рішення системи охолодження. Крім теплофізичних 

параметрів, «доопрацювання» охолоджувача ведеться з точки зору 

конструкторських рішень. Вихідні дані для чисельного розрахунку 

представляють собою модель, креслення або ескізи проєктованого пристрою, а 

також перелік обмежень і початкових умов, таких як температура довкілля, 

максимальні габарити, критичні і оптимальні температури матриць і 

дискретних світлодіодів і т. д. Ці дані мають індивідуальний характер й 

залежать від умов експлуатації майбутнього світильника, від завдань, які 

будуть вирішуватися системою з освітлення, а також від побажань виробника 

як з конструкторської, так і з естетичної й дизайнерської точок зору. 

Відповідно до методології розрахункового моделювання, створений 

тривимірний об’єкт (радіатор охолодження) розбивається сіткою скінченних 

елементів та описується граничними умовами для початкового розрахунку. 

Метою моделювання є візуалізація розподілу температури в радіаторі 

охолодження і визначення теплового потоку. 

Генерація сітки скінченних елементів виконується у декілька етапів за 

допомогою програмного інтерфейсу та з уточненням сітки у зоні поєднання 

кристалу світлодіода з радіатором. Після розрахунків, отримані значення 

порівнюються для визначення сходження. Тобто, як різні типи сіток 

скінченних елементів впливають на результат. В якості прикладу,  

у таблиці 2.1, наведено результати розрахунків пластини радіатора 

охолодження, яку було розраховано різною кількістю скінченних елементів з 

сіткою різної щільності [2, 3]. 
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Таблиця 2.1 - Результати розрахунку з різною сіткою скінченних елементів 

Номер 

сітки 

Кількість 

елементів 

Максимальне 

значення 

температури 

у вузлах, oC 

Максимальне 

значення 

температури в 

елементах, oC 

Похибка 

теплової 

енергії, 

% 

Максимальна 

енергія 

елементарної 

теплової 

похибки, 

TERR 

Різниця 

між 

рішеннями 

у вузлах та 

елементах, 

% 

1 183 64,583 67,181 14,62 236,19 4,02 

2 384 66,477 67,115 5,63 6,12 0,96 

3 1087 69,281 69,554 3,73 1,46 0,39 

4 2488 69,961 70,047 2,68 0,50 0,12 

5 4365 69,972 69,982 2,24 0,32 0,01 

6 9948 69,969 69,998 1,35 0,036 0,04 

 

Наведена таблиця значень показує шість результатів при шести різних 

щільностях сіток скінченних елементів. Найменшу різницю рішень у вузлах та 

елементах дає останнє - шосте розбиття. Результативними для обговорення є 

п’ять результатів з шести, оскільки рішення при мінімальній кількості 

елементів мають на два порядки більшу максимальну енергію елементарної 

теплової похибки у порівнянні з усіма іншими. Таким чином, порівняємо 

результати для отриманих щільностей сіток (таблиця 2.2). 

 

Таблиця 2.2 - Порівняння результатів з сітоками різної щільності 

Співставлення сіток 
Різниця між вузловими 

рішеннями, % 

Різниця між рішеннями 

в елементах, % 

6 та 1 7,70 4,02 

6 та 2 4,99 4,12 

6 та 3 0,98 0,63 

6 та 4 0,01 0,070 

6 та 5 0,004 0,023 

 

Таблиці 2.1 та 2.2 показують, що перше розбиття на сітку не дало 
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достовірних результатів. Максимальний тепловий потік у вузлових і 

елементних рішеннях розрізнялися більш ніж на 4%, що свідчить про те, що 

сітка була недостатньо щільна для створення безперервного рішення. Крім того, 

максимальний тепловий потік для вузловий розчин для першої сітки був майже 

на 8% менше, ніж розбиття останньої шостої сітки, тоді як рішення в елементах 

відрізнялося ніж на 4%. Відсоткова помилка теплової енергії (14,6%,  

таблиця 2.1) перевищувала 5% межі, які є допуском для даного метода. А 

максимальна енергія елементарної теплової похибки більш ніж на чотири 

порядки, ніж енергетична похибка остаточної моделі [3]. 

 

2.1.2 Модельне рішення градієнтного методу для геометричних 

вимірювань 

 

При виконанні компьютерного моделювання має сенс перевіряти отримані 

рішення аналітичними розрахунками. Чітка уява та прогнозування результату є 

запорукою достовірних модельних рішень. Особливо цікавими є модельні 

рішення для комплексних систем та обьєктів, які моделюються з по-

елементним розбиттям або аналізуються аналітично. 

При виконання метрологічних робіт в галузі геометричних вимірювань, 

розглядались шляхи підвищення точності впливу атмосфери Землі на 

результати вимірювань відстані, реалізованих лазерами на навколоземних 

трасах. Є можливість підвищити точність визначення середнього інтегрального 

показника заломлення повітря, що пояснює зниження швидкості поширення 

лазерного випромінювання в атмосфері порівняно зі швидкістю світла у 

вакуумі, використовуючи градієнтний метод що узагальнює відомий метод 

точкового наближення. 

 Одним із найбільш значущих факторів, що перешкоджають підвищенню 

точності лазерних вимірювань великих відстаней на навколоземних трасах, є 

вплив атмосфери Землі [4, 5]. Цей вплив призводить до похибки вимірювання, 

по-перше, через те, що через просторову неоднорідність показника заломлення 
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повітря швидкість поширення лазерного випромінювання в атмосфері, що 

надходить у вимірювальне рівняння, відрізняється від швидкості світла у 

вакуумі і залежить від координат, по-друге, вимірювана відстань, обумовлена 

заломлювальним подовженням шляху лазерного променя в неоднорідній 

атмосфері, виявляється більшою за потрібну довжину прямої, що з'єднує 

кінцеві точки вимірюваної траекторії. Модель траси вимірювань наведена на 

рис. 2.2, де L – довжина траекторії, D – довжина траєкторії лазерного проміння, 

вигнута внаслідок заломлення, 0, zzL  - видимі зенітні кути в кінцевих точках 

траси. 

 

Рис. 2.2 Модель траси вимірювань 

 

Оцінка цих похибок необхідна при підготовці бюджету невизначеності 

вимірювань та забезпеченні простежуваності від первинних еталонів 

вимірювання. Методи виправлення впливу атмосфери Землі на результати 

вимірювань лазерної дальності в цілому повинні базуватися на вирішенні 

рівнянь геометричної оптики для неоднорідних середовищ. Замишемо рівняння 

вимірювання для лазерних вимірювань для великих відстаней [6-8]: 

 

,D
n

c
L 




     (2.1) 

де с  - швидкість світла у вакуумі; 
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  - час розповсюдження; 

 

trop

LdD



- рефракційне подовження траєкторії променя; 

n  - середній показник інтегрального заломлення повітря. 
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     (2.2) 

 

де D  - довжина шляху, що з'єднує кінцеві точки вимірюваної траси. 

Інтеграл

 


trop

 обчислено по траєкторії вздовд траси променя trop , що 

задовольняє рівняння променя [6-8]: 
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,     (2.3) 

 

де   - символ градієнта;  rnn


  - показник заломлення атмосфери Землі. 

Для того, щоб врахувати різницю між вимірюваною (зігнутою через 

заломлення) довжиною D  з потрібної відстані ,L  в результат вимірювання 

вводиться наступна поправка [6-8]: 

 

LDL  .     (2.4)
 

 

Точне рішення рівнянь (2.1) - (2.4) для довільного відношення показника 

заломлення повітря за координатами  rn


 наразі невідомо, тому на практиці 

використовуються різні приблизні моделі для пошуку величин n  та L .
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 Враховуючи, що величина n  має основний вплив на результат 

вимірювання (відносний внесок цієї величини в результат вимірювання 

приблизно на 3 порядки більше, ніж внесок величини L  [4, 5, 9], відтепер ми 

обмежимось аналізом точності визначення цієї конкретної величини n . 

 У загальному випадку, величину n  можна визначити або на основі 

розрахунків, використовуючи модельні подання профілю  rn


 та формули (2.1) 

або за посиланнями [4, 5]. Серед модельних уявлень часто використовують так 

звані методи наближення точок, засновані на поданні інтеграла (2.1) у вигляді 

суми термінів, визначених у деяких фіксованих точках вимірюваної траекторії 

[1, 4]. Для інструментального підходу найбільш відомі геодезичні та 

багатохвильові методи [4, 5]. 

 Беручи до уваги складність практичної реалізації, а також обмеження, 

притаманні інструментальним методам (зокрема, нехтування рефракційним 

просторовим розповсюдженням сигнальних шляхів з різною довжиною хвилі 

оптичного носія - для дисперсійних методів [4], а також з використанням 

поняття про середній інтегральний показник заломлення для геодезичних 

методів [5], проаналізуємо можливості точності модельних методів з 

використанням принципів наближення, а саме: метод, заснований на поданні 

інтеграла (2.1) на кінцеву суму з використанням формули трапеції та методу з 

використанням формули інтеграції Ейлера-Маклорена. 

 Для формули інтеграції Ейлера-Маклорена, заснованої на інтегральних 

поданнях променевих рівнянь геометричної оптики [10, 11], відношення (2.1) 

для середнього інтегрального показника заломлення повітря можна 

представити у вигляді [8, 12, 13]: 
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      (2.6) 

- середнє інтегральне значення показника заломлення повітря, визначеного 

методом трапецій; 

N

i
Di  ;  1,...2,1  Ni ;  N  - кількість розділів інтервалу інтеграції; 

Lz  та 0z  - видимі зенітні кути (з урахуванням вертикального заломлення) в 

кінцевих точках траси; 
LGg , 

LVg , 
0Gg , та 

0Vg  - значення горизонтальних і 

вертикальних проекцій градієнта показника заломлення повітря в цих точках; 
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- залишок розкладання формули Ейлера-Маклорена; *  - точка на трасі в 

межах інтервалу інтеграції. 

Відношення (2.5) (що згадується як градієнтний метод) уточнює 

відношення (2.6) відомого способу наближення точок шляхом врахування 

результатів вимірювань градієнтів показника заломлення повітря та кутового 

заломлення при кінцеві точки траси (що дозволяє зменшити кількість 

проміжних точок траси, в яких вимірюються локальні значення показника 

заломлення повітря). Він також узагальнює відомий геодезичний метод завдяки 

додатковим вимірюванням у проміжних точках траси. 

Підвищення точності запропонованого методу, рівняння якого 

вимірювання засноване на співвідношенні (2.5), можна легко оцінити, 

порівнюючи додаток, що залишився у поданнях інтеграла (2.1), у вигляді 

кінцевої суми. 
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Для (2.5) додаток, що залишився, має вигляд (2.7), а для методу 

наближення точок за допомогою формули трапеції (2.6) це таке 

співвідношення: 
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якщо 

ER « TR ,      (2.9) 

 

то градієнтний метод має більш високу потенційну точність, ніж метод, 

заснований на формулі трапеції. 

Щоб довести цю твердження, підставимо (2.7), (2.8) в (2.9): 
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Для оцінки порядку величини ми припускаємо, що функція  n  поблизу точок 

*  і **  якій визначаються (2.7), (2.8) змінюється згідно із законом [4]: 
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Тоді, враховуючи це 1***  nn  представляємо (2.10) у формі: 
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При Vg (2…5) · 10-5 км-1 (типове значення вертикального градієнта 

показника заломлення повітря при нормальних умовах), D 1 ... 100 км 

(можливий діапазон відстані для лазерних вимірювань на навколоземних 

трасах), 1N  (коли всі вимірювання проводяться лише в кінцевих точках 

траси), отримуємо, що значення другого члена нерівності (2.11) на кілька 

порядків більше, ніж значення першого члена. 

Таким чином, формула градієнтного методу визначення середнього 

інтегрального показника заломлення повітря характеризується значно більшою 

потенційною точністю, ніж формула для методу трапеції. Кількісні оцінки 

похибок цих формул можна конкретизувати на основі чисельного або 

повномасштабного експерименту з реальними профілями показника 

заломлення повітря. 

 

 

2.2 Аналіз впливу типу скінченного елемента на результати 

розрахунків систем складної геометрії 

 

При виконанні прикладних робіт, пов'язаних з випробуванням і 

дослідженням обладнання на працездатність і стійкість до зовнішніх впливів, 

доводиться стикатися з проблемою розрахунку систем, що мають складну 

геометричну конфігурацію і нерегулярну фізичну структуру. Отримання 

точного рішення таких задач в аналітичній формі неможливо з причин 

громіздкості, тому особливого значення набувають наближені та досить 

загальні чисельні методи їх вирішення. В останні десятиліття ці методи 

отримали особливо активний розвиток в зв'язку із застосуванням в інженерній 

практиці сучасних розрахункових комплексів [14, 15]. 

В основі майже всіх сучасних чисельних методів лежить апроксимація 

диференціальних і інтегральних рівнянь, а також граничних умов системою 
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алгебраїчних рівнянь щодо дискретних невідомих - зазвичай це значення 

функції в дискретних точках [16]. 

Одним з найбільш поширених чисельних методів вирішення прикладних 

завдань є метод скінченних елементів (МСЕ). МСЕ дозволяє проводити 

розрахунок конструкції будь-якої геометричної форми, з будь-якими способами 

навантаження, з урахуванням навантаження що змінюється в часі, а також з 

урахуванням різних видів нелінійного поводження досліджуваної системи. 

Діапазон застосування методу надзвичайно широкий: будівництво і 

машинобудування, гідро- і аеродинаміка, гірнича справа і новітня техніка, а 

також різні завдання математичної фізики та прикладної метрології. 

Метод скінченних елементів, як і багато інших чисельні методи, 

заснований на поданні реальної конструкції її дискретної моделлю, яка 

будується на безлічі кусково-неперервних функцій, визначених на скінченному 

числі підобластей, званих скінченними елементами (СЕ), і заміні 

диференціальних рівнянь, що описують поведінку розглянутих об'єктів, 

системою алгебраїчних рівнянь. Досліджувана геометрична область 

розбивається на СЕ таким чином, щоб на кожному з них невідома функція була 

аппроксимирована полиномом. Ці функції повинні задовольняти граничним 

умовам безперервності, що збігаються з граничними умовами, що 

накладаються самою завданням [16]. Скінченні елементи розрізняють по 

розмірності, формі, числу вузлів, числу і типу невідомих в вузлах, а також по 

виду апроксимуючих функцій. Аппроксимирующие функції найчастіше 

вибираються у вигляді лінійних, квадратичних або кубічних поліномів [17]. 

Спосіб розбивки даній області на скінченні елементи, їх розмір, число 

ступенів свободи, а також вид апроксимуючих функцій в кінцевому підсумку 

визначають точність розрахунку досліджуваної конструкції. Слід зазначити, що 

простим збільшенням числа скінченних елементів або використанням 

скінченних елементів більш високого порядку не завжди вдається досягти 

підвищення точності розрахунків. Питання стійкості і збіжності рішення, а 

також оцінки точності отриманих результатів є основними при використанні 
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МСЕ. Виконаємо вибір типу та виду скінченного елемента на прикладі 

розрахунку та дослідженню статичного напруження конструкції. 

Статичний аналіз проводиться для визначення характеристик 

напруженно-деформованного стану (НДС), розраховуються конструкції при їх 

статичному навантаженні. 

Для статичних задач загальна система рівняння рівноваги в матричної 

формі для всієї скінченно-елементної моделі (СЕМ) досліджуваного тіла, що 

деформується має вигляд [18, 19]: 

 

             00 FFFFFUK
gq 

 ,                     (2.12) 

 

де  U  – вектор вузлових переміщень для всієї моделі; 

 K  – «глобальна» матриця жорсткості; 

 F  – загальний вектор заданих зовнішніх вузлових сил; 

        00 F,F,F,F
gq 

 – загальні («глобальні») вектори вузлових сил, 

еквівалентних розподілених поверхневими і ваговими силам, початковим 

деформацій, початковим напруженням. 

Основними невідомими при статичному аналізі методом скінченних 

елементів є переміщення вузлів елементів моделі, що виникають в результаті 

статичного навантаження досліджуваного об'єкта. Після рішення системи 

рівнянь (2.12) щодо невідомого вектора вузлових переміщень, напруги і 

деформації, що виникають в досліджуваній моделі, визначаються як похідні від 

отриманих переміщень конструкції. При розрахунку конструкції методом 

скінченних елементів, напруги визначаються індивідуально для кожного 

елемента моделі. Таким чином, хоча поле переміщень в скінченно-елементній 

моделі безперервно, поле напруг в моделі є дискретним. Напруги у вузлі є 

середнім значенням напруг від всіх елементів, що примикають до цього вузла. 

Різниця між усередненим і не усередненим значенням напруг дозволяє судити 
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про якість дискретизації реальної континуальної конструкції, що є основою для 

оцінки невизначеності одержуваного результату. 

На підставі вище викладеного, поряд зі звичайними похибками 

округлення і похибкою наближених методів лінійної алгебри, які 

застосовуються в МСЕ, є і похибки, які мають безпосереднє відношення до 

методу скінченних елементів [16]: 

- похибки дискретизації, що є результатом відмінностей між дійсною 

геометрією розраховується області та її апроксимацією системою скінченних 

елементів; 

- похибки апроксимації, обумовлені різницею між дійсним розподілом шуканих 

функцій в межах СЕ і їх поданням за допомогою апроксимуючих функцій. 

Похибки, пов'язані з припущеннями і спрощеннями при створенні 

скінченно-елементної моделі досліджуваного об'єкта можуть бути усунені 

шляхом ускладнення моделі так, щоб вона краще описувала поведінку 

відповідної фізичної моделі. 

Похибки, викликані недостатністю або грубістю скінченно-елементної 

сітки, розраховувачів часто не беруть до уваги. Ці похибки, пов'язані з якістю 

дискретизації фізичної моделі можуть бути виправлені шляхом оцінки якості 

скінченно-елементної сітки і шляхом розробки і використання критеріїв, які 

характеризують точність рішення даної задачі. 

Для проведення оцінки якості дискретизації і оцінки точності одержуваного 

результату, в розрахункові комплекси введено критерії оцінки похибки результату 

розрахунку (Error Estimation ) [18-23]: 

1) SERR (element energy error): похибка енергії в кожному елементі. Це 

енергія, пов'язана з невідповідністю напруг в вузлах елемента. SERR - це 

основний критерій оцінки похибки моделі, з якої виводяться всі інші критерії. 

SERR має одиниці виміру енергії. Як правило, елементи з високим значенням 

SERR є кандидатами на поліпшення. 

2) SDSG (element stress deviations): абсолютне значення максимальної 

зміни будь-якого компонента вузлових напруг в кожному елементі. SDSG є 
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мірою величини, на яку напруги в елементі не узгоджуються з усередненими 

значеннями в його вузлах. 

3) SEPC (percentage error in energy norm): відсоток похибки в енергетичній 

нормі для обраного набору елементів. SEPC є грубою оцінкою похибки 

обчислення напружень (або переміщень, температури або теплового потоку) 

для всього набору обраних елементів. Цей критерій може бути використаний 

для порівняння подібних скінченно-елементних моделей. Згідно з 

рекомендаціями, SEPC повинен бути не більше 10%. При використанні цього 

критерію для оцінки якості скінченно-елементної моделі необхідно враховувати 

вплив зон сингулярності на одержувані значення даного критерію. 

4) SMXB и SMNB (max і min межі напружень): границі максимальних і 

мінімальних значень напруг. Границі напруг визначають потенційний ефект 

похибки дискретизації моделі на одержувані значення максимальних 

напружень. Границі не є оцінками реальних значень максимальних і 

мінімальних напружень, а лише визначають «довірчий інтервал». 

Перераховані вище критерії інструментарію Error Estimation, а також 

результати розрахунку використовуються, як «базові» компоненти для 

створення критеріїв оцінки точності СЕМ. В роботах [18, 24-29] запропоновано 

використовувати такі критерії оцінки точності побудови скінченно-елементної 

моделі [18-23]: 
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де ESOL – результати, отримані для елементів (елементні рішення); 

NSOL – результати, усереднені по вузлах елементів (вузлові рішення); 

SMX – максимальне значення досліджуваного результату; 

SMN – мінімальне значення досліджуваного результату. 

Досвід використання даних критеріїв показує, що якщо значення цих 

критеріїв не перевищують 7 - 10% [21 -25], то якість побудови СЕМ забезпечує 

отримання результатів, що маєть високу ступень точності та достовірності 

Розглянемо статичний аналіз ділянки гермопроходкі для різних типів 

скінченних елементів, доступних в бібліотеці CAD/CAE-системи ANSYS 

Academic і використовуваних для побудови СЕМ об'єктів системи герметичній 

проходки у вигляді трубопроводу. Геометрія вибраної ділянки герметичної 

проходки дозволяє в напівавтоматичному режимі виконувати як упорядковане, 

так і вільне розбиття досліджуваного об'єкта на скінченні елементи. 

Для побудови СЕМ гермопроходкі використовувалися наступні 

твердотільні 3D елементи: 8-вузловий SOLID185, 20-вузловий SOLID186 і 10-

вузловий SOLID187 (рис. 2.3). 

 

 
 

 

SOLID185 SOLID186 SOLID187 

 

Рис. 2.3 - Геометрія і місце розташування вузлів для розглянутих  

скінченних елементів 

 

Крім впливу типу скінченного елемента на результати, одержувані при 

статичному аналізі гермопроходкі, розглянемо вплив розміру скінченного 
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елемента на точність одержуваного результату. Розрахунки виконані для всіх 

розглянутих типів скінченних елементів з розмірами грані рівними 2,5; 5; 10; 

15; 25; 50 і 100 мм. 

Для оцінки точності результатів, одержуваних в регулярній зоні 

досліджуваної гермопроходкі, використуємо критерій що зв'язує результати 

модельних рішень в даній зоні з результатами, отриманими шляхом 

аналітичного рішення, рівномірно навантаженої внутрішнім тиском [18-20, 23]: 

 

%100
ASOL

NSOLASOL
4 


                                      (2.16) 

 

де ASOL – результати, отримані шляхом аналітичного рішення; 

NSOL – компьютерні рішення, усереднені по вузлах елементів. 

Для розглянутої регулярної ділянки трубопроводу герметичній проходки, 

аналітично визначені радіальні й окружні напруги, еквівалентні напруги, а 

також радіальні переміщення ділянки труби, навантаженого рівномірним 

внутрішнім тиском. 

Радіальні напруження, що виникають в товстостінній трубі під дією 

рівномірного внутрішнього тиску, аналітично визначаються за формулою [23, 24]: 
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де в нутp  – внутрішній тиск, МПа; 

внутR  – внутрішній радіус труби, мм; 

внешR  – зовнішній радіус труби, мм; 

r  – радіус, який визначає положення точки, в якій визначається радіальне 

напруга, мм. 
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Окружні напруження, які виникають в товстостінній трубі під дією 

рівномірного внутрішнього тиску, аналітично визначаються за формулою [23, 24]: 

 














2

2

внеш

2

внут

2

внеш

2

внут

r

R
1

R-R

Rв нутp
 .                                        (2.18) 

 

Еквівалентні напруження, що виникають в товстостінній трубі під дією 

рівномірного внутрішнього тиску, аналітично визначаються за формулою [23, 24]: 

 

r
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экв   .                                                   (2.19) 

 

Радіальні переміщення регулярної ділянки труби, що виникають під дією 

рівномірного внутрішнього тиску, аналітично визначаються за формулою [23, 24]: 
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де   – коефіцієнт Пуассона; E  – модуль пружності матеріалу, МПа. 

 

В якості реального об’єкта для розрахунків та дослідження 

використовується частина системи герметичної проходки у вигляді 

трубопроводу. Гермопроходка, що розташовується на напірному трубопроводі 

системи аварійного охолодження активної зони низького тиску (САОЗ), 

відноситься до системи герметичних огороджень одного з енергоблоків АЕС 

України та має понад 50 різних типорозмірів. При аваріях і потіканнях першого 

контуру САОЗ виконує основні функції безпеки - підживлення першого 

контуру і відведення залишкових енерговиділень активної зони реактора, 

запобігаючи тим самим пошкодження ядерного палива. 
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Розглянемо гермопроходку з зовнішнім діаметром трубопроводу 273 мм, 

товщиною стінки 20 мм і довжиною досліджуваної ділянки 3720 мм. 

Внутрішній тиск робочого середовища 14 МПа, температура робочого 

середовища (борна кислота - Н3ВО3) - 600С. Зовнішній вигляд герметичної 

проходки представлен на рис. 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.4 - Зовнішній вигляд досліджуваної частини гермопроходки у вигляді 

трубопроводу 

 

Досліджувана герметична проходка виготовляється зі сталі типу 

08Х18Н10Т (аналог X08 CrNiTi 18-9). Згідно з нормами розрахунку на міцність 

обладнання і трубопроводів атомних енергетичних установок [30], обрані 

механічні властивості матеріалу гермопроходкі (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Механічні властивості матеріалу гермопроходки 

Температура, 0С 60 

Коефіцієнт Пуассона, μ 0,28 

Модуль Юнга, Е, МПа 1,99×105 

Щільність, ρ, кг/м3 7900 
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Для визначення впливу різних типів скінченних елементів, побудуємо 

розрахункову схему досліджуваного об'єкта. 

 

 

Рис. 2.5 - Тривимірна модель досліджуваної ділянки напірного 

трубопроводу 

 

З огляду на геометричну і силову симетрію даної гермопрорходкі, а також 

прийняте лінійно-пружню ізотропну поведінку матеріалу, з якого вона 

виготовлена, розглянемо 1/4 частина досліджуваної моделі. Вплив відкинутих 

частин компенсується завданням відповідних граничних умов симетрії. 

Розрахункова схема герметичної проходки показана на рис. 2.6. 

 

 

 

Рис - 2.6 - Розрахункова схема досліджуваної герметичній проходки 

Досліджувана 

ділянка 

Умови 

симетрії 

відносно 

прощини YZ 

Умови 

симетрії 

відносно 

прощини XY 
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Згідно з розробленою розрахунковою схемою на базі тривимірної CAD 

моделі досліджуваного об'єкта (Рис. 2.5) для розглянутих типів і розмірів 

скінченних елементів за допомогою розрахункового комплексу ANSYS 

Academic сформована скінченно-елементна модель досліджуваної герметичної 

проходки (рис. 2.7 і 2.8). 

До вузлів, які лежать в площинах YZ і XY, застосовані граничні умови 

симетрії. На вузли, що лежать в площині торців труби, накладені умови 

спільності переміщень уздовж осі Y. До внутрішньої поверхні труби 

прикладено рівномірний тиск 14 МПа. 

 

 

 

Рис. 2.7 - СЕМ гермопроходкі, виконана з використанням скінченних 

елементів SOLID185 і SOLID18 

 

 

 

Рис. 2.8 - СЕМ гермопроходкі, виконана з використанням скінченного 

елемента SOLID187 
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Для проведення порівняльного аналізу напружено-деформованого стану 

регулярної зони гермопроходки, залежно від типу і розмірів використовуваних 

КЕ з параметрами ПДВ, отриманими при аналітичному рішенні [23, 24], в 

моделі герметичній проходки обрана локальна зона трубопроводу, 

розташування і СЕМ якої показані на рис. 2.7. 

 

 

 

Рис. 2.9 - Розташування досліджуваної регулярної зони гермопроходкі і її СЕМ 

з різними типами і розмірами розглянутих скінченних елементів 

 

Аналіз впливу різних типів скінченних елементів, їх розміру і форми на 

характеристики ПДВ ділянки герметичній проходки проведено на 

стаціонарному ПК з процесором Intel Core i7-3770К (3,5ГГц), об'ємом ОЗУ  

32 Гбайт на базі 64 розрядної операційної системи Windows. 

На рис. 2.10 – 2.12 показано вплив типу та розміру скінченного елемента 

що використовується для побудови скінченно-елементної моделі гермпроходкі 

на кількість елементів в моделі, кількість ступенів свободи і процесорний час 

розрахунку завдання. 

 

Досліджувана 

регулярна зона 

гермопроходки 
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Рис. 2.10 - Вплив типу і розміру ребра 

скінченного елемента на кількість 

елементів в СЕМ герметичній 

проходки 

 

 

Рис. 2.11 - Вплив типу і розміру ребра 

скінченного елемента на кількість 

ступенів свободи в СЕМ герметичній 

проходки 

 

Рис. 2.12 - Вплив типу і розміру ребра скінченного елемента на процесорний 

час розрахунку 

 

На рис. 2.13 – 2.15 показаний характер розподілу еквівалентних напруг 

Мізеса в вузлах і елементах СЕМ герметичній проходки для різних типів і 

розмірів скінченних елементів. 
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а) 

 

б) 

Рис. 2.13 - Характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах СЕМ гермопроходкі для СЕ SOLID185 з розміром грані 2,5 мм: 

а - значення у вузлах; б - значення в елементах 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.14 - Характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах СЕМ гермопроходкі для СЕ SOLID186 з розміром грані 10 мм: 

а - значення у вузлах; б - значення в елементах 
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а) 

 

б) 

Рис. 2. 15 - Характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах СЕМ гермопроходкі для СЕ SOLID187 з розміром грані 100 мм: 

а - значення у вузлах; б - значення в елементах 

 

На рис. 2.16 показано вплив типу скінченного елемента і його розміру на 

значення максимальних еквівалентних напружень Мізеса в вузлах і елементах 

скінченно-елементної моделі герметичної проходки. 

 

 

 

Рис. 2. 16 - Вплив типу скінченного елемента і його розміру на максимальні 

значення еквівалентних напружень Мізеса в вузлах і елементах СЕМ 

герметичної проходки 
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На рис. 2. 16 крива 1 відповідає максимальним значенням еквівалентних 

напружень Мізеса ( max

экв ) в вузлах СЕМ гермопроходкі, створеної з 

використанням СЕ SOLID185; крива 2 відповідає max

экв  в елементах СЕМ 

гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 3 відповідає 

max

экв  в вузлах СЕМ, створеної з використанням КЕ SOLID186; крива 4 

відповідає max

экв  в елементах СЕМ, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

крива 5 відповідає max

экв  в вузлах СЕМ, створеної з використанням СЕ 

SOLID187; крива 6 відповідає max

экв  в елементах СЕМ, створеної з 

використанням СЕ SOLID187. 

Вплив типу скінченного елемента і його розміру на величину критерію 

3 , обчисленого за формулою (2.4) для оцінки точності отриманих значень 

максимальних еквівалентних напружень Мізеса в вузлах і елементах скінченно-

елементної моделі герметичній проходки, показано на рис. 2.17. 

 

 

 

Рис. 2.17 - Вплив типу скінченного елемента і його розміру на величину 

критерію 3 , обчисленого для отриманих значень 
max

экв
  в вузлах і елементах 

скінченно-елементної моделі герметичної проходки: 

1 – для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID185; 

2 – для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

3 – для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID187 

,%3  
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Аналіз отриманих результатів (Рис. 2.16 і 2.17) показав, що при 

збільшенні розміру скінченних елементів, використовуваних для побудови 

скінченно-елементної моделі герметичній проходки, незалежно від типу 

використовуваного скінченного елемента, спостерігається зростання похибки 

між значеннями максимальних еквівалентних напружень Мізеса обчислених у 

вузлах і в елементах СЕМ гермопроходкі. Зростання похибки між вузловими і 

елементними значеннями напруг при зменшенні розміру скінченного елемента 

відбувається через зростання напруги в елементах (Рис. 2.16), що вказує на 

наявність в моделі локальних зон концентрації напружень (зон різкої зміни 

геометрії) пов'язаних з припущеннями і спрощеннями, прийнятими при 

створенні скінченно-елементної моделі. З огляду на, що для зон сингулярності 

критерій SERR, доступний в інструментарії Error Estimation, завжди буде вище, 

ніж для інших скінченних елементів моделі, використання даного критерію є 

одним із способів визначення положення зон концентрації напружень.  

На рис. 2.18 показано розподіл значень критерію SERR за елементами 

скінченно-елементної моделі герметичній проходки. 

 

 

 

Рис. 2.18 - Розподіл значень критерію SERR за елементами СЕМ гермопроходкі 

для різних типів і розмірів скінченних елементів 

Зона 

концентрації 

наружень 
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Згідно з розподілом значень критерію SERR за елементами СЕМ 

гермопроходкі для різних типів і розмірів скінченних елементів (див. Рис. 2.18), 

в скінченно-елементній моделі досліджуваної гермопроходки визначена зона 

концентрації напружень, яка знаходиться на стику трубопроводу і стакану 

кріплення герметичній проходки в стіну гермозони. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2.19 - Характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах СЕМ гермопроходкі для СЕ SOLID186 з розміром ребра 5 мм 
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На рис. 2.19 а) і б), показаний характер розподілу еквівалентних напруг 

Мізеса в вузлах і елементах скінченно-елементної моделі герметичної проходки 

без урахування елементів зони концентрації напружень для СЕМ створеної з 

використанням СЕ SOLID186 c розміром елемента 5 мм. 

На рис. 2.19 в) і г), показаний характер розподілу еквівалентних напруг 

Мізеса в вузлах і елементах зони концентрації напружень для скінченно-

елементної моделі герметичної проходки, створеної з використанням СЕ 

SOLID186 c розміром елемента 5 мм. 

На рис. 2.20 показано вплив типу скінченного елемента і його розміру на 

значення максимальних еквівалентних напружень Мізеса в вузлах і елементах 

скінченно-елементної моделі герметичної проходки без урахування елементів 

зони концентрації напружень. 

 

 

 

Рис. 2.20 - Вплив типу СЕ і його розміру на значення максимальних 

еквівалентних напружень Мізеса в вузлах і елементах СЕМ гермопроходкі без 

урахування елементів зони концентрації напружень: 

1 – max

экв  в вузлах СЕМ, створеної з використанням СЕ SOLID185; 

2 – max

экв  в елементах СЕМ, створеної з використанням СЕ SOLID185; 

3 – max

экв  в вузлах СЕМ, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

4 – max

экв  в елементах СЕМ, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

5 – max

экв  в вузлах СЕМ, створеної з використанням СЕ SOLID187; 

6 – max

экв  в елементах СЕМ, створеної з використанням СЕ SOLID187 
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Відповідно до рекомендацій, елементи зон сингулярності, якщо вони не 

належать досліджуваної частини моделі, необхідно не брати до уваги при 

оцінці якості побудови скінченно-елементної моделі в цілому. 

На рис. 2.21 показано вплив типу СЕ і його розміру на величину критерію 

3  для СЕМ герметичної проходки без урахування елементів зони концентрації 

напружень. 

 

 

 

Рис.2. 21 - Вплив типу СЕ і його розміру на значення критерію 3  для СЕМ 

герметичної проходки без урахування елементів зони концентрації напружень: 

1 – для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID185; 

2 – для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

3 – для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID187 

 

Вплив типу скінченного елемента і його розміру на величину критерію, 

обчисленого за формулою (2.2) для вузлових і елементних значень 

максимальних еквівалентних напружень Мізеса і значень меж максимальних 

напружень, що визначають потенційний ефект помилки дискретизації моделі, 

для скінченно-елементної моделі герметичній проходки з урахуванням і без 

обліку елементів зони концентрації напружень, показано на рис. 2.22. 
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а) б) 

Рис. 2.22 - Вплив типу скінченного елемента і його розміру на критерій 1  для 

скінченно-елементної моделі герметичній проходки з урахуванням і без 

урахування елементів зони концентрації напружень: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 

 

На рис. 2.22 крива 1 відповідає значенням критерію 1  я вузлових і 

елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходкі створеної з 

використанням СЕ SOLID185 з урахуванням елементів зони концентрації 

напружень; крива 2 відповідає значенням критерію 1  для вузлових і 

елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходкі створеної з 

використанням СЕ SOLID185 без урахування елементів зони концентрації 

напружень; крива 3 відповідає значенням критерію 1  для вузлових і 

елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходкі створеної з 

використанням СЕ SOLID186 з урахуванням елементів зони концентрації 

напружень; крива 4 відповідає значенням критерію 1  для вузлових і 

елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходкі створеної з 

використанням СЕ SOLID186 без урахування елементів зони концентрації 

напружень; крива 5 відповідає значенням критерію 1  для вузлових і 

елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходкі створеної з 

використанням СЕ SOLID187 з урахуванням елементів зони концентрації 

напружень; крива 6 відповідає значенням критерію 1  для вузлових і 
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елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходкі створеної з 

використанням СЕ SOLID187 без урахування елементів зони концентрації 

напружень. 

Вплив типу СЕ і його розміру на значення критерію SEPC і максимальні 

значення критерію SERR для СЕМ герметичної проходки з урахуванням і без 

урахування елементів зони концентрації напружень, показано на рис. 2.23. 

 

  

а) б) 

Рис. 2.23 - Вплив типу СЕ і його розміру на значення критерію SEPC і 

максимальні значення критерію SERR для СЕМ герметичної проходки з 

урахуванням і без урахування елементів зони концентрації напружень: 

а) – значення критерію SERR; б) – значення критерію SEPC 

 

На рис. 2.23 крива 1 відповідає значенням критерію SEPC і максимальним 

значенням критерію SERR для вузлових і елементних рішень отриманих для 

СЕМ гермопроходки створеної з використанням СЕ SOLID185 з урахуванням 

елементів зони концентрації напружень; крива 2 відповідає значенням критерію 

SEPC і максимальним значенням критерію SERR для вузлових і елементних 

рішень отриманих для СЕМ гермопроходки створеної з використанням СЕ 

SOLID185 без урахування елементів зони концентрації напружень; крива 3 

відповідає значенням критерію SEPC і максимальним значенням критерію 

SERR для вузлових і елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходки 
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створеної з використанням СЕ SOLID186 з урахуванням елементів зони 

концентрації напружень; крива 4 відповідає значенням критерію SEPC і 

максимальним значенням критерію SERR для вузлових і елементних рішень 

отриманих для СЕМ гермопроходки створеної з використанням СЕ SOLID186 

без урахування елементів зони концентрації напружень; крива 5 відповідає 

значенням критерію SEPC і максимальним значенням критерію SERR для 

вузлових і елементних рішень отриманих для СЕМ гермопроходки створеної з 

використанням СЕ SOLID187 з урахуванням елементів зони концентрації 

напружень; крива 6 відповідає значенням критерію SEPC і максимальним 

значенням критерію SERR для вузлових і елементних рішень отриманих для 

СЕМ гермопроходки створеної з використанням СЕ SOLID187 без урахування 

елементів зони концентрації напружень. 

Аналіз результатів, представлених на рис. 2.23, показав, що для всіх 

типів, які використовуються в роботі, СЕ в розглянутому діапазоні розмірів 

елементів, спостерігається чітка залежність між розміром елемента і критеріями 

SERR і SEPC доступними в інструментарії Error Estimation. Для СЕМ 

гермопроходки створеної з використанням кінцевого елемента SOLID185 

значення критерію SEPC у всьому діапазоні розглянутих в роботі розмірів 

елементів для СЕМ гермопроходки з урахуванням і без урахування елементів 

зони концентрації напружень відрізняються несуттєво. Для скінченних 

елементів SOLID186 і SOLID187 в діапазоні розмірів елементів 15 - 20 мм і 

менше значення критерію SEPC для СЕМ гермопроходки без урахування 

елементів зони концентрації напружень нижче в 2 - 2,5 рази в порівнянні зі 

значеннями, отриманими для СЕМ гермопроходки з урахуванням елементів 

зони концентрації напруг. 

Згідно з результатами, представленими на рис. 2.17, 2.21 і 2.22 можна 

зробити висновок, що для розглянутих в роботі користувальницьких критеріїв 

оцінки точності побудови СЕМ 
1  та 3  чітка залежність даних критеріїв від 

типу і розміру межі кінцевого елемента простежується тільки для СЕМ 

гермопроходки без урахування елементів зони концентрації напружень. 
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Найменші значення критеріїв SEPC, 
1  та 3  для СЕМ спостерігаються 

для СЕМ гермопроходки виконаної з використанням СЕ SOLID186 з розмірами 

елементів менше 15 - 20 мм. 

Для зменшення впливу зон концентрації напружень на якість отриманих 

результатів для СЕМ герметичній проходки в цілому, в роботі виконано 

розрахунок ділянки гермопроходки з доопрацьованій зоною стикування 

трубопроводу і склянки кріплення гермопроходки. У вихідну СЕМ 

гермопроходки додана зона у вигляді фаски розміром 20×20 мм що імітує 

матеріал кругового зварного шва (рис. 2.24). Розглянуто два розрахункових 

випадку для СЕМ гермопроходкі створеної з використанням СЕ SOLID186 і 

розмірами елементів 5 і 10 мм. 

 

 

 

Рис. 2.24 - Геометричні параметри і СЕ сітка доопрацьованою зоною 

стикування трубопроводу і стакану кріплення гермопроходки 

скінченно-елементна модель 

доопрацьованої зони стикування 

трубопроводу і стакану кріплення 

гермопроходки 
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На рис. 2.25 показаний характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в 

вузлах і елементах СЕМ герметичній проходки з доопрацьованою зоною 

стикування трубопроводу і стакану кріплення для розміру елементів 5 мм. 

 

  

а) б) 

 

Рис. 2.25 - Характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах СЕМ герметичній проходки з доопрацьованій зоною стикування 

трубопроводу і стакану кріплення: 

а) - значення в вузлах СЕМ гермопроходкі з розміром елементів 5 мм; 

б) - значення в елементах СЕМ гермопроходкі з розміром елементів 5 мм 

 

На рис. 2.26 показаний характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в 

вузлах і елементах СЕМ герметичній проходки з доопрацьованій зоною 

стикування трубопроводу і стакану кріплення для розміру елементів 10 мм. 
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а) б) 

Рис. 2.26 - Характер розподілу еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах СЕМ герметичній проходки з доопрацьованій зоною стикування 

трубопроводу і стакану кріплення: 

а) - значення в вузлах СЕМ гермопроходкі з розміром елементів 10 мм; 

б) - значення в елементах СЕМ гермопроходкі з розміром елементів 10 мм 

 

Значення критеріїв SEPC, 
1  и 3  для скінченно-елементної моделі 

герметичній проходки з доопрацьованій зоною стикування трубопроводу і 

стакану кріплення і розміром скінченних елементів 5 мм склали: 
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Значення критеріїв SEPC, 
1  и 3  для скінченно-елементної моделі 

герметичній проходки з доопрацьованій зоною стикування трубопроводу і 

стакану кріплення і розміром скінченних елементів 10 мм склали: 

 

SEPC(10)=1,1544%; 
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Отримані значення критеріїв SEPC, 
1

  та 
3

  для скінченно-елементної 

моделі герметичній проходки з доопрацьованою зоною стикування 

трубопроводу і стакану кріплення і розмірами скінченних елементів 5 і 10 мм 

не перевищують 1,5%, що вказує на те, що доопрацювання скінченно-

елементної моделі досліджуваної гермопроходкі, особливо в локальних зонах 

концентрації напружень, при проведенні статичного аналізу гермопроходки, 

згідно з розробленою розрахункової схемою, істотно підвищує якість 

одержуваних результатів для моделі в цілому. 

