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Рис. 1 -  Гістограма розподілу кількості нікелевих каталітичних центрів за їх 
площами. Температура відпалу 700 °С, час відпалу ЗО хв

Прокопович И.В., Коряченко А.А., Духанина М.А.
(ОНПУ, г. Одесса)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ПЕСЧАНОЙ ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЕ

Как известно, сложные физико-химические процессы в песчаной форме про
текают во времени, недостаток которого зачастую приводит к фиксации неравно
весных состояний системы. Поэтому при анализе процессов, происходящих в сис
теме «отливка -  форма», время является важнейшим фактором. Например, мало на
греть некоторый объект до температуры физического или химического преобразо
вания, -  необходимо при этой температуре выдержать этот объект для завершения 
преобразования.

Это значит, что мало иметь информацию о температуре, которой достигал 
объект, необходимо также знать, сколько времени длилось такое состояние, изме
рять некоторую интегральную характеристику температуры во времени, т.е. фак
тически, измерять энергию, полученную объектом в процессе нагрева.

Аналогично, для диагностики нарушений важно иметь сведения об истории 
изменения давления газов в форме, т.е. также некоторую его интегральную харак
теристику.

Это позволяет предложить промежуточные идентификаторы в виде датчиков 
прошедшего состояния, изменение чувствительных элементов которых позволяет 
впоследствии (после завершения процесса) интегрально судить о состояниях, в ко
торых находился этот элемент.

Благодаря этому, промежуточные показатели как бы выводятся в список вы
ходных показателей, что, в свою очередь, позволяет отказаться от невыполнимой 
идеи что-либо измерять в форме в процессе охлаждения отливки в реальном произ
водстве.

В качестве примера такого чувствительного элемента для температуры и 
времени нагрева в работе служил столбик исходной песчано-смоляной смеси (это 
удобно, т.к. при литье в песчано-смоляные формы не приходится специально гото
вить смесь для датчиков) или столбик порошка легкоплавкого стекла.

Порошки находятся в специальной оснастке-датчике, позволяющей с одной
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стороны нагревать столбик внутри исследуемого объекта, а с другой, -  приклады
вать к нему механическое сжимающее усилие.

При поступлении тепла со стороны торцевой поверхности столбик порошка 
односторонне нагревается, при этом его физико-химическое состояние (размягче
ние смолы с последующей ее поликонденсацией) изменяется не одновременно, а по 
мере его прогрева от металлического дна прибора.

Известно, что при торцевом нагреве и сжатии столба песчано-смоляной сме
си возможно образование нескольких слоев различной плотности: результат це
почки физико-химических процессов: исходного сжатия «сухой» смеси и «пла
стичного» сжатия смеси, у которой связующее -  новолачная мономерная смола -  
находится в размягченном от нагрева состоянии.

Дальнейший нагрев за счет поликонденсации смолы фиксирует эти состоя
ния чувствительного элемента. Также два слоя образуются в этих условиях у стол
бика порошка стекла, только механизм такого расслоения иной -  физический про
цесс уплотнения прогретого слоя стекла из-за его оплавления под механической 
нагрузкой сжатия.

Изменения в состоянии чувствительного элемента не могут быть легко изме
рены ни в процессе литья, ни после его окончания, однако существует один показа
тель прямого измерения -  его газопроницаемость, по величине которой можно су
дить о процессе в целом. Измеряли такую газопроницаемость с помощью стан
дартного прибора модели 04315 после извлечения датчика из остатков формы, при 
этом время между извлечением и измерением не влияло на его результат.

Измеренная газопроницаемость элемента является некоторой интегральной 
функцией температуры и времени нагрева чувствительного элемента.
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Самарай В.П.
(Mil, КиМУ, м. Київ)

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ У ВИРОБНИЦТВІ І В ОСВІТІ

Складність різноманітних невирішених виробничих і наукових задач загалом 
в економіці, а також безпосередньо у машинобудуванні, металургії та у ливарному 
виробництві потребує від студентів, аспірантів, наукових співробітників, 
інженерів, викладачів залучатися до найсучасніших кібернетичних і системних 
методів аналізу. Жорсткі реалії і невизначеність сьогодення потребують системно, 
планово і постійно вивчати, розробляти, досліджувати, застосовувати і впроваджу
вати всі шість основних відомих видів моделей і методів моделювання: 
оптимізаційні, імітаційні, регресійні, евристичні, моделі систем масового обслуго
вування (СМО), моделі теорії ігор, інші моделі і методи. Результати наукової, і 
практичної роботи працівників і студентів різних ВИШів і кафедр, науково- 
дослідних інститутів мають реалізовуватися і відображатися у наступних наукових 
і освітніх напрямках:

1. Методичні рекомендації; лабораторні роботи; діючі комп’ютерні програ
ми; електронні і дистанційні конспекти лекцій і монографії, створені з урахуванням 
вимог системного аналізу.

2. Різноманітні динамічні, статичні та імітаційні моделі СМО.
3. Регресійні моделі засобами MS EXCEL для рішення наукових, 

економічних і виробничих задач за допомогою надбудови «Аналіз даних» і
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