Виконаємо порівняльний аналіз напружено-деформованого стану 

скінченно-елементної моделі регулярної зони трубопроводу досліджуваної 

гермопроходки (Рис. 2.9) для різних типів і розмірів скінченних елементів з 

характеристиками напружено-деформованого стану, отриманими при 

аналітичному рішенні [23, 24] для товстостінної труби, рівномірно 

навантаженої внутрішнім тиском. 

На рис. 2.27 - 2.29 показаний характер розподілу значень радіальних 

напружень в вузлах і елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної 

СЕМ гермопроходки для розглянутих в роботі типів скінченних елементів і 

розмірів скінченихх елементів 2,5; 10; 100 мм. 
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На рис. 2.30 - 2.32 показаний характер розподілу значень окружних 

напружень в вузлах і елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної 

СЕМ гермопроходки для розглянутих в роботі типів скінченних елементів і 

розмірів скінченихх елементів 2,5; 10; 100 мм. 

На рис. 2.33 - 2.35 показаний характер розподілу значень еквівалентних 

напруг Мізеса в вузлах і елементах регулярної зони трубопроводу 

досліджуваної СЕМ гермопроходки для розглянутих в роботі типів скінченних 

елементів і розмірів скінченихх елементів 2,5; 10; 100 мм. 

 

  

а) б) 

 

Рис. 2.27 - Характер розподілу значень радіальних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID185 з розміром грані 2,5 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 
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а) б) 

Рис. 2.28 - Характер розподілу значень радіальних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID186 з розміром грані 10 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 

 

  

а) б) 

Рис. 2.29 - Характер розподілу значень радіальних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID187 з розміром грані 100 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 
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а) б) 

Рис. 2.30 - Характер розподілу значень окружних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID185 з розміром грані 2,5 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 

 

  

а) б) 

Рис. 2.31 - Характер розподілу значень окружних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID186 з розміром грані 10 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 
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а) б) 

Рис. 2.32 - Характер розподілу значень окружних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID187 з розміром грані 100 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 

 

  

а) б) 

Рис. 2.33 - Характер розподілу значень еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID185 з розміром грані 2,5 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 
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а) б) 

Рис. 2.34 - Характер розподілу значень еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID186 з розміром грані 10 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 

 

  

а) б) 

Рис. 2.35 - Характер розподілу значень еквівалентних напруг Мізеса в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі 

для СЕ SOLID187 з розміром грані 100 мм: 

а) – значення у вузлах; б) – значення в елементах 
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На рис. 2.36 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

розкид значень радіальних і окружних напружень, еквівалентних напружень 

обчислених відповідно до третьої теорії міцності (тобто до критеріїв 

найбільших дотичних напружень), а також значень радіальних переміщення по 

товщини регулярної ділянки трубопроводу щодо значень даних параметрів 

визначених за аналітичним залежностям (2.17), (2.18) , (2.19) і (2.20) відповідно. 

 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рис. 2.36 - Вплив типу скінченного елемента і його розмірів на розкид значень 

характеристик НДС по товщині трубопроводу регулярного ділянки: 
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а) - значення радіальних напружень в вузлах СЕМ гермопроходки; 

б) - значення окружних напружень в вузлах СЕМ гермопроходки; 

в) - значення еквівалентних напружень Мізеса обчислених відповідно до 

третьої теорії міцності у вузлах СЕМ гермопроходки; 

г) - значення радіальних переміщень у вузлах СЕМ гермопроходки. 

 

Для оцінки якості отриманих результатів в регулярній зоні трубопроводу 

гермопроходкі, в роботі розглядаються як максимальні, так і мінімальні 

значення характеристик НДС. 

На рис. 2.37 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

мінімальні і максимальні значення радіальних напружень в вузлах і елементах 

регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі. 

На рис. 2.38 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

мінімальні і максимальні значення окружних напружень в вузлах і елементах 

регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі. 

На рис. 2.39 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів у 

мінімальні і максимальні значення еквівалентних напружень Мізеса в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі. 

На рис. 2.40 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

мінімальні і максимальні значення еквівалентних напружень обчислених 

відповідно до третьої теорії міцності, а також на значення радіальних 

переміщень ділянки труби в вузлах регулярної зони трубопроводу 

досліджуваної СЕМ гермопроходкі. 
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а) б) 

Рис. 2.37 - Вплив типу скінченного елемента і його розмірів на значення 

радіальних напружень у вузлах і елементах регулярної зони трубопроводу 

досліджуваної СЕМ гермопроходкі: 

а – мінімальні значення радіальних напружень в вузлах і елементах; 

б – максимальні значення радіальних напружень в вузлах і елементах 

 

  

а) б) 

Рис. 2.38 - Вплив типу скінченного елемента і його розмірів на значення 

окружних напружень у вузлах і елементах регулярної зони трубопроводу 

досліджуваної СЕМ гермопроходкі: 

а – мінімальні значення радіальних напружень в вузлах і елементах; 

б – максимальні значення радіальних напружень в вузлах і елементах 
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а) б) 

Рис. 2.39 - Вплив типу скінченного елемента і його розмірів на значення 

еквівалентних напружень Мізеса у вузлах і елементах регулярної зони 

трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі: 

а – мінімальні значення радіальних напружень в вузлах і елементах; 

б – максимальні значення радіальних напружень в вузлах і елементах 

 

На рис. 2.37 - 2.39 крива 1 відповідає значенням досліджуваного 

параметра в вузлах регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, 

створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 2 відповідає значенням 

досліджуваного параметра в елементах регулярної зони трубопроводу СЕМ 

гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 3 відповідає 

значенням досліджуваного параметра в вузлах регулярної зони трубопроводу 

СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID186; крива 4 

відповідає значенням досліджуваного параметра в елементах регулярної зони 

трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

крива 5 відповідає значенням досліджуваного параметра в вузлах регулярної 

зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ 

SOLID187; крива 6 відповідає значенням досліджуваного параметра в 

елементах регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з 

використанням СЕ SOLID187; крива 7 відповідає значенням досліджуваного 

параметра обчислених по аналітичним залежностям. 
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а) б) 

Рис. 2.40 - Вплив типу скінченного елемента і його розмірів на мінімальні і 

максимальні значення еквівалентних напружень обчислених по третій теорії 

міцності, а також значення радіальних переміщень ділянки труби в вузлах 

регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки: 

а - значення еквівалентних напружень обчислених по третій теорії міцності у 

вузлах регулярної зони трубопроводу; 

б - значення радіальних переміщень у вузлах регулярної зони трубопроводу 

 

На рис. 2.40 крива 1 відповідає максимальним значенням досліджуваного 

параметра в вузлах регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, 

створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 2 відповідає максимальним 

значенням досліджуваного параметра в вузлах регулярної зони трубопроводу 

СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID186; крива 3 

відповідає максимальним значенням досліджуваного параметра в вузлах 

регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з використанням 

СЕ SOLID187; крива 4 відповідає максимальним значенням досліджуваного 

параметра обчислених аналітично; крива 5 відповідає мінімальним значенням 

досліджуваного параметра в вузлах регулярної зони трубопроводу СЕМ 

гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 6 відповідає 

мінімальним значенням досліджуваного параметра в вузлах регулярної зони 

трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID186; 
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крива 7 відповідає мінімальним значенням досліджуваного параметра в вузлах 

регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з використанням 

СЕ SOLID187; крива 8 відповідає мінімальним значенням досліджуваного 

параметра обчислених аналітично. 

Аналіз результатів, наведених на рис. 2.36 - 2.40, показав, що найбільший 

розкид значень для досліджуваних характеристик НДС регулярного ділянки 

гермопроходки щодо значень обчислених аналітично спостерігається для 

скінченно-елементної моделі виконаної з використанням скінченного елемента 

SOLID185. При аналізі мінімальних і максимальних значень радіальних і 

окружних напружень, еквівалентних напружень визначаються відповідно до 

третьої теорії міцності, а також еквівалентних напружень Мізеса видно, що 

отримані значення в регулярній зоні трубопроводу СЕМ гермопроходки при 

використанні скінченного елемента SOLID185 c розміром ребра більше 5 мм 

занижені в порівнянні з визначеними за аналітичним залежностям значеннями. 

Використання елементів другого порядку, таких як SOLID186 і SOLID187, 

дозволяє досягти збіжності одержуваного результату до аналітично 

обчисленими значеннями при розмірі елемента 15 мм і нижче. У той же час 

варто відзначити, що для елемента SOLID187, в порівнянні з елементами 

SOLID185 і SOLID186, навіть при зменшенні розміру елемента спостерігається 

розбіжність між значеннями максимальних напружень, одержуваних у вузлах і 

елементах в регулярній зоні трубопроводу СЕМ гермопроходки. 

Для всіх типів, розглянутих в роботі, скінчеих елементів в 

досліджуваному діапазоні розмірів на підставі отриманих в вузлах і елементах 

значень характеристик НДС для елементів регулярної зони скінченно-

елементної моделі гермопроходки, визначені значення критеріїв 

використовуваних для оцінки якості дискретизації регулярної зони 

трубопроводу. 

На рис. 2.41 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

значення критерію 
2

 , обчислені за формулою (2.14) для отриманих в 
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результаті розрахунку величин радіальних напружень в вузлах і елементах 

регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки. 

На рис. 2.42 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

значення критерію 
4

 , обчислені за формулою (2.16) для отриманих в 

результаті розрахунку мінімальних значень радіальних напружень в вузлах 

регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки. 

На рис. 2.43 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

значення критеріїв 
1

  та 
2

 , обчислених відповідно за формулами (2.13) і (2.14) 

для отриманих в результаті розрахунку величин окружних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки. 

На ріс. 2.44 показано вплив типу скінченного елемента і його розміру на 

значення критерію 
4

 , обчислені для отриманих в результаті розрахунку 

величин окружних напружень в вузлах регулярної зони трубопроводу 

досліджуваної СЕМ гермопроходки. 

На рис. 2.45 показано вплив типу скінченного елемента і його розмірів на 

значення критерію 
4

 , обчислені для отриманих в результаті розрахунку 

величин еквівалентних напружень, які визначаються згідно з третьої теорії 

міцності, в вузлах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ 

гермопроходки. 

 

 

Рис. 2.41 - Вплив типу СЕ і його розміру на критерій 
2

 , обчислений для 

значень радіальних напружень в вузлах і елементах регулярної зони 

трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки 
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Рис. 2.42 - Вплив типу СЕ і його розмірів на критерій 
4

 , обчислений для 

мінімальних значень радіальних напружень в вузлах регулярної зони 

трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки: 

1 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID185; 

2 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

3 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID187 

 

  

а) б) 

Рис. 2.43 - Вплив типу СЕ і його розміру на критерії 
1

  та 
2

 , обчислені для 

отриманих в результаті розрахунку значень окружних напружень в вузлах і 

елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходкі: 

а) – значення критерію 
1

 ; б) – значення критерію 
2
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а) б) 

Рис. 2.44 - Вплив типу СЕ і його розміру на критерій 
4

 , обчислений для 

отриманих в результаті розрахунку значень окружних напружень в вузлах 

регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки: 

а) – критерій 
4

  для мінімальних значень окружних напружень; 

б) – критерій 
4

  для максимальних значень окружних напружень; 

1 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID185; 

2 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

3 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID187 

 

  

а) б) 

Рис. 2.45 - Вплив типу СЕ і його розміру на критерій 
4

 , обчислений для 

отриманих в результаті розрахунку значень еквівалентних напруг визначаються 

по третій теорії міцності у вузлах регулярної зони трубопроводу досліджуваної 

СЕМ гермопроходки: 
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а) – критерій 
4

  для мінімальних значень еквівалентних напруг обчислених 

відповідно до третьої теорії міцності; 

б) – критерій 
4

  для максимальних значень еквівалентних напруг обчислених 

відповідно до третьої теорії міцності; 

1 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID185; 

2 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

3 – 
4

  для СЕМ гермопроходкі, створеної з використанням СЕ SOLID187 

 

На рис. 2.41 і 2.43 крива 1 відповідає значенням досліджуваного 

параметра у вузлах регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, 

створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 2 відповідає значенням 

досліджуваного параметра в елементах регулярної зони трубопроводу СЕМ 

гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 3 відповідає 

значенням досліджуваного параметра у вузлах регулярної зони трубопроводу 

СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID186; крива 4 

відповідає значенням досліджуваного параметра в елементах регулярної зони 

трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ SOLID186; 

крива 5 відповідає значенням досліджуваного параметра у вузлах регулярної 

зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з використанням СЕ 

SOLID187; крива 6 відповідає значенням досліджуваного параметра в 

елементах регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки, створеної з 

використанням СЕ SOLID187. 

На рис. 2.46 показано вплив типу СЕ і його розміру на значення критеріїв 

1
  та 

2
 , обчислених для отриманих в результаті розрахунку величин 

еквівалентних напружень Мізеса в вузлах і елементах регулярної зони 

трубопроводу досліджуваної СЕМ гермопроходки. 
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а) б) 

Рис. 2.46 - Вплив типу кінцевого елемента і його розміру на критерії 
1

  та 
2

 , 

обчислені для отриманих в результаті розрахунку значень еквівалентних напруг 

Мізеса в вузлах і елементах регулярної зони трубопроводу досліджуваної СЕМ 

гермопроходки: 

а) – значення критерію 
1

 ; б) – значення критерію 
2

  

 

На рис. 2.46 крива 1 відповідає значенням досліджуваного параметра для 

значень в вузлах СЕМ регулярної зони трубопроводу, створеної з 

використанням СЕ SOLID185; крива 2 відповідає значенням досліджуваного 

параметра для значень в елементах СЕМ регулярної зони трубопроводу, 

створеної з використанням СЕ SOLID185; крива 3 відповідає значенням 

досліджуваного параметра для значень в вузлах СЕМ регулярної зони 

трубопроводу, створеної з використанням СЕ SOLID186; крива 4 відповідає 

значенням досліджуваного параметра для значень в елементах СЕМ регулярної 

зони трубопроводу, створеної з використанням СЕ SOLID186; крива 5 

відповідає значенням досліджуваного параметра для значень в вузлах СЕМ 

регулярної зони трубопроводу, створеної з використанням СЕ SOLID187; крива 

6 відповідає значенням досліджуваного параметра для значень в елементах 

СЕМ регулярної зони трубопроводу, створеної з використанням СЕ SOLID187. 

Вплив типу СЕ і його розмірів на значення критерію SEPC для СЕМ 

гермопроходки з урахуванням і без урахування елементів зони концентрації 
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напружень, а також для СЕ розглянутого в роботі регулярного ділянки 

трубопроводу СЕМ гермопроходки, показано на рис. 2.47. 

 

 

 

Рис. 2.47 - Вплив типу СЕ і його розмірів на значення критерію SEPC для СЕМ 

гермопроходки з урахуванням і без урахування елементів зони сингулярності, а 

також для СЕ регулярного ділянки трубопроводу 

 

На рис. 2.47 крива 1 відповідає значенням критерію SEPC для СЕМ 

гермопроходки з урахуванням елементів зони концентрації напружень, 

виконаної з використанням СЕ SOLID185; крива 2 відповідає значенням 

критерію SEPC для СЕМ гермопроходки з урахуванням елементів зони 

концентрації напружень, виконаної з використанням СЕ SOLID186; крива 3 

відповідає значенням критерію SEPC для СЕМ гермопроходки з урахуванням 

елементів зони концентрації напружень, виконаної з використанням СЕ 

SOLID187; крива 4 відповідає значенням критерію SEPC для СЕМ 

гермопроходки без урахування елементів зони концентрації напружень, 

виконаної з використанням СЕ SOLID185; крива 5 відповідає значенням 

критерію SEPC для СЕМ гермопроходки без урахування елементів зони 

концентрації напружень, виконаної з використанням СЕ SOLID186; крива 6 
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відповідає значенням критерію SEPC для СЕМ гермопроходки без урахування 

елементів зони концентрації напружень, виконаної з використанням СЕ 

SOLID187; крива 7 відповідає значенням критерію SEPC для скінченних 

елементів регулярного ділянки трубопроводу СЕМ гермопроходки, виконаної з 

використанням СЕ SOLID185; крива 8 відповідає значенням критерію SEPC для 

СЕ регулярного ділянки трубопроводу СЕМ гермопроходки, виконаної з 

використанням СЕ SOLID186; крива 9 відповідає значенням критерію SEPC для 

скінченних елементів регулярного ділянки трубопроводу СЕМ гермопроходки, 

виконаної з використанням СЕ SOLID187. 

Як видно з рис. 2.47, значення критерію SEPC для всіх типів, які 

використовуються в роботі, СЕ в розглянутому діапазоні розмірів елементів для 

СЕ регулярної зони трубопроводу СЕМ гермопроходки менше ніж значення 

даного критерію отримані для СЕМ герметичної проходки з урахуванням і без 

урахування елементів зони концентрації напружень. Результати, наведені на 

рис. 2.45 добре відображають вплив типу СЕ і його розмірів для різних наборів 

СЕ на якість дискретизації СЕМ гермопроходки. 

Згідно з результатами, наведеними на рис. 2.41 і 2.42 можна зробити 

висновок, що в діапазоні розмірів СЕ від 5 до 25 мм використання СЕ 

SOLID186 і SOLID187 для побудови СЕМ гермопроходки забезпечує 

необхідний ступінь точності одержуваних значень радіальних напружень в 

даній регулярної зоні. Для даних елементів в зазначеному діапазоні розмірів 

значення критерію не перевищують допустимих 7% і значення критерію - 5%, 

як для результатів, одержуваних у вузлах скінченно-елементної моделі, так і 

для результатів, одержуваних в елементах. При використанні для побудови 

СЕМ гермопроходки кінцевим елементом SOLID185, значення критеріїв і для 

одержуваних величин радіальних напружень не перевищують рекомендованих 

граничних значень тільки для скінченних елементів з розміром ребра від 5 мм і 

менше. 

Для значень окружних напружень величини критеріїв і не перевищують 

рекомендованих допускаються кордонів для СЕМ регулярного ділянки 
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гермопроходки виконаної з розмірами елементів 50 мм і менше (див. Рис. 2.43) 

для всіх типів СЕ розглянутих в роботі. Похибка обчислень мінімальних і 

максимальних значень окружних напружень по відношенню до аналітично 

обчисленими значеннями для всіх типів використовуваних скінченних елементів з 

розмірами ребра елемента до 50 мм не перевищує допустимих 5% (див. Рис. 2.44). 

Аналіз отриманих результатів, представлених на рис. 2.45 показав, що 

похибка обчислення значень критерію для еквівалентних напружень, 

обчислених по третій теорії міцності, в вузлах регулярної зони трубопроводу 

досліджуваної СЕМ гермопроходки виконаної з використанням скінченних 

елементів SOLID186 і SOLID187 в діапазоні розмірів елементів до 50 мм не 

перевищує рекомендованих допустимих значень. Для скінченного елемента 

SOLID185 критерій для елементів з розміром ребра менше 15 мм. 

Згідно з результатами, наведеними на рис. 2.46 можна зробити висновок, що 

в діапазоні розмірів скінченних елементів від 5 до 50 мм значення критеріїв 
1

  та 

2
  не перевищують 7% як для результатів, отриманих у вузлах скінченно-

елементної моделі, так і для результатів, отриманих в елементах. Для скінченно-

елементної моделі виконаної з використання СЕ SOLID185 з розмірами елементів 

менше 25 мм значення критеріїв 
1

  та 
2

  не перевищує допустимих 5 - 7%. 

У діапазоні розмірів елементів від 50 мм і менше для всіх типів, 

розглянутих в роботі, скінченних елементів спостерігається чітка залежність 

критеріїв 
1

  та 
2

  (див. Рис. 2.41, 2.43, 2.46) від розміру скінченного елемента 

для значень радіальних і окружних напружень, еквівалентних напружень 

обчислених відповідно до третьої теорії міцності, а також значень 

еквівалентних напруг Мізесса одержуваних в регулярному ділянці 

трубопроводу. Для критерію 
4

  чітка залежність простежується тільки для 

скінченних елементів SOLID186 і SOLID187. Для скінченного елемента 

SOLID185 винятком є залежність критерію 
4

  для значень розрахунку значень 

окружних напружень в вузлах регулярної зони трубопроводу досліджуваної 

СЕМ гермопроходки [14, 15, 31, 32]. 
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2.3 Порівняльний розрахунок модельного рішення 

 

Використання методу скінченних елементів в інженерних розрахунках 

майже завжди вносить деякі спрощення по відношенню до реального об’єкта. 

Оскільки метод скінченних елементів є чисельним методом, то точність 

одержуваних результатів залежить від типу та розмірів скінченних елементів. 

При застосуванні сучасних інженерних програмних пакетів для 

вирішення метрологічних задач (моделювання вимірювальних процесів, 

розрахунки характеристик складових частин національних еталонів) важливим 

елементом є достовірність отриманих результатів, погодження отриманих 

результатів з результатами, які отримані аналітичним розрахунком із 

застосуванням аналітичних рівнянь (точним рішенням). 

Успіхи в наукових дослідженнях, проєктуванні чи розробці нових 

промислових технологій не можливі без використання сучасного програмного 

забезпечення та комп’ютерних технологій. Використання систем скінченно-

елементного аналізу уможливлює дослідження об'єктів без створення їх 

матеріального прототипу, шляхом створення і рішення адекватної 

математичної моделі. Модельні розрахунки дозволяють зменшити період 

створення продукції, матеріальні витрати і оптимізувати конструкцію 

відповідно до бажаних вимог. 

У зв'язку з тим, що використання методу скінченних елементів майже 

завжди вносить деякі спрощення по відношенню до реального об’єкта, 

вирішальним етапом аналізу є саме етап визначення необхідних спрощень при 

побудові моделі, вирішенні і обробці результатів [33]. Використання моделей з 

великою сіткою в загальному випадку дає результати, занижені на 20 - 40% в 

порівнянні з дійсними значеннями [34]. Зменшення розмірів елемента до 

прийнятного рівня забезпечує потрібну деталізацію розрахункової моделі і 

отримання достовірних та точних результатів. Однак використання скінченних 

елементів більш високого порядку [35] і зменшення довжини межі елемента не 

завжди призводить до збільшення точності одержуваних результатів, а в деяких 
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випадках є нераціональним. Крім того, розбіжність натурних та/або 

лабораторних випробувань з результатами, отриманими на програмах 

скінченно-елементного аналізу пояснюється похибками експерименту, тобто 

неточність датчиків, розмірів і т.д. 

На підстаів аналізу комп’ютерних розрахунків гермопроходки маємо 

висновок щодо найбільш оптимального розміру ребра скінченних елементів 

SOLID 185, SOLID 186 та SOLID 187. Проаналізувавши достатьню кількість 

розмірів 2,5 мм, 5 мм, 7,5 мм, 10 мм, 15 мм, 25 мм, 50 мм та 100 мм обераємо 

для подальшого аналізу скінчені елементи з розміром ребра 25 мм (рис. 2.36 

а-г). Оскільки саме цій розмір забезпечує найменше відхилення результату 

комп’ютерного моделювання від результату отриманого за допомогою 

формул (2.17 – 2.20). застосовуючи тіж самі формули, визначимо тип 

скінченного елемента, який забезпечує найменшу відмінність отриманного 

комп’ютерного розрахунку від аналітичних рішень. Порівняння результатів 

наведено у табл. 2.5 – 2.7. 

 

Таблиця 2.4 – Порівняння рішень для окружних напружень 

Тип скінченного 

елемента 

Аналітичне 

рішення, МПА 

Програмне 

рішення, МПа 
δ, % 

SOLID 185 

87,4467 

87,5656 0,135 

SOLID 186 89,4488 2,289 

SOLID 187 89,0545 1,838 

 

Таблиця 2.5 – Порівняння рішень для радіальних напружень 

Тип скінченного 

елемента 

Аналітичне 

рішення, МПА 

Програмне 

рішення, МПа 
δ, % 

SOLID 185 

81,275 

81,365 0,110 

SOLID 186 82,276 1,231 

SOLID 187 82,118 1,037 
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Таблиця 2.6 – Порівняння рішень для еквівалентних напружень 

Тип скінченного 

елемента 

Аналітичне 

рішення, МПА 

Програмне 

рішення, МПа 
δ, % 

SOLID 185 

6,1717 

6,2006 0,468 

SOLID 186 7,1728 16,220 

SOLID 187 6,9365 12,390 

 

Таблиця 2.7 – Порівняння рішень для радіальних переміщень 

Тип скінченного 

елемента 

Аналітичне 

рішення, мм 

Програмне 

рішення, мм 
δ, % 

SOLID 185 

0,052763 

0,052737 0,049 

SOLID 186 0,052783 0,038 

SOLID 187 0,052755 0,015 

 

За результатами досліджень, запропоновано для подальших розрахунків, 

пов’язаних з елементами тепломеханічного обладнання, застосовувати скінчений 

елемент SOLID185, оскільки максимальні різниця модельних розрахунків 

радіальних напружень і переміщень, у порівнянні з аналітичним розрахунком, не 

перевищує 0,5 % (0,468 % відповідно до табл. 2.4). 

Таким же чином порівняємо результати визначення прогину Н двотаврової 

балки рис. 2.48. 
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Рис. 2.48 – Схема прогину двотаврової балки 
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Аналітичне рішення отримаємо за класичною формулою (2.21) [22]: 
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H , мм                                   (2.21) 

 

де Р – тиск на вільному кінці балки; l – загальна довжина балки;  

E – модуль упругості матеріалу; J – момент інерції поперечного перетину 

балки; a – довжина балки без навантаження. 

Аналітичний розрахунок за формулою (2.21) визначає H = -8,505 мм. 

Виконаєми комп’ютерні розрахунки з використанням різних типів скінченних 

елементів. Результати розрахунку наведено у табл. 2.8.  

 

Таблица 2.8 – Компьютерні розрахунки прогину двотаврової балки 

Тип скінченного 

елемента 
SOLID 185  SOLID 186  SOLID 187  

1 2 3 4 5 6 7 

Довжина ребра, 

мм  
10 2,5 10 2,5 10 2,5 

Кількість 

елементів  
367 17890 42 3688 42 2688 

Кількість вузлів  838 28538 132 3825 412 14065 

Тиск, Р, МПа  350 

Максимальні 

еквівалентні 

напруження, 

SEQVMAX, МПа  

665,14 701,40 596,17 684,05 632,32 630,42 

Переміщення 

UYMAX, мм  
-8,441 -8,463 -8,449 -8,456 -8,410 -8,462 

 

Порівняння аналітичних результатів та результатів отриманих 

розрахунковим комплексом наведено у табл. 2.9. 
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Таблица 2.9 – Порівняння отриманих рішень 

Тип скінченного 

елемента  
Аналітичне 

рішення, мм  

Програмне 

рішення, мм  
δ, %  

SOLID 185 

8,505 

8,463 0,493 

SOLID 186 8,456 0,576 

SOLID 187 8,462 0,505 

 

За результатами отриманих рішень робимо висновок щодо вибору типу 

скінченного елемента (SOLID 185). Крім того, різниця модельних розрахунків, 

у порівнянні з аналітичним розрахунком, не перевищують 1,0%, для обраного 

елемента становить 0,493 %, а прогин балки дорівнює 8,463 мм. 

Існуючі сучасні композитні матеріали для енергозберігаючих будівельних 

технологій, багатошарові структури та технології адитивного виробництва 

вимагають дослідження температурного розподілу при різних експлуатаційних 

режимах у реальному часі. 

Одним з напрямків поглибленого дослідження температурного розподілу 

у багатошаровій структурі є вивчення термоструктурної реакції сопел та 

друкуючих елементів сучасних 3-D принтерів. Діапазон температур адитивного 

виробництва – від 2000С до 31500С [36, 37]. Великий практичний інтерес 

викликають технології 3-D друку енергозберігаючих будівельних конструкцій 

зі складною геометричною конфігурацією та змінною фізичною структурою. 

Крім того, при проведенні робіт з дослідження та вдосконалення існуючих 

калібраторів температури та блоків термостатування реперних температурних 

точок, важливим є отримання температурних розподілів та чисельних значень 

розподілу температурного поля уздовж захисного та термостатуючого корпусу. 

Отримання розрахункових значень дозволяють проводити роботи зі зменшення 

собівартості національних еталонів та зменшення енерговитрат на підтримання 

робочого режиму калібратора температури та/або національних еталонів в 

галузі термометрії. 
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В якості прикладу, для підтвердження достовірності отриманих 

результатів для температурної задачі, виконаних із застосуванням академічної 

версії розрахункового комплексу, проведемо аналітичні розрахунки 

багатошарової стінки блоку термостатування з використанням аналітичного 

методу матричної алгебри. Зовнішній вигляд блоків термостатування реперних 

температурних точок надано на рис. 2.49 

 

 

Рис. 2.49 - Блоки термостатування реперних температурних точок 

 

Розглянемо температурний розподіл та проведемо моделювання 

температурного поля для розповсюджених термозберігаючих матеріалів. 

Перший шар складається з 5 см ізоляційного муллит кремнеземистого 

волокнистого матеріалу МКРП-340 [38], який має теплопровідність  

k = 0,62 Вт/м·К. Другий шар виконаний з 10 см азбестової плити з 

теплопровідністю k = 0,074 Вт/м·K. Зовнішній шар, це 5 см шар цегли з 

теплопровідністю k =0,72 Вт/м·К. 

Відповідно до вимог калібрування температурних блоків [39], розглянемо 

приклад з наступними значеннями температури блоку термостатування 

реперної точки цинку: температура внутрішньої стінки становить Tsurface = 

692,677 К (419,527 С0 ), а зовнішнє повітря має Tfluid = 303,15 К (30 С0 ) з 

коефіцієнтом конвекції h = 40 Вт/м2·K. Визначимо розподіл температури 

уздовж тришарової стінки. 

Для скінченно-елементного опису процесу розподілу температури, рівняння 

має вигляд [40, 41]: 
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        ,' QTKTC       (2.22) 

 

де   C  - матриця питомих теплоємностей; 

 'T  - вектор похідної за часом температури у вузлі; 

 K  - матриця ефективної теплопровідності; 

 T  - вектор вузлових температур; 

 Q  - вектор ефективного теплового потоку в вузлі. 

 

У лінійному сталому процесі теплопередачі відсутній вплив “теплових” мас 

(питомих теплоємностей) і не враховується залежність теплофізичних 

властивостей матеріалу від температури. Похідна температури по часу  'T  

дорівнює нулю, а коефіцієнти матриці ефективної теплопровідності постійні. В 

цьому випадку рівняння (2.22) приводиться до вигляду [40, 41]: 

 

     ,QTK        (2.23) 

 

Склад та розрахункові зони тришарової стінки надано на рис. 2.50. 
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Рис. 2.50 - Властивості тришарової стінки та розрахункові зони 

(в точках 1, 2, 3, 4 визначаються температури Т1, Т2, Т3, Т4, відповідно). 



149 
 

Розподіл температури уздовж стінки визначається рівнянням [40-43]: 

 

0
2

2


dX

Td
kA ,      (2.24) 

 

де k – коефіцієнт теплопровідності, А – площа поперечного перерізу, м2, X – 

напрямок розподілу температурного впливу Т та піддається граничним умовам: 

 

Т1= 692,677 К та  fcmX
TThA

dX

dT
kA 

 420
 для стінки з загальною товщиною 20 см. 

 

У загальному випадку температурний розподіл для окремих точок i та i+1 

визначається відповідно до рівнянь [40, 41]: 
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Для подальшого вирішення задачі, згідно з [40, 41] запишемо рівняння 

(2.25) у матричній формі: 
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Таким чином, матриця теплопровідності K для окремої точки (від (1) до 

(4)) стінки має вигляд: 
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Глобальна матриця теплопровідності записується, як рівняння [40, 41]: 
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       321
KKKK

G
 .    (2.28) 

 

Таким чином, виконуючи розрахунки для елементів стінки, враховуємо 

матриці температур. Виконаємо розрахунки для кожного окремого елемента 

стінки. Маємо, для елемента (1): 
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Відповідна матриця теплового навантаження для елемента (1) між 

точками 1 та 2 має вигляд: 
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Для елемента (2) маємо: 
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Для елемента (3) врахуємо граничні умови у вузлі 4, маємо: 
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Поєднуючи матриці теплопровідності, відповідно до (2.25), маємо 

глобальну матрицю теплопровідності для трьохшарової стіни: 
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Відповідна глобальна матриця теплового потоку має вид: 
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Застосовуючи граничні умови на стінці з Tsurface = 692.677 К, ми 

отримуємо: 
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вирішуючи систему лінійних рівнянь для температурної матриці: 
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Використовуючи методи Гауса, маємо наступний результат: 
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   (2.28) 

 

Вирішимо задачу температурного розподілу за допомогою 

розрахункового комплексу та порівняємо отримані результати. Моделювання 

процесу температурного розподілу виконано методом скінченних елементів в 

академічній версії програмного продукту ANSYS Academic, який доступний 

для безкоштовного користування на вебсайті [44]. Відповідно до наданої 

температурної задачі, було написано програмний файл на мові APDL. 

Використано скінченні елементи типу LINK 33 та LINK 34. До кожного з трьох 

шарів стінки прописано відповідні теплоємності та коефіцієнт конвективного 

теплообміну для зовнішнього шару. 

Фрагмент APDL файлу надано а рисунку 2.51 [45]. 

 

 

 

Рис. 2.51 - Фрагмент APDL файлу 

 

Після активування вирішення температурної задачі, користуючись 

елементами графічного інтерфейсу користувача: Solution – Solve – Current LS, 

звертаємось до модуля після процесорної обробки та отримуємо температурні 
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значення у питомих вузлах багатошарової стінки: Genral Postproc – List Results 

– Nodal Solution (див. рис. 2.52). 
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Рис. 2.52 - Вузлові температури багатошарової стінки (розмірність Кельвіни) 

 

Для більш зручного сприйняття отриманих значень, виконаємо 

розрахунки зі значенням температури у градусах шкали Цельсія. 
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Рис. 2.53 - Вузлові температури багатошарової стінки (розмірність Цельсії) 

 

Значення вузлових температур багатошарової стінки отримані методами 

Гауса (2.28) та моделюванням у ANSYS Academic (рис. 2.52 та рис. 2.53) 

співпадають. 

Для підтвердження достовірності отриманих результатів, та відповідно до 

аналітичних формулювань [40, 41], розглянемо температури у розрахункових 

вузлах. Загалом, для задачі теплопередачі в стаціонарних умовах повинно бути 
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виконано умову збереження енергії, тобто тепловитрати крізь кожен шар 

багатошарової стіни повинні бути однаковими. Крім того, втрати тепла від 

останнього шару повинні дорівнювати течії, що виділяється навколишнім 

повітрям. Для зручності використаємо розрахункові дані у Цельсіях. Таким 

чином, для випадку трьох шарів та чотирьох вузлів маємо [40, 41]: 

 

,4321 QQQQ   де 
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нарешті, теплопередача потоку визначається як: 

 

  2,2553038,3614044  TAhQ  Вт. 

 

Отримані однакові значення тепловитрат підтверджують достовірність 

результатів, що отримано різними методами. 

 

 

2.4 Висновки до другого розділу 

 

2.1 Проведено порівняльний аналіз результатів розрахунків виконаних 

аналітичними методами та з використанням розрахункових комплексів 

моделювання. 
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2.2 За результатами порівняльних досліджень скінченно-елементної моделі з 

різною щільністю сітки скінченних елементів виконано оптимізацію та вибір 

розрахункового рішення за критерієм мінімальної різниці модельних рішень в 

елементах та вузлах скінченно-елементної моделі, що не перевищує 5 %. 

2.3 Досліджено точностні можливості модельних методів визначення середньо 

інтегрального показника заломлення повітря на приземних трасах. 

Встановлено, що результати обчислень градієнтним методом мають 

невизначеності 
710nu , що у 2 рази менше ніж результати отримані методом 

точкової апроксимації з використанням квадратурної формули трапецій. 

2.4 За результатами досліджень різних типів та розмірів скінченних елементів 

встановлено, що збільшення кількості скінченних елементів для побудови 

моделі герметичної проходки призводить до зростання значень відносної 

похибки значень максимальних еквівалентних напружень отриманих в 

елементах розрахункової моделі. 

2.5 Встановлено, що зростання похибки між вузловими і елементними 

рішеннями при зменшенні розміру елемента пов’язано з наявністю в моделі 

локальних зон концентрації напружень (зон різкої зміни геометрії). 

2.6 Встановлено, що при застосуванні скінченно-елементної моделі з 

елементами SOLID186 і SOLID187 в діапазоні розмірів елементів менше 15 мм, 

значення критерію похибки енергій у кожному скінченному елементі нижче в 2 

рази у порівнянні зі значеннями, отриманими для скінченно-елементної моделі 

з урахуванням елементів зони концентрації напруги. 

2.7 Досліджено вплив зменшення розміру скінченного елемента на похибку 

результату моделювання в елементах та вузлах моделі. Встановлені гранично 

допустимі відхилення геометричних параметрів елементів. 

2.8 Доведено адекватність та збіжність модельних рішень у порівнянні з 

аналітичними рішеннями у межах 1 %, а окремих модельних рішень для 

зменшених ділянок обладнання не більше 0,5%. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ТА ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕТАЛОНІВ У ГАЛУЗІ ВИМІРЮВАНЬ 

ТВЕРДОСТІ 

 

У третьому розділі досліджено запропоновану методологію застосування 

розрахункових комплексів моделювання при вирішені завдань національних 

еталонів в галузі твердометрії. 

 

3.1 Моделювання вимірювання твердості 

 

Метрологічне забезпечення єдності вимірювань в галузі твердометріїї в 

України включає відтворення одиниць твердості за шкалами Роквелла, Супер-

Роквелла, Бринеля і Викерса, зберігання та передачу цих одиниць від 

державних еталонів до вимірювальних приладів. 

Особливістю вимірів за шкалою Роквелла та Супер-Роквелла є наявність 

двох типів інденторів - сфероконічного (шкали HRA, HRC, HRD, HRN) і 

сферичного (шкали HRB, HRT, HRW, HRX та HRY). Визначення твердості 

залежить від результату вимірювання різних параметрів, таких як сила 

навантаження, діаметр сферичного індентора, радіус та кут сфероконічного 

індентора, глибина проникнення індентора, час навантаження (попереднього та 

основного). Сферичний індентор виготовляється зі сталі або карбіду 

вольфраму. Дослідження та порівняння результатів вимірювань з 

використанням сталевого та карбід вольфрамового інденторів подано у роботах 

[1–3]. З огляду на важливість дотримання однакових умов у міжнародних 

звіреннях та багаторічний досвід роботи з еталоном твердості за шкалою 

Роквелла, було виконано ці дослідження. 

Відповідно до загально-відомого визначення, твердість – це властивість 

матерілу чинити опір значній пластичній деформації при контактному 

навантаженні та проникненню до нього іншого твердого тіла. Твердість є 
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однією з основних механічних властивостей матеріалу разом з міцністю, 

пластичністю та в’язкістю. Вимірювання та моделювання процесу визначення 

твердості відноситься до контактної задачі. Для моделювання контактної задачі, 

геометрію сферичного індентора, що контактує зі зразком, відобразимо, як 

двомірну вісесиметричну модель на площині. Ця площина проходить крізь вісь 

симетрії сферичного індентора та паралельна однієї із граней зразка що 

досліджується. Таким чином, для зниження обчислювальних комп’ютерних 

ресурсів та збільшення швидкості при вирішенні контактної задачі, геометрія 

індентора та зразка виконана в площині X-Y (рис. 3.1). При цьому, вісь Y є віссю 

симетрії та віссю завдання навантаження при індентуванні. 

Для створення скінченно-елементної моделі застосовувався 4-х вузловий 

2-D скінчений елемент типу PLANE 182 (рис. 3.2 а)). Для створення контактної 

взаємодії між поверхнями двох тіл застосовувалися контактні 2-D елементи 

типу «поверхня-поверхня» CONTA 171 та TARGE 169 (Рис. 3.2 б)). Вимоги 

проведення вимірювання твердості за шкалою HRB описані в [4-6]. В фізичній 

моделі на индентор діє сила  tF , а зразок закріплено по нижній поверхні у 

всіх напрямках. Коефіцієнт тертя між зразком та індентором прийнято μ = 0,1. З 

огляду на геометричні нелінійності, щоб уникнути слабкої збіжності результату 

моделювання, при вирішенні контактної задачі застосовувався повний метод 

Ньютона-Рафсона (метод дотичних прямих), який було ураховано при 

написанні програмного алгоритму моделювання [7, 8]. 
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Рис 3.1 – Геометрична модель індентування 
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a) – PLANE 182 б) - CONTA 171 та TARGE 169 

 

Рис. 3.2 – Геометрія скінченних елемементів  

PLANE 182, CONTA 171 та TARGE 169 

 

Використовуючи вищеописані скінченні елементи створюємо сітку 

скінченних елементів для опису об'єктів досліджень. Розбиття контактної пари 

надано на рис. 3.3 a). З огляду на вісесиметричну моделі, для уяви контактну, 

пару можна представити у вигляді рис. 3.3 б) [9, 10]. 
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Рис 3.3 – Скінченно-елементна модель контактної пари 

 

Побудова сітки скінченних елементів є найбільш важливим етапом 

моделювання. Використовуючи можливості мови програмування APDL, 

задаємо розмір скінченного елемента 0,05 мм. З огляду на вісесиметрію 

досліджуваних об'єктів, можна застосувати автоматичне створення сітки. 

Автоматичне розбиття об'єктів надано на рис. 3.4 a) та 3.4 б). Беручи до уваги 
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малий розмір индентора в порівнянні з мірою твердості (розміри зразків), 

задаємо згущення сітки скінченних елементів в області контакту рис. 3.4 б). 
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Рис 3.4 – Скінченно-елементна сітка з різним згущенням 

 

Основною метою скінченно-елементного моделювання, окрім визначення 

твердості досліджуваних зразків, є визначення відмінностей між трьома 

значеннями твердості, які отримані із застосуванням сталевого, карбід-

вольфрамового і абсолютно-жорсткого інденторами. Моделювання процесу 

індентування виконано методом скінченних елементів у версії розрахункового 

комплексу ANSYS Academic, який доступний для безкоштовного користування 

на вебсайті [11]. Розрахунки виконувались зі зразками матеріалів, 

характеристики якіх відображено в таблиці 3.1 [12]. 

 

Таблиця 3.1 - Матеріали для моделювання 

Зразки Міра твердості Мідь M1 
Алюміній 

D16 

Алюміній 

В95 
Сталь 20 

Європейський аналог 
AISI 1000 Series 

Steel 

UNS 

C11000 

Aluminium 

2024-T 361 

Aluminum 

7075-T73 

AISI 1020 

Steel 

Твердість за шкалою 

Бринеля, HB 
86,0 - 500 - 130 135 143 

Твердість за шкалою 

Роквелла, HRB 
49,0 - 100 35 80 82 78 

 

Для визначення твердості матеріалу по шкалі Роквелла (HRB) в якості 

індентора застосовується сферичний індентор діаметром 1,588 мм. З метою 
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визначення впливу матеріалу індентора на невизначеність вимірювання 

твердості зразка, моделювання проводилося з трьома різними інденторами, 

механічні властивості яких подано в таблиці 3.2 [5, 12, 13]. 

 

Таблиця 3.2 - Механічні властивості інденторів 

Індентор 
Модуль Юнга, 

E, ГПа 

Коефіцієнт 

Пуассона, υ 

Сталевий сферичний індентор 203.4 0.3 

Карбід-вольфрамовий сферичний 

індентор 
633 0.22 

Абсолютно жорсткий індентор ∞ _ 

 

Згідно з класичним визначенням, вимірювання твердості виконується при 

дії попереднього та основного навантажень. На рис. 3.5 відображено графік за 

допомогою якого виконуються розрахунки значення твердості, яке отримано як 

результат моделювання процесу індентування [1, 14]. 

 

 

 

Рис 3.5 – Розрахунковий графік для контактної пари  

карбід-вольфрам та сталь 20 
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Вимірюється глибина індентування попереднього навантаження і глибина 

індентування після зняття основного навантаження. Різниця між глибинами 

індентування )()( loadinghunloadinghh   підставляється в формулу [1]: 

 

)(002,0

)(
130

mm

mmh
HRB


      (3.1). 

 

При прикладенні навантаження, під дією деформації знаходяться і 

индентор, і міра твердості (зразок металу), глибина індентування h  є сумою 

деформацій індентора INDENTERh  та міри твердості SPECIMENh , тому запишемо: 

 

INDENTERSPECIMEN hhh  .      (3.2) 

 

Для абсолютно жорсткого (не деформованого) індентора 0)( rigidhINDENTER . 

Для вивчення впливу деформації індентора на глибину вдавлення, 

прорахуємо різницю між глибиною вдавлення сталевого або карбід-вольфраму 

індентером в порівнянні з глибиною вдавлення недеформіруємого індентора, і 

врахуємо цю різницю в якості відносної глибини вдавлення h
~

 у вигляді: 

 

)()(
~

rigidhdeformablehh       (3.3) 

 

де )()()( rigidhrigidhrigidh INDENTERSPECIMEN   є глибиною індентування 

моделюємого недеформуємогое індентора, звідси: 

 

)()()( deformablehdeformablehdeformableh INDENTERSPECIMEN  .  (3.4) 

 

Таким чином )(deformableh  є глибиною індентування для сталевого або карбід-

вольфрамового інденторів. Вмкористовуючи (2) и (3) маємо: 
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INDENTERSPECIMEN hhh
~~~

 ,     (3.5) 

 

де )()(
~

rigidhdeformablehh SPECIMENSPECIMENSPECIMEN   відносна глибина втискання, 

за рахунок деформації матеріала при індентуванні сталевим або карбід 

вольфрамовими інденторами у порівняні з недеформуємим індентором, 

INDENTERh
~

 відповідає )(deformablehINDENTER , з урахуванням, що 

0)( rigidhINDENTER . Також розрахуємо різницю у відносній глибині 

індентування h
~

  для часу дії основного та попереднього навантаження як [10]: 

 

INDENTERSPECIMEN hhh
~~~

     (3.6) 

 

де )(
~

)(
~~

totalhpreloadinghh SPECIMENSPECIMENSPECIMEN  ,  

та )(
~

)(
~~

totalhpreloadinghh INDENTERINDENTERINDENTER  . 

 

Таким чином, відносне значення ΔHRB між сталевим, карбід-

вольфрамовим та абсолютно жорстким инденторами може бути розрахована 

відповідно: 

 

mm

h
HRB

002,0

~


 ,     (3.7) 

де h
~

  - мм. 

 

 

Розраховані значення твердості для різних варіантів моделювання наведено у 

таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 - Результати моделювання методом скінченних елементів 

Зразки 

Твердість 

сталевого 

індентора, 

HRB 

Твердість 

карбід-

вольфрамового 

індентора, HRB 

Твердість 

абсолютно 

жорсткого 

індентора, 

HRB 

Різниця між 

твердістю 

сталевого та 

абсолютно 

жорсткого 

інденторів, 

HRB 

Розширена 

невизна-

ченість 

результату 

вимірювань, 

HRBW 

Сталь серії 

AISI 1000 
51,965 51,908 51,778 0,187 

0,323 

Мідь UNS 

C11000 
35,804 35,652 35,551 0,253 

Алюміній 

2024-T 361 
81,013 80,955 80,834 0,179 

Алюміній 

7075-T73 
82,851 82,793 82,682 0,169 

Сталь серії 

AISI 1020  
78,371 78,342 78,215 0,156 

 

З таблиці 3.3 видно, що максимальні і мінімальні значення твердості 

розраховані для сталевого индентора і для абсолютно твердого индентора, 

відповідно. Даний ефект пояснюється більшою глибиною проникнення сталевого 

индентора в зразок за рахунок більшої деформації, як самого индентора, так і 

зразка, що підтверджено експериментально. Розраховані значення твердості 

відрізняються на значення менше, ніж розширена невизначеність за шкалою 

Роквелла HRBW для Національного еталона твердості за шкалою Роквелла [10, 

13, 14]. Даний факт дозволяє використовувати при проведенні вимірювань 

(звірень) як сталевий, так і карбід-вольфрамовий індентори за умов 

використання одного типу індентора продовж усього експерименту або 

звірення. Відповідно до процесу індентування, такі ж самі відмінності 

використання сталевого та карбід-вольфрамового існують для шкали твердості 

Супер-Роквелла. Сталевий або карбід-вольфрамовий індентори 

використовуються при вимірюваннях за шкалами HRT, HRW, HRX, HRY з 

різними значеннями попереднього та основного навантаження індентора. 

За наведеною вище методологією, але з урахуванням формули (3.3) було 

виконано моделювання та розрахунки при індентуванні різних за товщиною та 

типом металевих зразків (інструментальна сталь, мідь та алюміній) для шкалою 
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твердості Супер-Роквелла, де значення твердості вираховується відповідно до 

формули [5]: 

 

)(002,0

)(
100

mm

mmh
HRT


      (3.8) 

 

Результати наведено у табл. 3.4 та 3.5. 

 

Таблиця 3.4 - Результати моделювання методом скінченних елементів 

зразків однакової товщини 

Зразки 

Твердість за 

результатами 

вимірюваннями, 

HR30TW 

Твердість за 

результатами 

моделювання, 

HR30TW 

Різниця, 

(%) 

Міра твердості еталонна за шкалою 

Супер-Роквелла 

76,0 77,121 1,45 

Мідь UNS C11000, 10 мм 67,4 65,763 -2,42 

Алюміній 2024-T 361, 10 мм 82,3 80,483 -2,20 

Сталь серії AISI 1020, 10 мм 72,6 76,671 5,30 
 

 

Таблиця 3.5 - Результати моделювання методом скінченних елементів 

зразків різної товщини 

Зразки 

Твердість 

сталевого 

індентора, 

HR30T 

Твердість 

карбід-

вольфрамового 

індентора, 

HR30TW 

Твердість 

абсолютно 

жорсткого 

індентора, 

HR30T 

Різниця 

між 

твердістю 

сталевого 

та 

абсолютно 

жорсткого 

інденторів 

Розширена 
невизначеність 

результату 

вимірювань, 
76±6 HR30TW 

 Сталь серії AISI 1000, тільки 6 мм 

1 2 3 4 5 6 

Міра твердості 

еталонна за 

шкалою Супер-

Роквелла 

77,338 77,121 77,032 0,306 

0,715 
Товщина, мм Мідь UNS C11000 

1,5 73,362 72,859 72,747 0,615 

2,0 70,432 70,102 70,020 0,412 

10.0 65,996 65,763 65,649 0,347 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 4 5 6 

Товщина, мм Алюміній 2024-T 361 

0,715 

1,5 85,779 85,328 85,097 0,682 

2,0 83,832 83,520 83,346 0,486 

10,0 80,794 80,483 80,338 0,456 

Товщина, мм Сталь серії  ISI 1020 

1,5 81,328 80,908 80,724 0,604 

2,0 79,751 79,268 79,112 0,639 

10,0 77,019 76,671 76,496 0,523 

 

Як і при вимірюваннях за шкалою Роквелла, та відповідно до табл. 3.4 та 

3.5, максимальні і мінімальні значення твердості розраховані для сталевого 

индентора і для абсолютно твердого индентора, відповідно [9, 13]. Даний факт 

дозволяє використовувати при проведенні міжнародних звірень за шкалами 

твердості Роквелла та Супер-Роквелла, як сталевий, так і карбід-вольфрамовий 

індентори за умов використання одного типу індентора продовж усього 

експерименту або звірення. 

 

 

3.2 Дослідження та розрахунок складових бюджету невизначеності 

3.2.1 Загальні вимоги до виконання вимірювань твердості 

 

Визначення значення твердості залежить від результату вимірювань 

кількості різних параметрів, таких як маса навантажень, діаметр сферичного, 

радіус і кут сфероконическим індентора, глибина проникнення індентора, час 

прикладання навантажень. Кожна з цих величин має невизначеність, і ця 

невизначеність вносить вклад в загальну невизначеність вимірювання 

твердості. При проведенні міжнародних звірень, кожна з сторін-учасниць надає 

пілотній лабораторії бюджет невизначеності свого національного еталона. 

Під складанням бюджету невизначеності розуміється формалізований 

виклад процедури оцінювання невизначеності вимірювання. Така уніфікована 
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схема наочна, дозволяє легко перевірити процедуру обчислення невизначеності 

і порівняти її з аналогічними обчисленнями в інших лабораторіях. 

Вплив зміни будь-яких параметрів на результат вимірювання 

визначається коефіцієнтами чутливості Ncс ,........,1 , які описують, як на зміну 

вихідний величини Y , впливатимуть зміни в оцінках Nxx .,,.........1 , вхідних 

величин NXX ,.......1 . Для функції вимірювань  NXXfY ,......,1 , ic  дорівнює 

часній похідній першого порядку від f  по iX , обчисленою при 

,11 xX  ,22 xX  33 xX   та т.д. [15]. 

Згідно [16], алгоритм вимірювання твердості та передача одиниці 

твердості, повинні відповідати ISO 6508 - 1: 2005, ISO 6508 - 2: 2005, ISO 6508 - 

3: 2005 [17 - 19]. 

З огляду на нову методологію у розрахунках невизначеності 

(використання коефіцієнтів чутливості) для еталонів твердості, позначені 

наступні складові бюджету невизначеності що змінюються: 

- попереднє навантаження, 0F ; 

- загальне навантаження, F ; 

- діаметр сферичного індентора (для шкал HRB), R ; 

- кут сфероконічного индентора (для шкал HRC), m ; 

- радіус кінцевика сфероконічного индентора (для шкал HRC), R ; 

- глибина індентування, h ; 

- швидкість індентування при загальному навантаженні, fisV ; 

- час дії попереднього навантаження, pT ; 

- час дії загального навантаження, dfT ; 

- розбіжність державки индентора з віссю прикладання навантаження, d. 

Наведені величин визначають рівняння вимірювання твердості в 

неявному вигляді: 
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 dTTVhRRFFfHR dfpfism ,,,,),(,,,, ,0      (3.9) 

Співвідношення зміни виміряних значень твердості H  до вимірювання 

кожного з параметрів ix , що складають бюджет невизначеності, і 

визначається як коефіцієнт чутливості iс : 

 

i
i

x

H
с




       (3.10) 

 

Коефіцієнт чутливості є величиною, що знаходиться в межах допусків 

режимів роботи еталона. Завдання у визначенні коефіцієнтів чутливості 

зводиться до вимірювання твердості зразкових мір 1-го розряду при різних 

варіаціях складових бюджету невизначеності для кожного з діапазону 

твердості, яку відтворює еталон. 

Документ [18] регламентує: 

- допустиме відхилення попереднього навантаження F0 (до прикладання і 

після зняття додаткового завантаження F) має становити ± 2%; 

- допустиме відхилення сумарної випробувального навантаження повинна 

складати ± 1%, кожне окреме значення F знаходиться в межах цього 

допустимого відхилення. 

Відповідно до [17], час дії попереднього навантаження не повинен 

перевищувати 3 с ( 3pT с), час переходу від попереднього до основного 

навантаження повиннен бути не менше 1 с, але не більше 8 с (1 с < applyt  < 8 с), 

час дії загального навантаження dfT  має становити від 4 с ± 2 с. Глибина 

відбитка вимірюється після зняття основного навантаження, і час зчитування 

інформації про глибину відбитка (final reading stabilization time, postt ) має 

становити від 3 с до 5 с. Також важливо дотримуватися швидкість індентування 

при додатку загального навантаження - 20 мкм/с < fisV  <40 мкм/с.
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3.2.2 Підготовка мір твердості до проведення міжнародних звірень 

 

Роботи з підготовки, проведення та обробки результатів міжнародних 

звірень проводяться у відповідності до прийнятих міжнародних документів [20-

23]. Об’ектом досліджень є набір мір твердості першого розряду за шкалою 

Роквелла (рис. 3.6), який складається з п'яти мір твердості з діапазонами  

80-86 HRA, 80-100 HRBW, 20-30 HRC, 40-50 HRC, 60-70 HRC. 

 

 

 

Рис. 3.6 – Набір мір твердості за шкалою Роквелла 

 

Комплект мір твердості першого розряду (рис. 3.7) було виготовлено на 

підприємстві «Центр «МЕТ»» (Росія). 

 

 

 

Рис. 3.7 – Міра твердості першого розряду 

 

Розміри кожної міри: довжина 60 мм, ширина 40 мм, висота 6 мм. Робочу 

поверхня було розкреслено на квадрати 7×7 мм для визначення зон для 
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індентування кожним з учасників міжнародних звірень. Для кожного з п’яти 

учасників звірень було визначено 7 зон для індентування (рис. 3.8) 

 

 

 

Рис. 3.8 – Міра твердості з розкресленою поверхнею 

 

Для забезпечення рівномірного індентування по всієї площині міри 

твердості кожним з учасників міжнародних звірень, було визначено відповідні 

зони для індентування. Ці зони містили зони для визначення твердості (5 зон – 

m1, m2, m3, m4, m5), одну тестову зону (m6) та зону при помилковому 

індентуванні (m7). Для зручності візуальної орієнтації при проведенні звірень, 

кожний з учасників отримував маршрутну карту для індентувань з 

різнокольоровими зонами, відповідно до кожного з учасників (таблиця 3.6). 

 

Таблиця 3.6 – Відповідність кольору зони до учасника звірень 

Колір зони 

індентування 
Національний метрологічний інститут, країна 

Червоний ННЦ «Інститут метрології», Україна 

Жовтий РТВ, Німеччина 

Зелений КазИмМетр, Казахстан 

Блакитний БелГИМ, Білорусь 

Рожевий ЧМИ, Чеська республіка 

 

На рис. 3.9 надано кольорове визначення зон індентування. 
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Розподіл зон індентування для міри 

80-86 HRA 

 

Розподіл зон індентування для міри 

80-100 HRBW 

 

  

Розподіл зон індентування для міри 

20-30 HRC 

 

Розподіл зон індентування для міри 

40-50 HRC 

 

 

Розподіл зон індентування для міри 60-70 HRC 

 

Рис. 3.9 – Визначення зон індентування для мір твердості 

 

Результати п’яти виконаних індентувань в семи зонах (m1, m2, m3, m4, 

m5, m6 та m7) кожен з учасників міжнародних звірень конфедиційно надає 

пілотній лабораторії. Крім результатів свірень, на адресу пілотної лабораторії 

надсилається бюджет невизначеності та опис національного еталона на якому 

проводились дослідження [24]. 
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3.2.3 Вплив геометрії індентора на результат вимірювання 

 

Серед складових похибок при вимірюванні твердості, вплив геометрії 

індентора на результат вимірювання твердості займає одне з основних місць, 

поряд з точністью відтворення навантаження на індентер і мірою твердості, на 

яку і виконується індентування. 

При проведенні вимірювань твердості вищої точності, із застосуванням 

національних еталонів, важливо знати фактор впливу індентером і який внесок 

додає геометрія індентора на результат вимірюваня, викликана або неточністю 

виготовлення, або часовим зносом. Крім того, необхідно враховувати і можливе 

відхилення навантаження на індентор від вертикалі. 

Експериментальні дослідження виконувалися на державному первинному 

еталоні одиниць твердості за шкалами Роквелла і Супер-Роквелла  

(ДЕТУ 02-04-99) рис. 3.10 [25]. 

 

 

 

Рис. 3.10 – Державний первинний еталон ДЕТУ 02-04-99 

 

Діапазон сумарних навантажень відтворюваних еталоном ДЕТУ 02-04-99 

становить від 3 кгс (29,42 Н) до 150 кгс (1471 Н). Висока точність відтворених 

навантажень забезпечується гирями, які атестовані на державному первинному 
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еталоні маси (ДЕТУ 02-01-96). Переміщення і проникнення індентора 

контролюється системою, яка аттестована на Державному первинному еталоні 

одиниці довжини ДЕТУ 01-03-98. Процес вимірювання твердості 

автоматизований і контролюється блоком керування. Розширена невизначеність 

результата вимірювання для шкали твердості Роквелла становить U=0,351, для 

шкали Супер-Роквелла U=0,715 при довірчій ймовірності р=0,95. 

Відповідно до [20], алмазні кінцивники до приладів для вимірювань 

твердості по методу Роквелла є алмазний конус з кутом при вершині 1200 ± 0,50 

і радіусом закруглення 0,2 ± 0,005 мм, по методу Віккерса - чотиригранна 

алмазна пірамідка з кутом при вершині 1360 ± 0,50 між протилежними гранями. 

Дослідження геометрії індентерів виконано на растровому 

вимірювальному мікроскопі з камерою низького тиску типу РЕМ-106И. 

Технічні характеристики подано в таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Технічні характеристики РЕМ-106И 

Параметр Значення 

Роздільна здатність режимі високого вакууму, нм 4 

Роздільна здатність режимі низького вакууму, нм 6 

Діапазон збільшень, × від 15 до 300000 

Максимальний розмір об’єкта, мм 50 

Діапазон вимірювань лінійних розмірів, мкм від 0,2 до 5000 

Границі основної похибки вимірювань лінійних розмірів, 

не більше: 

• в діапазоні від 0,2 мкм до 0,8 мкм, нм 

• в діапазоні понад 0,8 мкм до 5000 мкм,% 

 

 

±40 

±4 

 

При дослідженні алмазних конусів Роквелла були отримані наступні 

значення кутів і діаметрів - табл. 3.8. 
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Таблица 3.8 – Характеристики інденторів Роквелла 

Номер індентора Кут конуса, 0 Диаметр кінцівника, мм 

945 119,637 0,2103 

1048 119,428 0,1924 

2111 120,247 0,1965 

3524 120,358 0,2096 

 

При дослідженні чотиригранних алмазних пірамідок Віккерса були 

отримані наступні значення кута- табл. 3.9. 

 

Таблица 3.9 - Характеристики інденторів Віккерса 

Номер індентора Кут пірамідки, 0 

464 136,588 

803 136,235 

1138 136,856 

12392 136,228 

 

Для визначення впливу різних геометричних параметрів на значний 

твердості матеріалу, були проведені дослідження на ДЕТУ 02-04-99 з додатком 

різних навантажень і застосуванням мір твердості першого озряду. Значення 

виміряної твердості за шкалою Роквелла і Супер-Роквелла, із застосуванням 

різних мір твердості, подано в табл. 3.10, 3.11, 3.12. 

 

Таблица 3.10 – Значення твердості для міри 31 HRC 

 Міра твердості 31 HRC 

 945 1048 2111 3524 

1 32,77 31,78 33,75 34,07 

2 32,32 31,23 33,54 33,48 

3 32,60 31,78 33,07 34,74 

4 32,48 32,91 33,28 34,43 

5 32,44 32,84 32,97 34,52 

Середне 

значення 
32,52 32,11 33,32 34,25 
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Таблица 3.11 - Значення твердості для міри 40 HRC 

 Міра твердості 40 HRC 

 945 1048 2111 3524 

1 41,39 41,13 41,51 42,63 

2 41,62 41,47 42,12 41,87 

3 41,54 41,32 41,34 42,31 

4 41,89 42,05 41,82 42,82 

5 42,18 41,62 42,31 42,25 

Середне 

значення 
41,72 41,52 41,82 42,38 

 

Таблица 3.12 - Значення твердості для міри 63 HRC 

 Міра твердості 63 HRC 

 945 1048 2111 3524 

1 63,76 63,43 64,12 65,12 

2 63,58 62,74 64,51 64,98 

3 63,67 63,06 63,44 65,02 

4 63,96 63,61 64,31 65,27 

5 63,59 63,22 64,52 65,52 

Середне 

значення 
63,71 63,21 64,18 65,18 

 

Залежність виміряної твердості від кута індентора і радіусу заокруглення 

кінцивника для різних мір твердості за шкалою Роквелла надана на рис.3.11 – 3.13. 

 

 

 

Рис.3.11 - Залежність виміряної твердості від кута індентера і радіуса 

закруглення кінцивника для міри твердості 31 HRC 

Кут індентера, 0 
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Рис. 3.12 - Залежність виміряної твердості від кута індентера і радіуса 

закруглення кінцивника для міри твердості 40 HRC 

 

 

 

Рис. 3.13 - Залежність виміряної твердості від кута індентера і радіуса 

закруглення кінцивника для міри твердості 63 HRC 

 

На рис. рис.3.11 – 3.13 видно, що більший радіус кінцивника индентора, 

як і більший кут конуса, призводять до збільшення виміряного значення 

твердості. Крім того, видно, що збільшення кута конусу вносить більший 

внесок у зміну виміряних значень твердості, ніж збільшення радіусу кінцивника 
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Значення виміряної твердості за шкалою Віккерса, із застосуванням 

різних мір твердості, подано в табл. 3.13, 3.14. 

 

Таблица 3.13 – Значення твердості для міри 378 HV 

 Мера твердости 378 HV 

 464 803 1138 12392 

1 398,541 400,683 396,786 401,892 

2 400,005 401,232 391,452 400,783 

3 397,182 400,651 396,566 401,233 

4 398,411 399,421 396,287 402,624 

5 399,581 399,783 394,591 399,947 

Середне 

значення 
398,744 400,354 395,136 401,296 

 

 

Таблица 3.14 – Значення твердості для міри 746 HV 

 Мера твердости 746 HV 

 464 803 1138 12392 

1 763,289 768,233 759,775 766,457 

2 760,579 763,711 757,812 761,238 

3 761,398 761,544 754,415 765,355 

4 762,816 763,119 756,989 766,213 

5 763,987 767,813 758,919 767,446 

Середне 

значення 
762,414 764,884 757,582 765,342 

 

Порівняємо графіки залежності твердості від кута індентера для різних 

мір твердості за шкалою Віккерса (рис.3.14 і 3.15). 
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Рис. 3.14 - Залежність виміряної твердості від кута індентера для міри 

твердості 378 HV 

 

 

 

 

Рис. 3.15 - Залежність виміряної твердості від кута індентера для міри 

твердості 746 HV 
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На рис. рис.3.14 та 3.15 видно, що більший кут кінцевика індентера 

призводить до зменшення виміряного значення твердості. Подібні дослідження 

індентером проводилися в Національній фізичній лабораторії (Великобританія, 

Теддінгтон) [26-28]. Досліджувалася залежність геометрії трьох інденторів 

Віккерса і чотирьох індентерів Роквелла. Визначалися значення твердості на 

еталонних мірах 300HV10 і 800HV10 за шкалою Віккерса і 30HRC, 63HRC за 

шкалою Роквелла. Результати цих досліджень узгоджуються з проведеними в 

ННЦ «Інститут метрології» дослідженнями. 

 

3.2.4 Дослідженя часу дії попереднього і основного навантаженя на 

результат вимірювань 

 

При аналізі результатів міжнародних звірень часто потрібно пояснювати 

причини надмірного або заниженого значення вимірюваної твердості. 

Визначення значень твердості залежить від результату вимірювання великої 

кількості різних параметрів, наприклад, навантаження, радіуса і кута 

сфероконічного індентор, глибини проникнення індентора, тривалісті 

попереднього та загального навантаження. Алгоритм вимірювання мір 

твердості, які використовуються для передачі одиниці твердості повинен 

відповідати [17 - 19]. Виконаємо дослідження впливу коефіцієнта чутливості на 

час прикладення попереднього та основного навантажень на розширену 

невизначеність результату вимірювань.  

Згідно [19], тривалість попереднього навантаження не повинна 

перевищувати час дії більше ніж 3 с (Tp < 3 с), перехід від попереднього 

навантаження до основного повинно бути не менше 1 с, але не більше 8 с  

(1 с < tapply < 8 с), тривалість загальної сили при виконанні вимірювань Tdf має 

бути у межах 4 с ±2 с. 

Глибина індентування вимірюється після видалення основного 

навантаження (час зчитування відбитка, tpost) має бути від 3 с до 5 с. Також 
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важливо дотримуватися швидкість прикладання загального навантаження (від 

20 мкм/с <Vfis < 40 мкм/с) [20, 30]. 

При проведенні експериментальних досліджень, час дії попереднього 

навантаження змінювався у діапазоні від 1 с до 10 с. Усі інші складові (сила 

попереднього навантаження, сила загального навантаження, геометрія 

індентеру, швидкість навантаження) було зафіксовані та не змінювалися, 

відповідно до [17 - 19]. 

На рис. 3.16-3.19 показана залежність виміряних значень твердості від 

тривалості попереднього навантаження для чотирьох діапазонів 20-30 HRC,  

40-50 HRC, 60-70 HRC та 80-86 HRA. Відповідно до отриманих значень 

твердості було розраховано коефіцієнти чутливості для кожного з чотирьох 

діапазонів твердості. Отримані результати наведено на рис. 3.16-3.19 

відповідно. 

На рис. 3.20-3.23 показана залежність виміряних значень твердості від 

тривалості основного навантаження для чотирьох діапазонів 20-30 HRC, 40-50 

HRC, 60-70 HRC та 80-86 HRA. Відповідно до отриманих значень твердості 

було розраховано коефіцієнти чутливості для кожного з чотирьох діапазонів 

твердості. Отримані результати наведено на рис. 3.20-3.23 відповідно. 

 

 

 

Рис. 3.16 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

попереднього навантаження для діапазону 20-30 HRC 
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Рис. 3.17 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

попереднього навантаження для діапазону 40-50 HRC 

 

 

 

Рис. 3.18 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

попереднього навантаження для діапазону 60-70 HRC 

 

 

 

Рис. 3.19 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

попереднього навантаження для діапазону 80-86 HRА

Тривалість попереднього навантаження, с 

Тривалість попереднього навантаження, с 

Тривалість попереднього навантаження, с 

Т
в
ер

д
іс

ть
, 
6
0

-7
0
H

R
C

 
Т

в
ер

д
іс

ть
, 
2
0

-3
0
H

R
C

 
Т

в
ер

д
іс

ть
, 
8
0

-8
6
H

R
A

 



186 
 

 

 

Рис. 3.20 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

основного навантаження для діапазону 20-30 HRC 

 

 

 

Рис. 3.21 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

основного навантаження для діапазону 40-50 HRC 

 

 

 

Рис. 3.22 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

основного навантаження для діапазону 60-70 HRC 
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Рис. 3.23 - Залежність вимірюваних значень твердості від тривалості сили 

основного навантаження для діапазону 80-86 HRC 

 

Порівняємо коефіцієнти чутливості для попереднього та основного 

навантажень (табл. 3.15) 

Значення коефіцієнта чутливості для часу дії попереднього навантаження 

Tp < 3 с та часу дії основного навантаження 2 c ≤Tdf ≤6 с відповідають вимогам 

щодо проведення міжнародних звірень [31, 32]. 

 

Таблица 3.15 – Коефіцієнти чутливості для попереднього та основного 

навантажень 

Час дії 

навантажень, 

с 

Коефіцієнти чутливості, 
i

i
x

H
с




  

20-30 

HRC 

40-50 

HRC 

60-70 

HRC 

80-86 

HRА 

3pT  0,009 0,030 0,029 0,011 

62  dsT  0,010 0,029 0,029 -0,011 

101  pT  0,028 0,047 0,038 0,018 

101  dsT  0,029 0,045 0,032 0,024 
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Для того, щоб розрахувати розширену невизначеність результату 

вимірювань для кожного тестового діапазону, врахуємо коефіцієнти чутливості 

у відповідних бюджетах невизначеності (табл. 3.15). Значення розширеної 

невизначеності наведені в табл. 3.16-3.19, відповідно. 

 

Таблица 3.16 – Оцінка розширеної невизначеності для діапазону 20-30 HRC 

Час дії 

навантажень, с 

Коефіцієнт 

чутливості 

Максимальна 

відмінність 

твердості  

Розширена 

невизначениість 

3pT  0,009 0,28 
0,25142 

62  dsT  0,010 0,32 

101  pT  0,028 0,25 
0,25159 

101  dsT  0,029 0,28 

 

Таблица 3.17 – Оцінка розширеної невизначеності для діапазону 40-50 HRC 

Час дії 

навантажень, с 

Коефіцієнт 

чутливості 

Максимальна 

відмінність 

твердості  

Розширена 

невизначениість 

3pT  0,030 0,35 
0,37696 

62  dsT  0,029 0,38 

101  pT  0,047 0,41 
0,37713 

101  dsT  0,045 0,37 
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Таблица 3.18 – Оцінка розширеної невизначеності для діапазону 60-70 HRC 

Час дії 

навантажень, с 

Коефіцієнт 

чутливості 

Максимальна 

відмінність 

твердості  

Розширена 

невизначениість 

3pT  0,029 0,29 
0,39080 

62  dsT  0,029 0,31 

101  pT  0,038 0,32 
0,39083 

101  dsT  0,032 0,28 

 

Таблица 3.19 – Оцінка розширеної невизначеності для діапазону 80-86 HRA 

Час дії 

навантажень, с 

Коефіцієнт 

чутливості 

Максимальна 

відмінність 

твердості  

Розширена 

невизначениість 

3pT  0,011 0,28 
0,26745 

62  dsT  -0,011 0,24 

101  pT  0,018 0,21 
0,26752 

101  dsT  0,024 0,16 

 

Аналізуючи результати вимірювань твердості з використанням шкал  

20-30 HRC, 40-50 HRC, 60-70 HRC та 80-86 HRA робимо висновок, що 

завищення або заниження значення вимірюваної твердості незначно залежать 

від тривалості основного навантаження (4-5 знак після коми). Проте, значення 

твердості, які отримані при зміні попереднього навантаження свідчать про 

пластичні властивості матеріалу. 

 

3.2.5 Вплив швидкості індентування при вимірюваннях твердості 

 

При проведенні вимірювань твердості вищої точності, із застосуванням 

державних еталонів, важливо дотримуватися вимог щодо швидкості виконання 
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індентування, тобто швидкості прикладання навантажень на міру твердості. 

Відповідно до [17], швидкість прикладання навантажень має становити від  

20 мкм/с < fisV < 40 мкм/с. Інформація щодо впливу швидкостей до або поза 

зоною цього діапазону у літературних джерелах відсутня.  

При проведенні експерименту змінювалася швидкість індентування  

від 2 мкм/с до 122 мкм/с, інші ж складові (маса навантажень, діаметр 

сферичного, радіус і кут сфероконическим індентора, глибина проникнення 

індентора, час прикладання навантажень) витримувались постійними. 

Особливістю вимірювань в твердометрія є мала статистика результатів 

вимірювань внаслідок обмежених розмірів досліджуваної міри твердості. Так, 

навіть при проведенні міжнародних звірень, для кожної з країн учасниць, 

надається можливість вимірювань в 5-6 контрольних точках. 

На рисунку 3.24 представлена залежність вимірюваних значень твердості 

від швидкості індентування. 

Аппроксимація точок на графіку дозволяє отримати лінійне рівняння, 

відповідно до кожного з участків графіку (від 2 мкм/с до 20 мкм/с, від 20 мкм/с 

до 40 мкм/с і т. д.). Визначаємо коеффіціенти чутливості (тангенс угла наклона 

прямої) у кожному піддіапазоні швидкості. 
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Рис. 3.24 Залежність вимірюваних значень твердості від швидкості 
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Зниження швидкості індентування нижче 20 мкм/с (до 2 мкм/с) приводить 

до збільшення значень твердості. Збільшення швидкості індентування вище 40 

мкм/с (від 40 мкм/с до 122 мкм/с) приводить до зменшення значень твердості. 

При цьому, звичайно, змінюється і коефіцієнт чутливості для швидкості 

індентування, що приводить до зміни (помилковому визначенню) 

невизначеності для піддіапазону твердості (60-70 HRC, відповідно до графика). 

На рис. 3.25-3.30 подано графіки для визначення коефіцієнтів чутливості 

залежно від швидкості індентування. 
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Рис. 3.25 – Зміна швидкості індентування від 2 мкм/с до 20 мкм/с. 

 

y = -0,05x + 32,35

18

23

28

33

38

43

60 62 64 66 68 70 72

Значения твердости 60-70 HRC

С
ко

ро
ст

ь 
и

н
де

н
ти

ро
ва

н
и

я 

от
 2

0 
м

км
/с

 д
о 

40
 м

км
/с

 

 

Рис. 3.26 - Зміна швидкості індентування від 20 мкм/с до 40 мкм/с. 
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Рис. 3.27 - Зміна швидкості індентування від 40 мкм/с до 60 мкм/с. 
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Рис. 3.28 - Зміна швидкості індентування від 60 мкм/с до 80 мкм/с. 
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Рис. 3.29 - Зміна швидкості індентування від 80 мкм/с до 100 мкм/с. 
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Рис. 3.30 - Зміна швидкості індентування від от 100 мкм/с до 122 мкм/с. 

 

У таблиці 3.20 представлена залежність зміни розширеної невизначеності 

при зменшенні і збільшенні швидкості індентування для діапазону 60-70 HRC. 

 

Таблиця 3.20 - Залежність зміни розширеної невизначеності 

 Швидкість індентування, мкм/с 

 
від 2  

до 20 

від 20  

до 40 

від 40  

до 60 

від 60  

до 80 

від 80  

до 100 

від 100  

до 122 

i
i

x

H
с




  -1,07 -0,05 0,76 0,30 1,09 7,71 

PU , 

HRC 
0,948 0,391 0,727 0,458 0,963 6,244 

 

Для поддиапазона 60-70 HRC розрахована розширена невизначеності при 

швидкості індентування відповідно до [17] становить 0,391 HRC при р = 0,95. 

Дані розрахунки підтверджують необхідність чіткого дотримання діапазону 

швидкості навантаження індентора (швидкості індентування) [32]. 
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3.3 Дослідження додаткових складових бюджету невизначеності 

 

Використання програмного забезпечення в системах вимірювання та 

моделювання вимірювальних процесів дозволяє враховувати та аналізувати усі 

можливі із існуючих факторів впливу на результат вимірювань, проводити 

модельні дослідження, відкидати чинники, що мають мінімальний вплив та 

навпаки, більш детальніше аналізувати ті, що мають максимальний вплив на 

розширену невизначеність результату вимірювань. 

Успіхи в наукових дослідженнях, проєктуванні чи розробці нових 

промислових технологій не можливі без використання сучасного програмного 

забезпечення та комп’ютерних технологій. Вдосконалення процесу 

вимірювання та зменшення невизначеності результату вимірювання 

виконується на основі проведення комп'ютерного моделювання. 

Основою математичного моделювання процесу вимірювання є вирішення 

модельного рівняння, що описує цей процес. Оцінка точності результату 

вимірювань в загальному випадку вимагає вичерпної інформації про рівняння 

вимірювання - співвідношенні, що зв'язує шукані величини з безпосередньо 

вимірюваними, а також іншими величинами, істотними для даної 

вимірювальної задачі. 

Вимірювання які проходять у рамках виконання міжнародних тем по 

звірянню національних еталонів, виконуються у чіткій відповідності до 

затвердженого Технічного протоколу та ряду нормативних документів. 

Дослідження національних еталонів дозволяє проводити 

експериментальні програми по їх вдосконаленню та підвищення рівня 

метрологічних послуг. Аналіз впливу додаткових вхідних величин ускладнює 

рівняння вимірювання але призводить до поглибленого вивчення фізичного 

процесу. 
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У звичайному вигляді, результат вимірювання M  - це функція N  

вхідних величин im  (i = 1,2.. N ), відома як «рівняння вимірювання», що 

відображається у вигляді [33]: 

 

 nmmmfM ,..., 21      (3.11) 

 

Рівняння вимірювання включає в себе вимірювання та процедуру 

розрахунку. Це може бути аналітичною функцією та складним, ітераційним, 

комп'ютерним алгоритмом. Вимірювальні дані im  можуть бути згруповані у дві 

категорії залежно від способу їх отримання та їхньої невизначеності: 

невизначеність за типом А, коли значення отримуються безпосередньо при 

вимірюванні та типом В – значення отримують з інших джерел, наприклад дані 

калібрування, використані константи матеріалів, попередні вимірювання тощо. 

Розширена невизначеність результату вимірювання вираховується 

завдяки відношенню зміни вимірюваних значень M  до зміни кожного з 

параметрів, що входять до рівняння 3.11) та визначається як коефіцієнт 

чутливості iс  (3.10). Запишемо це вывняння у вигляді [34]: 

 

i

i
m

M
с




       (3.12) 

 

Коефіцієнт чутливості є величиною, що знаходиться в межах допусків режимів 

роботи вимірювальної системи (еталона) та визначаються експериментально. В 

якості прикладу, у таблицях 3.21 та 3.22 наведено бюджет невизначеності для 

діапазону твердості 80-100 HRВ за шкалою Роквелла та 76±6 HR30TW за 

шкалою Супер-Роквелла, які розраховано відповідно до експериментально 

визначених коефіцієнтів чутливості. 
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Таблиця 3.21 – Бюджет невизначеності для діапазону твердості 80-100 HRВ 

Параметр, 

од. вим. 

Різниця від 

номінал-го 

значення, 

im  

Стандартна 

невизнач-ть, 

 
3

i
i

m
mu


  

Коефіцієнт 

чутливості, 

i

i
m

M
с




  

Відхилення 

значення, 

iii cmM  , 

HRВ 

Внесок 

невизначеності, 

   iii mucMu   

HRВ 

,0F  Н 0,2 0,115 0,00225 0,00045 0,000 

,F  Н 1,5 0,866 0,143 0,2145 0,124 

R , 

мкм 
2,0 1,155 -0,0249 -0,0498 -0,029 

l , мкм 0,1 0,058 1,5 0,15 0,087 

fisV , 

мкм/с 
1,0 0,577 0,1 0,1 0,058 

pT , с 1,2 0,693 0,0753 0,09036 0,052 

dfT , с 1,5 0,866 -0,017 -0,0255 -0,015 

d, мкм 0,1 0,058 0,5 0,05 0,029 

Стандартна невизначеність    
i

i MuMu 2 , HRВ 0,175 

Розширена невизначеність  MukUP  , HRВ 0,351 
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Таблиця 3.22 - Бюджет невизначеності для діапазону твердості 76±6 HR30TW 

Параметр, 

од. вим. 

Різниця від 

номінал-го 

значення, 

im  

Стандартна 

невизнач-ть, 

 
3

i
i

m
mu


  

Коефіцієнт 

чутливості, 

i

i
m

M
с




  

Відхилення 

значення, 

iii cmM  , 

HR30TW 

Внесок 

невизначеності, 

   iii mucMu   

HR30TW 

,0F  Н 0,2 0,115 0,085 0,017 0,010 

,F  Н 1,5 0,866 -0,38 -0,57 -0,329 

R , 

мкм 
1,0 0,577 -0,07 -0,07 -0,040 

l , мкм 0,1 0,058 1 0,1 0,058 

fisV , 

мкм/с 
0,7 0,404 -0,2 -0,14 -0,081 

pT , с 0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

dfT , с 0.2 0,115 0,1 0,02 0,012 

d, мкм 0,3 0,173 0.5 0,15 0,087 

Стандартна невизначеність    
i

i MuMu 2 , HR30TW 0,357 

Розширена невизначеність  MukUP  , HR30TW 0,715 

 

Алгоритм визначення коефіцієнтів чутливості зводиться до вимірювання 

твердості зразкових мір при різних складових бюджету невизначеності для 

діапазонів твердості 80-100 HRВ  та 76±6 HR30TW. Ступінь необхідної 

ретельності під час складання бюджету невизначеності вимірювання залежить 

від встановлених вимог методу випробувань та вимог відповідних нормативних 

документів. Міжнародний стандарт щодо вимірювання твердості за шкалою 

Роквелла та Супер-Роквелла [18] регламентує: 

- допустиме відхилення попереднього навантаження 0F  (до прикладання і після 

зняття додаткового завантаження F ) має становити ± 2%; 
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- допустиме відхилення сумарної випробного навантаження повинна складати  

± 1%, кожне окреме значення F  знаходиться в межах цього допустимого 

відхилення. Відповідно до [17], час дії попереднього навантаження не повинно 

перевищувати 3с ( 3pT с), час переходу від попередньої до основного 

навантаження повинно бути не менше 1 с, але не більше 8с (1с < dfT <8с), час дії 

загального навантаження має становити від 4с ± 2с. Глибина відбитка 

вимірюється після зняття основного навантаження, і час зчитування інформації 

про глибину відбитка має становити від 3с до 5с. Також важливо дотримуватися 

швидкість індентування при приложені загального навантаження у діапазоні  

20 мкм/с < fisV < 40 мкм/с. Подібні роботи, по дослідженню швидкості 

індентування для шкал Роквелла, проводилися в NPL і NIST, і описані в роботі 

[29]. Крім того, до складових бюджету невизначеності входять: d  - розбіжність 

осі робочого столу з віссю індентора, l  - глибина індентування, R  - радіус 

сферичного індентора. Перелік цих параметрів регламентовано [23]. 

При створенні та вдосконаленні складних метрологічних систем, цілком 

доцільно проводити аналіз впливу додаткових складових у бюджет 

невизначеності. Зокрема, процедура проведення міжнародних звірень за 

шкалою Роквелла передбачає використання різних інденторів, що належать 

країнам - учасникам звірень. Алгоритм проведення міжнародних звірень 

визначається технічним протоколом звірень і має відповідати вимогам [17-19]. 

Аналізуючи результати міжнародних звірень часто доводиться пояснювати 

причини значних розбіжностей результатів вимірювань між учасниками 

звірень. Особливістю вимірювання твердості за шкалою Роквелла (шкала HRB) 

та Супер-Роквелла (шкала HR30TW) є можливість виготовлення сферичного 

індентора з близьких за механічними характеристиками матеріалів – сталі та 

карбід-вольфраму, які мають різні значення модуля Юнга та коефіцієнт 

Пуассона (табл. 3.23). 
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Таблиця 3.23 – Механічні характеристики інденторів 

Індентор 
Модуль Юнга, E, 

ГПа 

Коефіцієнт 

Пуассона, υ 

Сталевий сферичний 

індентор 
203,4 0,3 

Карбід-вольфрамовий 

сферичний індентор 
633 0,22 

 

Порівняння результатів вимірювань різними типами сферичних 

інденторів [35, 36] дозволяють зробити висновок що значення твердості 

відрізняються не більше ніж на 0,3 HRB та 0,682 HR30TW, що знаходиться в 

межах розширеної невизначеності для відповідних шкал твердості. Отримані 

значення підтверджуються результатами експериментальних вимірювань, які 

проведені на Державному первинному ідеалі твердості ДЕТУ 02-04-99 та 

наведені в роботі [10]. 

У наданій формі, рішення пропонованої задачі є класичним рішенням 

контактної задачі Генріха Герца для плоскої поверхні і сфери. У контактних 

задачах розглядається контактна взаємодія тіл. Такі завдання мають велике 

практичне значення. Вони виникають, коли потрібно дослідити процес 

деформування складних конструкцій, при ударних взаємодіях тіл, при котінні 

колеса по рейці або дорозі. Контактна взаємодія аналізується в розрахунках 

пружних, в’язко пружних і пластичних тіл при статичному або динамічному 

контакті. Контактна взаємодія має місце в шарнірних, фланцевих з'єднаннях, 

при різних технологічних операціях обробки - штампуванні, різанні, бурінні 

нафтових і газових свердловин, в кулько- та роликопідшипниках, опорних 

частинах мостових прогонових будівель, зубчастих колесах, фундаментах під 

спорудами та ін. Класична механіка контактних взаємодій пов'язана, перш за 

все, з ім'ям Генріха Герца. У 1882 р Герц вирішив задачу про контакт двох 

сферичних пружних тіл і розглянув більш загальні випадки стиснення дотичних 

пружних тіл. 
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Класична задача Генріха Герца знайшла практичне рішення для 

визначення відмінностей при вимірюваннях твердості. Використовуючи 

скінченні елементи, створюємо сітку скінченних елементів для опису об'єктів 

досліджень. Відображення контактної пари надано на рис. 3.31. Для 

моделювання контактної задачі, геометрію сферичного індентора що контактує 

з досліджуваним зразком можна уявити, як двомірну вісесиметричну модель 

зображену на площині, яка проходить через вісь кулі і паралельна одній з 

граней металевого зразка (пластини). 

 

 

 

Рис. 3.31 - Контактна пара 

 

Відповідно до теорії Герца, зближення двох тіл є степеневою функцією 

контактного навантаження F(t) [38]: 

 

  3
2

tFkh  ,      (3.13) 

 

де 
 

E
k

21
2


 , та E - модуль Юнга,   коефіцієнт Пуассона відповідно. 

Із зростанням контактного навантаження F(t), вперше виникає пластична 

деформація, яка потім поступово поширюється, як на глибину, так і по поверхні 

зразка. Відповідно до [39] повне зближення пружно-пластичного контакту має 

враховувати значення міцності матеріалу при навантаженні на розрив σt та 

дотичний модуль пружності Et. Саме з урахуванням цих чинників і проведемо 

Індентер 

Зразок 
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моделювання та розрахунок бюджету невизначеності. Розглянемо зв’язок та 

взаємний вплив модуля Юнга індентора, коефіцієнта Пуассона індентора, 

модуля Юнга металевих зразків, коефіцієнта Пуассона металевих зразків, 

значення міцності при розтягуванні на розрив металевих зразків та дотичного 

модуль пружності металевих зразків один на одного. Крім того, оскільки 

вирішується контактна задача, доцільно дослідити коефіцієнт тертя між 

зразком і сферичним індентором. Саме урахування цих факторів дозволить 

внести додаткові коефіцієнти чутливості до бюджету невизначеності та 

уточнити рівняння вимірювання. 

Оскільки визначення та розрахунки додаткових коефіцієнтів чутливості 

мають місце лише при проведенні робіт в рамках міжнародних звірень, то при 

написанні лістингу програми для моделювання процесу індентування, 

задавалися змінними значення модуля Юнга, коефіцієнта Пуассона, значення 

міцності при розтягуванні на розрив, дотичного модуль пружності та 

коефіцієнт тертя для металевого зразка (еталонної міри твердості). Діапазони 

значень додаткових параметрів для визначення додаткових коефіцієнтів 

чутливості наведено у таблиці 3.24 [40]. Відповідно до літературних та 

електронних ресурсів, коефіцієнт Пуассона для сталі серії незмінний та 

дорівнює 0,29. Оскільки всі експериментальні дослідження проводились за 

нормальних умов (принаймні від 200С до 300С), вважаємо урахування 

температурного впливу недоречним [41]. 

 

Таблиця 3.24 – Довідкові данні для моделювання 

Матеріали 

Механічні властивості, im  

Сталь 

AISI 1000 
im  

Модуль Юнга, E ,ГПа від 186 до 206 20 

Міцності при розтягуванні на розрив, 

σt, MПа 
від 165 до 1260 1095 

Дотичний модуль пружності, Et, MПа від 215 до 2210 1915 

Коефіцієнт тертя, μ від 0,09 до 0,11 0,02 
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У таблиці 3.25 (шкала Роквелла) наведено діапазони значень модуля Юнга, 

міцності при розтягуванні на розрив, дотичного модуля пружності та 

коефіцієнта тертя [17] для розрахунку додаткових коефіцієнтів чутливості. 

 

Таблиця 3.25 – Данні для розрахунку додаткових коефіцієнтів чутливості по 

шкалі Роквелла 

Додаткові 

коефіцієнти 

чутливості, 

im  

ΔHRB/Δmi 

ΔHRB/ΔE ΔHRB/Δσt ΔHRB/ΔEt ΔHRB/Δμ 

Модуль  

Юнга, 

E, ГПа 

186 206 200 

Міцності 

при 

розтягуванні 

на розрив,  

σt, MПа 

305 165 1260 305 

Дотичний 

модуль 

пружності,  

Et, МПа 

215 215 2210 215 

Коефіцієнт  

тертя, μ 
0,10 0,09 0,11 

HRB 99,1135 99,1167 99,0709 99,1584 99,1016 99,11887 99,1121 99,1210 

ΔHRB 0,0032 0,0875 0,0172 0,0089 

ΔHRB/Δmi 0,0002 7,9929 E-05 8,9606 E-06 0,4440 

 

У таблиці 3.26 (шкала Супер-Роквелла) наведено діапазони значень модуля 

Юнга, міцності при розтягуванні на розрив, дотичного модуля пружності та 

коефіцієнта тертя [40] для розрахунку додаткових коефіцієнтів чутливості. 
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Таблиця 3.26 – Данні для розрахунку додаткових коефіцієнтів чутливості по 

шкалі Супер-Роквелла 

Додаткові 

коефіцієнти 

чутливості, 

im  

ΔHR30TW/Δmi 

ΔHR30TW/ΔE ΔHR30TW/Δσt ΔHR30TW/ΔEt ΔHR30TW/Δμ 

Модуль  

Юнга, 

E, ГПа 

186 206 200 

Міцності при 

розтягуванні 

на розрив,  

σt, MПа 

305 165 1260 305 

Дотичний 

модуль 

пружності,  

Et, МПа 

215 215 2210 215 

Коефіцієнт  

тертя, μ 
0,10 0,09 0,11 

HR30TW 79,9689 79,9691 79,9687 79,9843 79,9750 79,9696 79,9689 79,9691 

ΔHR30TW 0,0002 0,0156 0,0054 0,0001 

ΔHR30TW/Δmi 0,000008 0,000014 0,000003 0,005325 

 

Чисельні значення отриманих HRB, ΔHRB, ΔHRB/Δmi, HR30TW, ΔHR30TW 

та ΔHR30TW/Δmi округлені до четвертого знаку після коми для наглядного 

відображення малих результатів розрахунків. 

 

Додаючи розрахункові значення з таблиці 3.25 до бюджету 

невизначеності (табл.3.21), маємо уточнений бюджет невизначеності з 

урахуванням додаткових коефіцієнтів чутливості (таблиця 3.27) 
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Таблиця 3.27 – Бюджет невизначеності для шкали Роквелла з 

додатковими коефіцієнтами 

Параметр, 

од. вим. 

Різниця від 

номінально

го 

значення, 

im  

Стандартна 

невизначеність, 

 
3

i
i

m
mu


  

Коеф.чут-

ливості, 

i

i
m

M
с




  

Відхилення 

значення, 

iii cmM  , 

HRB 

Внесок 

невизначеності, 

   iii mucMu  , 

HRB 

,0F  Н 0,2 0,115 0,002 0,00045 0,0001 

,F  Н 1,5 0,866 0,143 0,2145 0,124 

R , мкм 2,0 1,155 -0,025 -0,0498 -0,029 

l , мкм 0,1 0,058 1,5 0,15 0,087 

fisV , мкм/с 1,0 0,577 0,1 0,1 0,058 

pT , с 1,2 0,693 0,075 0,091 0,052 

dfT , с 1,5 0,866 -0,017 -0,0255 -0,015 

d, мкм 0,1 0,058 0,5 0,05 0,029 

Модуль 

Юнга, E, 

ГПа 

20,0 11,547 0,00016 0,003 0,002 

Міцності 

при 

розтягуван

ні на 

розрив, σt, 

MПа 

1095,0 632,217 0,00009 0,088 0,051 

Дотичний 

модуль 

пружності, 

Et, MПа 

1915,0 1105,658 0,000009 0,0178 0,010 

Коефіцієнт 

тертя, μ 
0,02 0,012 0,444 0,009 0,005 

Стандартна невизначеність    
i

i MuMu 2 , HRB 0,183 

Розширена невизначеність  MukUP  , HRB 0,366 

 

Чисельні значення отриманих  imu , iс , iM  та  Mui  округлені до 

першого чисельного знаку після коми для наглядного відображення малих 

результатів розрахунків. 
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Порівнюючи значення розширеної невизначеності з таблиці 1 (0,351 

HRB) та таблиці 6 (0,366 HRB) бачимо різницю у визначенні розширеної 

невизначеності для діапазону 80-100 HRВ за шкалою Роквелла. 

Подібним чином, додаючи розрахункові значення з таблиці 3.26 до 

бюджету невизначеності (табл.3.22), маємо уточнений бюджет невизначеності з 

урахуванням додаткових коефіцієнтів чутливості - таблиця 3.28. 

 

Таблиця 3.28 – Бюджет невизначеності для шкали Супер-Роквелла з 

додатковими коефіцієнтами 

Параметр, 

од. вим. 

Різниця від 

номінальног

о значення, 

im  

Стандартна 

невизначеність, 

 
3

i
i

m
mu


  

Коефіцієнт 

чутливості, 

i

i
m

M
с




  

Відхилення 

значення, 

iii cmM  , 

HR30TW 

Внесок 

невизначеності, 

   iii mucMu  , 

HR30TW 

1 2 3 4 5 6 

,0F  Н 0,2 0.115 0,085 0,017 0,010 

,F  Н 1,5 0.866 -0,38 -0,57 -0,329 

R , мкм 1,0 0,577 -0,07 -0,07 -0,040 

l , мкм 0,1 0,058 1 0,1 0,058 

fisV , мкм/с 0,7 0,404 -0,2 -0,14 -0,081 

pT , с 0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

dfT , с 0,2 0,115 0.1 0,02 0,012 

d, мкм 0,3 0,173 0,5 0,15 0,087 

Модуль 

Юнга, E, 

ГПа 

20,0 11,547 0,000008 0,00015 0,00009 

Міцності 

при 

розтягуван

ні на 

розрив, σt, 

MПа 

1095,0 632,217 0,000014 0,01559 0,009 
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1 2 3 4 5 6 

Дотичний 

модуль 

пружності, 

Et, MПа 

1915,0 1105,658 0,000003 0,005228 0,00301 

Коефіцієнт 

тертя, μ 
0,02 0,012 0,00011 0,00011 0,00006 

Стандартна невизначеність    
i

i MuMu 2 , HR30TW 0,357 

Розширена невизначеність  MukUP  , HR30TW 0,715 

 

Чисельні значення отриманих  imu , iс , iM  та  Mui  так само округлені 

до першого чисельного знаку після коми для наглядного відображення малих 

результатів розрахунків. Розраховані додаткові коефіцієнти для бюджету 

невизначеності за шкалою Супер-Роквелла не мають суттєвого впливу на зміну 

значення розширеної невизначеності для діапазону 76±6 HR30TW за шкалою 

Супер-Роквелла. Значення розширеної невизначеності становить 0,715 HR для 

обох варіантів розрахунку (HRB та HR30TW). 

 Таким чином, при застосуванні рівняння (3.11) у вигляді: 

 

 dTTVhRFFfHR dfpfis ,,,,,,,0  ,    (3.14) 

 

для шкали твердості HRB, має місце недостатня точність, перш за все по 

причині неврахування низки додаткових факторів (механічних характеристик 

матеріалів). Точність модельного рівняння (3.14) обмежується значеннями 

неврахованих додаткових коефіцієнтів, у загальному вигляді – неврахованих в 

розкладенні складових вищого порядку малості, а також точності, з якою 

виконано експериментальні дослідження з визначення коефіцієнтів чутливості. 

З урахування додаткових чинників - E, σt, Et та μ, рівняння вимірювання (3.14) 

має уточнений вигляд [42, 43]: 



207 
 

 

  ,,,,,,,,,,,0 ttdfpfis EEdTTVhRFFfHR  .   (3.15) 

 

Деякі досліджені коефіцієнти мають малий вплив (модуль Юнга -  

0,002 ГПа, коефіцієнт тертя - 0,005), але дозволяють поглиблено вивчати задачі 

твердометрії та вдосконалювати рівняння вимірювання. 

 Виконуючий файл на мові APDL для розрахунку твердості наведено у 

Додатку А. 

 

 

3.4 Моделювання та прогнозування зв'язку між твердістю та 

напругою деформованого тіла 

 

Застосування комп’ютерного моделювання та розрахункових комплексів 

має окрім науково-метрологічного ще й прикладний аспект застосування. 

Моделювання процесу вимірювання твердості має місце при вирішені 

задач міцності обладнання АЕС України. Деформація металу під час терміну 

(навіть у межах проєктного терміну) експлуатації суттєво змінює його 

внутрішню структуру і сильно впливає на механічні, фізичні та хімічні 

властивості. У процесі деформації збільшується електричний опір, змінюються 

магнітні властивості і знижується теплопровідність і оброблюваність металу. 

Але цей вплив особливо проявляється при вимірюванні твердості 

деформуючого тіла, яке пов'язане безпосередньо зі збільшенням межі текучості 

матеріалу, тобто твердінням. Вимірювання твердості проводили на зразках по 

всій довжині. Для створення моделі скінченних елементів використовувався 4-

вузловий тип 2-D скінченного елемента PLANE 182. В результаті в сітці було 

створено 1612 скінченних елементів та 1827 вузлів (рис. 3.32). 
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Рис. 3.32 - Геометрична модель зразка з розбиттям скінченним елементом 

 

Для випробування на розтяг були використані спеціально виготовлені 

зразки. Основна особливість цих моделей - наявність відповідних утовщень для 

захоплення та перехід на відносно вузьку частину робочої частини. На рис. 3.33 

показані зразки для випробування на розтягування та розрив. 

 

 

 

Рис. 3.33 - Зразки сталі W108 для розриву 

 

Зразки мають довжину 100 мм, зона захвату (кріплення) - діаметр 10 мм. 

Довжина тонкої частини зразка 80 мм, діаметр 6 мм. Твердість сталі типу W108 

становить 47 HRB за шкалою Роквелл. Перед розривом зразка проводилися 

вимірювання твердості. Твердість зразка HRB становить 47 ± 0,4 HRB по всій 

довжині. Вимірювання твердості проводили на вимірювачах твердості, 

відкаліброваних на національному еталоні твердості ДЕТУ 02-04-99 [44]. 
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Розтягування та розрив зразків проводили на машині випробування на 

розтяг типу UIT STM 10. В результаті експериментів, отримана діаграма 

напружених деформацій у вигляді даних формату електронних таблиць MS Excel. 

Як видно з рис. 3.34 а), при виконанні експерименту, записуються значення сили 

та переміщення від початку розриву до повного розриву зразка. Однак для 

моделювання напружено-деформованого стану за методом скінченних елементів, 

необхідно мати дані про напруження true  і деформацію true  зразок. Для усунення 

зазначеного недоліку виконаємо це за допомогою алгоритму [45, 46]: 

де 0SFgengineerin   – експериментальне відношення напруги, 

Llgengineerin /  – експериментальне відношення деформації ( F  – сила 

розтягування, 
2

00 785.0 dS    – площа поперечного перерізу стрижня, 0d – 

діаметр стрижня, l  – зміна довжини, L  – початкова довжина зразка). 

Результат обробки даних подано на рис. 3.34 б). Середні значення 

отримані за двома діаграмами з використанням розрахункового комплексу [47]. 

 

 

  

  

a) б) 

Рис. 3.34 - Діаграми деформацій 

 

За експериментальними даними отримано наступні фізико-механічні 

властивості: межа плинності σT=368 MПa, міцність на розрив σ0,2=550 MПa, 

межа міцності σB=610 MПa, відносне подовження після розриву становить 
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14,3%. Після руйнування зразка, в десяти точках (3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

50 мм) від місця розриву проводилися вимірювання твердості (рис. 3.35). 

 

 

 

Рис. 3.35 - Зразки сталі W108 після розриву 

 

Розрив зразка відбувся при подовженні зразка 12 мм, як ми бачимо на 

рис. 3.35. З таблиці 3.29 видна залежність напруг фон Мізеса та пластичних 

деформацій фон Мізеса від твердості в контрольних точках після розриву [47]. 

 

Таблиця 3.29 – Співвідношення отриманих напруг та виміряних твердостей 

Контрольні точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Відстань від зони 

розриву, мм 
3 5 7 10 15 20 25 30 35 50 

Діаметр у зоні 

розриву, мм 
4,5 4,6 4,8 5,2 5,3 5,5 5,7 6 6 6 

Твердість у 

контрольних 

точках, HRB 

61 59 57 55 52 51 50 49 48 47 

Напруження von 

Mises, MPa 
194,6 143,5 141,6 141,5 

Пластична 

деформація  

von Mises, MPa 

0,069 0,066 0,063 0,062 0,061 0,060 

 

Після експериментального дослідження зразків розривом, проводилися 

повторні експериментальні вимірювання твердості по всій довжині. Визначено 

зв’язок між розрахунковими та експериментальними значеннями твердості та 
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напруженого стану зразка. Встановлено, що при зміні інтенсивності напруги на 

61,2% твердість змінюється на 17,4%. В результаті моделювання скінченними 

елементами було встановлено, що максимальне значення твердості в зоні 

пластичної деформації не більше 69 HRB, що відповідає інтенсивності 

напруження фон Мізеса 366 МПа та деформації ε = 0,156. Перелічені значення 

дозволяють зробити висновок, що запас міцності матеріалу приблизно 

дорівнює 1,5. Отримані результати важливі для оцінки проєктного терміну 

експлуатації обладнання енергоблоків [47]. 

Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у  

ТОВ «НВП Укрінтех» при складанні методик метрологічної атестації та 

калібруванні вимірювачів твердості та розривних машин наведено у Додатку Б. 

 

 

3.5 Аналіз та дослідження механічних характеристик сучасних 

полімерів для адитивного виробництва 

 

Адитивні технології принципово змінили процеси проєктування та 

конструювання виробів, стали яскравим прикладом поліпшення традиційного 

виробництва. Одним з напрямків адитивного виробництва є застосування 

полімерів у якості матеріалу для 3-вимірного друку виробів. Сьогодні область 

застосування виробів з полімерних матеріалів постійно збільшується. Такі 

вироби знаходять широке застосування в найбільш наукомістких галузях, як 

автомобільна, аерокосмічна і медична. Сучасні тенденції розвитку 

автомобільної промисловості прогнозують до 2020 року 75% загальної маси 

автомобіля замінити полімерними матеріалами. Схожі напрямки використання 

поширюються і на інші високотехнологічні галузі. У зв'язку з цим, інженерним 

компаніям, який проєктує деталі автомобільної промисловості, для 

прогнозування їх працездатності необхідно мати характеристики полімерних 

матеріалів в усьому діапазоні деформацій - аж до руйнування. Однак 
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характеристики міцності виробів з полімерів різні і залежать не тільки від 

марки полімеру, але і від технології виробництва деталі. 

Нині полімери знайшли широке застосування в різних галузях науки та 

техніки, таких як автомобільне та тракторне проєктування, медицина, 

видобуток нафти і газу, національна економіка тощо [48]. Дослідження 

маркетингу [49] та інформаційно-аналітичні публікації [50] відображають 

потребу в автомобільній промисловості полімерних матеріалів для зменшення 

до 75% загальної маси автомобіля. Крім того, деталі, виготовлені з полімерних 

матеріалів традиційним методом або виготовлені за допомогою технологій 

присадки (метод 3D-друку), повинні працювати в інтервалі температур від 

плюс 150°C до мінус 45°C при різних умовах навантаження [51]. Зважаючи на 

цей факт, інженерні компанії, які проєктують деталі автомобілів, повинні мати 

міцні характеристики для матеріалів у різних умовах навантаження, аж до 

руйнування для прогнозування їх експлуатаційних характеристик. 

Літературний огляд показав практично відсутню інформацію в цій 

проблематичній науковій галузі [52–55]. В роботах [56–59] автори приділяють 

особливу увагу дослідженню міцності полімерних волокон, з якого потім 

друкується 3D-зразок. В згаданих роботах не проводиться аналіз впливу 

швидкості застосування навантаження на характеристики міцності полімерів. У 

закордонній літературі аналіз проводився без урахування впливу в'язкопружної 

деформації [60–63]. 

Проведені у дисертаційній роботі дослідження спрямовані на 

експериментальне визначення та аналіз механічних характеристик міцності 

широко використовуваних полімерів PPH030GP, отриманих екструзійним 

методом, та полімерів ABS, PLA, що використовуються для виготовлення 

зразків методом добавки. Дослідження проводилися залежно від початкової 

швидкості деформації на розтяжній машині з максимальною силою 5000 кг. 

Для визначення механічних характеристик міцності полімерів життєво 

важливим є дослідження, при якому зразок піддається одноосному 

розтягуванню до його руйнування. Випробування на розтяг проводилися 
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відповідно до міжнародного стандарту ISO 527. У зв'язку з цим 8 зразків 

широко використовуваного полімеру PPH030GP та 6 зразків полімерів ABS та 

PLA, виготовлених 3D-друком (3 зразки на кожен матеріал) піддавали 

випробуванням на розтяг для визначення міцнісних характеристик. 

Геометричні параметри зразків показані на рис. 3.36. 

Зразки тестували на натяжному верстаті UIT STM 050/300 при температурі 

навколишнього середовища 22°C і відносній вологості повітря 47%. 

 

  

Рис. 3.36 – Геометричні параметри зразка 

 

Відомо, що аддитивний метод для виробництва деталей передбачає 

пошарове осадження розплавленого матеріалу за допомогою друкуючої 

головки з метою повного відтворення комп'ютерної 3D-моделі [56]. Отже, 

можливі кілька способів виготовлення зразків: нанесення шарів матеріалу 

вздовж і по осі х (рис. 3.36). Детальний огляд процесу створення продукту за 

допомогою методу 3D-друку можна знайти в [57, 58]. Однак такий спосіб друку 

призводить до анізотропії властивостей матеріалу. У цьому випадку структурна 

міцність деталі, виготовленої методом 3D-друку, значною мірою залежатиме 

від напрямку, в якому застосовується сила - вздовж або поперек напрямку лінії 

шарів при друкуванні. У цьому зв'язку два зразки матеріалу ABS були 

надруковані вздовж осі Х (рис. 3.36), а 1 зразок - вздовж осі Y. Також у 

поперечному напрямку було надруковано 3 зразки з матеріалу PLA. Для аналізу 
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механічних характеристик полімерів виконано експеримент на 4 зразках 

полімеру PPH030GP з квазістатичною швидкістю 5 мм/хв. Для визначення 

залежності швидкості деформації від характеристик міцності для кожного 

наступного зразка, швидкість деформації збільшувалась. 

З результатів експериментів, величини сил і рухів, отримані датчиком 

UIT STM 050/300, інтерпретуються у вигляді діаграми розтягу в «координаціях 

сили переміщення сили». Однак, щоб провести теоретичні розрахунки на 

міцність, конструктору потрібні значення напружень та деформацій матеріалу. 

Ось чому результати випробувань трансформували у відповідності з виразами 

[52] та подано у координатах напруження та напруги (рис. 3.37). 

Слід зазначити, що така діаграма є умовною і характерна лише для 

циліндричного зразка, зображеного на рис. 3.36 [52]. 

Як видно з діаграми розтягування (рис. 3.37), пружні властивості 

матеріалу проявляються на лінійній частині аж до межі пропорційності σpr і 

можуть бути описані теорією пружності, заснованої на законі Гука [52, 59]. 

Величина пружної деформації не перевищує 2%. Поведінка матеріалу після 

точки виходу σT вказує на наявність пластичних деформацій у матеріалі та їх 

концентрування в найбільш критичному розрізі зразка. 

 

 

 

Рис. 3.37 - Діаграма розтягування полімеру PPH030GP  

при швидкості деформації 5 мм/хв 
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Подальше збільшення пластичної деформації триває до граничної сили 

σB і супроводжується утворенням шийки. При цьому, відносне подовження 

зразка досягає 10%. Подальша поведінка матеріалу виявляє нелінійні 

властивості, характерні для аморфно-кристалічних полімерів і можуть бути 

описані нелінійною теорією в'язкості на основі принципу спадковості 

Больцмана [64]. У цьому випадку, енергія деформації витрачається на роботу 

мікротріщин, що утворюються всередині матеріалу, що є концентраторами 

значних напружень та для виділення тепла. Характер руйнування полімерів 

залежить від їх фізичного стану під час деформації та є наслідком дії різних 

механізмів [59]. Для визначення властивостей матеріалу були проведені 

експерименти з різною швидкістю деформації, результати яких показані на рис. 

3.38 та в табл. 3.30. 

 

 

 

Рис. 3.38 - Діаграма розтягування полімеру PPH030GP при різних швидкостях 

деформації: 5 - 10 мм/хв; 6 - 20 мм/хв; 7, 8 - 50 мм/хв 

 

Слід зазначити, що підвищення швидкості деформації на 100% збільшує 

міцність на розрив σB на 5,25%, а збільшення швидкості на 1000% збільшує 

міцність на розрив на 9,5%. Як видно з рис. 3.38 пружні властивості мате-ріал 
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σpr і σT не змінилися через збільшення швидкості деформації, оскільки їх 

значення не залежить від швидкості деформації [52, 59]. Експериментальні 

результати для полімеру PPH030GP підсумовані в табл. 3.30. 

 

Таблиця 3.30 – Механічні параметри міцності полімеру PPH030GP 

Номер 

зразка 

σ pr, 

МПа 

σ r, 

МПа 

σ B, 

МПа 
ε p, % ε,% 

E, 

МПа 

G, 

МПа 

К, 

ГПа 
μ 

ν, 

мм/мін 

Sk, 

мм2 

1 18,60 29,95 34,60 33,1 6,25 743,80 249,6 12,390 0,499 

5 

95,033 

2 17,53 31,96 36,90 28,2 5,50 876,53 295,1 9,740 0,485 95,033 

3 18,50 32,07 36,90 24,8 4,10 853,20 284,8 14,200 0,498 95,033 

4 17,00 31,40 36,25 23,7 4,20 850,70 285,3 15,750 0,491 94,860 

5 17,58 31,70 38,85 29,6 4,25 882,50 297,9 7,740 0,481 10 95,033 

6 17,47 28,70 39,06 33,6 7,50 867,50 290,1 6,496 0,478 20 95,033 

7 18,73 34,33 41,85 30,8 4,90 937,68 315,3 12,020 0,487 
50 

95,033 

8 17,56 35,02 40,90 25,8 5,50 876,90 293,1 36.500 0,496 95,033 

εр - відносна деформація зразка в момент відмови; ε - деформація зразка після 

відмови; Sk - площа зразка в критичному перерізі. 

 

Модуль пружності E, модуль зсуву G та об'ємний модуль пружності K були 

обчислені з таких виразів [38, 52]: 

 

       (3.16) 

 

      (3.17) 

 

      (3.18) 

 

Коефіцієнт Пуассона визначався за відомим виразом [38, 52]: 
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      (3.19) 

де - ε⊥ залишкова деформація після розриву зразка в поперечному напрямку; 

ε|| - залишкова деформація після розриву зразка у продольному напрямку. 

Зразки полімеру ABS були надруковані з такими параметрами: діаметр 

сопла екструдера становив 0,4 мм; висота шарів 0,3 мм; діаметр  

різьби - 1,75 мм; норма подачі пластику - 0,95; температура екс-трейдера - 

230°С; температура підложки друкувального стола (першого шару полімеру) - 

100°С; швидкість друку - 40 мм / с; заповнення зразка - 100%. 

Шари розплавленого матеріалу наносили під кутом 45 ° до поздовжньої 

осі зразка. Зразки випробовували на одноосове розтягнення, результати 

підсумовували у вигляді залежності внутрішнього напруження зразка від 

деформації при різних швидкостях деформації (рис. 3.39). 

 

 

 

Рис. 3.39 - Діаграма розтягнення для 3D-друкованого зразка полімеру ABS з 

різною швидкістю деформації: 9 - 5 мм/хв; 10 - 2 мм/хв; 11 - 5 мм/хв  

(зразок № 9 надруковано по осі x; зразки № 10, 11 - уздовж осі х (рис. 3.36)) 
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З графіку видно, що деформаційні криві зразків з поздовжнім розташуванням 

шарів (№ 10 і 11) мають невелику площу пластичних деформацій, сконцентрованих 

в області шийки. Для зразка № 9 не утворюється пластичних деформацій. Це 

пояснюється тим, що на міцнісні характеристики деталі більше впливає клейовий 

компонент міцності, а не поведінка самого матеріалу в шарах полімеру. Дисперсія 

граничних значень міцності може досягати значення до 70%. Що підтверджується 

також іншими дослідженнями [56–58]. 

Зразки з полімеру PLA були надруковані з такими параметрами: діаметр 

сопла екструдера становив 0,2 мм; висота шарів - 0,1 мм; діаметр різьби - 1,75 мм; 

швидкість подачі пластику - 1; температура екструдера становить 245 ° C; 

температура столу першого шару - 55 ° С; швидкість друку - 20 мм / с; заповнення 

зразка - 100%. Обробляючи дані з переривчастої машини, дають діаграми 

розширення з різними швидкостями деформації, зображеними на рис. 3.40. 

 

 

 

Рис. 3.40 - Діаграма розтягування зразка, виготовленого за допомогою 3D-

друку з полімеру PLA, з різною швидкістю деформації: 

12 - 10 мм/хв; 13 - 20 мм/хв; 14 - 2 мм/хв 

 

Таким чином, пружні властивості матеріалу чітко простежуються на 

діаграмах деформацій до 5% деформації зразка. Подальше збільшення 
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деформації до 10% призводить до концентрації пластичних деформацій та 

появи утонення зразка (так званої шийки). Зменшення напружень за рахунок 

експоненціальної залежності з одночасним збільшенням деформації однозначно 

вказує на в'язку поведінку потоку матеріалу до моменту розриву. 

Слід зазначити, що при швидкості деформації 2 мм/хв енергія деформації 

частково витрачається на зміну температури в області формування шийки, що, 

в свою чергу, призводить до затвердіння матеріалу на 2,5% (рис. 3.40, крива № 

14). У зразку № 14 характерною різницею було утворення другої горловини з 

пластичною деформацією 58%. 

На основі результатів експериментів встановлено нелінійну залежність 

зміни сили σВ PLA від початкової швидкості деформації. Так, при збільшенні 

швидкості деформації в 5 разів гранична міцність σВ збільшується на 6,3%, а 

при збільшенні швидкості в 10 разів міцність на розрив σВ збільшується на 

10,2%. Для аналізу міцнісних характеристик полімерів ABS та PLA результати 

обробки експериментальних даних зведені в табл. 3.31. Завдяки отриманим 

даним видно, що міцність на розрив полімеру PLA на 18% вища, ніж у ABS при 

однаковій швидкості деформації, без огляду на орієнтацію шарів. 

 

Таблиця 3.31 – Механічні параметри міцності полімерів ABS та PLA 

Номер 

зразка 

σ pr, 

МПа 

σ r, 

МПа 

σ B, 

МПа 

ε p, 

% 
ε,% 

E, 

МПа 

G, 

МПа 

К, 

ГПа 
μ 

ν, 

мм/мін 

Sk, 

мм2 

9 9,05 - - - - 646,63 - - 0,495 5 88,247 

10 34,01 - 36,1 10,5 2,50 852,47 284,30 142,1 0,491 2 86,590 

11 28,90 - 32,1 10,1 1,50 719,92 240,10 120,0 0,490 5 98,520 

12 37,32 40,64 46,9 52,5 47,5 743,41 247,82 123,9 0,488 10 97,640 

13 39,14 42,79 48,9 42,1 38,0 779,72 260,10 129,9 0,496 20 97,640 

14 33,70 35,10 44,0 55,1 47,5 674,20 224,80 112,3 0,492 2 97,640 

εр - відносна деформація зразка в момент відмови; ε - деформація зразка після 

відмови; Sk - площа зразка в критичному перерізі. 
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Якщо граничні значення міцності зразків, шари яких розташовані 

поперечно, будуть враховані (рис. 3.39 і 3.40, криві № 9 і № 13), різниця буде 

суттєвою і досягне співвідношення в 5 разів. Поверхня руйнування, отримана 

після розриву полімерів PPH030GP та ABS, має класичну і притаманну форму 

всіх крихких матеріалів, зображених на рис. 3.41 і 3.42. 

 

   

а) б) в) 

 

Рис. 3.41 - Зразки після розриву: a) - PPH030HP; б) - ABS; c) - PLA 

(зразки 5, 6, 7, 8 ідентичні 1, 2, 3, 4) 

 

  

а) б) 

  

г) в) 

Рис. 3.42 - Поверхня розриву: а) - PPH030GP; б), в) - ABS; г) – PLA 
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Проведені дослідження показали, що швидкість деформації полімерів 

вплинула на міцнісні характеристики. Крім того, на міцність деталей, 

отриманих адитивним методом, впливає напрямок шарів (волокон) та їх 

прилипання один до одного. Ступінь впливу клейового компонента залежить 

від параметрів та режиму роботи 3D-принтера. Аналіз результатів випробувань 

показав, що зразки, виготовлені з PLA-полімеру адитивним методом, мають 

виражені властивості в'язкопружності. Міцні характеристики цього матеріалу 

перевищують характеристики ABS на 28% та полімеру PPH030GP на 18%, що 

значно розширює його застосування для різних цілей. 

Таким чином, завдяки результатам експериментального дослідження 

параметрів міцності полімерів, проведеного різними методами, використання 

цих матеріалів у адитивному виробництві (автомобільна промисловість, 

медична галузь) є позитивно доцільним. Існує цілий перелік конструктивів і 

систем, де деталі потребують заміни сталевого матеріалу на полімер [65, 66]. 

Суттєвою перевагою адитивного методу є створення деталей складних 

форм, що працюють при малих навантаженнях. Недоліком адитивного методу є 

висока вартість виготовлення деталі. На сьогоднішній день вартість друку 

коливається в межах від 0,10–0,25 доларів на грам, залежно від обраного 

матеріалу, що дещо обмежує сферу його використання. 

По результатам дослідження та експериментальних робіт були визначені 

та проаналізовані міцнісні характеристики полімерів PPH030GP, ABS та PLA 

залежно від швидкості деформації. Загалом можна зробити наступні висновки: 

- міцнісні характеристики полімеру мають як еластичні, так і в'язкі властивості. 

Було встановлено, що модуль пружності E полімеру PPH030GP становить від 

937 до 743 МПа і в середньому становить 860 МПа, що на 8,5% більше, ніж 

ABS і на 14,8% вище, ніж PLA; 

- адитивні методи виробництва створюють деталі зі значною анізотропією 

властивостей, що залежить від напрямку шарів та параметрів друку 3D-принтера. 

Встановлено, що у випадку застосування сили, що збігається з напрямком 
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друкарських шарів, межа проби зразків з полімеру ABS збільшується до 4 разів. 

Для полімеру PLA це співвідношення наближається до 5; 

- визначено вплив швидкості деформації на граничну міцність полімеру ABS. 

Таким чином, збільшення швидкості деформації на 100% збільшує міцність на 

розрив на 5,25%, а збільшення швидкості деформації на 1000% збільшує 

міцність десятків на 9,5%; 

- також встановлено вплив швидкості деформації на граничну міцність 

полімеру PLA. Таким чином, при збільшенні коефіцієнта деформації в 5 разів 

міцність на розрив σB збільшується на 6,3%, а при збільшенні швидкості в 10 

разів міцність на розрив σB збільшується на 10,2%; 

- визначено, що гранична міцність на розрив полімеру PLA на 18% вища, ніж у 

ABS і на 22% вище, ніж у полімеру PPH030GP при тій же швидкості деформації 

без урахування орієнтації шарів зразка. 

 

 

3.6. Висновки до третього розділу 

 

3.1 За результатами досліджень конструктивних характеристик системи 

навантаження ДЕТУ 02-04-99, складових бюджету невизначеності, впливу 

геометрії та матеріалу інденторів на результати вимірювань твердості за 

шкалами Роквелла і Віккерса, обґрунтовано вибір інденторів для проведення 

міжнародних звірень за шкалами Роквелла, Супер-Роквелла і Віккерса. 

3.2 Отримані експериментальні результати підтверджують теоретичні 

розрахунки залежності значень твердості від кута загострення індентора. 

3.3 За результатами моделювання процесу вимірювання твердості, 

запропоновано додаткові коефіцієнти чутливості та розраховано їх вплив на 

значення розширеної невизначеності результату вимірювання, що дозволило 

підвищити точність оцінювання результату вимірювань. 

3.4 Значення розширеної невизначеності результату вимірювань з урахуванням 

додаткових коефіцієнтів розраховуються с точністю до 3 знака після коми та 
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становлять UHRB=0,366 для шкали Роквелла та UHR30TW=0,715 для шкали Супер-

Роквелла. 

3.5 Запропонований алгоритм моделювання дозволяє виконати оцінку 

потенційно-можливої точності відтворення параметрів, які контролюються, що 

підтверджується результатами міжнародних звірень. 

3.6 Досліджено зв’язок між розрахунковими та експериментальними значеннями 

твердості та напруженого стану сталевого зразка. Експериментально встановлено, 

що при зміні напруги на 61,2% твердість змінюється на 17,4%. За результатами 

моделювання встановлено, що максимальне значення твердості в зоні пластичної 

деформації не більше 69 HRB, що відповідає напруженню 366 МПа та відносному 

подовженню ε = 0,156. 

3.7 Запропонований розрахунково-експериментальний метод оцінювання 

твердості матеріалу було впроваджено при виконанні робіт з кваліфікації 

обладнання 1-го та 2-го енергоблоків Рівненської АЕС. За результатами робіт 

було позитивно кваліфіковано 98% обладнання енергоблоків. 

3.8 Отримані, за результатами експериментальних досліджень полімерів типу 

PPH030GP, АBS та PLA, значення механічних характеристик (модуль Юнга, 

коефіцієнт Пуассона, модуль об’ємної пружності та модуль зсуву), дозволили 

уточнити розрахунковий файл комп’ютерної моделі, що підвищило точність 

моделювання. 
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Основні наукові результати, які знайшли відображення в даному розділі, 

опубліковані автором у працях [9, 10, 13, 14, 24, 27, 28, 30-32, 35, 36, 42, 43, 

47, 66]. 
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РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕТАЛОНІВ У ГАЛУЗІ 

ТЕМПЕРАТУРНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

 

Четвертий розділ присвячено розробці принципів побудови окремих 

складових національних еталонів одиниць теплових величин за допомогою 

сучасних методів моделювання. 

 

4.1 Моделювання температурного розподілу у багатошаровій моделі 

 

Енергозбереження та раціональне використання енергетичних ресурсів 

пріоритетне напрямом розвитку економіки України. Зниження витрат на виробництво 

продукції, виконання робіт і надання послуг встановленої якості визначено Законом 

України про енергозбереження [1]. Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість 

України є однією з стратегічних галузей економіки, яка забезпечує потреби 

промислових підприємств, житлової сфери та автотранспортного комплексу. 

Метрологічне забезпечення нафтових і газових свердловин для оцінки їх технічного 

стану проводиться з використанням глибинних манометрів. Тиск і температура 

свердловини є одними з основних параметрів, що контролюють як для встановлення 

особливостей пласта чи свердловини, так і для вибору типу і режиму роботи 

нафтопромислового обладнання. 

Для автоматизації процесу термостатування, в ННЦ «Інститут метрології» 

розроблені калібратори температури з різними діапазонами температур. В результаті 

розробок, виготовлені і атестовані калібратори температури для калібрування 

манометрів для свердловин. Основними частинами калібратора є термостат і блок 

керування. Нагрівальний елемент термостата ізольований від навколишнього 

середовища за допомогою теплоізоляційної вати. Відтворення і підтримку заданої 

температури здійснюється блоком керування і нагріваючою обмоткою (рис.4.1). 
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а) б) 

Рис. 4.1 – Калібратор температури (а) з блоком керування (б) 

 

Застосовуючи розрахунковий комплекс ANSYS, вдосконалено існуючу 

конструкцію калібратора температури. Визначено мінімальний час виходу на 

робочий режим шляхом застосування ефективного теплового екранування. 

Встановлено вимоги до режиму живлення калібратора для зменшення 

споживаної потужності. 

Процеси теплопередачі відбуваються в просторі та часі. Тому 

дослідження теплопровідності зводиться до вивчення просторово-часового 

зміни температури, тобто до знаходження залежності  tzyxfT ,,, , де 

 zyx ,,  – просторові координати в декартовій системі, t  – час. Сукупність 

значень температури в усіх точках досліджуваного простору називається 

температурним полем. Для вирішення завдань, пов'язаних з розподілом 

температурного поля, необхідно мати диференціальне рівняння 

теплопровідності, яке дає залежність між температурою, часом і координатами 

елементарного об’єму. У декартовій системі координат, для нестаціонарної 

теплопровідності при 0/  t  диференційне рівняння для ізотропних 

матеріалів і при наявності внутрішніх джерел тепла записується у вигляді 



234 
 

рівняння Пуассона [2, 3]: 
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    (4.1) 

 

де   - коефіцієнт теплопровідності,  tzyxfqv ,,,  - розподілений 

джерело тепла в тілі. Математична постановка представленого завдання включає 

диференціне рівняння теплопровідності, що описує перенос тепла всередині тіла, 

геометричну форму, початкові і граничні умови. Початкові умови складаються в 

завданні закону розподілу температури в початковий момент часу 0t . Для 

вирішення поставленого завдання прийнято допущення, що початкова 

температура рівномірно розподілена по всьому об'єму калібратора і становить 

200 t  0С. Розрахункова модель калібратора температури надана на рис. 4.2. 

 

 

 

Рис. 4.2 – Розрахункова модель калібратора температури 

1 - теплоізолятор; 

2 - сталь, 

3 - повітря; 

Н1, Н2 - нагрівальний елемент; 

Tp1 - контрольна термопара 
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У наданій формі, рішення теплової задачі є класичним рішенням 

двовимірної нестаціонарної задачі з граничною умовою третього роду. Граничні 

умови визначають закон взаємодії між навколишнім середовищем і поверхнею 

тіла. Граничні умови третього роду характеризують закон теплообміну між 

поверхнею і навколишнім середовищем у процесі охолодження і нагрівання. 

Для опису процесу теплообміну між поверхнею тіла і середовищем 

використовується закон Ньютона-Рихмана. Відповідно до закону Ньютона-

Рихмана, кількість тепла, що віддається одиницею поверхні тіла в одиницю 

часу, пропорційно різниці температур поверхні тіла surfacet  (поверхня стінки 

калібратора температури) і навколишнього середовища airt  (навколишнє 

повітря), при чьому surfacet  > airt , тоді, відповідно [3]: 

 

 airsurface

rx

tt
dx

dt













    (4.2) 

 

де   - коефіцієнт теплопередачі, 
Km

W
2 . 

На верхній і нижній стінках граничні умови мають вид [3]: 

 

 airsurfaceh
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    (4.3) 

 

де h  - коефіцієнт теплопередачі на верхній та нижній стінках. 

В силу симетрії геометричної форми по осі Y гранична умова має вигляд [3]: 

 

0
0


x

dy

dt
.     (4.4) 
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Відповідно до закону Джоуля-Лоренца, інтенсивність об'ємного теплового 

випромінювання в електричному нагрівачі при проходженні через нього сили 

струму по довжині, з урахуванням питомої опору нихромовой нитки, 

описується відомим виразом [3]: 

 

 3

2

,
m

W
V

RIqv 



,     (4.5) 

 

де 
S

L
R





; ( 2785,0 нdS   - площа поперечного перетину ніхромової 

спіралі, нd  - діаметр ніхромової нитки), 
 

L
dD

V 



4

22
 - об'єм ніхромової 

спіралі, м3. 

Найбільшу складність при формуванні граничної умови (4.2) становить 

визначення коефіцієнт тепловіддачі   між обьємом циліндра і навколишнім 

середовищем (повітрям) при вільному русі текучого середовища (повітря) з 

постійною температурою consttair  . Конкретного чисельного значення для цієї 

пари взаємодії в літературі не наводиться. Прийняти const  некоректно, 

оскільки його  значення в першу чергу сильно залежить від температури. Тому 

для визначення функції )( surfaceTf  пропонується скористатися 

критеріальною формулою Нуссельта представленої в літературі [3, 4] у вигляді: 

 

tfhf RaNu  25,0
, 73,0 ,    (4.6) 

 

де Ra  - число Релея при ламінарному режимі течії повітря 

( 93 10<10 Ra ),

25.0

Pr

Pr










w

t
t  - коефіцієнт емісії навколишнього середовища, 

fPr  - критерій Прандтля при consttair  , wPr  - критерій Прандтля при 
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varairt , індекси f, w означають текуче середовище та стінку, відповідно. 

З огляду на те, що теплообмін відбувається при вільній конвекції між 

повітрям і стінкою калібратора в провітрюваному приміщенні, коефіцієнт емісії 

можна прийняти рівним одиниці 1t , а число Релея 910Ra . У свою чергу 

залежність критерію Нуссельта від коефіцієнта тепловіддачі   має вигляд [3, 4]: 

 



 0
,

R
Nu hf


 ,      (4.7) 

 

де hR 0  - висота калібратора, (м), )( surfaceTf  - коефіцієнт теплопровідності 

повітря в прикордонній зоні калібратора, коли 
surfaceair tt  . 

Питома теплова потужність, що виділяється в нагрівачі, регулюється 

величиною сили струму I, на підставі свідчення контролюючої термопари за 

допомогою PID -регулятора. Математичний опис процесу регулювання 

тепловиділення виконано за допомогою передавальної функції в середовищі 

Matlab додатку Simulink (рис. 4.3). Передавальна функція представлена 

апериодичним ланцюгом першого порядку у вигляді k/(Ts + 1). Коефіцієнти  

k = 175 і постійна часу Ts = 2800 підібрані наступним чином. На першому етапі 

моделювання робочого процесу тепловиділення, в розрахунковому комплексі  

ANSYS Academic, на кінцях нихромовой нитки задавалася постійна величина 

струму I = 25 А, що відповідає максимальній потужності тепловиділення  

W = 3300 Вт на всьому проміжку часу t = 10800 с. Потім, чисельні результати 

моделювання тепловиділення імпортувалися в середу Matlab у вигляді масиву 

даних, за якими визначалася функція T = f(t), відповідна максимально 

можливому тепловиділенню. На другому етапі моделювання для функції  

T = f(t) підбиралися відповідні коефіцієнти аперіодичного ланцюга з похибкою 

в 1%. На третьому етапі, моделюванням в середовищі Matlab була побудована 

система управління нагрівальним елементом з PID -регулятором і обмежувачем 

струму за допомогою блоку Saturation, який автоматично обмежує силу струму 
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понад 25 А (рис. 4.3). На вході в систему управління задавалося порогове 

значення температури T = 1000 ⁰С, яке визначалося на підставі свідчення 

контролючої термопари. 

 

 

Рис. 4.3 - Модель управління робочим процесом тепловиділення 

калібратора 

 

В результаті моделювання системи управління генерувався txt-файл 

керуючого впливу у вигляді функції I = f(T, t), який імпортувався в ANSYS. Для 

досягнення мети, коефіцієнти PID -регулятора були підібрані в режимі ручного 

настроювання так, щоб максимальна температурі 1000 ⁰С досягалася за час  

t = 7200 с, при цьому похибка регулювання не перевищувала 5%. Для цього 

було досліджено 4 варіанти режимів ручного налаштування з відповідними 

коефіцієнтами PID -регулятора (табл. 4.1) обчисленими програмою Matlab. 

 

Таблиця 4.1 – Параметри PID-регулятора і потужності нагрівача 

№ 

P I D 

Час 

виходу 

на 

робочий 

режим, с 

Потужність, 

кВт·г 

1 0,0324 1,3·10-5 -7,6 4610 1,77 

2 0,0125 6.59·10-6 -5.051 2200 0,98 

3 0,0078 4,96·10-6 -4,33 7630 2,23 

4 0,018 7,03·10-6 -7,29 2920 1,13 
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Результат перевіреного розподілу системи керування тепловиведенням у 

калібраторі, наведено на рис. 4.4. Кольоровими лініями відображено силу тока у 

нагріваючій обмотці, переривистими лініями – відповідну температуру. Лінії 

об’єднані у пари. 

 

 

 

Рис. 4.4 - Результати моделювання теплових моделей в калібраторі при 

рішеннях нестаціонарної задачі 

 

Таким чином, класична задача теплопровідності знайшла практичне 

рішення для визначення розподілу температури в стінці ізоляції. У зв'язку з 

цим, використовуючи можливості програмування, був створений командний 

файл, вміст якого відображає: побудову геометрії, завдання типу скінченних 

елементів і нелінійних властивості матеріалів, сіткове розбиття на скінченні 

елементи, додатки граничних умов й налаштування опцій вирішувача. Завдання 

моделювання вирішувалося в двомірному поданні геометрії калібратора 

температури. Для зниження обсягу обчислювальних ресурсів і збільшення 

швидкості виконання завдання, геометрія калібратора температури виконана в 
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площині X-Y. При цьому вісь Y є віссю симетрії.  

Методом скінченно-елементного моделювання виконано автоматичну 

побудову сітки з заданим розміром скінченного елемента 1 мм (рис. 4.5). Для 

кращої збіжності, рішення задачі виконано зі згущенням сітки скінченних 

елементів. В результаті побудови сітки склалося 13734 скінченних елементів і 

15360 вузлів. На рис. 4.5 відображено згущення сітки скінченних елементів для 

більш точного розрахунку на місці стикування складових частин калібратора [5]. 

 

 

Рис. 4.5 – Побудова сітки скінченних елементів на калібраторі 

температури 

 

 В результаті виконаного моделювання тепловиділення в калібраторі 

можна зробити наступні висновки [5-7]: 

1. Час виходу на усталений режим можна знизити з 2 годин до 40 хвилин 

шляхом відповідної настройки параметрів системи керування нагрівачем  

(рис. 4.4 крива 2). 

2. Потужність, яка витрачається на вихід температури в сталий режим 1000 ⁰С 

знизилася майже в два рази. 

3. Розрахункові значення погоджуються з результатами експериментальних 

досліджень щодо застосування PID –регулятора, який керує часом виходу на 

робочий режим. 
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4.2 Моделювання та дослідження впливу температуро-залежних 

параметрів на результати температурних вимірювань 

 

При моделюванні температурного поля калібратора температури 

враховувалося температурна зміна властивостей матеріалів в діапазоні 

температур від 293 К до 1373 К. Теплофізичні властивості матеріалів 

калібратора температури подано в табл. 4.2 [8-10]. 

 

Таблиця 4.2 - Теплофізичні властивості матеріалів 

Матеріал 
Щільність 

матеріалу, ρ, 

кг/м3 

Теплопровідність, 

λ, Вт/м·К 

Питома 

теплоємність, c, 

Дж/кг·К 

Повітря 1,205 – 0,277 0,0257 – 0,0807 1005 – 1185 

Нагрівач 8500 – 8189 17,4 – 24,7 450 – 508 

Термоізолятор 180 – 242 0,09 – 0,62 800 – 1063 

Корпус 7850 – 7548 86 – 30 444 – 650 

 

 

 
 

Рис. 4.6 – 2-D модель калібратора температури 

 

На прикладі калібратора температури та з використанням модельних 

рішень, отримані температурні залежності нагріву оболонки калібратора при 

розміщенні всередині різних типів температурних датчиків. Були проведені 
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розрахунки з використанням реальних температур експлуатації при різних 

коефіцієнт конвекції на поверхні корпусу калібратора. Проведено оцінку 

результатів розрахунку різними типами скінченних елементів 2D моделі 

калібратора температури. При завданні сітки скінченних елементів 

використовувався як режим ручного вибору розмірів кінцевого елемента, так і 

режим автоматичного вибору. На підставі запропонованих моделей геометрії 

проведено аналіз і розрахунок енергозберігаючої оболонки. 

Модельні рішення біли виконані для двох варіантів: з відкритим верхом 

калібратора та з зачиненим от вором у якому розмішувались термопари.  

На рис. 4.7 наведено побудовані сітки скінченних елементів з відкритим (а) та 

зачиненим (б) отвором калібратора, та відповідні розподіли температурного 

поля у кельвінах [5, 6, 10]. 
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Рис. 4.7 – Модельні рішеня для калібратора температури 

 

Особливістю отриманих модельних рішень та температурних розподілів є 

урахування температурної залежності теплофізичних властивостей матеріала з 

якого створено калібратор температури. 

Таким чином, у результаті виконаних досліджень визначено, що час 
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виходу на усталений режим можна знизити з 2 години до 40 хвилин шляхом 

відповідного налаштування параметрів системи керування нагрівачем. Завдяки 

цьому, потужність, яка забезпечує робочий режим калібратора зменшується у 2 

рази. Визначено методологію забезпечення стабільності підтримки заданих 

температурних режимів калібратора без збільшення споживаної потужності.  

 Виконуючий файл на мові APDL для розрахунку температурного 

розподілу наведено у Додатку В. 

 

 

4.3 Побудова модельного рішення для лазерного випромінювання 

 

Дослідження температурних розподілів та енергетичних параметрів 

важливе для визначення енергетичних параметрів в галузі лазерної метрології. 

У діапазоні потужностей вище декількох Ватт мінімальну невизначеність 

вимірювань забезпечують калориметричні первинні перетворювачі (КПП), які 

калібруються методом електричного заміщення. Зменшення невизначеності 

калібрування калориметричних первинних перетворювачів (КПП) та становить 

важливу частину завдання вдосконалення національних еталонів України [12]. 

Принципово непереборний внесок в бюджет невизначеності калібрування 

калориметричних КПП вносить нееквівалентність заміщення лазерного 

випромінювання калібрувальним тепловим потоком. Нееквівалентність 

заміщення обумовлена такими джерелами: 

- несиметричність конструкції КПП для процесів вимірювання та 

калібрування; 

- разнесення в просторі приймальної площадки і калібрувальної 

нагрівальної обмотки вимірювального перетворювача; 

- нерівність площі яка опромінюється та площі приймального елемента; 

- нерівність об’ємів нагрівальної обмотки КПП та області поглинання 

випромінювання приймального елемента; 

- відмінність механізмів тепловіддачі з опромінючою та обігріваючою 
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поверхонь приймального елемента; 

- відмінність умов теплообміну для поверхонь приймального елемента; 

- відмінність тимчасових характеристик тепловиділення при опроміненні 

і обігріванні приймального елемента; 

- залежність теплофізичних характеристик матеріалу приймального 

елемента від температури; 

- неоднаковість теплофізичних характеристик матеріалів приймального 

елемента і нагріву обмотки; 

- необхідність електроізоляції нагріваючої обмотки; 

- невизначеність розташування точки вимірювань ефективної температури 

приймального елемента. 

Апробовані методики обліку нееквівалентності заміщення в даний час в 

літературі відсутні. 

Неоднорідна внутрішня структура калорійметричного первинного 

перетворювача, нелінійність протікають в ньому процесів і багатофакторний 

процес його калібрування суттєво ускладнюють розробку еталонних КПП. 

Спростити визначення оптимальних параметрів КПП дозволяє розроблення 

його адекватної моделі, яка дає можливість прогнозувати реакцію КПП на 

заданий зовнішній вплив, причому заданим впливом може бути як лазерне 

випромінювання що вимірюється, так і зміна параметрів навколишнього 

середовища. Завдання побудови моделі не має однозначного рішення, оскільки 

різні теоретичні підходи приведуть до різних моделей. Найбільш цінними є 

моделі, що відображають, в певній мірі, внутрішню структуру КПП і його 

геометрію. Така модель дозволяє вибрати і обгрунтувати структурну схему 

КПП, що складається з найпростіших добре вивчених ідеалізованих елементів. 

Процес вимірювання потужності лазерного випромінювання полягає в 

подачі вимірюваного випромінювання на приймальний елемент КПП, 

завершеня перехідного процесу та вимірюванні вихідного сигналу батареї 

термопар. Процес калібрування відрізняється від процесу вимірювання тільки 

тим, що на приймаючий елемент, замість вимірюваного оптичного 
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випромінювання, подається калібрувальний тепловий потік, що генерується 

внутрішнім електричним нагрівачем. 

Експериментальне дослідження калориметричного КПП проводилися на 

установці, яка зображена на рис. 4.8, до складу якої входили діодний лазер АТС-

С3000-500-AMF-ATS-03H (λ = 0,806 мкм) з керуючим пристроєм LDD-10, 

мультиметри DM 3559 і DT-830B, джерело калібрувального напруги JPS-3030. 

 

 

 

Рис. 4.8 - Схема експериментальної установки 

1 - лазер, 2 - КПП, 3 - мілівольтметр DM 3559, 

4 - комп'ютер, 5 - міліамперметр DT-830B, 

6 - джерело напруги 

 

Методика експерименту передбачала подачу оптичного випромінювання 

постійної потужності на приймальний елемент КПП і реєстрацію величини 

напруги Ui вихідного електричного сигналу КПП від моменту подачі 

випромінювання до моменту виходу КПП на стаціонарний тепловий режим. 

Після досягнення стаціонарного теплового режиму, джерело випромінювання 

вимикалося і вихідний сигнал КПП реєструвався до моменту повного 

охолодження приймального елемента. Потім потужність оптичного 

випромінювання змінювалася і вимірювальний цикл нагріву-охолодження й 

реєстрація вихідного сигнала КПП повторювалися. 
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Аналогічний вимірювальний цикл проводився при подачі на приймальний 

елемент КПП калібрувального теплового потоку. 

Типові графіки реєстрованих перехідних процесів показані на рис. 4.9. 

 

 

 

а) вимірюється оптичне випромінювання 

 

 

 

б) калібрувальний тепловий потік 

 

Рис. 4.9 - Зміна вихідного сигналу калориметричного первинного 

перетворювача протягом циклу вимірювання 

 

З теорії [13] відомо, що перехідні процеси в лінійних системах n-ого 

порядку, які з’являються при зовнішньому впливі, апроксимуються 

ступінчастою функцією Хевісайда, що описується сумою n експонент. Звідси 

випливає висновок, що будь-яку лінійну систему можна представити у вигляді 
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моделі, що містить деяку сукупність найпростіших структурних елементів. 

Відповідно до викладеного, обробка накопиченого масиву даних [14] 

велася з метою отримання коректних значень еквівалентних постійних часу 

перехідних процесів. Відома методика апроксимації експериментальних 

графіків досліджуваних перехідних процессов експоненціальним поліномом 

[15] засвідчила свою неефективність, тому що не дозволяла відфільтрувати 

збійні і зашумлені результати вимірювань. Внаслідок близькості перехідного 

процесу до експоненті, матриця коефіцієнтів нормальних рівнянь близька до 

виродженої, спотвореної збоями і шумами, а, отже, рівняння обчислюються з 

великою помилкою, що призводить до неприпустимо великий похибки 

визначення потужності лазерного випромінювання. 

Більш ефективним виявилося пряме вирахування постійних часу 

перехідного процесу при нагріванні (охолодженні) приймального елемента та 

КПП за наступним алгоритмом: 

- по масиву величин Ui, виміряних в продовж перехідного процесу, 

обчислюється масив величин ΔUi = Ui + 1 - Ui; 

- по масиву величин ΔUi  обчислюється масив величин lnΔUi; 

- по масиву величин lnΔUi  обчислюється масив величин  

ΔFi = lnΔUi + 1 - lnΔUi; 

- для масиву величин ΔFi методом найменших квадратів обчислюється 

рівняння лінійного тренду ΔFi = f(i); 

- постійна часу перехідного процесу обчислюється як величина, зворотна 

вільному члену рівняння лінійного тренду. 

Для ідеального експоненціального перехідного процесу лінійний тренд, 

обчислений за цим алгоритмом, являє собою пряму лінию, паралельну осі 

абсцис і зміщену від неї вниз на величину, зворотну постійної часу експоненти. 

Приклад експериментального графіка ΔFi = f(i) для калібрувального 

перехідного процесу наведено на рис. 4.10. 

Лінійність графіка експоненційної області перехідного процесу свідчить 

про те, що в першому наближенні калориметрический КПП є лінійною 
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системою 1-ого порядку. 

 

 

 

Рис. 4.10 - Експериментальна залежність характеристик каліброваного 

перехідного процесу від часу 

1 - початкова неекспоненціальная область перехідного процесу,  

2 - експоненціальна область перехідного процесу,  

3 - збої вимірювальної апаратури,  

4 - область домінування шумів вимірювання 

 

Отримані експериментальні значення постійного часу перехідних 

процесів, усереднені по всьому масиву даних, наведені у табл 4.3. 

 

Таблиця 4.3 - Експериментальні значення постійних часу перехідних 

процесів 

Постійна часу перехідного процесу, с 

Вимірювання Калібровка 

Нагрівання Охолодження Нагрівання Охолодження 

178,73 182,78 167,76 190,66 
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Отримані експериментальні результати дають підставу стверджувати, що 

процес вимірювання потужності лазерного випромінювання може бути 

описаний неоднорідним диференціальним рівнянням першого порядку. Процес 

калібрування калориметру, внаслідок завалу вершини імпульсу, слід описувати 

неоднорідним дифференціальним рівнянням другого порядку. Для подальшого 

зменшення невизначеності калібрування КПП слід на підставі отриманих 

вихідних даних побудувати більш складну модель, в якій необхідно врахувати 

наступні експериментальні факти: 

- постійна часу перехідного процесу нагріву приймального елемента при 

вимірюванні більше, ніж при калібрування; 

- постійна часу перехідного процесу охолодження приймального елемента 

при вимірюванні менше, ніж при калібрування; 

- постійні часу всіх перехідних процесів, виміряні в послідовних циклах, 

монотонно зменшуються. 

Ускладнення структури моделі з урахуванням нелінійності теплових 

характеристик конструкційних матеріалів вимагає для розрахунку темпера-

турне поля приймального елемента калориметр сумісного застосування 

нелінійного рівняння теплопроводності і одного з чисельних методів. 

Необхідно відзначити, що для спрощення моделі каліброваного процесу, 

ізопериболічним калориметром, доцільно усунути завал вершини каліброваного 

імпульсу шляхом зміни конструкції калориметра. 

 

 

4.4 Моделювання температурного розподілу у калориметричному 

первинному перетворювачі 

 

Продовжуючи дослідження калориметричного первинного 

перетворювача, розглянеми температурні розподіли у конічному приймальному 

елементі [12, 16]. 
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Прикладні аспекти контролю температурних розподілів та енергетичних 

параметрів лазерного випромінювання стосуються сучасних систем адитивного 

виробництва (АВ або АМ – additive manufacturing). Багато систем адитивного 

виробництва грунтуються на лазерних технологіях. Перевагою лазерних 

технологій є те, що вони забезпечують високо-інтенсивний і високо-

колімований промінь енергії, яким можна керувати. Оскільки адитивне 

виробництво вимігіє, щоб матеріал на кожному шарі був твердий або 

з’єднувався з попереднім, енергія лазерного випромінювання – це саме той 

технічний інструмент обробки матеріалу. У AM використовуються два види 

лазерної обробки: різання та нагрівання. Одним з найбільш популярних 

(поширених) типів вимірювань в області лазерної метрології є контроль 

енергетичних параметрів джерел лазерного випромінювання. В даний час, 

калориметри забезпечують найвищу точність абсолютних вимірювань 

лазерного випромінювання в діапазоні потужностей від одного вата до десятків 

кіловат (від 1 Вт до 15 кВт). Основні елементи, що визначають точність 

відтворення, зберігання та передавання одиниці потужності лазерного 

випромінювання, є калориметричні первинні перетворювачі (КПП), що входять 

до складу обладнання національних первинних еталонів України. Значним 

внеском у бюджет невизначеності первинного вимірювального 

калориметричного перетворювача є підміна лазерного випромінювання 

потоком тепла, який калібрує цій перетворювач. Неоднорідна внутрішня 

структура калориметричного первинного перетворювача, нелінійність процесів, 

що відбуваються в ньому, й багатофакторний процес його калібрування суттєво 

ускладнюють розробку КПП. Моделювання теплового КПП для максимального 

зменшення невизначеності калібрування дозволить оптимізувати розробку та 

виготовлення первинних перетворювачів з точки зору розміщеня 

термоелементів на корпусі КПП. 

Для вирішення завдань забезпечення єдності вимірювань в діапазоні 

середніх потужностей в ННЦ «Інститут метрології» були розроблені 

національний первинний еталон середньої потужності і енергії лазерного 
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випромінювання [17]. Зовнішній вигляд національного еталона середньої 

потужності і енергії лазерного випромінювання наведено на рис. 4.11. 

 

 

 

Рис. 4.11 - Національний первинний еталон середньої потужності і енергії 

лазерного випромінювання 

 

Аналіз напрямків і перспектив розробки високоточних вимірювачів 

потужності і енергії когерентного лазерного випромінювання показав, що 

найбільш перспективним є створення первинного еталона середньої потужності 

і енергії, який базується на КПП випромінювання. Незважаючи на 

різноманітність принципів дії еталонних приймачів відомих еталонів, існує 

лише один принцип вимірювання потужності та енергії лазерного 

випромінювання, який забезпечує найвищу точність - калориметрический [18, 

19]. Застосування методу електричного заміщення при калібруванні КПІП 

дозволяє забезпечити простежуваність державного первинного еталона 

середньої потужності і енергії випромінювання до фундаментальних фізичних 

сталих та бути атестованим на існуючих національних еталонах вольта і ома 

ННЦ «Інститут метрології». 
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Одним з важливих параметрів що необхідно контролювати при 

адитивному виробництві є потужність лазерного випромінення. Калібрувальні 

та вимірювальні можливості України в галузі оптичних та оптико-фізичних 

вимірювань забезпечуються 11 національними еталонами та 3 вторинними 

еталонами. Метрологічні характеристики 2-х національних еталонів що 

забезпечують простежуваність результатів вимірювань потужності лазерної 

техніки для АМ, наведено у табл. 4.4. 

 

Таблиця 4.4 - Простежуваність результатів вимірювань потужності 

Назва еталона 

Діапазон значень  

метрологічних 

характеристик 

Розширена  

невизначеність 

Державний первинний еталон 

одиниць середньої потужності та 

енергії лазерного випромінювання 

від 1⋅10-4 Вт до 1 Вт 

від 1⋅10-4 Дж до 1 Дж 

від 3⋅10-3 до 

8⋅10-3 

від 3⋅10-3 до 

8⋅10-3 

Державний первинний еталон 

одиниць середньої потужності та 

енергії лазерного випромінювання 

великих рівнів 

(довжина хвилі 10,6 мкм) 

від 10 Вт до 1000 Вт 

від 10 Дж до 1000 Дж  
1,5⋅102 

 

Простежуваність результатів вимірювань оптичних та оптико-фізичних 

одиниць забезпечено результатами міжнародних звірень та наявністю СМС 

рядків в KCDB. На грудень 2019 проведено 9 міжнародних звірень з 

державами-членами CООМЕТ та EURAMET та опубліковано 6 СМС рядка. 

Конструкція калориметричного первинного перетворювача докладно 

описана в Патенті України [20] та наведена на рис. 4.12. 
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Рис. 4.12 - Конструкція та зовнішній вигляд приймального елемента КПП 

1 – конічний приймальний елемент;  

2 – термопари; 

3 – внутрішній корпус;  

4 – V-подібний нагрівальний елемент 

 

Приймаючи до уваги необхідність вирішення задач вимірювання 

потужностей лазерного випромінювання різних рівнів, у ННЦ «Інститут 

метрології» було розроблено на виготовлено КПП з різними геометричними 

параметрами, що підтримано трьома Патентами України [20-22]. Зовнішній 

вигляд конічних елементів КПП наведено на рис. 4.13. 

 

 

 

  

 

Рис. 4.13 - Зовнішній вигляд та різниця в розмірах КПП 

Метод скінченних елементів є ефективним способом вирішення проблем 

теплопровідності. Рішення задач теплопередачі можна використовувати для 
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оцінки теплового потоку на межі системи або для визначення розподілу 

температури при аналізі термічного навантаження. Першим кроком для 

вирішення задачі теплопровідності є вибір типу елемента. Вибирається 

лінійний трикутний елемент, тому що це найпростіша форма елементів для 

двовимірного аналізу. Температури в вузлах iT , jT  та mT  виражаються у 

наступній матричній формі [23, 24]: 
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де sN  - є функціями лінійної форми, що задаються як [23, 24]: 
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Вирази для s' , s'  and s'  визначаються наступним чином [23, 24]: 
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Матриця градієнта температури еквівалентна деформаційній матриці, що 

використовується в задачах аналізу напружень [23, 24]: 
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Тепловий потік і градієнт температури пов'язані один з одним за 

допомогою матриці теплопровідності  D , як зазначено нижче [23, 24]: 
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і матриця теплопровідності  D  визначається, як [23, 24]: 
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Використовуючи рівняння (4.1) у рівнянні (4.8), маємо [23, 24]: 
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Матриця градієнта температури також може бути записана у компактній формі 

[23, 24]: 

    TBg  .     (4.10) 
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Матриця  B визначається, як [23, 24]: 
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Матриця жорсткості отримується з теорії потенційної енергії наступним 

чином [23, 24]: 
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де перша складова описує теплопровідність, тоді як друга - конвекцію. 

Сформуємо рівняння, як     TKf   і силова матриця являє собою тепловий 

потік на межі елемента, який визначається, як [23, 24]: 
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де P  - периметр елемента; A  - площа, перпендикулярна теплового потоку; Q  - 

це вироблення тепла в елементі; 
"q  - тепловий потік на межі елемента; L  - 

довжина сторони елемента. 

Таким чином, класична задача теплопровідності знайшла практичне 

рішення для визначення розподілу температури в КПП. У зв'язку з цим, 

використовуючи можливості мови програмування APDL був створений input-

файл, вміст якого відображає: побудову геометрії, завдання типу скінченних 

елементів і властивостей матеріалів, сіткове розбиття на скінченні елементи, 

граничні умови і налаштування опцій вирішувача. Завдання моделювання 

вирішувалося в тривимірному поданні геометрії КПП. 
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Для опису 3D-моделі КПП можливо використовувати декілька типів 

скінченних елементів, наприклад SOLID70, SOLID87, SOLID90, SOLID278 та 

SOLID279. При застосуванні розбиття сітки типу Smart Size, найбільш чітким 

та з найменшою кількістю елементів, що порушують сітку – є скінчений 

елемент SOLID70 (рис. 4.14) [25]. Відповідно до [25] SOLID70 має 3-D 

здатність до теплопровідності. Елемент має вісім вузлів з одним ступенем 

свободи температури, на кожному вузлі. Цей елемент застосовується для 3-D, 

стаціонарного або перехідного режиму термічний аналіз. Елемент також може 

компенсувати масове перенесення теплового потоку з постійною швидкістю. 

 

 

 

Рис. 4.14 - Тривимірна геометрія скінченного елемента SOLID70 

 

Використовуючи вищеописаний скінчений елемент, виконано 

автоматична побудова сітки з заданим розміром скінченного елемента типу 

Smart Size (рис. 4.15 a). В результаті побудови сітки склалося 19768 скінченних 

елементів і 4974 вузли. Оскільки реальна геометрія КПП має досить тонкий 

шар нікелю на внутрішній стороні конусу, розбиття було здійснено з 

мінімальною кількістю модифікованих елементів - 6 з 19768 елементів  

(рис. 4.15 б). Наявність модифікованих елементів пояснюється обмеженою 

кількістю скінченних елементів для ANSYS 18.2 Academic – 32000 скінченних 

елементів. 
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a б 

Рис. 4.15 - Побудова сітки скінченних елементів 

 

При моделюванні температурного поля КПП враховувалися теплофізичні 

властивості матеріалів, значення подано в табл. 4.5 [26]. 

 

Таблиця 4.5 - Теплофізичні властивості матеріалів 

Матеріал 
Теплопровідність, 

λ, Вт/м·К 

Удільна 

теплоємність, c, 

Дж/кг·К 

Щільність 

матеріалу, ρ, кг/м3 

Мідь (Copper) 401,9 385 8933 

Нікель 

(Nickel) 
90,4 443,6 8900 

 

Після побудови тривимірної моделі, врахування теплофізичних 

властивостей матеріалів та побудови сітки скінченних елементів задаємо 

граничні умови. Відповідно до мети розрахунків, задаємо температуру нагріву 

внутрішньої поверхні конусу з нікелю від 318,15 К до 573,15 К. Задаємо 

граничні умови третього роду на зовнішній поверхні РМС – коефіцієнт 

тепловіддачі (film coefficient) від 15 Вт/м2·К до 50 Вт/м2·К, а температуру 

навколишнього середовища (bulk temperature) – 298,15 K (25 0С). 

Використовуючи графічний інтерфейс користувача ANSYS Academic 

запускаємо виконання рішення: Solution-Solve-Current LS. 

Задаючи граничні умови першого роду до внутрішньої поверхні конусу з 

нікелю, визначимо три зони прикладання теплового «навантаження», тобто 

розрахуємо теплове поле для температури у вузлі, у 10 вузлах, що визначають 
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розфокусований промінь лазерного випромінення та на внутрішній утворюючій 

конусу (рис. 4.16). 

 

   

Рис. 4.16 - Типи термічних «навантажень» на внутрішню поверхню КПП 

 

Розрахункові розподіли температурного поля при різних температурах 

наведено на рис. 4.17, відповідно. 

 

318,15 К 358,15 К 373,15К 573, 15 К 

    

    

    

 

Рис. 4.17 - Розрахункові розподіли температурного поля 

 

T, K 
T, K 

T, K 
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Експериментальні дослідження КПП виконувались на стенді, що описано 

в працях [12, 14]. Методика експерименту передбачала подачу оптичного 

випромінення постійної потужності на приймальний елемент та реєстрацію 

величини напруги вихідного сигналу від моменту подавання випромінення до 

моменту виходу КПП на стаціонарний режим. При зміні конструкції 

калориметричного перетворювача та встановленні додаткових термоелементів 

на корпусі, усунено завал вершини кілфбрувального імпульсу, що дозволило 

оцінити коефіцієнт нееквівалентності заміщення лазерного випромінювання 

калібрувальним тепловим потоком. Порівняння вхідного та вихідного сигналів 

КПП після зміни конструкції наведено на рис. 4.17. 

 

  

Рис. 4.17 – Порівняння калібрувального сигналу з сигналом оптичного 

випромінювання 

 

Оцінка коефіцієнта нееквівалентності заміщення збігається зі значенням, 

отриманим при безпосередньо прямих вимірюваннях енергетичних 

характеристик лазерного випромінювання. 

На основі наданого моделювання, отримано просторово розподілені 

температурні поля дозволяють враховувати розміщення температурних 

датчиків на зовнішній поверхні КПП з метою зниження систематичної похибки 

при вимірюванні потужності лазерного випромінювання. Аналіз виконаних 

розрахунків вказує на необхідність розміщення датчиків температурі по 

відкритому краю КПП. 

Калібрувальний 

тепловий потік 

Вимірювання 

оптичного 

випромінювання 
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Проведення моделювання з задаванням високої температурі на 

приймаючої поверхні КПП дозволяє приймати рішення по застосування 

спеціальних датчиків температури та відповідних матеріалів, що фіксують 

датчики на зовнішній поверхні КПП при температурі впливу в межах 573,15 К. 

Для зменшення систематичної похибки запропоновано застосовувати 

розподільний датчик температури по всієї зовнішньої поверхні КПП. 

В якості практичного використання, результати представлених 

досліджень враховуються при виконанні розрахунків обробки результатів 

звірень за проєктами CООМЕТ та інноваційних проєктів EMPIRE. 

Акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у  

ООО «ХАРКІВ-ПРИЛАД» в галузі енергозберігаючих технологій, потужності 

лазерного випромінювання та підвищення точності високотемпературних 

вимірювань в умовах реального виробництва наведено у Додатку Д. 

 

 

4.5 Висновки до четвертого розділу 

 

4.1 Із застосуванням комп’ютерного моделювання досліджено розподіл 

температурного поля у багатошаровій стінці калібратора температури та 

чинники, що впливають на характеристики. 

4.2 За результатами модельних розрахунків запропоновано конструктивне 

рішення побудови камери термостата калібратора температури, що дозволило 

зменшити з 120 хвилин до 50 хвилин час виходу в робочий режим 

термостабілізації. 

4.3 Запропоноване конструктивне рішення на основі модельних розрахунків 

температурного поля, забезпечує підтримання стабільного температурного 

режиму калібратора без збільшення споживаної потужності. 

4.4 За результатами комп’ютерного моделювання розподілу температурного поля 

в первинному перетворювачі лазерного випромінювання для різних рівнів енергії, 
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запропонована конструкція перетворювача, що дозволила розширити діапазон 

вимірювання потужності від 1 кВт до 3 кВт та енергії від 1 кДж до 3 кДж. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕТОД ПОДОВЖЕННЯ 

ПРОЄКТНОГО ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС 

УКРАЇНИ 

 

У п’ятому розділі наведено застосування розрахунково-

експериментального методу із використанням сучасних програмних комплектів 

моделювання при виконанні комплексу робіт по подовженню проєктного 

терміну експлуатації енергоблоків АЕС України. Обгрунтовано застосування 

методу оцінки старіння обладнання та впровадження антисейсмічних заходів на 

діючих енергоблоках АЕС України з урахуванням сучасних вимог енергетичної 

стратегії України на період до 2035 року [1]. 

 

 

5.1 Світовий досвід подовження ресурсу енергетичних об’єктів 

 

Відповідно до світового досвіду, переоцінка сейсмостійкості обладнання 

працюючих енергоблоків АЕС є необхідним та важливим з низки причин: 

- збільшення сейсмічної небезпеки місцезнаходження діючих АЕС, на базі 

нових сейсмічних даних та досвіду експлуатації; 

- наявність нових даних, стосовно сейсмічної крихкості споруд та елементів 

будівель, які набувають місце з причин реальних землетрусів; 

- підвищення вимог з боку регулюючих та контролюючих органів. 

За останній час отримано великий досвід оцінки поведінки споруд та 

обладнання АЕС в умовах реальних землетрусів та при проведені різноманітних 

сейсмічних досліджень. Цій досвід став підґрунтям для методів Оцінки запасу 

сейсмостійкості (SMA – Seismic Margin Assessment) та Метода загальної 

експлуатаційної процедури (GIP – Generic Implementation Procedure). Саме ці 

методі були використані при визначенні та дослідженні обладнання 

енергоблоків на сейсмічні впливи та при подовженні проєктного терміну 
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експлуатації АЕС в Чеській Республіці, Словаччини та Угорщині [2, 3]. Методи 

SMA, GIP та іх більш розвинуті варіанти є найбільш прийнятними 

детерміністичними методами для визначення сейсмостійкості споруд та 

обладнання діючих світових АЕС. 

В сейсмічній частині програми кваліфікації обладнання енергоблоків 

доводиться сейсмостійкість всього обладнання, яке важливе для безпеки при 

виникненні максимального розрахункового землетрусу (SSE – Safe Shutdown 

Earthquake). Основною складовою частиною сейсмостійкості є демонстрація 

стійкості обладнання до впливу часових дергадацій у результаті проєктних 

землетрусів. Проєктний землетрус – це землетрус прогнозованої інтенсивності 

на майданчику атомної станції з повторюваністю один раз на 100 років для 

діючих енергоблоків атомних станцій та один раз на 1000 років для нових 

енергоблоків атомних станцій, що відповідає середньому значенню річної 

імовірності перевищення 10-2 та 10-3 відповідно [4]. Саме стійкість обладнання 

до проєктного землетрус і підтверджує здатність обладнання здійснювати 

покладені на нього функції безпеки протяго, підчас та після сейсмічного впливу, 

тобто зберігати стан працездатності. 

Окрім проєктного землетрусу, важливим параметром розрахункового 

рівня безпеки є оцінюваний рівень землетрусу (RLE – requirement level 

earthquake), який є граничним рівнем коливань грунта, вірогідність 

перевищення якого дуже мала на протязі терміну експлуатації АЕС. Але 

оцінюваний рівень землетрусу визначається як максимальний рівень коливань 

грунту промислової площі АЕС, який буде враховуватися з метою переоцінки 

сейсмостані енергоблока. Рівень та параметри RLE визначаються відповідно до 

сейсмологічних досліджень та з урахуванням Правил та норм в атомній 

енергетиці (ПНАЕ Г-5-006-87) [5], Керівництвом з безпеки (NS-G-3.3 МАГАТЕ) 

[6], а також документам ASCE 4-98 та ASCE 43-05 [7, 8]. 

Відомо, що оцінка будівель, систем та обладнання АЕС неразрахунковими 

методами, базується на використанні аналізу сейсмічного досвіду, який 

отримано під час реальних землетрусів та, як результат сейсмічних іспитів на 
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вібраційних стендах [9, 10]. Для впровадження цього напрямку досліджень у 

США була створена перша у світі база даних сейсмостійкості обладнання АЕС. 

На снові цих данних, була розроблена загальна експлуатаційна процедура (GIP) 

[11], яка була затверджена щє на початку 1990-х років на використання для 

оцінки сейсмостійкості обладнання працюючих АЕС та, у першу чергу, 

елементів активного обладнання, які необхідні для безпечної зупинки реактора. 

В останній час, цей підхід широко використовується за межами Сполучених 

Штатів [12-16]. 

Метод GIP-ВВЕР, що застосовується АЕС України, створен компанієй 

Stevenson and Associates (представництво у Чеській Республіці (S&A CZ)).  

GIP-ВВЕР призначен для оцінки сейсмостійості обладнання с типом реактора 

ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). 

Процедура GIP-ВВЕР, як і вихідна процедура GIP застосовується для 

контролю найбільш важливих для безпеки енергоблоку механічного, теплового, 

тепломеханічного, електричного та інформаційно-вимірювального типів 

обладнання: вентилятори; гермопроходки; електричні проходки; дозиметри; 

засувки; клапани; насоси; панелі; пневмоприводи; датчики тиску; датчики 

температури; рівнеміри; контрольні панелі; збірки; сосуди; теплообмінники; 

трансформатори; електромотори; електромагнітні приводи; електроприводи. 

GIP-ВВЕР також має керівництво для верифікації адекватності анкеровки 

обладнання до будівельних конструкцій [17], для верифікації сейсмічної 

адекватності несучих цегельних стін та трубопроводів. Специфічні елементи 

обладнання, такі як реактор, елементи першого контура, трубопроводи, 

елементи систем компенсаціх тиску виключені з об’єма обладнання процедури 

GIP-ВВЕР. Процедура GIP-ВВЕР, також, як і GIP [18], є в більшій мірі 

процедурою відбіру, огляду та якісної оцінки. Характеристики та параметри, які 

є індивідуальними для кожної одиниці обладнання, перевіряються протягом 

візуального огляду та аналізу технічної документації. Якщо одиниця 

обладнання, що перевіряється, не відповідає критеріям процедури GIP – вона 

вважаєьтся такою, що невідповідає вимогам кваліфікації. Для верифікації 
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сейсмічної адекватності невідповідіючій вимогам кваліфікаці, застосовуються 

більш жорсткі підходи до іспитів на вібраційному стенді, поглиблене вивчення 

вихідних данних, застосування антисейсмічних заходів (розкріплення, 

встановлення демпферів, у крайньому випадку – заміна обладнання). 

При застосуванні GIP-ВВЕР виконується наступна послідовність робіт: 

вибір фахівців групи сейсмічної оцінки (ГСО); визначення обладнання, 

сейсмічна адекватність якого має бути оцінена та складено перелік для 

сейсмічної оцінки; проведення оцінки сейсмостійкості та візуального огляду 

обладнання; ідентифікація невідповідних одиниць та прийняття рішення щодо 

компенсуючи заходів. ГСО, відповідальна за проведення сейсмічних 

досліджень, має включати до складу фахівців, що мають наступний досвід: 

- фахівець з детальним знанням технологічниї систем та функціональних 

вимог до обладнання, що дослуджується; 

- представник персоналу АЕС, який забезпечує безперешкодний доступ до 

всіх примішень енергоблоку, контроль радіаційних умов, пошук та 

ідентифікацію обладнання за оперативними номерами; 

- фахівці з досвідом та професійною підготовкою з оцінки сейсмостійкості, 

володіючі процедурой GIP-ВВЕР та маючи досвід використаня не менше ніж 20 

одиниць обладнання з кожного з наведених типів обладнання. 

Під час огладу обладнання необхідно виконувати фотографування або 

відеоз’йомку обладнання, вимірювання геометричних розмірів, габаритів, 

товщин, способів кріплення та відстані до сусідніх об’єктів. При огляді 

електричного та інформаційно-вимірювального обладнання, представник 

перфонала АЕС має забезпечити доступ до закритих зон обладнання 

(внутрішній вміст шаф з комутаторами, релє та пакетників, то що). 

Світовий досвід з оцінки сейсмостійкості обладнання існуючих та діючих 

АЕС є важливою частиною оцінки їх безпеки та сейсмічної кваліфікації, 

оскільки сейсмічні умови це частина довкілля, де має працювати обладнання 

енергоблоків. 
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5.2 Основні етапи розрахунково-експериментального методу 

 

Розрахунково-експериментальний метод (РЕМ) грунтується на сучасних 

процедурах, які враховують досвід США, Чехії, Швеції, Росії та інших країн. 

Експериментально-аналітичний метод атестації, розроблений в  

ФДУП «Атоменергопроєкт» (м. Санкт-Петербург), включає експериментально-

розрахункове визначення амплітудно-частотних характеристик і фазочастотних 

характеристик в контрольних точках обладнання, експериментальне визначення 

меж вібростійкості обладнання, обчислення реакції будівель на сейсмічний 

вплив. В основі методу розрахунково-експериментальної перевірки, 

розробленого фахівцями «Всеросійського науково-дослідного і проєктно-

конструкторського інституту атомного енергетичного машинобудування», є 

проведення динамічних випробувань обладнання в складі стаціонарних систем і 

використанням імпульсного (ударного) збудження згасаючих коливань або 

резонансних коливань в робочому діапазоні частот від 1 Гц до 30 Гц.  

В результаті випробувань для кожного обстежуваного обладнання визначається 

реальний спектр власних частот і логарифмічних декрементів згасання з 

урахуванням прилеглих конструкцій за місцем експлуатації. 

Врахувуючи світовий досвід з кваліфікації обладнання та подовження 

проєктного терміну експлуатації обладнання діючих енергоблоків, в основу 

РЕМ ННЦ «Інститут метрології» покладено міждержавні стандарти МАГАТЕ, 

міждержавні стандарти ISO, стандарти НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», нормативні 

документи Державного комітету ядерного регулювання України.  

Попередній аналіз стану обладнання енергоблоків виконується за 

критеріями, що грунтуються на оцінці попереднього стану обладнання на 

основі існуючих документів та візуального обстеження кожної одиниці.  

Основними процедурами РЕМ є модельні розрахунки статичних 

сейсмічних і циклічних (експлуатаційних) напружень обладнання та динамічні 

бездемонтажні випробування обладнання методами вільних і вимушених 

коливань. Розроблений метод економічно виправданий для малогабаритного 
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обладнання в зоні з радіаційним фоном, який медично-дозволений для 

обслуговуючого персоналу. Структурна схема розрахунково-

експериментального методу наведена на рис. 5.1. 

 

Рис. 5.1 - Структурна схема розрахунково-експериментального методу 
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Розрахункова частина методу ґрунтується на оцінці міцності по допустимим 

напруженням, деформаціям і коефіцієнтам інтенсивності напруги. Враховуються 

всі діючі навантаження (включаючи температурні впливи) і розглядаються всі 

режими експлуатації обладнання. Результати, отримані розрахунковим методом, 

підтверджені експериментально з урахуванням резонансних частот, отриманих 

динамічними випробуваннями методом вільних і вимушених коливань. 

При виконанні робіт по кваліфікації (працездатності) обладнання при 

впливі сейсмічних коливань використовувалися акселерометри на основі 

MEMS-сенсорів (MEMS - Micro-Electro Mechanical Systems). Вільні коливання 

створювалися за допомогою кошика з вантажами або за допомогою натягу через 

систему сталевих тросів до динамометра (Рис. 5.2). 

 

  

 

Рис. 5.2 - Кошик з вантажами і динамометр для створення вільних коливань 

 

Синусоїдальні механічні коливання створювалися переносним 

генератором механічних коливань ВМ-100, що збуджував синусоїдальні 

механічні коливання в заданих координатних областях устаткування (Рис.5.3). 
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Рис. 5.3 - Генератор механічних коливань ВМ-100 

 

Вимірювання прискорень заданих координатних областей обладнання з 

масою до 200 кг виконувалося акселерометром (Рис. 5.4 а)).  

Акселерометри жорстко кріпилися до корпусу досліджуваного 

обладнання по взаємно ортогональних площинах (Рис. 5.4 б)). 

 

  

а) б) 

Рис. 5.4 - Кріплення акселерометрів 

 

В результаті випробувань реєструвалися власні згасаючі коливання об'єкта 

випробувань, які виникають після різкого зняття прикладеного до об’єкта 
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зусилля. Обробка отриманої інформації полягала у визначенні резонансних 

частот, відносних рівнів потужності коливань обладнання та відповідних їм 

декрементів загасання. Застосування акселерометрів дозволяє проводити 

вимірювання і розрахунок вільних, змушених коливань обладнання без 

демонтажу з його робочого місця. 

 Застосовуючи розрахунки та експериментальні дослідження, було надано 

прогноз щодо старіння тепломеханічного обладнання (гермопроходки), яке 

знаходиться у хімічно-агресивних середовищах (кислота, луг, радіаційне 

опромінення). Прогноз щодо механічної стійкості обладнання виконувався на 

основі моделювання зменшення стінки тепломеханічного обладнання за різні 

(місяці, роки) терміни експлуатації. 

На підставі отриманих результатів прийнято рішення про стійкість 

обладнання до сейсмічних впливів. Визначено антисейсмічні заходи (додаткове 

закріплення, застосування гасять вібрацію демпферів) для обладнання, яке не 

пройшло випробування. На основі цих випробувань в грудні 2010 року з 

використанням РЕМ продовжені проєктні терміни експлуатації першого і другого 

енергоблоків типу ВВЕР-440 (проєкт В-213) Рівненської АЕС [19]. 

 

 

5.3 Визначення вібраційних характеристик обладнання 

5.3.1 Випробувальне обладнання для вібродіагностики 

 

Серед існуючих методів неруйнівного контролю (магнітний, теплової, 

вихрострумовий, ультразвукової, радіаційний, візуальний, оптичний, контроль 

з використанням акустичної емісії) вібродіагностика є взаємодоповнюючим 

методом для оцінки функціонування механічних систем. 

Для технічного забезпечення розрахунково-експериментального метода, 

було розроблено електромеханічний генератор (ЕМГ), що створює зусилля  

від 10-2 Н до 1,0 Н в діапазоні частот від 10-1 Гц до 102 Гц, з амплітудою 

механічних коливань від 0,3 мм до 30 мм, нестабільністю частоти механічних 
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синусоїдальних коливань не більше 10-3, і абсолютною похибкою установки 

амплітуди синусоїдальних коливань не більше ± 3 мкм при Р = 0,95. 

Високоточний ЕМГ наднизьких частот (рис.5.5) складається з 

прецизійного електричного приводу, керуючого локальним процесорним 

пристроєм. До складу входять: механічний перетворювач обертання валу 

приводу в вертикальні коливання гідростатичного перетворювача наднизької 

частоти, прецизійний вимірювач траєкторії коливального руху на основі 

спеціального індукційного датчика лінійних переміщень типу ДЛПН-3. 

 

 

 

Рис. 5.5 Високоточний ЕМГ наднизьких частот 

 

ЕМГ оснащений вимірювачем термодинамічних параметрів 

(температури, тиску, вологості) повітря на пьезокварцевих частотних 

перетворювачах [20], спеціальної електромагнітної системи [21] і розміщен на 

вібропоглинаючому фундаменті (рис. 5.5). Квантово-оптична система 

вимірювання траєкторії коливального руху (рис. 5.6) виконана у вигляді 

моноблочного лазерного інтерферометра Фабрі-Перо з метрологічним гелій-

неоновим лазером, який стабілізований по насиченому поглинання в йоді-127 

(He-Ne/127J2) [22]. 
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Рис. 5.6 Структурна схема еталонного ЕМГ наднизьких частот 

 

 

Рис. 5.7 Структурна схема квантово-оптичної системи вимірювання 

траєкторії коливального руху 

 

Трипель-призменний модуль виконаний на основі тригранної призми, 

вбудованої в титановий корпус з діаметром апертури 10 мм і магнітним дном. 

Квантово-оптична система вимірювання траєкторії коливального руху 

використовувалася для метрологічної атестації високоточного ЕМГ наднизьких 

частот і інформаційно-вимірювальної системи компаратора [23, 24]. 

В результаті метрологічної атестації квантово-оптичної системи 

вимірювання траєкторії коливального руху, отримані наступні метрологічні 

характеристики: 
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- діапазон вимірювань траєкторій (довжини) від 3×10-4 м до 3×10 м; 

- розширена невизначеність вимірювань довжини від ±5×10-3 до ±5×10-7 

при k=2. 

Проведення періодичних метрологічних атестацій еталонного ЕМГ в 

лабораторних умовах доведено стабільність його характеристик і можливість 

калібрування акселерометрів механічних коливань для робіт на АЕС. 

Для без демонтажних випробувань обладнання АЕС на сейсмостійкість 

було створено генератор механічних коливань ВМ-100 (рис. 5.2 та рис. 5.8). 

 

 

 

Рис. 5.8 Генератор механічних коливань ВМ-100 з блоком керування 

 

Вібраційний пристрій ВМ-100 призначен для проведення випробувань 

обладнання на вібраційне гармонійний вплив методом вимушених коливань. 

Блок керування ВМ-100 дозволяє регулювати силу і частоту впливу. ВМ-100, та 

має наступні технічні характеристики: 

- частотний діапазон від 1 Гц до 30 Гц; 

- точність установки частоти 0,03 Гц; 

- форма сигналу - синусоїдальна; 

- створювані зусилля від 1 Н до 100 Н. 

 

5.3.2 Методи дослідженя вібраційних характеристик 

 

Важливими вібраційними характеристиками складних інженерних 

об'єктів і конструкцій є їх власні частоти і декремент загасання. Власні частоти 
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і декремент загасання обладнання можна визначити методом вільних коливань 

[25-27]. 

Визначення та контроль вібраційних характеристик обладнання за місцем 

експлуатації є необхідним для забезпечення безпечної роботи складних 

інженерних конструкцій і об'єктів. При застосуванні методу вібродіагностики 

на частотах від 1 Гц до 30 Гц використовується метод вільних коливань і метод 

вимушених коливань. 

Метод вільних коливань полягає в аналізі згасаючих акустичних 

коливань, порушуваних в досліджуваному обладнанні. Метод успішно 

зарекомендував себе при дослідженні обладнання, що не має жорсткого 

закріплення до будівельної конструкції (підлога, стіна, стеля), не вимагає 

витратних матеріалів підготовки поверхні [28]. При проведенні комплексу 

робіт на Рівненській АЕС, в ННЦ «Інститут метрології», для визначення 

резонансних частот і декрементів загасання власних механічних коливань 

об’єкта випробувань, було розроблено комплекс устаткування, який дозволив 

фіксувати результати та зберігати у електронному файлі. Методом вільних 

коливань визначалися власні резонансні частоти досліджуваного обладнання та 

декременти загасання цього обладнання на резонансних частотах. Відомо, що 

частота описаних сейсмічних подій від 3 до 12 балів за шкалою Медведєва-

Шпонхойера-Карника (MSK 64) знаходиться в діапазоні 1 Гц до 30 Гц. Даний 

метод успішно зарекомендував себе при діагностиці устаткування з вагою до 

100 кг. Знімання і обробка сигналів з досліджуваного обладнання здійснюється 

за допомогою акселерометра. 

Вільні коливання створювалися за допомогою кошика з вантажами  

(рис. 5.2) або за допомогою натягу через систему сталевих тросів та ланцюгів 

до електромагніту (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9 – Електромагніт та MEMS-датчики, які встановлені на 

обладнанні 

 

Вимірювання прискорень заданих координатних областей обладнання з 

масою до 200 кг виконувалося програмно-технічним комплексом (ПТК) з 

акселерометром (рис. 5.10). 

 

 

Рис. 5.10 – ПТК з акселерометром 

 

Акселерометри підключаються до персонального комп'ютера через 

інтерфейс RS-485. 

У комплект акселерометра входить: 

- плата акселерометра в корпусі; 

- адаптер RS-485 - USB, що підключається до комп'ютера; 

- з'єднувальний кабель. 

Акселерометри жорстко кріпилися до корпусу досліджуваного 

обладнання по взаімоперпендікулярних площинах. Кріплення акселерометрів за 

місцем установки обладнання представлено на рис. 5.11 а) та 5.11 б). 
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а) б) 

Рис. 5.11 – Кріплення акселерометрів 

 

На рис. 5.12 відображено кріплення електромагніту, при відключенні 

якого створювалося вплив для вільних коливань. 

 

 

 

Рис. 5.12 - Обладнання енергоблоку з закріпленим електромагнітом 

 

Сигнали з акселерометрів оброблялися за програмою. При відключенні 

електромагніту, з причин зміни вектору навантаження, виникали коливання, які 

фіксувалися акселерометрами (Рис. 5.9, Рис.5.10). 

Метод вільних коливань реалізує накопичення часових рядів 

вимірювання в i-момент згасання коливань та описується залежністю [29]: 
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де A - максимальна амплітуда коливань,   - початкова фаза, it  - час, який 

відповідний i –му максимуму вертикальної координати коливань, h  - 

коефіцієнт демпфувань, що характеризує властивості обладнання, 1T  - період 

згасаючих коливань. 

З рівння (5.1) визначимо резонансну частоту 0  власних механічних 

коливань об’єкта, що досліджується. 

Період згасаючих коливань 1T  визначається, як [29]: 
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, 

логарифмічний декремент коливань 1ln hT . 

При знаходженні   число коливань, що аналізується, обирається 

відповідно до рекомендацій з [30]. 

Крім того, розрахувати частотний склад, вимірюваного за результатами 

досліджень, сигналу, дозволяє спектральний аналіз. Оцінювання спектральної 

щільності потужості або спектра дискретизованих детермінованих та 

випадкових процесів виконується за допомогою швидких перетвоювань Фурьє. 

Однак, у випадку з обладнанням енергоблоку, мають місце коротко часові 

спетри (данні), що призводять до незадовільних результатів використання 

Фурьє-аналфізу, оскільки розподільна здатність цього методу залежить від 

довгостроковї виборки сигналу. На додаток, обмеження використання 

швидкого перетворювання Фурьє, обумовлено не явню ваговою обробкою 

даних при розрахунках. У цьому випадку, енергія головного лепестка 

спектральної лінії накладається на бокові лепестки та створює спектральні лінії 

сигналу [31]. Для подолання зазначених недоліків, використовують параметричні 

методи, які дозволяють вибрати функцію, яка апроксимує реальний набір даних. 

Застосування параметричниї методів передбачає урахування інформації, 

достатньої для побудови параметричної моделі досліджуваного процесу. Існують 

різні методи побудови моделі часового ряду. Однак, для вирішення задачі з 
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обладнанням енергоблоків, скористуємося авто регресійною (АР) моделлю, 

оскільки авто регресійна модель застосовується для спектрального оцінювання 

спектрів сигнал з високим частотним розподілом. Крім того, оцінки АР-

параметрів виходять, на відміну від інших моделей, з рішення системи лінійних 

рівнянь, що знижують похибки оцінки параметрів [32]. 

Модель авто регресії заснована на кореляційній залежності відліку 

випадкового процесу у поточний момент часу, з дкінцевим або не скінченним 

числом відліків в попереній момент часу. Кореляція виражається у наявності 

регресії поточного відліку випадкового процесу а попередні відліки часу. Твкий 

вид регресії і є авто регресійним.Рівнянння АР може бути записано у вигляді [33]: 

 




 
p

j

tjtjt eXAX
1

,     (5.2) 

 

де jA - коефіцієнт авторегресії, te  - некорельовані відліки типу «білого шуму», 

p  -порядок авто регресійної моделі. 

Величина 



p

j

jtjt XAX
1

~
 називається передбаченням випадкової 

величини. Різниця між поточним значенням відліку і його передбаченням 

носить назву помилки передбачення ttt XXe
~

 . 

Процес авто регресії можна розглядати, як вихід tX  фільтру, на вхід 

якого подаються некорельовані відліки te . Використовую теорію Z - 

перетворення, можна записати [28, 34]: 

 

     ZeZHZX tt  ,     (5.3) 

де  ZH - передаточна функція фільтру. 

З рівняння (5.1) отримаємо співвідношення: 
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     ZXZAZe tt       (5.4) 

де  ZA - Z – перетворення авто регресійного процесу, яке можна надати у 

вигляді: 
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iZAZA
0

, 10 A .     (5.5) 

Враховуючи (5.3) та (5.4), маємо рівняння для передаточної функції 

фільтру: 

 
 ZA
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1

      (5.6) 

 

Використовуючи спфввідншення (5.3) та (5.5), отримаємо формулу, яка 

описує зв’язок дисперсії процесу авто регресії на виході фільтру і дисперсії 

некорельованого процесу te  на вході: 
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Щоб перейти выд передаточноъ функцыъ до частотноъ характеристики, 

необхідно зробити заміну  fTjZ 2exp , (Т – інтервал дискретизації часового 

ряду). Тоді, використовуючи (5.50, отримаємо рівняння для спектра авто 

регресійного процесу: 
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Таким чином, формула (5.8) використовується при побудові алгоритмів 

параметричного спектрального оцінювання. 

При спектральній обробці всіх наявних тимчасових реалізацій 

досліджуваних сигналів, формування остаточної оцінки частотних складових 

було враховано статистичний розподіл частот у діапазоні від 1 Гц до 30 Гц, 

оскільки, саме цей діапазон є діапазоном розрахункових землетрусів. 

Обробка отриманої інформації полягала у визначенні резонансних частот, 

відносних рівнів потужності (максимальних амплітуд A ) коливань обладнання 

та відповідних їм декрементів загасання [25, 36]. Як приклад, наведемо 

результати обчислення резонансних частот і декрементів загасання власних 

коливань максимальної амплітуди для клапана з керуючим пневмоприводом 

(табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2 – Отримані вібраційні характеристики обладнання 

Акселерометр 
Напрямок 

впливу зусилля 

Вісь 

координат 

Резонансна 

частота, Гц 

Відносний 

рівень 

потужності,  

відн. од. 

Декремент 

загасання, 

відн. од. 

АТМ-1 

Горизонтальне 

X 16,75 0,083 0,328 

Y 21,00 0,020 0,437 

Z - - - 

Вертикальне 

X - - - 

Y 28,75 0,008 0,519 

Z 26,25 0,002 0,975 

АТМ-2 

Горизонтальне 

X 21,25 0,011 0,407 

Y 19,75 0,124 0,398 

Z - - - 

Вертикальне 

X - - - 

Y 25,25 0,012 0,933 

Z 22,15 0,173 0,110 
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З таблиці видно, що резонансні частоти в діапазоні від 1 Гц до 30 Гц для 

двох, поруч закріплених, акселерометрів АТМ-1 і АТМ-2 становлять 16,75 Гц та 

22,15 Гц при максимальних відносних рівнях потужності, відповідно. 

Декременти загасання δ ≥ 32,8 % та δ ≥ 11,0 % відповідно. Визначення 

декрементів загасання необхідно для прийняття рішення про необхідність 

проведення антисейсмічних заходів. Розміщення декрементів загасання в 

діапазоні від 5% до 99% не вимагає проведення антисейсмічних заходів, тобто 

обладнання не потребує додаткового закріплення за місцем експлуатації [37-39]. 

 

 

5.4 Розрахунки експлуатаційних характеристик 

 

При роботі промислових об'єктів вирішуються завдання, пов'язані з 

дослідженням міцності обладнання. Характеристики міцності обладнання 

визначають його здатність чинити опір впливу зовнішніх сил, не руйнуватися. 

Інженерний розрахунок і аналіз навантажень на обладнання дозволяє оцінити 

його характеристики і зробити висновок про стійкість обладнання до 

сейсмічних впливів. Екстремальні умови експлуатації обладнання на 

промислових об'єктах, великі габаритні розміри, багатокомпонентність 

обладнання ускладнюють проведення лабораторних досліджень при визначенні 

максимальних навантажень. Одним із шляхів вирішення цієї інженерної 

проблеми є комп'ютерне моделювання та чисельний розрахунок моделі 

реального об'єкта. 

При відомих фізико-механічні характеристики об'єкта визначається 

взаємозв'язок між невідомими вузловими зусиллями, переміщеннями і 

впливами. В результаті розрахунок зводиться до вирішення системи з кінцевим 

числом лінійних алгебраїчних рівнянь [40, 41]. При проєктуванні об'єкта, 

розрахунок на міцність проводять в два етапи [42]: 

- розрахунок за вибором основних розмірів; 

- перевірочний розрахунок. 
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При виконанні розрахунку обладнання за місцем встановлення 

враховують розміри та експлуатаційні характеристики обладнання (тиск 

зовнішній і внутрішній, експлуатаційні температури, місце та спосіб кріплення 

до будівельних чи допоміжних конструкцій). Крім того, виконують наступні 

розрахунки: 

- розрахунок на статичну міцність; 

- розрахунок на стійкість; 

- розрахунки на циклічну і тривалу циклічні міцності; 

- розрахунок на опір крихкому руйнуванню; 

- розрахунок на тривалу статичну міцність; 

- розрахунок на прогресуюче формозміна; 

- розрахунок на сейсмічні впливи; 

- розрахунок на вибропрочность. 

Перевірочний розрахунок ґрунтується на оцінці міцності по допустимимя 

напруженням, деформаціям і коефіцієнтам інтенсивності напруги. При 

перевірному розрахунку враховуються всі діючі навантаження (включаючи 

температурні впливу) і розглядаються всі режими експлуатації відповідно до 

паспортних вимог на обладнання. 

Рішення в аналітичній формі відомими класичними методами наводяться, 

як правило, для областей класичної геометричної форми [43, 44]. Для 

дослідження фізико-механічних сосбливостей об'єктів довільної форми, 

застосовуються розрахункові комплекми на базі МСЕ [40, 41, 44]. Для цього 

визначають матеріали елементів обладнання і задають їх властивості, перш за 

все модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона. [44-46]. 

Як приклад, розглянемо розрахунки на статичну міцність одного і того ж 

типу обладнання з різними температурами внутрішньої робочої середовища. 

Відповідно до конструкторській документації будуємо геометричну 

модель обладнання (Рис. 5.13). 
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Рис. 5.13 - Загальний вигляд геометричної цифрової 3D-моделі обладнання 

 

При побудові сітки скінченних елементів на обладнанні застосовувався 

об'ємний елемент SOLID95 [47]. Елемент SOLID95 використовує нерегулярну 

форму сітки без втрати точності і описує моделі з криволінійними формами. 

Елемент характеризується 20 вузлами, що мають 3 ступені свободи в кожному 

вузлі: переміщення в напрямку осей X, Y, Z системи координат, має довільну 

орієнтацію в просторі. Для коректного розбиття складної криволінійної поверхні 

на елементи, SOLID95 трансформується в тетраедр, піраміду або призму зі 

збереженням кількості вузлів. Обладнання розбвається на 154105 елементів і 

описується 796842 ступенями свободи. Геометрія скінченного елемента 

SOLID95 і його різновиди (піраміда, тетраедр, призма) подано на рис. 5.14. 

 

 

Рис. 5.14 - Геометрія елемента SOLID95 
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Користуючись нормами розрахунку на міцність обладнання і 

трубопроводів атомних енергетичних установок, задаємо механічні властивості 

матеріалів [42]. 

Досліджувані моделі виготовлені зі сталі типу 08Х18Н10Т  

(аналог X08 CrNiTi 18-9) з наступними механічними характеристиками при 

різній температурі обладнання (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 – Характеристики сталі 08Х18Н10Т прирізних температурах 

Температура, 0С 55 270 

Коеффіцієнт Пуассона, μ 1,99×105 1,82×105 

Модуль Юнга Е, МПа 0,28 

Межа міцності mR , МПа 590 467 

Межа плинності 2,0R , МПа 266 208 

Щільність ρ, кг/м3 7900 

 

Згідно [42] (п.3.4) номінальне допустиме напруження для елементів 

обладнання і трубопроводів, навантажених внутрішнім тиском, приймають 

мінімальним з наступними значеннями: 

 

  









5,1
;

5,1
;

6,2
min

2,0 mtm RRR  ,    (5.1) 

 

де mR  - межа міцності; 2,0R  - межа плинності; T

mtR  - межа тривалої міцності за час t . 

Для розрахунку на статичну міцність обладнання при нормальних умовах 

експлуатації (ПНАЕ Г 7-002-86, п.5.4) можна виділити наступні групи 

допустимих напружень: 

- мембранні напруги (від дії тиску)     1 ; 
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- наведені напруги, які визначаються за сумами мембранних і 

згинальних напружень (тиск + вага)      3,12 . 

Для розрахунку на сейсмостійкість при типі навантаження нормальні 

умови експлуатації плюс максимальний розрахунковий землетрус (НУЕ + МРЗ) 

[42], п.5.11 можна виділити наступну групу допустимих напружень: 

- допустимі мембранні + сейсмічні напруги (тиск + сейсміка) 

     4,1
1

сейсм . 

Запишемо для розглянутого устаткування значення напруг в табл. 5.4. 

 

Таблиця 5.4 – Розрахункові значення при різних температурах 

Температура, 0С 55 270 

Номінально допустима мембранна напруга, 

  









5,1
;

5,1
;

6,2
min

2,0 mtm RRR  , МПа 
177 139 

Допустима наведена напруга      3,12 , МПа 230 181 

     4,1
1

сейсм , МПа 248 194 

 

Використовуючи розрахунковий комплекс визначаємо максимальні 

локальні напруження (  локальноемакс. ) в обладнанні при однаковому внутрішньому 

тиску 14 МПа і різних робочих температурах (55 0С и 270 0С) (табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 - Максимальні локальні напруження для різних температур 

Внутрішній тиск, МПа 14 

Температура, 0С 55 270 

Максимальне локальне напруження 

  локальноемакс. , МПа 
204 236 

 

Згідно [42, 48], умови міцності виконуються якщо    2.  локальноемакс  (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.6 – Розрахункове значення допустимих напружень 

Допустима напруження  2 , МПа 230 181 

  локальноемакс. , МПа 204 236 

Умова статичної міцності виконується не виконується 

 

На рис. 5.15 і рис. 5.16 подано результатирозрахунків допустимих 

напружень в корпусі досліджуваного обладнання. 

 

Температура 550С 

  

(зона максимального локального напруження) 

  локальноемакс. =204 МПа 

(зона максимального локального напруження) 

  локальноемакс. =204 МПа 

Рис. 5.15 – Обладнання, де виконуються умови статичної міцності 

 

Температура 2700С 

 
 

(зона максимального локального напруження) 

  локальноемакс. =236 МПа 
(зона максимального локального напруження) 

  локальноемакс. =236 МПа 

Рис. 5.16 - Обладнання з перевищенням допустимих напружень 
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Таким чином, грунтуючись на [42, 48], визначаємо  сейсм

1 , враховуючи 

умови експлуатації і значення статичної міцності (табл. 5.7). 

 

Таблиця 5.7 – Розрахункове сейсмічне напруження 

Номінально допустиме мембранне 

напруження,   









5,1
;

5,1
;

6,2
min

2,0 mtm RRR  , МПа 177 139 

     4,1
1

сейсм , МПа 248 194 

 

Для розрахунку міцності на сейсмічні впливи, необхідно визначити 

власні частоти, форми (моди) власних коливань, тобто вирішити завдання 

модального аналізу. Крім того, необхідно задати реальну сейсмічну дію, яка 

характеризується спектром відповіді в точці кріплення обладнання (поверховий 

спектр відповіді). Під спектром відповіді розуміють сукупність абсолютних 

значень максимальних відповідних прискорень лінійно-пружної системи з 

одним ступенем свободи (осцилятора), при заданому впливі, визначених у 

залежності від власної частоти і параметра демпфірування осцилятора [51, 52]. 

Для даної пари обладнання (різна висота розташування і різна температура 

експлуатації), використовуємо наступний спектр відповіді в діапазоні частот 

від 0,5 Гц до 30,0 Гц (табл.. 5.8). Спектри відповіді для обладнання 

розташованого на висотах 6,75 м і 12,10 м подано у табл. 5.8. 

 

Таблиця 5.8 - Спектри відповіді для обладнання на різних висотах 

f, Гц 0,5 3 3,5 4 6 8 12 13 15 17 18 20 22 23 28 30 

а6,75, 

м/с2 
2,60 4,33 4,90 8,73 8,73 3,69 2,66 2,44 2,07 1,73 1,56 1,49 1,33 1,29 0,93 0,93 

а12,10, 

м/с2 
2,60 4,75 7,06 9,69 9,69 4,33 2,79 2,70 2,55 2,69 2,67 2,67 1,93 1,93 1,89 1,89 

 

Розрахунковим комплексом визначено напруги при сейсмічній дії МРЗ, 

рівному 6 балів, по горизонтальних осях (Ox і Oy) і вертикальній осі (Oz). 

Значення прискорень в вертикальному напрямку (Oz) приймається з 

коефіцієнтом 0,7 від значення прискорень в горизонтальному напрямку. 
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Розрахункові значення напруг по осях Ox, Oy, Oz, для різних висот розміщення 

устаткування, наведені в табл. 5.9. 

 

Таблиця 5.9 – Наруження при сейсвічному навантаженні 

Висота розташування обладнання, м 6,75 12,10 

Напруження при сейсмічній дії по осі Ox, МПа 1,3 8,4 

Напруження при сейсмічній дії по осі Oy, МПа 4,0 2,6 

Напруження при сейсмічній дії по осі Oz, МПа 1,7 4,4 

 

Відповідно до [49], сумарний (розрахунковий) сейсмічний відгук 

обладнання на прикладену сейсмічну дію визначається як: 

 

       222

оzоуохотклика   ,    (5.2) 

Сумарне максимальне напруження на обладнанні визначається як сума: 

 

     откликалокальноем аксм акссум м арное   ,, ,   (5.3) 

 

результат визначення сейсмічної міцності представлен в табл. 5.10. 

 

Таблиця 5.10 – Сумарне сейсмічне напруження 

Висота розташування обладнання, м 6,75 12,10 

 сейсм , МПа 248,0 194,0 

  локальноемакс. , МПа 204,0 236,0 

 отклика , МПа 4,5 9,8 

  м акссум м арное, , МПа 208,5 245,8 

Умова міцності:  

   сейсмм акссум м арное  , , МПа 

208,5 < 248,0 

виконується 

245,8 > 194 

не виконується 



292 
 

Таким чином, для обладнання, розташованого на позначці 6,75 м умови 

статичного і динамічного міцності виконуються. Для обладнання, 

розташованого на висоті 12,1 м, умови статичного і динамічного міцності не 

виконуються, перевищення допустимих сейсмічних напружень в корпусі 

обладнання подано на рис. 5.17. 

 
 

 
 

Рис. 5.17 - Перевищення сейсмічних напружень в обладнанні 

 

При невиконанні умов статичної міцності необхідно провести заміну 

обладнання на більш стійке до навантажень. У разі невиконання сейсмічної 

міцності необхідно провести антисейсмічні заходи щодо додаткового 

закріплення обладнання за місцем установки [51, 52]. 

 

 

5.5 Особливості кваліфікації електричного та електротехнічного 

обладнання 

 

Основним завданням електротехнічного АЕС є забезпечення безпечної 

працездатності АЕС при виникненні аварійних ситуацій і сейсмічних впливів. 

Електротехнічне обладнання, яке встановлюється на АЕС, проходить 

спеціальні випробування на вібростійкість, ударостійкість і стійкість до 

сейсмічних впливів [53, 54]. Кваліфікація обладнання за стандартами МЕК і 

МАГАТЕ ґрунтується на аналізі вихідних параметрів заданого землетрусу, 

елементному моделюванні несучих конструкцій на базі даних по вібростійкості 
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комплектуючих обладнання. Загальні вимоги до електротехнічного 

устаткування в частині стійкості до механічних зовнішніх чинників, визначено 

в [55]. Методом підтвердження сейсмостійкості електротехнічного АЕС є 

безпосередні випробування кожного виду обладнання. Однак даний метод має 

ряд недоліків: необхідність виготовлення зразка для випробувань кожного виду 

обладнання та проведення повторних випробувань при незначних змінах в 

конструкції, висока вартість проведення випробувань. Додаткові труднощі 

виникають із закордонним обладнанням через відмінності в методиках 

підтвердження сейсмостійкості обладнання по вітчизняним і закордонним 

стандартам, що призводить до невизначеності при його кваліфікації. Наявні 

методики не використовують розрахункові методи дослідження конструкції 

шаф електрообладнання. Випробування великогабаритного електротехнічного 

обладнання обмежено, оскільки наявні вібростенди мають обмеження за вагою 

для випробування і вузький діапазон частот для випробувань. При виконанні 

даної роботи оцінювалися такі типи великогабаритного електрообладнання: 

панелі, електроприводи, пневмоприводи, пульти, збірки, дозиметричні 

перетворювачі. Для великогабаритного електротехнічного обладнання, для 

якого неможливо провести випробування на механічні зовнішні впливи в зборі, 

проводилися випробування окремих критичних електромеханічних 

компонентів (критичних елементів), що входять до складу великогабаритного 

електротехнічного обладнання. 

Розроблений в ННЦ «Інститут метрології» розрахунково-

експериментальний метод підтвердження сейсмостійкості великогабаритного 

електротехнічного обладнання, заснований на скінченно-елементному описі 

конструкції, проведенні розрахунків і використанні експериментальних даних. 

Отже, висновок про сейсмостійкості обладнання перевіряється ще й 

розрахунковим шляхом. На основі аналізу конструкторської документації у 

скінченно-елементному вигляді будується докладна тривимірна модель 

конструкції, яка відображає всі геометричні, масові та жорсткісні параметри 

обладнання. Проводяться розрахунки вібраційних полів у всіх найбільш 



294 
 

важливих вузлових точках конструкції при зазначених в ТЗ параметрах 

землетрусу, які задаються у вигляді узагальнених спектрів реакцій. Отримані 

результати дозволяють визначити максимальні перевантаження для всіх 

комплектуючих виробів, в тому числі і критичних елементів. 

В результаті аналізу результатів випробувань була встановлена 

можливість помилкового спрацьовування наступних електромеханічних 

компонентів, аналоги яких входять до складу великогабаритного обладнанні: 

- колійних мікровимикачів приводів в еталонних калібраторах щільності 

потоку нейтронів; 

- реле часу в еталонних калібраторах температури; 

- автоматичних перемикачів діапазонів вимірювань напруг; 

- струмових реле в калібраторах температури. 

Критичні компоненти для лабораторних випробувань на вібростійкість 

подано на рис. 5.18, 5.19 та 5.20. 

 

 
 

 

Автоматичний вимикач 

типа А 3124-У4 

Пускач типу 

ПМЕ 211-У4 

Автоматичний вимикач 

 АП-50-3МТ 

 

Рис. 5.18 - Автоматичні вимикачі і пускач трифазних споживачів 

потужності струму 
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Реле напруги  

РН-54/160 Д 

Реле проміжне  

РП-23-У4 

Реле струмове 

РТ-40/6-У4 

Рис. 5.19 - Реле напруги і струму 

 

  

 

Рис. 5.20 - Ключі возвратні типу МКВ 1122/MХII У3, ППМКП 111222/MХII У3 

 

Лабораторні випробування критичних електромеханічних елементів 

виконувалися з подачею на них напруги живлення і підключення до них 

індикаторних пристроїв для контролю помилкових спрацьовувань при 

вібровипробування. Пілотне дослідження перевіряє працездатність критичного 

елемента під впливом фактора вібрації. Тест визначає швидкість демпфування 

та природну резонансну частоту обладнання. Дослідження проводилися в 

лабораторії (рис. 5.21). 

 

http://www.elec.ru/_thumb/800x600/files/2011/02/20/offer/18105958830.jpg
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Рис. 5.21 – Лабораторні дослідження 

 

Механічні збудження відтворював генератор механічних коливань з 

характеристиками (табл. 5.11). 

 

Таблиця 5.11 – Характеристики генератора механічних коливань 

Діапазон частот від 1 Гц до 30 Гц 

Налаштування точності частоти 0.03 Гц 

Форма хвилі синусоїдальна 

Сила, що генерується від 1 Н до 100 Н 

 

На лабораторних стендах були проведені дослідження працездатності 

обладнання від сейсмічного впливу для частот до 35 Гц та прискорення до 9g. 

Умови генерації були створені тестовим обладнанням. Характеристики подано 

в таблиці 5.12. 

 



297 
 

Таблиця 5.12 - Метрологічні характеристики акселерометрів і сейсмічних 

датчиків 

Вимірювальні 

прилади 

Метрологічні характеристики 

Діапазон вимірювань 
Границі 

розширеної 

невизначеності 

Акселерометри 

і 

сейсмічні датчики 

від 1 Гц до 30 Гц  

прискорення від 2 м/с2 до 390 м/с2; 

швидкість 1,5 м/с; 

переміщеня до 15 мм 

U = 0,1 % 

U = (0,1 – 10) % 

U = 4 % 

U = 4% 

 

На лабораторних стендах створені умови експлуатації обладнання з 

критичними елементами. При дослідженні створювались максимально можливі 

частотні коливання та присковення у відповідності з умовами експлуатації 

електротехнічного обладнання. Після визначення стійкості критичного 

елемента до зовнішнього впливу робився висновок щодо працездатності всього 

великогабаритного електротехнічного обладнання. 

Потужним інструментом комп'ютерного моделювання та чисельного 

моделювання об'єктів зі складною геометричною конфігурацією та 

багатокомпонентною фізичною структурою є метод скінченних елементів [56-59]. 

Модуль статичного аналізу виконує розрахунки статичних напружень в 

механічних конструкції при додаванні, як зовнішніх навантажень, так і 

внутрішніх навантажень, наприклад, тиску середовища в трубопроводах, 

арматурі, судинах, баках, теплообмінниках. Крім того, модуль статичного 

аналізу розраховує напруги, що виникають від власної ваги конструкції. 

Модуль аналізу власних частот і форм коливань механічних систем є 

важливою складовою частиною динамічного аналізу, оскільки знання 

фундаментальних форм і частот коливань конструкції дозволяє виявити власні 

резонансні частоти. 
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Модуль спектрального аналізу дозволяє на базі проведених статичного 

аналізу та аналізу форм, частот і резонансів механічної системи провести 

розрахунок напружень в конструкції в результаті сейсмічних впливів. При 

цьому, як сейсмічні навантаження використовуються спектри відповідей в 

місцях кріплення складових частин механічної системи. 

На рис. 5.22 представлена сборка типа ПСН-1121, 3D-модель сборки та 

розміщений в ній критичний елемент типа ПМЕ 211-У4. 

 

  

 

 

Рис. 5.22 Сборка типа ПСН-1121 з критичним елементом  

типа ПМЕ 211-У4 

 

При розрахунку сейсмічних напруг враховувалися нормальні умови 

експлуатації, які наведені в документах обладнання на статичну міцність. 

У разі виконань умов міцності Rmax менше Rсейсм, відповідно [60], 

бладнання визнається таким, що пройшло випробування і є придатним для 

подальшої експлуатації. 

Достовірність наукових результатів визначається застосуванням при 

вирішенні поставлених завдань апробованих методів аналізу механічних 

систем, в тому числі методу скінченних елементів, верифікацією розроблених 



299 
 

моделей, достатньої для практики сходимістью результатів чисельних 

розрахунків з аналітичними рішеннями і з експериментальними даними, 

отриманими на базі багаторічного досвіду сертифікованого випробувального 

центру ННЦ «Інститут метрології». 

 

 

5.6 Побудова моделі та оцінювання процесу старіння обладнання 

 

На даний час, термін експлуатації більшої частини атомних 

електростанцій України склав понад 30 років. Протягом проєктного терміну 

експлуатації матеріали обладнання АЕС зазнали експлуатаційного старіння. 

Згідно з класичним визначенням [61]: «Старіння металів - зміна механічних, 

фізичних і хімічних властивостей металів і сплавів в процесі витримки. 

Старіння зумовлено термодинамічною нерівноваженістю вихідного стану і 

поступовим наближенням структури до рівноважного стану в умовах 

достатньої дифузійної рухливості атомів». Аналіз механізмів старіння 

матеріалів і оцінка вимірювання властивостей і характеристик матеріалів при 

тривалому терміні їх експлуатації дозволяють попереджати пошкодження 

обладнання. Вибір методів і засобів неруйнівного контролю дозволяє визначити 

зміну властивостей матеріалу за механізмами експлуатаційного пошкодження, 

виконати неруйнівний контроль обладнання АЕС і провести превентивні 

заходи безпеки [62]. 

Відповідно до [63], основною метою стратегічного планування ядерно-

енергетичного комплексу (ЯЕК) є забезпечення економічно-ефективного та 

конкурентоспроможного функціонування ЯЕК в цілому і окремих його об'єктів 

на період до 2035 року та дальшу перспективу в наступних визначальними 

умовами: 

- безумовного виконання всіх відповідних норм і вимог з безпеки об'єктів 

ЯЕК і обмеження їх впливу на населення та навколишнє середовище, 

- забезпечення енергетичної безпеки України, 
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- забезпечення ефективного використання раніше здійснених 

капіталовкладень у розвиток ЯЕК, 

- забезпечення безперервного функціонування ЯЕК після 2035 роки; 

- мінімізація негативних економічних, соціальних, екологічних та інших 

наслідків від функціонування ЯЕК в період до 2035 року і в подальшій 

перспективі. 

Для досягнення цих цілей у визначені основні завдання та шляхи їх 

вирішення. Ключовими напрямками цієї діяльності є продовження проєктних 

термінів експлуатації діючих АЕС. 

Термін служби атомної станції, в значній мірі, визначається фактичним 

станом матеріалів, з яких виготовлено основне обладнання. Обгрунтування 

ресурсу атомного енергетичного обладнання проводиться відповідно до «Норм 

розрахунку на міцність обладнання і трубопроводів атомних енергетичних 

установок» за характеристиками опору руйнуванню при статичному і 

циклічному навантаженнях, з урахуванням технологічних особливостей 

виготовлення і умов експлуатації. При цьому, базові механічні властивості для 

розрахунку беруться з «Норм розрахунку на міцність обладнання і 

трубопроводів атомних енергетичних установок» (ПНАЭ Г-7-002-86) у вигляді 

гарантованих нормативних значень або сертифікату на метал контрольованого 

виробу. Такий підхід до оцінки стану був би абсолютно допустимим тільки в 

тому випадку, якщо б матеріали не змінювали своїх властивостей в процесі 

експлуатації. Однак робота АЕС на прийнятному рівні пов'язана з високими 

експлуатаційними та термосиловими навантаженнями, радіаційними 

пошкодженнями, корозійними і корозійно-механічними впливами. Це 

призводить до змін фізико-механічних властивостей і структури матеріалів, 

особливо в найбільш несприятливих зонах, де експлуатаційний вплив 

максимальний, що, в свою чергу, викликає погіршення нормованих показників 

матеріалів у порівнянні з вихідним рівнем [62]. 

Домінуючу роль в системі безпеки реакторної установки виконує 

локалізується арматура на кордоні системи герметичних огороджень (СГО). 
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Працездатність і управління реакторною установкою забезпечується через 

герметичні проходки (гермопроходкі) локалізуючої системи безпеки (ЛСБ). 

Важливість підтримки гермопроходок ЛСБ в експлуатаційному стані 

підтвердила аварія 11 березня 2011 року на АЕС «Фукусіма-1». Втрата всіх 

бар'єрів безпеки спричинила за собою викид значної кількості радіонуклідів в 

навколишнє середовище, в результаті цієї аварії було присвоєно 7-й 

(найвищий) рівень за міжнародною шкалою INES [64]. 

Аналіз і урахування можливих механізмів старіння і методів контролю з 

виявленням процесів старіння, дозволить створити алгоритм послідовних 

оцінок старіння і деградації металу для розрахунку існуючими програмними 

комплексами на основі створюваної математичної моделі. 

Досвід щодо продовження проєктного терміну експлуатації діючих АЕС 

показує, що залежно від типу і умов роботи технологічного обладнання і 

трубопроводів, головними механізмами старіння металу є: 

- термічне старіння, 

- малоциклова втома, 

- корозійне розтріскування під напругою, 

- ерозійно-корозійний знос металу; 

- багатоциклові втоми. 

Зазначені механізми дають основний внесок в накопичення незворотних 

змін в металі і визначають залишковий ресурс обладнання. Для них і визначається 

комплекс контрольованих ефектів старіння металу і критерії його оцінки. 

Процеси старіння елементів СГО ЛСБ з’являються при впливі на них 

експлуатаційних параментрів. В табл. 5.13 наведено відомі механізми, процеси 

саріння й види контролю метала для их виявлення [65, 66]. 
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Таблиця 5.13 - Механізми і процеси старіння металу елементів СГО ЛСБ 

Можливі механізми 

старіння 

Процесси старіння 

погіршення 

механічних 

властиво-

стей 

зміна 

структури 

матеріалу 

і поява 

дефектів 

розвиток 

дефектів в 

матеріалах 

Розвиток 

дефектів - 

утонення 

стінок 

Розвиток 

дефектів - 

зміна 

форми і 

розмірів 

ф
із

и
ч
н

і 

Термічне та 

радіаційне 

старіння 
* *    

Втома * * *   

м
ех

ан
іч

н
і 

Накопичення 

деформацій 
  *  * 

Статичне 

руйнування 
  *  * 

Мех. 

знос, 

удари 
  *  * 

х
ім

іч
н

і 

Корозійний 

знос 
   *  

Корозійне 

розтріскувань

-ня 
  *   

Коррозія *  * *  

Зміна 

хімічного 

складу 

матеріалів 

* *  * * 

Методи контролю 

металу для 

виявлення процесів 

старіння 

Контроль 

механічних 

властиво-

стей по 

твердості 

Зовнішній 

огляд 

Зовнішній 

огляд 

Ультра-

звуковий 

вимір 

товщини 

Зовнішній 

огляд 

 

Згідно з технічним регламентом на обладнання, крім зовнішнього огляду, 

проводять збір первинної інформації про технічний і експлуатаційний стан 

обладнання. Враховують і аналізують такі дані, як: 

- режими експлуатації обладнання; 

- умови експлуатації обладнання; 

- порушення в роботі за час експлуатації; 

- наявність (відсутність) дефектів обладнання; 

- порушення в роботі АЕС через старіння обладнання; 
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- контроль герметичності елементів обладнання; 

- наявність умов, які призводять до деградації механічних властивостей 

обладнання; 

- наявність можливих фізичних і механічних механізмів старіння. 

Наявність можливих механічних і фізичних механізмів старіння вимагає 

додаткових досліджень. Зокрема, крім експлуатаційних режимів роботи 

визначають матеріал обладнання, термодинамічні і радіаційні режими роботи, 

стан радіаційної обстановки (радіаційного фону) в місці розташування 

обладнання, хімічні фактори впливу. 

Так, для СГО ЛСБ застосовні наступні типи сталей [66]: 

- нержавіюча аустенитная сталь типу 08Х18Н10Т, 

- сталь корозійностійка типу 20ГСЛ, 

- сталь 20. 

Гермопроходкі і трубопроводи системи герметичних огороджень 

експлуатуються при наступних фізичних впливах [66]: 

- температура робочого середовища усередині трубопроводів і трубних 

гермопроходок від 8оС до 270оС, 

- внутрішній тиск робочого середовища в трубопроводах і трубних 

гермопроходках від 0,1 МПа до 16,5 МПа, 

- зовнішня температура зовнішнього середовища трубопроводів і 

гермопроходок від 5оС до 50оС, 

- потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання в області 

гермопроходок і трубопроводів змінюється від 0,8 мЗв/год до 8,0 мЗв/год, 

- потужність поглиненої дози нейтронного випромінювання в області 

трубних гермопроходок і трубопроводів відсутня. 

Відповідно до [67-70], хімічний вплив на трубопроводи та гермопроходки 

надають такі середовища: азот високого тиску, стиснене повітря 

пневмоприводів, гострий пар, газові здування, теплоносій 1-го контуру, розчин 

борної кислоти, бідісцільованная вода, технічна вода. 
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Оцінка механічних механізмів старіння здійснюється візуальним 

контролем (зовнішнім оглядом). У разі виявлення механічного пошкодження 

обладнання підлягає заміні. 

 

5.6.1 Оцінка фізичних механізмів старіння 

 

Для оцінки фізичних механізмів старіння нержавіючої сталі типу 

08Х18Н10Т і стали марки 20ГСЛ була виконана експериментальна робота і 

представлений заключний звіт «Контроль механічних властивостей металів 

арматури руйнівними методами» [70]. Визначимо межу міцності Rm та межу 

плинності Rp0,2 на відповідність [59] та при виникнені фізичних факторів: 

- температура робочого середовища 270 оС, 

- внутрішнього тиску 16,5 МПа, 

- потужності поглиненої дози гамма-випромінювання 8,0 мЗв/ч. 

Для експериментальних досліджень з матеріалів обладнання було 

виготовлено: 

- 64 зразка для випробувань на розтяг, 

- 60 зразків на дослідження схильності до межкристаллической корозії, 

- 5 зразків для випробувань на ударний вигин, 

- 59 зразків на мікроструктурні дослідження. 

На підставі виконаних експериментальних досліджень і аналізу отриманих 

результатів, був зроблен висновок, що після 27 років служби арматури, 

виготовленої з сталей 08Х18Н10Т, 20ГСЛ і стали 20, арматура зберегла свої 

межі міцності і межі плинності [59, 70]. 
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5.6.2 Оцінка хімічних механізмів старіння 

 

У роботах [67-69] була розроблена методологія дослідження корозії 

нержавіючих сталей і проведені дослідження корозії нержавіючих сталей, 

застосовуваних у реакторах ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. Досліджена корозія 

зразків стали типу 08Х18Н10Т і 06Х18Н10Т в лабораторних випробуваннях в 

теплоносії з трьома значеннями водневого показника pH: 5,0; 7,2 і 10,0. 

Хімічний склад корозійного середовища представлений в табл. 5.14 [67-69]. 

 

Таблиця 5.14 - Водний склад і значення pH середовища для випробувань 

Сладові 

середовища 

Состав коррозионной среды 

Склад 1 Склад 2 Склад 3 

H3BO3, г/дм3 32,5 7,0 7,5 

KOH, г/дм3 0,11 0,025 6,6 

NH4OH, г/дм3 - 28 - 

pH 5,0 7,2 10,0 

 

Вибрані склади корозійного середовища близькі до складу теплоносія 

реактора ВВЕР-1000 під час роботи на потужності (склад 2) і при гіпотетичних 

відхиленнях за значеннями pH якості теплоносія (склади 1, 3). Вимірювання pH 

корозійного середовища до і після випробувань проводили при кімнатній 

температурі. Склад корозійного середовища після перевантаження і зважування 

зразків змінювався на новий (свіжо виготовлений). Кінетика окислення 

визначалася методом періодичного зважування зразків [68]. Результати 

зважування зразків демонструють спад маси. Відзначається нерегулярний спад 

маси, тобто після зменшення маси зразка вона може збільшуватися, а потім 

знову спадати. Ці особливості кінетики корозії свідчать про різну розчинність 

оксидних плівок на нержавіючих сталях на різних етапах окислення. Оскільки 

іншого потоку води, крім слабкого конвекційного, в експериментальному 
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автоклаві не існує, то струминного змиву, як в реакторі, теж не може бути. 

Таким чином, втрата маси пов'язана з частковим розчиненням оксиду в 

корозійному середовищі. Картина корозійних шарів, отримана з використанням 

скануючої електронної мікроскопії, підтверджує таке припущення. 

Відбувається рівномірне зниження маси зразків з нержавіючої сталі 

08Х18Н10Т. 

Визначимо спадання маси за час t рівний 50 років (50 × 365 × 24 = 438 × 

103 годин) і зменшення товщини зразка H при щільності нержавіючої сталі 

08Х18Н10Т - ρ08Х18Н10Т = 7,9×103 кг/м3. 

За даними монографій [71, 72], швидкість корозії Δm сталі типу 

08Х18Н10Т становить 0,4 мг/м2×год. Зменшення товщини стінок трубопроводів 

гермопроходок за час t дорівнює 50 років та становить: 

 

H08Х18Н10Т=(Δm08Х18Н10Т ×t)/ρ=(0,4·10-6×438·103)/7,9·103=22,177·10-6 м=0,022 мм. 

 

За даними монографії [73], швидкість корозії металу зворотньо-

пропорційна межі міцності металу Rm. Тому швидкість корозії стали марки 20 

при консервативній оцінці, й при Rm
08Х18Н10Т = 559 МПа, Rm

20 = 398 МПа, за 

умовами експлуатації визначається наступним чином: 

 

Δm20=(Δm08Х18Н10Т×Rm
08Х18Н10Т)/Rm

20=(0,4·10-6×559)/398=0,561·10-6 кг/м2×год 

 

Зменшення товщини стінки трубопроводу зі сталі марки 20 за час t рівний 

50 рокам, при ρ20 = 7,859×103 кг/м3 дорівнює: 

 

H20=(Δm20×t)/ρ20=0,5616·10-6×438·103/7,859·10= 31,335·10-6 м = 0,031 мм 

 

З урахуванням факту незмінності меж міцності Rm і меж плинності Rp0,2, 

але з урахуванням хімічного утонения, припускаємо зміну товщини 
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гермопроходкі. З урахуванням прогнозованого утонения стінки проведемо 

розрахунок і оцінку статичної напруги. 

Метод скінченних елементів і математична модель досліджуваного 

об'єкта, дозволяє проводити детальний розрахунок напружень і деформацій в 

обладнанні при статичному і динамічному впливах. Використання МСЕ 

дозволяє розрахувати ці параметри у об'єктів обладнання складної 

геометричної форми і зробити висновки і рекомендації щодо подальшої їх 

експлуатації, заміни або зміцненню [55-58]. 

Як приклад, розглянемо герметичну проходку з зовнішнім діаметром  

159 мм і товщиною стінки 4 мм (Ø159×4). 

Умови експлуатації: розрахункове внутрішній тиск 0,6 МПа, 

розрахункова температура внутрішнього середовища - 33°С. 3D - модель 

гермопроходкі представлена на рис. 5.23. 

 

 

 

Рис. 5.23 - 3D модель гермопроходки 

 

Розрахунки на статичну міцність демонструють виконання умов згідно до 

[59]. Результати відображені на рис. 5.24. Результати розрахунків статичної 

міцності гермопроходкі з типорозміром Ø159 × 4 наведені в табл. 5.15. 
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Рис. 5.24 - Результати розрахунку при початковій товщині стінки 4 мм. 

 

Значення Rm становить 65,86 МПа, що не перевищує значення статичної 

міцності в 231 МПа відповідно до [59]. Прогнозуючи утонение стінки 

гермопроходкі під впливом хімічних механізмів старіння, виконаємо 

розрахунки статичної міцності при зменшенні товщини стінки на 10%, 20% і 

30%. 

Результати розрахунків статичної міцності гермопроходкі розміром  

Ø159 × 4 при зменшенні її товщини на 10%, 20% і 30% наведено на рис. 5.25-

5.27 і у табл. 5.15. утонення на 10%, 20% і 30% відповідають товщинам 3,6 мм, 

3,2 мм і 2,8 мм, відповідно. 

 

 

 

Рис. 5.25 - Результати розрахунку при стоншуванні стінки на 10%. 

65,86 МПа 

76,63 МПа 
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Рис. 5.26- Результати розрахунку при стоншуванні стінки на 20%. 

 

 

 

Рис. 5.27 - Результати розрахунку при стоншуванні стінки на 30%. 

 

Таблиця 5.15 - Максимальні значення статичних напружень 

Розміри стінок, 

мм 

Вихідний розмір, 

4 

-10%,  

3,6 

-20%, 

3,2 

-30%, 

2,8 

Максимальне 

статичне 

напруження, МПа 

65,86 76,63 83,60 85,38 

 

У результаті цих досліджень можна зробити висновок, що гермопроходка 

спроєктована зі значним запасом за статичними напруженнями. 

Запропоновані алгоритм і математична модель були опробівани і 

реалізовані в ході виконання робіт з продовження проєктного терміну 

83,60 МПа 

85,38 МПа 
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експлуатації енергоблоків 1 і 2 Рівненської АЕС. Було виконано аналіз і 

розрахунок понад 20 типорозмірів гермопроходок, що відносяться до СГО ЛСБ 

[74, 75]. 

Результати розрахунку на статичну міцність були враховані при 

розрахунках на сейсмічну стійкість. При розрахунку сейсмостійкості 

проводилися розрахунки з урахуванням механізмів старіння. Запропонована 

методологія дозволила зробити висновок про відповідність обладнання 

вимогам ПНАЕ Г-7-002-86 [59] і дозволила продовжити проєктний термін 

експлуатації енергоблоків на 30 років. 

 

 

5.7 Підготовка та проведення антисейсмічних заходів 

 

У разі підвищення вимог до стійкості обладнання до зовнішнього 

навантаження при зміні рівня проєктного землетрусу з 6 балів до 7 балів і вище, 

стає необхідним у перерахуванні зовнішніх навантажень на обладнаня. У цьому 

випадку, на базі аналізу документації на обладнання та попередніх розрахунків, 

виникає необхідність проведення антисейсмічних заходів по розкріпленню 

(додатковому закріпленню) обладнання енергоблоку. 

Критерієм вибору обладнання для антисейсмічних заходів є перевищення 

норм допустимих напружень в матеріалах конструктивних елементів 

обладнання, наведених в «ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность 

оборудования и трубопроводов атомных электростанций» [59]. 

Антисейсмічні заходи складаються з наступних процедур: 

- створення розрахункової моделі обладнання з додатковим механічним 

елементом (ДМЕ), що обмежує переміщення обладнання в заданих 

координатах; 

- виконання розрахунків статичної міцності і сейсмостійкості обладнання 

з ДМЕ і визначення максимальних напружень в елементах обладнання та ДМЕ; 
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- перевірка критеріїв допустимих напружень в елементах обладнання та 

ДМЕ і, при відсутності перевищення допустимих напружень в елементах 

обладнання з ДМЕ, розробка ескізу розкріплення обладнання. 

За результатами аналізу розрахунків статичної міцності і сейсмостійкості 

розроблені антисейсмічні заходи для 3 клапанів і 6 засувок, в конструктивних 

елементах яких виявлено перевищення допустимих напружень (табл.. 5.16). 

 

Таблиця 5.16 – Обладнання з перевищенням допустимих напружень 

№ 

п/ч 
Вид Тип 

Оперативне 

найменування 

Категоризація 

за СВ 

1 Засувка ЛА11055-100-05 1ГР-1 В 

2 Клапан С26360-050 1СВ13-1-1 B 

 

Для кожного з тіпопредставників, наведених в табл. 5.16, був проведений 

аналіз причин, які призводять до виникнення перевищень напружень, а також 

проаналізовано можливість, за допомогою додаткових опор і підвісів, 

зменшити напруження, які виникають при статичних і сейсмічних 

навантаженнях до значень, що не перевищують допустимих [59] величин. 

В якості практичного прикладу виконання антисейсмічних заходів, 

розглянеми засувку типа ЛА11055-100-05. Відповідно до послідовності виконання 

антисейсмічних заходів створемо розрахункову модель обладнання (рис. 5.28). 

 

 
 

Рис. 5.28 - 3D- модель механічної системи для розрахунку 
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Граничні умови враховуються в моделі: жорстке кріплення задається по 

торцях 1 і 2 трубопроводу (рис. 5.30). Відповідно до розрахунків на міцність 

корпуса засувки, штоку та трубопроводу, корпусу та кришки приводу, 

внутрішніх деталей, враховуючи результати модельного аналізу, та керуючись 

даними Заключних звітів про оцінку сейсмостійкості обладнання енергоблоків 

№1 та №2 ОП «Рівненська АЕС» [76, 77], встановлено, що умови статичної 

міцності на бугелі засувки не виконуються. Значення максимального 

приведеного локального напруження на бугелі засувки становить  

Rmax= 266 МПа, що перевищує значення номінально допустимого мембранного 

напруженя [R]1=min(432/2,6; 226/1,5)=151МПа, яке встановлено для матеріала 

сталь 25Л [59, 78, 79]. 

Крім перевищення максимального приведеного локального напруження на 

бугелі засувки, не виконуються вимоги сейсмічної міцності того ж самого бугеля 

засувки (рис. 5.29), оскільки Rmax= 702 МПа < [R]сейсм=211 МПа [59, 78, 79]. 

 

 

 

Рис. 5.29 - Результати розрахунку механічної системи: трубопровід-засувка-

електропривод на сейсмостійкість 

 

Бугель засувки 
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В результаті аналізу причин, що призводять до виникнення перевищують 

напружень в механічній системі трубопровід-засувка-електропривод, був 

обраний і розглянут варіант розкріплення (додаткове кріплення) конструкції, 

геометрична 3D- модель якого наведена на рис. 5.30. 

 

 
 

Рис. 5.30 - 3D- модель розкріплення конструкції 

 

Граничні умови враховуються в моделі: жорстке кріплення задається по 

торцях 1 і 2 трубопроводу і по торцю 3 ДМЕ в місці кріплення до будівельних 

конструкцій (рис. 5.30). Для виконання розрахунку, описуємо конструкцію 

сіткою скінченних елементів (рис. 5.31). 
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Рис. 5.31 – Скінченно-елементна модель розкріпленої конструкції 

 

Виконаємо розрахунки механічної системи: трубопровід-засувка-

електропривод-ДМЕ на статичну міцність.  

У запропонованому варіанті розкріплення передбачається, що ДМЕ 

складається зі сталевих елементів з наступними механічними властивостями [80]: 

- модуль Юнга Е=2,00∙105 МПа; 

- коэфіциєнт Пуассона =0,3; 

- межа міцності Rm=373 МПа; 

- межа плиності R p0,2=245 МПа; 

- щільність =7830 кг/м3; 

- номінально допустиме мембранне напруження  

[R]1= min{373/1,1; 245/1,1}=223 МПа. 

 

Виконаємо розрахунки механічної системи: трубопровід-засувка-електропривод-

ДМЕ на статичну міцність, результати яких подано на рис. 5.32. 
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Рис. 5.32 - Результати розрахунку механічної системи: трубопровід-

засувка-електропривод-ДМЕ на статичну міцність 

 

За результатами розрахунку, максимальні наведені локальні напруги в 

розкріплення конструкції склали: 

- корпус засувки: Rmax= 9,05 МПа;  

- бугель засувки: Rmax= 17,2 МПа; 

- фланец електродвигуна: Rmax= 0,07 МПа; 

- трубопровод Rmax = 6 МПа; 

- ДМЕ: Rmax= 9,05 МПа. 

Умови статичної міцності: 

- корпус засувки: 

Rmax= 9,05 МПа <[R]2= 196 МПа – виконується; 

- бугель засувки: 

Rmax= 17,2 МПа <[R]1= 151 МПа – виконується; 

- фланец електродвигуна: 

Rmax= 0,7 МПа <[R]1= 77 МПа – виконується; 

- трубопровод: 

Rmax= 6 МПа <[R]2= 229 МПа – виконується; 

- ДМЕ: 
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Rmax= 9,05 МПа <[R]1= 223 МПа – виконується. 

 

Отже, умова статичної міцності для розкріплення конструкції 

виконується, перевищення допустимих напружень немає. 

Виконаємо розрахунки механічної системи: трубопровід-засувка-

електропривод-ДМЕ на сейсмостійкість. При розрахункаї сейсмічних 

напружень враховувалися нормальні умови експлуатації, наведені в розрахунку 

на статичну міцність. 

При впливі навантаження уздовж осей, сейсмічні напруги склали: 

уздовж осі Ox: Rmax = 93,4 МПа; 

уздовж осі Oy: Rmax = 52,6 МПа; 

уздовж осі Oz: Rmax = 12,4 МПа (рис. 5.33). 

Максимальні переміщення в розрахункових моделях, при впливі 

сейсмічних навантажень уздовж осей склали: 

- уздовж осі Ox: DMXx = 3,6 мм; 

- уздовж осі Oy: DMXy = 2 мм; 

- уздовж осі Oz: DMXz = 0,3 мм (рис. 5.34). 

 

 
 

Рис. 5.33 - Результати розрахунку на сейсмостійкість корпусу електроприводу 

(в розкріплення конструкції) 
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Рис. 5.34 - Результати розрахунку на биття в розкріплення конструкції 

 

Відповідно до [49, 81], сумарне напруження равно: 

- корпус засувки: Rmax= 9,05+107,9= 117 МПа;  

- бугель засувки: Rmax= 17,2+107,9= 125 МПа;  

- корпус електропривода: Rmax= 0,07+107,9= 73,6 МПа;  

- трубопровід:  Rmax = 6+107,9 = 114 МПа; 

- ДМЕ: Rmax= 9,05+107,9= 117 МПа. 

Сумарні переміщення: DMXmax=3,6 мм (рис. 5.36). 

Умови сейсмічної міцності: 

- корпус засувки: 

Rmax= 117 МПа <[R] сейсм = 211 МПа – виконується; 

- бугель засувки: 

Rmax= 125 МПа <[R] сейсм = 151 МПа – виконується; 

- корпус електропривода: 

Rmax= 73,6 МПа <[R] сейсм = 77 МПа – виконується; 

- трубопровід: 

Rmax= 114 МПа <[R] сейсм = 316,8 МПа – виконується; 

- ДМЕ: 

3,6 мм 
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Rmax= 117 МПа <[R]сейсм = 223 МПа – виконується. 

 

Таким чином, умова сейсмічної міцності для розкріплення конструкції 

виконується, перевищення допустимих напружень немає. 

Сумарні переміщення, рівні DMXmax = 3,6 мм не можуть привести до 

зіткнень з сусіднім обладнанням і конструкціями. Розрахунок та отримані 

результати до інших засувок цього типу ідентичні. 

Відповідно до результатів розрахунку та реальним місцем експлуатаціх 

наведемо креслення ескізу для розкріплення засувок типа ЛА11055-100-05. Засувки 

типа ЛА11055-100-05 розміщено у приміщені з відміткою підлоги 15,15 м, 

відміткою стелі – 24,00 м. Обладнання розташоване на висоті 4550 мм і 4850 мм від 

підлоги приміщення. Розташування обладнання представлено на рис. 5.35. 

 

 
 

Рис. 5.35 - Фрагмент розташування засувок 

 

Ескіз розкріплення обладнання наведено на рис. 5.36 
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- фланцеве з'єднання засувки з електроприводом 

 

Рис. 5.36 - Ескіз розкріплення обладнання 

 

Фрагмент обладнання після проведення антисейсмічних заходів 

відображено на рис. 5.37. 

 

 
 

Рис. 5.37 – Ескіз розкріплення засувок типа ЛА11055-100-05 [82, 83] 
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Антисейсмічні заходи, в розглянутому випадку, зводяться до посилення 

міцності механічної системи: трубопровід-засувка-електропривод шляхом 

введення між верхніми балками перекриття додаткової балки, виготовленої з 

двох, зварених «коробочкою», швелерів. 

 

 

5.8 Висновки до п’ятого розділу 

Проведено аналіз існуючих методів подовження ресурсу енергетичних об’єктів. 

5.1 Запропоновано застосування методу вільних та вимушених коливань при 

оцінці кваліфікації обладнання енергоблоків на стійкість до сейсмічного 

впливу. 

5.2 Запропоновано та впроваджено методи кваліфікації електротехнічного 

обладнання шляхом експериментального дослідження критичних компонентів 

(контактні пари, перемикачі, пускові реле) обладнання. 

5.3 Виконано модельні розрахунки та запропоновано методологію 

прогнозування старіння обладнання енергоблоків шляхом розрахунку 

напружень при зменшенні товщини матеріалу обладнання. 

5.4 Досліджено та впроваджено комплекс антисейсмічних заходів при 

подовженні проєктного терміну експлуатації енергоблоків АЕС, які дозволяють 

підвищити стійкість обладнання енергоблоків на стійкість до сейсмічного 

впливу. 

5.5 Запропоновано комплексний розрахунково-експериментальний метод 

заснований на поєднанні сучасних комп’ютерних програм та результатів 

експериментальних досліджень складних систем, що дозволяє проводити 

оцінку та прогнозування їхнього стану завдяки порівняння отриманих 

модельних рішень з експлуатаційними вимогами до обладнання енергоблоків. 

5.6 Проведено дослідження часового старіння та корозійної деградації 

матеріалів із розрахункових комплексів, які впроваджено у ПРАТ 

«Енергооблік» та НВП «ЕЛВА» (Додатки Е та Ж, відповідно). 
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Акт впровадження результатів докторської дисертаційної роботи на  

ВП «Рівненська АЕС» при кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи та Лист 

–розпорядження щодо використання документів з кваліфікації обладнання на 

сейсмічні впливи РАЕС, наведено у Додатках К та Л, відповідно. 
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Основні наукові результати, які знайшди відображення в даному розділі, 

опубліковані автором у працях [19, 28, 38, 39, 51, 52, 60, 74, 75, 76, 77, 82, 83]. 
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РОЗДІЛ 6 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕТАЛОНА ТВЕРДОСТІ 

 

У шостому розділі визначено ступінь еквівалентності національного 

еталона твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла. Проаналізовано 

вплив додаткових коефіцієнтів чутливості на результати вимірювань при 

проведенні міжнародних звірень за шкалами твердості Роквелла та Супер-

Роквелла за темами COOMET-M-H-S5 та COOMET-M-H-S3, які підтверджують 

метрологічні характеристики еталона. 

 

 

6.1 Технічний протокол проведення міжнародних звірень 

 

Міжнародне визнання державного первинного еталона одиниць фізичних 

величин і підтвердження його метрологічних характеристик (МХ) може бути 

тільки на підставі міжнародних звірень з аналогічними національними 

еталонами інших країн. Саме позитивні результати міжнародних звірень та 

відповідний ступень еквівалентності й дозволяють країнам-учасникам 

підтвердити реалізацію «Угоди про взаємне визнання національних еталонів, 

сертифікатів калібрування і вимірювань, що видаються національними 

метрологічними інститутами» (CIPM MRA - Mutual Recognition Arrangement of 

the CIPM (International Committee weight and measures), і отримати право на 

подання відповідного рядка СМС (calibration and measurement capabilities)) про 

калібрувальні та вимірювальні можливості країни на сайті JCRB (Joint 

Committee of the Regional Metrology Organizations and the BIPM) - Об'єднаного 

Комітету міжнародного бюро з мір та ваг (МБМВ) і регіональної метрологічної 

організації (РМО). СМС рядок характеризує якість метрологічних послуг, що 

надаються споживачам на постійній основі метрологічною організацією країни, 

що важливо при торгових і економічних зв'язках між ними [1]. 
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Відповідно до попередньої домовленості, було сформовано графік 

виконання міжнародних звірень Національними метрологічнимі інститутами 

(НМІ) України, Німеччини, Чехії, Біларусі та Казахстану. Послідовність 

виконаня досліджень наведена у табл. 6.1. 

 

Таблиця 6.1 – Графік виконання міжнародних звірень 

НМІ/Країна 
Дата виконання досліджень 

тема COOMET-M-H-S5 тема COOMET-M-H-S3 

ННЦ «Інститут 

метрології», Україна 
Листопад 2013 Листопад 2014 

PTB, Німеччина Січень 2014 Січень 2015 

CMI, Чехія Травень 2014 Травень 2015 

BelGIM, Біларусь Червень 2014 Червень 2015 

КазИнМетр, Казахстан Грудень 2014 Грудень 2015 

ННЦ «Інститут 

метрології», Україна 
Травень 2015 Травень 2016 

 

Кожний учасник звірень надає до пілотної організації опис свого 

національного еталона з бюджетом невизначеності результата вимірювання. 

Опису підлягає тип індентора (сталевий або карбід-вольфрамовий). Для оцінки 

стабільності виконаня вимірювань пілотна лабораторія виконує вимірювання 

двічі - на початку звірень і після поверненя мір твердості від усіх учасників 

міжнародних звірень. Результати для теми COOMET-M-H-S5 наведені у табл. 

6.2, для теми COOMET-M-H-S3 у табл. 6.3. 

 

Таблиця 6.2 – Результати вимірювань для теми COOMET-M-H-S5 

Діапазон 

твердості,HR 

Початковий 

результат 

(1), HR 

Фінаньний 

результат 

(2), HR 

Різниця 

Δ2-1,HR 

Невизначе

ність. U, 

HR 

lΔ2-1l/ U, 

HR 

80–86 HRA 82,98 82,90 -0,08 0,27 0,30 

80–100 HRBW 95,85 95,91 0,07 0,34 0,21 

20–30 HRC 28,67 28,61 -0,06 0,26 0,23 

40–50 HRC 45,82 45,73 -0,09 0,38 0,24 

60–70 HRC 63,29 63,20 -0,10 0,40 0,25 
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Таблиця 6.3 – Результати вимірювань для теми COOMET-M-H-S3 

Діапазон 

твердості,HR 

Початковий 

результат 

(1), HR 

Фінаньний 

результат 

(2), HR 

Різниця 

Δ2-1,HR 

Невизначе

ність. U, 

HR 

lΔ2-1l/ U, 

HR 

90–94 HR15N 90,92 91,53 -0,24 0,35 0,68 

40–50 HR30N 47,44 47,82 0,38 0,42 0,9 

76–84 HR30N 81,2 80,89 -0,31 0,33 0,93 

43–54 HR45N 51,81 51,62 -0,19 0,32 0,59 

47–53 HR30TW 53,11 52,99 -0,12 0,47 0,25 

70–82 HR30TW 78,43 78,73 0,30 0,55 0,54 

 

В останній колонці таблиць 6.2. та 6.3, визначається різниця між першим і 

фінальним вимірюванням Δ2-1 та порівнюється з невизначеністю вимірювання. 

Якщо значення становить Δ2-1/U > 1, це означає, стабільність мір твердості 

відсутня. Якщо Δ2-1/U <1 для кожної з мір твердості, дрейф тестових блоків 

суттєво не впливав на невизначеність результатів вимірювань і може не 

враховуватися під час обробки результатів звірень. Отже, можна зробити 

висновок, що використані міри твердості залишилися стабільними. 

Наступним етапом міжнародних звірень є саме обробка та порівнянні 

результатів від латораторій – учасників дослідження. 

У наступних таблицях 6.4 та 6.5  підсумовані результати для мір твердості 

від 5-ти учасників звірень з рівнями твердості 80–86 HRA, 80–100 HRBW,  

20–30 HRC, 40–50 HRC, 60–70 HRC за шкалою Роквелла та 90–94 HR15N,  

40–50 HR30N, 76–84 HR30N, 43–54 HR45N, 47–53 HR30TW та 70–82 HR30TW, 

відповідно. 

Результати відображаються середніми значеннями з 5 повторень 

вимірювань та стандартними відхиленнями між інститутами SInst. 
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Таблиця 6.4 – Результати вимірювань для мір твердості для діапазонів 

шкали Роквелла 

Учасник 

звірень 

80–86 HRA 80–100 HRBW 20–30 HRC 40–50 HRC 60–70 HRC 

Сер. 

знач. 

Ст. 

відх. 

Сер. 

знач. 

Ст. 

відх 

Сер. 

знач. 

Ст. 

відх. 

Сер. 

знач. 

Ст. 

відх 

Сер. 

знач. 

Ст. 

відх 

ННЦ «IM» 82,90 0,18 95,91 0,13 28,61 0,21 45,73 0,14 63,20 0,09 

PTB 83,09 0,16 95,86 0,08 28,60 0,19 45,88 0,17 63,31 0,09 

CMI 82,68 0,14 95,75 0,12 29,04 0,10 46,01 0,07 63,25 0,18 

БелГІМ 82,93 0,08 96,24 0,11 28,52 0,08 45,68 0,04 63,28 0,11 

КазИнМетр 82,56 0,11 96,28 0,08 28,50 0,34 45,50 0,19 63,08 0,22 

Середнє 

значення 
82,83 96,01 28,65 45,76 63,22 

Ст. відх, iS  0,21 0,24 0,22 0,19 0,09 

 

Таблиця 6.5 – Результати вимірювань для мір твердості для діапазонів 

шкали Супер-Роквелла 

Учасник 

звірень 

90–94 

HR15N 

40–50 

HR30N 

76–84 

HR30N 

43–54 

HR45N 

47–53 

HR30TW 

70–82 

HR30TW 

Сер. 

знач. 
Ст. 

відх. 

Сер. 

знач. 
Ст. 

відх 

Сер. 

знач. 
Ст. 

відх. 

Сер. 

знач. 
Ст. 

відх 

Сер. 

знач. 
Ст. 

відх 

Сер. 

знач. 
Ст. 

відх. 

ННЦ 

«IM» 
91,53 0,13 47,82 0,13 80,89 0,15 51,62 0,19 52,99 0,15 78,73 0,21 

PTB 91,41 0,19 48,34 0,18 80,71 0,07 51,44 0,25 53,15 0,4 79,04 0,09 

CMI 91,24 0,14 47,49 0,12 80,24 0,10 51,04 0,07 52,85 0,18 78,39 0,14 

Бел 

ГІМ 
91,23 0,23 47,98 0,35 80,19 0,05 50,68 0,22 52,36 0,25 78,2 0,09 

КазИн

Метр 
91,54 0,18 47,68 0,14 80,43 0,24 51,12 0,11 52,33 0,42 79,05 0,24 

Сер. 

знач 
91,19 47,72 80,49 50,98 52,54 78,68 

Ст. відх, 

iS  
0,55 0,40 0,84 0,64 0,73 0,38 

 

 

Розрахунок невизначеності для всіх учасників проводився відповідно до 

[2–5]. Зназки розрахунків відображено у табл. 6.6 та табл.6.7 для діапазонів 
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шкали Роквелла та табл. 6.8 та табл.6.9 для діапазонів шкали Супер-Роквелла, 

відповідно. 

 

Таблиця 6.6 – Схема обчислення шкал HRA та HRC для оцінки 

невизначеності вимірювання за шкалою Роквелла 

Величина 

iX  
Символ,  

одиниця 

Оцінене 

знач., 

ix  

Станд. не 

визнач., 

3
)( i

i

x
xu




 

Коеф. 

чутливості, 

i

i
x

H
с




  

Відхилення 

твердості, 

iii cxH  , 

HR 

Внесок у 

 невизнач-ть, 
)()( iii xucHu 

HR 

Попереднє 

навантаж. 
,0F N  0,2 0,115 0,11 0,022 0,013 

Загальне 

навантаж. 
,F N  1,5 0,866 -0,03 -0,045 -0,026 

Кут 

індентора 
m ,0 0,1 0,058 0,14 0,014 0,008 

Радіус 

індетора 
R , m  1,0 0,577 0,14 0,14 0,081 

Глибина 

індентуван. 
l , m  0,1 0,058 0,5 0,05 0,029 

Швидкість  

fisV , 

1 sm  

0,7 0,404 -0,014 -0,0098 -0,006 

Час дії 

попередн. 

навантаж. 

pT , с 0,2 0,115 0,01 0,002 0,001 

Час дії 

загального 

навантаж. 

dfT , с 0,2 0,115 0,01 0,002 0,001 

Відхиленя 

від осі 

навантаж. 

d , m  0,3 0,173 0,5 0,15 0,087 

Сума 0,325 0,188 

Сумарна стандартна невизначеність, 
i

i HuHu )()( 2 , HR 0,126 

Фактор охвату k при довірчої ймовірностіl p=0,95 2 

Розширена невизначеність )(HukU  , HR 0,251 
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Таблиця 6.7 – Схема розрахунку шкали HRBW для оцінки невизначеності 

вимірювання за шкалою Роквелла 

Величина 

iX  
Символ,  

одиниця 

Оцінене 

знач., 

ix  

Станд. не 

визнач., 

3
)( i

i

x
xu




 

Коеф. 

чутливості, 

i

i
x

H
с




  

Відхилення 

твердості, 

iii cxH  ,HR

BW 

Внесок у 

 невизнач-ть, 
)()( iii xucHu 

HRBW 

Попереднє 

навантаж. 
,0F N  0,2 0,115 0,07 0,014 0,008 

Загальне 

навантаж. 
,F N  1,5 0,866 0,1 0,15 0,087 

Діаметр 

кулі 

індентора 

R , m  1,0 0,577 0,1 0,1 0,058 

Глибина 

індентуван. 
l , m  0,1 0,058 0,5 0,05 0,029 

Швидкість  

fisV , 

1 sm  
0,7 0,404 -0,2 -0,14 -0,081 

Час дії 

попередн. 

навантаж. 

pT , s  0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

Час дії 

загального 

навантаж. 

dfT , s  0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

Відхиленя 

від осі 

навантаж. 

d , m  0,3 0,173 0,5 0,15 0,087 

Сума 0,364 0,210 

Сумарна стандартна невизначеність, 
i

i HuHu )()( 2 , HRBW 0,161 

Фактор охвату k при довірчої ймовірностіl p=0,95 2 

Розширена невизначеність )(HukU  , HRBW 0,323 
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Таблиця 6.8 – Схема обчислення шкал HRN для оцінки невизначеності 

вимірювання за шкалою Супер-Роквелла 

Величина 

iX  
Символ,  

одиниця 

Оцінене 

знач., 

ix  

Станд. не 

визнач., 

3
)( i

i

x
xu




 

Коеф. 

чутливості, 

i

i
x

H
с




  

Відхилення 

твердості, 

iii cxH  , 

HRN 

Внесок у 

 невизнач-ть, 
)()( iii xucHu 

HRN 

Попереднє 

навантаж. 
,0F N  0,2 0,115 0,6 0,12 0,069 

Загальне 

навантаж. 
,F N  1,5 0,866 -0,06 -0,09 -0,052 

Кут 

індентора 
m ,0 0,1 0,058 0,45 0,045 0,026 

Радіус 

індетора 
R , m  1,0 0,577 0,45 0,45 0,260 

Глибина 

індентуван. 
l , m  0,1 0,058 1 0,1 0,058 

Швидкість  

fisV , 

1 sm  

0,7 0,404 -0,5 -0,35 -0,202 

Час дії 

попередн. 

навантаж. 

pT , с 0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

Час дії 

загального 

навантаж. 

dfT , с 0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

Відхиленя 

від осі 

навантаж. 

d , m  0,3 0,173 0,5 0,15 0,087 

Сума 0,465 0,268 

Сумарна стандартна невизначеність, 
i

i HuHu )()( 2 , HRN 0,357 

Фактор охвату k при довірчої ймовірностіl p=0,95 2 

Розширена невизначеність )(HukU  , HRN 0,714 
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Таблиця 6.9 – Схема розрахунку шкали HRTW для оцінки невизначеності 

вимірювання за шкалою Супер-Роквелла 

Величина

, 

iX  

Символ,  

одиниця 

Оцінене 

знач., 

ix  

Станд. не 

визнач., 

3
)( i

i

x
xu




 

Коеф. 

чутливості, 

i

i
x

H
с




  

Відхилення 

твердості, 

iii cxH  , 

HRT 

Внесок у 

 невизнач-ть, 
)()( iii xucHu 

HRT 

Попереднє 

навантаж. 
,0F N  0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

Загальне 

навантаж. 
,F N  1,5 0,866 -0,35 -0,525 -0,303 

Діаметр 

кулі 

індентора 

R , m  1,0 0,577 -0,085 -0,085 -0,049 

Глибина 

індентуван. 
l , m  0,1 0,058 1 0,1 0,058 

Швидкість  

fisV , 

1 sm  
0,7 0,404 -0,2 -0,14 -0,081 

Час дії 

попередн. 

навантаж. 

pT , s  0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

Час дії 

загального 

навантаж. 

dfT , s  0,2 0,115 0,1 0,02 0,012 

Відхиленя 

від осі 

навантаж. 

d , m  0,3 0,173 0,5 0,15 0,087 

Сума 0,440 0,254 

Сумарна стандартна невизначеність, 
i

i HuHu )()( 2 , HRT 0,335 

Фактор охвату k при довірчої ймовірностіl p=0,95 2 

Розширена невизначеність )(HukU  , HRT 0,669 

 

Для виконання подальших розрахунків, пілотна лабораторія складає 

таблицю средніх значень твердості та розширених невизначеностей за кожним 

діапазоном (табл. 6.10 та табл. 6.11). 
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Таблиця 6.10 – Середні значення твердості та розширеної невизначеності 

для результатів звірень за шкалою Роквелла 

Учасник 

звірень 

80–86 HRA 
80–100 

HRBW 
20–30 HRC 40–50 HRC 60–70 HRC 

Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 

Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 
Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 
Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн 
Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 

ННЦ 

«IM» 
82,90 0,27 95,91 0,34 28,61 0,26 45,73 0,38 63,20 0,40 

PTB 83,09 0,17 95,86 0,19 28,60 0,19 45,88 0,15 63,31 0,19 

CMI 82,68 0,40 95,75 0,40 29,04 0,30 46,01 0,30 63,20 0,30 

БелГІМ 82,93 0,35 96,24 0,43 28,52 0,44 45,68 0,31 63,28 0,36 

КазИнМетр 82,56 0,39 96,28 0,43 28,50 0,38 45,50 0,47 63,08 0,48 

 

Таблиця 6.11 – Середні значення твердості та розширеної невизначеності для 

результатів звірень за шкалою Супер-Роквелла 

Інст. 

90–94 

HR15N 

40–50 

HR30N 

76–84 

HR30N 

43–54 

HR45N 

47–53 

HR30TW 

70–82 

HR30TW 
Сер. 

знач. 
U 

Сер. 

знач. 
U. 

Сер. 

знач. 
U. 

Сер. 

знач. 
U. 

Сер. 

знач. 
U. 

Сер. 

знач. 
U 

1 91,53 0,71 47,82 0,76 80,89 0,65 51,62 0,69 52,99 0,66 78,73 0,71 

2 91,41 0,45 48,34 0,44 80,71 0,41 51,44 0,48 53,15 0,83 79,04 0,80 

3 91,24 0,51 47,49 0,53 80,24 0,56 51,04 0,42 52,85 0,55 78,39 0,57 

4 91,23 0,53 47,98 0,60 80,19 0,44 50,68 0,55 52,36 0,83 78,20 0,63 

5 91,54 0,70 47,68 0,70 80,43 0,70 51,12 0,70 52,33 1,20 79,05 1,20 

 

 

6.2 Обробка результатів міжнародних звірень за шкалою Роквелла 

 

Результати вимірювання використовуються для обчислення ступеня 

еквівалентності в значеннях Comparison Reference Value (CRV) і En. Розрахунок 

виконується за наступними формулами [2–6]: 

для розрахунку CRV, пілотна лабораторія визначає CRV шляхом 

обчислення середньозваженого середнього виміру всіх учасників refx : 
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)(1...)(1)(1

)(...)()(
2

2

2

1

2

2

2

2

21

2

1

n

nn
ref

xuxuxu

xuxxuxxux
x




    (6.1) 

невизначеність CRV обчислювались наступним чином: 

 

)(

1
...

)(

1

)(

1

)(

1
2

2

2

1

22

nref xuxuxuxu
 ,   (6.2) 

де ix  – вимірювана значення інститута-учасника звірень i  ( ),...,2,1 ni  ; 

)( ixu  – стандартна невизначеність ix . 

 

Після розрахунків за формулами (6.1) та (6.2) додамо у таблицю необхідні 

значення (табл.. 6.12). 

 

Таблиця 6.12 – Додаткові розрахункові значення теми COOMET-M-H-S5 

Учасник 

звірень 

80–86 HRA 
80–100 

HRBW 
20–30 HRC 40–50 HRC 60–70 HRC 

Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 

Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 
Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 
Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн 
Сер. 

знач. 
Розш. 

невизн. 

ННЦ 

«IM» 
82,90 0,27 95,91 0,34 28,61 0,26 45,73 0,38 63,20 0,40 

PTB 83,09 0,17 95,86 0,19 28,60 0,19 45,88 0,15 63,31 0,19 

CMI 82,68 0,40 95,75 0,40 29,04 0,30 46,01 0,30 63,20 0,30 

БелГІМ 82,93 0,35 96,24 0,43 28,52 0,44 45,68 0,31 63,28 0,36 

КазИнМетр 82,56 0,39 96,28 0,43 28,50 0,38 45,50 0,47 63,08 0,48 

refx  82,95 95,95 28,66 45,84 63,26 

)(

1
2

refxu
 69,31 53,42 65,70 77,41 57,12 

)(2

refxu  0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 

)( refxu  
0,12 0,14 0,12 0,11 0,13 
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Отримані розрахункові значення дозволяють виконати побудову графиків 

з відображенням результатів міжнародних звірень. 

На рис. 6.1 – 6.5 наведено опорне значення refx  з відображенням 

стандартної невизначеності та значення кожного з учасників звірень з 

заявленою невизначеністю, відповідно до кожного з діапазонів. 

 

 

Рис. 6.1 – Результати звірень у діапазоні 80–86 HRA 

 

 

Рис. 6.2 – Результати звірень у діапазоні 80–100 HRBW 
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Рис. 6.3 – Результати звірень у діапазоні 20–30 HRC 

 

 

Рис. 6.4 – Результати звірень у діапазоні 40–50 HRC 

 

 

Рис. 6.5 – Результати звірень у діапазоні 60–70 HRC 
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Отримані результати свідчать про те, що результати вимірювань, від усіх 

учасників міжнародних звірень, добре корелюють із середнім значенням 

твердості у кожному з діапазонів. 

 

 

6.3 Обробка результатів міжнародних звірень за шкалою Супер-

Роквелла 

 

Відповідно до формул (6.1) та (6.2) розрахуємо необхідні значення для 

оцінки результатів звірень за шкалою Супер-Роквелла (табл.. 6.13). 

 

Таблиця 6.13 – Додаткові розрахункові значення теми COOMET-M-H-S3 

Інст. 
90-94 HR15N 40-50 HR30N 76-84 HR30N 43-54 HR45N 47-53 HR30TW 70-82 HR30TW 

Сер. 

знач. 
U 

Сер. 

знач. 
U 

Сер. 

знач. 
U 

Сер. 

знач. 
U 

Сер. 

знач. 
U 

Сер. 

знач. 
U 

ННЦ 

«IM» 
91,53 0,71 47,82 0,76 80,89 0,65 51,62 0,69 52,99 0,66 78,73 0,71 

PTB 91,41 0,45 48,34 0,44 80,71 0,41 51,44 0,48 53,15 0,83 79,04 0,80 

CMI 91,24 0,51 47,49 0,53 80,24 0,56 51,04 0,42 52,85 0,55 78,39 0,57 

БелГІМ 91,23 0,53 47,98 0,60 80,19 0,44 50,68 0,55 52,36 0,83 78,20 0,63 

КазИнМетр 91,54 0,70 47,68 0,70 80,43 0,70 51,12 0,70 52,33 1,20 79,05 1,20 

refx  91,13 47,93 80,48 51,15 52,82 78,56 

)(

1
2

refxu

 

16,37 15,28 18,71 17,46 9,20 9,84 

)(2

refxu  0,06 0,07 0,05 0,06 0,11 0,10 

)( refxu  0,25 0,26 0,23 0,24 0,33 0,32 

 

Отримані розрахункові значення дозволяють виконати побудову графиків 

з відображенням результатів міжнародних звірень. 

На рис. 6.6 – 6.11 наведено опорне значення refx  з відображенням 

стандартної невизначеності та значення кожного з учасників звірень з 

заявленою невизначеністю, відповідно до кожного з діапазонів. 
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Рис. 6.6 – Результати звірень у діапазоні 90–94 HR15N 

 

 

Рис. 6.7 – Результати звірень у діапазоні 40–50 HR30N 

 

 

Рис. 6.8 – Результати звірень у діапазоні 76–84 HR30N 
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Рис. 6.9 – Результати звірень у діапазоні 43–54 HR45N 

 

Рис. 6.10 – Результати звірень у діапазоні 47–53 HR30TW 

 

Рис. 6.11 – Результати звірень у діапазоні 70–82 HR30TW 
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Отримані результати свідчать про те, що результати вимірювань, від усіх 

учасників міжнародних звірень, добре корелюють із середнім значенням 

твердості у кожному з діапазонів. 

 

 

6.4 Визначення ступеня еквівалентності національних еталонів у 

галузі твердометрії 

 

За результатами розрахункова отримаємо значення для оцінки ступеня 

еквівалентності для кожного з учасників звірень. Наступні оціночні данні 

розраховуються відповідно [2–6]. Відхилення відопорного значення 

визначається за формулою: 

refii xxd 
      (6.3)

 

Розширена невизначеність при Р=0,95: 

)()( ii dukdU 
,      (6.4) 

де k=2, 

)()()( 22

refii xuxudu 
    (6.5)

 

Відповідно до отриманих значень та відхилень від опорного значення, 

розраховується коефіцієнт nE  [2–6]: 

)()( 22

refi

refi

n

xUxU

xx
E




 ,    (6.6) 

де  

)()(

),()(

refref

ii

xukxU

xukxU





     (6.7)
 

Ступень еквівалентності результатів вимірювань на рівні 95%, якщо 

1nE . Для подальших розрахунків підготуємо табл. 6.14 та табл. 6.15. 
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Таблиця 6.14 – Розрахункові значення за темою COOMET-M-H-S5 

НМІ 

 80–86 

HRA 

80–100 

HRBW 

20–30 

HRC 

40–50 

HRC 

60–70 

HRC 

)()( refref xukxU   0,24 0,28 0,25 0,23 0,26 

)(2

refxU  0,06 0,07 0,06 0,05 0,07 

ННЦ 

ІМ 

)()( 11 xukxU   0,27 0,34 0,26 0,38 0,40 

)( 1

2 xU  0,07 0,12 0,07 0,14 0,16 

PTB 
)()( 22 xukxU   0,17 0,19 0,19 015 0,19 

)( 2

2 xU  0,03 0,04 0,04 0,02 0,04 

CMI 
)()( 33 xukxU   0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 

)( 3

2 xU  0,16 0,16 0,09 0,09 0,09 

Бел 

Гим 

)()( 44 xukxU   0,35 0,43 0,44 0,31 0,36 

)( 4

2 xU  0,12 0,18 0,19 0,10 0,13 

Каз 

Ин 

Метр 

)()( 55 xukxU   0,39 0,43 0,386 0,47 0,48 

)( 5

2 xU  0,15 0,18 0,14 0,22 0,23 

 

Таблиця 6.15 – Розрахункові значення за темою COOMET-M-H-S3 

НМІ 

 90–94 

HR15N 

40–50 

HR30N 

76–84 

HR30N 

43–54 

HR45N 
47–53 

HR30TW 

70–82 

HR30TW 

)()( refref xukxU   0,49 0,51 0,46 0,48 0,66 0,64 

)(2

refxU  0,24 0,26 0,21 0,23 0,43 0,41 

ННЦ 

ІМ 

)()( 11 xukxU   0,71 0,76 0,65 0,69 0,66 0,71 

)( 1

2 xU  0,50 0,58 0,42 0,48 0,44 0,50 

PTB 
)()( 22 xukxU   0,45 0,44 0,41 0,48 0,83 0,80 

)( 2

2 xU  0,20 0,19 0,17 0,23 0,69 0,64 

CMI 
)()( 33 xukxU   0,51 0,53 0,56 0,42 0,55 0,57 

)( 3

2 xU  0,26 0,28 0,31 0,18 0,30 0,32 

Бел 

Гим 

)()( 44 xukxU   0,53 0,60 0,44 0,55 0,83 0,63 

)( 4

2 xU  0,28 0,36 0,19 0,30 0,69 0,40 

Каз 

Ин 

Метр 

)()( 55 xukxU   0,70 0,70 0,70 0,70 1,20 1,20 

)( 5

2 xU  0,49 0,49 0,49 0,49 1,44 1,44 
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Результати звірення за шкалою Роквелла, опорне значення (CRV), 

відхилення результатів кожного учасника звірень від CRV, а також значення 

розширеної невизначеності, наведено у табл.. 6.16 та рис. 6.12–6.16. 

 

Таблиця 6.16 – Результати звірень за темою COOMET-M-H-S5 

Н
М

І 

 
80–86 

HRA 

80–100 

HRBW 

20–30 

HRC 

40–50 

HRC 

60–70 

HRC 

CRV 82,95 95,94 28,66 45,84 63,26 

 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 

Н
Н

Ц
 І

М
 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
-0,05 -0,04 -0,05 -0,11 -0,06 

)( idU  0,27 0,34 0,26 0,38 0,40 

Значення 

коефіцієнта nE  
-0,14 -0,09 -0,14 -0,25 -0,13 

P
T

B
 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
0,14 -0,09 -0,06 0,04 0,05 

)( idU  0,17 0,19 0,19 0,15 0,19 

Значення 

коефіцієнта nE  
0,47 -0,28 -0,19 0,15 0,15 

C
M

I 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
-0,27 -0,20 0,38 0,17 -0,06 

)( idU  0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 

Значення 

коефіцієнта nE  
-0,58 -0,42 0,98 0,45 -0,15 

Б
ел

Г
и

м
 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
-0,02 0,29 -0,14 -0,16 0,02 

)( idU  0,35 0,43 0,44 0,31 0,36 

Значення 

коефіцієнта nE  
-0,05 0,57 -0,28 -0,42 0,04 

К
аз

И
н

М
ет

р
 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
-0,39 0,33 -0,16 -0,34 -0,18 

)( idU  0,39 0,43 0,38 0,47 0,48 

Значення 

коефіцієнта nE  
-0,85 0,65 -0,35 -0,65 -0,33 

refx

)(2

refxu
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Рис. 6.12 – Відхилення від опорного значення для діапазону 80–86 HRA 

 

  
 

Рис. 6.13 - Відхилення від опорного значення для діапазону 80–100 HRBW 

 

  
 

Рис. 6.14 - Відхилення від опорного значення для діапазону 20–30 HRC 

В
ід

х
и

л
ен

н
я
 в

ід
 C

R
V

 
В

ід
х
и

л
ен

н
я
 в

ід
 C

R
V

 
В

ід
х
и

л
ен

н
я
 в

ід
 C

R
V

 



349 
 

  
 

Рис. 6.15 - Відхилення від опорного значення для діапазону 40–50 HRC 

 

  
 

Рис. 6.16 - Відхилення від опорного значення для діапазону 60–70 HRC 

 

Ступін еквівалентності національного еталона за шкалою Роквелла 

наведено на рис. 6.17. 

 

Рис. 6.17 – Значення nE  для усіх діапазонів звірень за шкалою Роквелла 
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Результати звірення за шкалою Супер-Роквелла, опорне значення (CRV), 

відхилення результатів кожного учасника звірень від CRV, а також значення 

розширеної невизначеності, наведено у табл. 6.17 та рис. 6.18-6.23. 

 

Таблиця 6.17 – Результати звірень за темою COOMET-M-H-S3 

НМІ 

 90–94 

HR15N 

40–50 

HR30N 

76–84 

HR30N 

43–54 

HR45N 

47–53 

HR30TW 

70–82 

HR30TW 

CRV 91,13 47,80 80,31 50,83 52,66 78,56 

 0,06 0,07 0,05 0,06 0,11 0,10 

Н
Н

Ц
 І

М
 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
0,17 -0,11 0,41 0,47 0,17 0,17 

)()( ii dukdU   0,71 0,76 0,65 0,69 0,66 0,71 

Значення 

коефіцієнта nE  
0,19 -0,12 0,52 0,56 0,19 0,18 

Р
Т

В
 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
0,05 0,41 0,23 0,29 0,33 0,48 

)()( ii dukdU   0,45 0,44 0,41 0,48 0,83 0,80 

Значення 

коефіцієнта nE  
0,07 0,61 0,37 0,43 0,32 0,47 

С
М

І 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
-0,12 -0,44 -0,24 -0,11 0,03 -0,17 

)()( ii dukdU   0,51 0,53 0,56 0,42 0,55 0,57 

Значення 

коефіцієнта nE  
-0,17 -0,60 -0,33 -0,17 0,04 -0,20 

Б
ел

Г
и

м
 

Відхилення від 

CRV refii xxd   
-0,13 0,05 -0,29 -0,47 -0,46 -0,36 

)()( ii dukdU   0,53 0,60 0,44 0,55 0,83 0,63 

Значення 

коефіцієнта nE  
-0,18 0,06 -0,45 -0,65 -0,43 -0,40 

К
аз

И
н

М
ет

р
 Відхилення від 

CRV refii xxd   
0,18 -0,25 -0,05 -0,03 -0,49 0,49 

)()( ii dukdU   0,70 0,70 0,70 0,70 1,20 1,20 

Значення 

коефіцієнта nE  
0,21 -0,29 -0,06 -0,04 -0,35 0,36 

refx

)(2

refxu
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Рис. 6.18 - Відхилення від опорного значення для діапазону 90–94 HR15N 

 

 
 

Рис. 6.19 - Відхилення від опорного значення для діапазону 40–50 HR30N 

 

 
 

Рис. 6.20 - Відхилення від опорного значення для діапазону 76–84 HR30N 
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Рис. 6.21 - Відхилення від опорного значення для діапазону 43–54 HR45N 

 

 
 

Рис. 6.22 - Відхилення від опорного значення для діапазону 47–53 HR30TW 

 

 
 

Рис. 6.23 - Відхилення від опорного значення для діапазону 70–82 HR30TW 
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Ступін еквівалентності національного еталона за шкалою Роквелла наведено 

на рис. 6.24. 

 

 
 

Рис. 6.24 – Значення nE  для усіх діапазонів звірень за шкалою  

Супер-Роквелла 

 

За результатами міжнародних звірень, національний еталон України у 

галузі твердометрії за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла підтвердив свої 

метрологічні характеристики [1, 7–13]. 

 

 

6.4 Висновки до шостого розділу 

6.1 За результатами проведених міжнародних звірень за шкалами твердості 

Роквелла та Супер-Роквелла доведено важливість вибору інденторів з 

однаковими механічними та геометричними характеристиками. 

6.2 На підставі виконаних модельних рішень, що враховують додаткові 

фактори впливу, виконано уточнення значень розширеної невизначеності 

результатів вимірювання, що дозволило підвищити точність оцінювання 

результату міжнародних звірень за темами COOMET-M-H-К3 та  

COOMET-M-H-S5. 

6.3 За результатами модельних досліджень було відкориговано значення 

розширеної невизначеності результату вимірювань на ДЕТУ 02-04-99 для 



354 
 

діапазонів 80–100 HRBW за шкалою Роквелла та діапазонів 47–53 HR30T і  

70–82 HR30T за шкалою Супер-Роквелла, що підвищило точність оцінювання 

метрологічних характеристик на 4 %. 

6.4 За результатами проведених звірень за шкалами твердості Роквелла та 

Супер-Роквелла підтверджено заявлені невизначеності ДЕТУ 02-04-99. 

6.5 Досліджено ступінь еквівалентності ДЕТУ 02-04-99 з урахуванням 

відкоригованих значень розширеної невизначеності результату вимірювань, що 

є об’єктивною основою підтвердження калібрувальних та вимірювальних 

можливостей в галузі твердометрії ННЦ «Інститут метрології». 
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Основні наукові результати, які знайшли відображення в даному розділі, 

опубліковані автором у працях [1, 7-13]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну проблему 

підвищення точності результатів досліджень механічних і теплофізичних 

характеристик складних систем на основі синтезу вимірювань, аналітичних 

розрахунків і комп’ютерного моделювання. Дослідження виконано з 

використанням принципів системного підходу, що дозволило вперше 

розглянути поставлене завдання з урахуванням усіх суттєвих науково-

технічних та економічних чинників, запропонувати науковообгрунтовані 

заходи щодо застосування існуючих програмних засобів моделювання. 

 Основні наукові та практичні результати роботи полягають у такому: 

1. Досліджено потенційну точність методу скінченних елементів, на якому 

грунтуються розрахункові комплекси, для вирішення завдань вдосконалення 

національних еталонів України відповідно до концепції цифрової 

трансформації, вимірювання механічних та теплофізичних величин і 

дослідження складових бюджету невизначеності результатів вимірювання: 

- проведено порівняльний аналіз результатів розрахунків, виконаних 

аналітичними методами та з використанням розрахункових комплексів 

моделювання; 

- за результатами порівняльних досліджень скінченно-елементної моделі з 

різною щільністю сітки скінченних елементів виконано оптимізацію та вибір 

розрахункового рішення за критерієм мінімальної різниці модельних рішень в 

елементах та вузлах скінченно-елементної моделі, що не перевищує 5 %; 

- досліджено вплив зменшення розміру скінченного елемента на похибку 

результату моделювання в елементах та вузлах моделі. Встановлено гранично 

допустимі відхилення геометричних параметрів елементів; 

- досліджено точносні можливості модельних методів визначення 

середньоінтегрального показника заломлення повітря на приземних трасах. 

Встановлено, що результати обчислень градієнтним методом мають 
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невизначеності 710nu , що у 2 рази менше ніж результати отримані методом 

точкової апроксимації з використанням квадратурної формули трапецій; 

- за результатами досліджень різних типів та розмірів скінченних елементів 

встановлено, що збільшення кількості скінченних елементів для побудови 

моделі герметичної проходки призводить до зростання значень відносної 

похибки значень максимальних еквівалентних напружень отриманих в 

елементах розрахункової моделі; 

- встановлено, що зростання похибки між вузловими і елементними 

рішеннями при зменшенні розміру елемента пов’язано з наявністю в моделі 

локальних зон концентрації напружень (зон різкої зміни геометрії); 

- доведено, що при застосуванні скінченно-елементної моделі з елементами 

SOLID186 і SOLID187 в діапазоні розмірів елементів менше 15 мм, значення 

критерію похибки енергій у кожному скінченному елементі нижче в 2 рази у 

порівнянні зі значеннями, отриманими для скінченно-елементної моделі з 

урахуванням елементів зони концентрації напруг; 

- адекватність та збіжність модельних рішень у порівнянні з аналітичними 

рішеннями у межах 1%, а окремих модельних рішень зменшених ділянок 

обладнання не більше 0,5%; 

- за результатами моделювання процесу вимірювання твердості, 

запропоновано додаткові коефіцієнти чутливості та розраховано їх вплив на 

значення розширеної невизначеності результату вимірювання, що дозволило 

підвищити точність оцінювання результату вимірювань; 

- запропонований алгоритм моделювання дозволяє виконати оцінку 

потенційно-можливої точності відтворення параметрів, які контролюються, що 

підтверджується результатами міжнародних звірень; 

- за результатами модельних рішень було виконано корегування значення 

розширеної невизначеності для діапазонів 80–100 HRBW за шкалою Роквелла 

та для діапазонів 47–53 HR30TW та 70–82 HRT30W за шкалою Супер-

Роквелла. За результатами розрахунків, відхилення від опорного значення 
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звірень не перевищує 0,01 одиниць твердості та не впливає на значення 

розширеної невизначеності, яка перевірялась під час відповідних звірень; 

- на підставі виконаних модельних рішень виконано уточнення значень 

розширеної невизначеності результатів вимірювання, що дозволило підвищити 

точність оцінювання результату міжнародних звірень за темами  

COOMET-M-H-К3 та COOMET-M-H-S5. 

2. У галузі вимірювань твердості та механічних характеристик встановлено, 

обґрунтовано та доведено: 

- обґрунтовано вибір інденторів для проведення міжнародних звірень за 

шкалами Роквелла, Супер-Роквелла і Віккерса за результатами досліджень 

конструктивних характеристик системи навантаження ДЕТУ 02-04-99, складових 

бюджету невизначеності, впливу геометрії та матеріалу інденторів на 

результати вимірювань твердості за шкалами Роквелла і Віккерса, отримані 

експериментальні результати підтверджують теоретичні розрахунки залежності 

значень твердості від кута загострення індентора; 

- значення розширеної невизначеності результату вимірювань, з 

урахуванням додаткових коефіцієнтів чутливості, розраховується с точністю до 

3 знака після коми та становить UHRB=0,366 для шкали Роквелла та 

UHR30TW=0,715 для шкали Супер-Роквелла; 

- досліджено зв’язок між розрахунковими та експериментальними 

значеннями твердості та напруженого стану сталевого зразка. 

Експериментально встановлено, що при зміні напруження на 61,2% твердість 

змінюється на 17,4%. За результатами моделювання встановлено, що 

максимальне значення твердості в зоні пластичної деформації не більше 69 HRB, 

що відповідає напруженню 366 МПа та відносному подовженню ε = 0,156; 

- за результатами проведених міжнародних звірень за шкалами твердості 

Роквелла та Супер-Роквелла доведено важливість вибору інденторів з 

однаковими механічними та геометричними характеристиками; 
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- досліджено відхилення результатів звірень від опорного значення звірень 

refx  з урахуванням уточнених значень розширеної невизначеності результату 

вимірювань за шкалами твердості Роквелла та Супер-Роквелла; 

- за результатами проведених міжнародних звірень національного еталона 

за шкалами твердості Роквелла та Супер-Роквелла, що зберігається в ННЦ 

«Інститут метрології», підтверджено заявлені невизначеності; 

- на основі всебічного аналізу отриманих результатів, підтверджено 

точність та достовірність запропонованих алгоритмів модельних рішень у 

галузі твердометрії; 

- отримані, за результатами експериментальних досліджень полімерів типу 

PPH030GP, АBS та PLA, значення механічних характеристик (модуль Юнга, 

коефіцієнт Пуассона, модуль об’ємної пружності та модуль зсуву), дозволили 

уточнити розрахунковий файл комп’ютерної моделі, що дозволило проводити 

моделювання у галузі адитивного виробництва. 

3. У галузі дослідження теплофізичних характеристик складних систем: 

- за результатами модельних розрахунків запропоновано конструктивне 

рішення побудови камери термостата калібратора температури, що дозволило 

зменшити з 120 хвилин до 50 хвилин час виходу в робочий режим 

термостабілізації; 

- запропоноване конструктивне рішення на основі модельних розрахунків 

температурного поля, забезпечує підтримання стабільного температурного 

режиму калібратора без збільшення споживаної потужності; 

- За результатами комп’ютерного моделювання розподілу температурного 

поля в первинному перетворювачі лазерного випромінювання для різних рівнів 

енергії, запропонованю конструкцію перетворювача, що дозволила розширити 

діапазон вимірювання потужності від 1 кВт до 3 кВт та енергії від 1 кДж до 3 кДж. 

4. Запропоновано комплексний розрахунково-експериментальний метод що 

грунтується на поєднанні сучасних комп’ютерних програм та результатів 

експериментальних досліджень складних систем, що дозволяє проводити 
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оцінку та прогнозування їхнього стану завдяки порівнянню отриманих 

модельних рішень з експлуатаційними вимогами до обладнання енергоблоків, 

зокрема: 

- запропонований розрахунково-експериментальний метод оцінювання 

твердості матеріалу було впроваджено при виконанні робіт з кваліфікації 

обладнання 1-го та 2-го енергоблоків Рівненської АЕС. За результатами робіт 

було позитивно кваліфіковано 98% обладнання енергоблоків; 

- запропоновано застосування методу вільних та вимушених коливань при 

оцінці кваліфікації обладнання енергоблоків на стійкість до сейсмічного 

впливу; 

- запропоновано та впроваджено методи кваліфікації електротехнічного 

обладнання шляхом експериментального дослідження критичних компонентів 

(контактні пари, перемикачі, пускові реле) обладнання; 

- виконано модельні розрахунки та запропоновано методологію 

прогнозування старіння обладнання енергоблоків шляхом моделювання 

напружень корпусу обладнання при зменшенні товщини матеріалу; 

досліджено та впроваджено комплекс антисейсмічних заходів при подовженні 

проєктного терміну експлуатації енергоблоків АЕС, які дозволяють підвищити 

стійкість обладнання енергоблоків до сейсмічного впливу. 



362 
 

ДОДАТОК А 

ВИКОНУЮЧИЙ ФАЙЛ НА МОВІ APDL ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТВЕРДОСТІ 

 
/COM,STRUCTURAL 

/PREP7 

/UNITS, SI 

T01=0.05    !Врем. интервал для изменения знач. силы 

DT=T01/5  

TINV1=3 

TINV2=2*TINV1 

TINV3=TINV2*1.3  

F1=98.07 !Предварительная нагрузка 

F2=980.7 !Основная нагрузка 

et,1,plane182 

keyopt,1,3,1 

et,2,plane182                   !plane42 был раньше, но с ним не идёт 

keyopt,2,3,1 

ET,3,TARGE169   ! 2-D TARGET ELEMENTS 

KEYOPT,3,2,0 

ET,4,CONTA171   ! 2-D TARGET ELEMENTS 

KEYOPT,4,3,1 

KEYOPT,4,2,0                    ! 0-Lagrange method  1-Penalty method  

KEYOPT,4,5,1 

KEYOPT,4,10,2 

MPTEMP,1,0   

mpdata,ex,1,,6.33e11  !Материал индентора WC 

mpdata,prxy,1,,0.22 

MPDATA,MU,1,,0.1 

MPTEMP    !Материал пластины Copper 10mm 

MPTEMP,1,0   

mpdata,ex,2,,120.0e9 

mpdata,prxy,2,,0.33 

tb,biso,2,1,2,   !Пластичность материала пластины Copper 10 mm 

tbtemp,0 

tbdata,,0.220e9,2.4e9,,,,  !1.2, 2.4, пробуем 

cyl4,0,0.001793,0,0,0.000793,-90 

rectng,0,0.002,0,0.001 

asel,,,,1 

aatt,1,,1,0 

asel,,,,2 

aatt,2,,2,0 

asel,all 

esize,0.00005,0, 

amesh,1,2,1 

LSEL, , , ,1  

LREFINE,1, , ,1,1,1, 

LSEL, , , ,6  

LREFINE,6, , ,1,1,1, 

/pnum,kp,1 

/pnum,line,1 

lplot 

lsel,s,,,2 

nsll,s,1 

cp,1,uy,all 

allsel,all 

LPLOT    

LSEL,S,,,6    !Целевая поверхность 

TYPE,3  

NSLL,S,1 
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ESLN,S,0 

ESURF 

LSEL,S,,,1   !Контактная поверхность 

TYPE,4  

NSLL,S,1 

ESLN,S,0 

ESURF    

RMODIF,1,4,0.1   !Penetration toleranse FTOLN 

RMODIF,1,3,0.1    !FKN 

ALLSEL,ALL   

/PSYMB,ESYS,1    

/PNUM,TYPE,1 

/NUM,1  

dl,4,,all 

/SOL 

 ANTYPE,TRANS   

 SOLCONTROL,ON 

 !AUTOTS,1  !пусть отключен 

 NLGEOM,off 

 CNVTOL,F,0.01,0.001 

 DELTIM,DT 

 OUTPR,ALL,1  

 OUTRES,ALL,1         

 !OUTRES,NSOL,LAST 

 !OUTRES,RSOL,LAST 

 NROPT,FULL,,OFF 

 KBC,0  !лин. изменение от предыдущ. знач. до текущего 

 TIME,T01 

 fk,3,fy,-F1 

 SOLVE  !1ый участок закона изменения нагрузки - возрастание 

 TIME,TINV1 

 fk,3,fy,-F1  ! 

 SOLVE  !2ой участок закона изменения нагрузки - пост. знач 

 TIME,TINV1+T01 

 fk,3,fy,-F2 

 SOLVE  !3ий участок закона изменения нагрузки - возрастание 

 TIME,TINV2 

 fk,3,fy,-F2  ! 

 SOLVE  !4ый участок закона изменения нагрузки - пост. знач 

 TIME,1.1*TINV2 

 fk,3,fy,0  ! 

 SOLVE  !4ый участок закона изменения нагрузки - пост. знач 

 TIME,TINV3 

 fk,3,fy,0  ! 

 SOLVE  !4ый участок закона изменения нагрузки - пост. знач 

FINISH 

/POST26  

NSOL,2,1,U,Y, UY_3,   ! Вывод графика перемещений  

STORE,MERGE  

XVAR,1   

PLVAR,2 

FINISH 
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ДОДАТОК Б 

ВИКОНУЮЧИЙ ФАЙЛ НА МОВІ APDL ДЛЯ РОЗРАХУНКУ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО РОЗПОДІЛУ 
 

/UNITS, SI 

/NOPR    

KEYW,PR_THERM,1  

/PREP7 

pi=acos(-1) 

TINV=60*180*1   ! Investigation time, sec 

DT=10     ! Time increment, sec 

T1=1100    ! Celsius 

T2=20    ! НАЧАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

Ra=10**9   ! число Релэя 

I=25    ! AMPER, A 

ro=1.2    ! RESISTANCE, OM 

D1=0.11   ! средний диаметр навивки нити накала, м 

dpr=2    ! диаметр проволоки нихрома, мм 

n=40    ! количество витков 

l=pi*D1*n   ! длина нихромовой нити  

R=ro*l/(pi*dpr**2/4) ! активное сопротивление 

V=6.7*10**(-4)  ! объем нихноровой нити 

GP=10   ! часть 

XX=10 

XY=40 

A=134/1000 

B=2/1000 

C=95/1000 

D=700/1000 

E=58.5/1000 

F=7/1000 

H=38.5/1000 

K=100/1000 

ET,1,PLANE55 

KEYOPT,1,1,3 

KEYOPT,1,3,1 

!Heating element by Nichrome 

MPTEMP,1,20,40,60,80,100,120                                     !Temperature  

MPTEMP,7,140,160,180,200,250,300 

MPTEMP,13,350,400,500,600,700,800 

MPTEMP,19,900,1000,1100,1200  

MPDATA,KXX,1,1,17.4,17.8,18.1,18.3,18.9,19 

MPDATA,KXX,1,7,19.1,19.3,19.8,20.9,22.6,22.8 

MPDATA,KXX,1,13,23.6,24.7,25.3,26.1,27.7,28.3 

MPDATA,KXX,1,19,29.1,30.2,31.3,32.2  !Thermal conductivity of the heating element by Nichrome 

MPDATA,C,1,1,450,453,457,460,463,466 

MPDATA,C,1,7,469,470,472,476,479,481 

MPDATA,C,1,13,483,486,491,494,496,497 

MPDATA,C,1,19,500,508,512,520       !Thermal capacity of Nichrome 

MPDATA,DENS,1,1,8500,8485,8465,8450,8443,8421 

MPDATA,DENS,1,7,8400,8382,8372,8350,8342,8323 

MPDATA,DENS,1,13,8300,8276,8263,8250,8241,8234 

MPDATA,DENS,1,19,8200,8189,8150,8100                 !Density of Nichrome 

!Isolatore 

MPDATA,KXX,2,1,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09,0.09 

MPDATA,KXX,2,7,0.09,0.09,0.09,0.09,0.1,0.11 

MPDATA,KXX,2,13,0.11,0.12,0.13,0.14,0.27,0.33 

MPDATA,KXX,2,19,0.58,0.62,0.65,0.71                     !Thermal conductivity of isolator 

MPDATA,C,2,1,800,814,827,838,851,866 
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MPDATA,C,2,7,879,886,903,924,931,940 

MPDATA,C,2,13,948,964,981,993,1001,1012 

MPDATA,C,2,19,1047,1063,1081,1100                                       !Thermal capacity of isolator 

MPDATA,DENS,2,1,180,183,189,192,195,197 

MPDATA,DENS,2,7,200,203,208,212,216,218 

MPDATA,DENS,2,13,220,225,229,232,234,237 

MPDATA,DENS,2,19,240,242,250,262                              !Density of isolator  

!Steel 20 

MPDATA,KXX,3,1,86,82,79,76,73,70 

MPDATA,KXX,3,7,68,66,64,63,61,55 

MPDATA,KXX,3,13,52,48,43,41,39,36 

MPDATA,KXX,3,19,34,30,32,30                             !Thermal conductivity of steel 20 

MPDATA,C,3,1,444,452,473,486,505,524 

MPDATA,C,3,7,538,541,555,563,569,578 

MPDATA,C,3,13,582,598,614,621,632,639 

MPDATA,C,3,19,647,650,655,660                                           !Thermal capacity of steel 20 

MPDATA,DENS,3,1,7860,7850,7841,7837,7834,7831 

MPDATA,DENS,3,7,7828,7823,7818,7803,7787,7770 

MPDATA,DENS,3,13,7753,7736,7699,7659,7617,7624 

MPDATA,DENS,3,19,7600,7548,7520,7500                        !Density of steel 20 

!Air 

MPDATA,KXX,4,1,0.0259,0.0276,0.0290,0.0305,0.0321,0.0334 

MPDATA,KXX,4,7,0.0349,0.0364,0.0378,0.0393,0.0427,0.0460 

MPDATA,KXX,4,13,0.0491,0.0521,0.0574,0.0622,0.0671,0.0718 

MPDATA,KXX,4,19,0.0763,0.0807,0.0850,0.0915   !Thermal conductivity of air 

MPDATA,C,4,1,1.005,1.005,1.005,1.009,1.009,1.009 

MPDATA,C,4,7,1.013,1.017,1.022,1.026,1.038,1.047 

MPDATA,C,4,13,1.059,1.068,1.093,1.114,1.135,1.156 

MPDATA,C,4,19,1.172,1.185,1.197,1.210                        !Thermal capacity of air 

MPDATA,DENS,4,1,1.205,1.128,1.06,1,0.946,0.898 

MPDATA,DENS,4,7,0.854,0.815,0.779,0.746,0.675,0.616 

MPDATA,DENS,4,13,0.566,0.524,0.456,0.405,0.362,0.329 

MPDATA,DENS,4,19,0.301,0.277,0.257,0.239                              !Density of air 

MPDATA,HF,5,1,4.8,5.12,5.38,5.66,5.95,6.19 

MPDATA,HF,5,7,6.47,6.75,7,7.29,7.92,8.53 

MPDATA,HF,5,13,9.11,9.66,10.64,11.53,12.44,13.32 

MPDATA,HF,5,19,14.15,15,15.76,16.97 

rectng,0,A+B,0,B    !основание корпуса 

rectng,0,A,B,C  !ОСНОВАНИЕ ИЗОЛЯТОРА 

rectng,E,A,C,D-K  !КОРУС ИЗОЛЯТОРА 

rectng,0,E,C,C+F  !ОСНОВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ 

rectng,0,E-F,C+F,D-K  !ВОЗДУХ 

rectng,E-F,E,C+F,D-K  !ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ 

rectng,H,A,D-K,D  !ВЕРХНИЙ ИЗОЛЯТОР 

rectng,0,H,D-K,D  !КРЫШКА КАЛИБРАТОРА 

rectng,A,A+B,B,D  !ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КОРПУС 

NUMMRG,KP 

ASEL,,,,1  

AATT,3,,1,0, 

ASEL,,,,9 

AATT,3,,1,0, 

ASEL,,,,2  

AATT,2,,1,0, 

ASEL,,,,3  

AATT,2,,1,0,   

ASEL,,,,7 

AATT,2,,1,0,   

ASEL,,,,8  

AATT,2,,1,0, 

ASEL,,,,4  

AATT,1,,1,0, 

ASEL,,,,6  
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AATT,1,,1,0, 

ASEL,,,,5 

AATT,4,,1,0, 

ALLSEL,ALL 

ESIZE,0.001,0, 

MSHKEY,1 

ASEL,,,,1 

AMESH,ALL 

ASEL,,,,4 

AMESH,ALL 

ASEL,,,,6 

AMESH,ALL 

ASEL,,,,9 

AMESH,ALL 

ALLSEL,ALL 

ESIZE,0.005,0, 

MSHKEY,1 

ASEL,,,,2 

AMESH,ALL 

ASEL,,,,3 

AMESH,ALL 

ASEL,,,,5 

AMESH,ALL 

ASEL,,,,7 

AMESH,ALL 

ASEL,,,,8 

AMESH,ALL 

ALLSEL,ALL 

NUMMRG,NODE 

LSEL,S,LOC,X,0 

DL,ALL,,SYMM 

ALLSEL,ALL 

NAXIS 

ALLSEL,ALL 

NUMMRG,NODE 

NUMMRG,KP 

ALLSEL,ALL 

*DIM,IT,ARRAY,TINV/DT 

*CREATE,Curent 

*VREAD,IT(1),'Curent','txt','',IJK,TINV/DT,1,1,, 

(F5.0) 

*END 

/INPUT,Curent 

*DIM,TAU,ARRAY,TINV/DT 

*DO,j,1,TINV/DT 

TAU(J)=j*DT/TINV 

*ENDDO 

/SOL 

Toffst,273  

TUNIF,T2,  

SOLVE 

FINISH 

/POST1  

PRNSOL,TEMP  

/SOL 

 ANTYPE,4  

 SOLCONTROL,ON 

 NLGEOM,off 

 TUNIF,T2, 

 Toffst,273   

  

 DELTIM,DT 
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 OUTPR,ALL,1  

 OUTRES,ALL,1 

 NROPT,FULL,,OFF 

 KBC,0 

 CNVTOL,HEAT,0.1,0.001 

 NSEL,S,LOC,Y,0   

 CM,NY0,NODE 

 NSEL,S,LOC,X,A+B 

 CM,NXAB,NODE 

 NSEL,S,LOC,Y,D 

 CM,NXD,NODE 

 ASEL,S,MAT,,1 

 NSLA,S,1 

 CM,MAT,NODE 

ALLSEL,ALL 

*do,j,1,TINV/DT 

    *DO,ii,1,GP 

  CMSEL,S,NY0 

  NSEL,R,LOC,X,(ii-1)*A/GP,ii*A/GP 

  *GET,NX,NODE,0,NUM,MIN 

  *GET,TT,NODE,NX,TEMP 

  SF,ALL,CONV,-5,T2-TT 

    *ENDDO 

 *DO,kk,1,XY 

  CMSEL,S,NXAB 

  NSEL,R,LOC,Y,(kk-1)*D/XY,kk*D/XY 

  *GET,NY,NODE,0,NUM,MIN 

  *GET,TAB,NODE,NY,TEMP 

  SF,ALL,CONV,-5,T2-TAB 

      *ENDDO 

      *DO,oo,1,XX 

       CMSEL,S,NXD 

  NSEL,R,LOC,X,(oo-1)*A/XX,oo*A/XX 

  *GET,NXX,NODE,0,NUM,MIN 

  *GET,TD,NODE,NXX,TEMP 

  SF,ALL,CONV,-5,T2-TD 

      *ENDDO 

ALLSEL,below,all 

!*GET,Tsensor,NODE,12005,TEMP 

!*IF,Tsensor,LT,T1-20,THEN 

!BF,MAT,HGEN,I**2*R/V 

!*ELSEIF,Tsensor,GT,T1+20 

!BF,MAT,HGEN,0 

!*ENDIF 

BF,MAT,HGEN,IT(J)**2*R/V 

TIME,j*DT 

SOLVE 

*enddo 

Finish 
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