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В дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу 

розроблено метод розрахунку міцності та оптимізації конструктивних 

параметрів ілюмінаторів засобів океанотехніки.  

Розроблено критерії вибору конічних світлопрозорих елементів (СЕ), 

сферичних і циліндричних глибоководних ілюмінаторів з органічного та 

неорганічного скла на основі порівняльного аналізу їх технічних і 

технологічних характеристик, експлуатаційних навантажень, а також 

напружено-деформованого стану (НДС) та характеру руйнування. 

Результати випробувань підтверджують, що органічне скло є 

перспективним матеріалом СЕ глибоководних ілюмінаторів в засобах 

океанотехніки, а визначені механічні характеристики, дозволяють виконувати 

як теоретичні розрахунки, так і призначати рівень навантажень для натурних 

ілюмінаторів.  

На основі експериментальних досліджень аргументовано встановлено 

допустимий при експлуатації рівень деформацій  СЕ εекс=3 %, що відповідає 

значенню пружної деформації матеріалу. Зниження допустимого рівня εекс, 

призведе до збільшення терміну експлуатації ілюмінатору.  

Проведені натурні випробування конічних ілюмінаторів водолазного 

колоколу з глибиною експлуатації 500 м дозволили визначити граничний 

термін експлуатації, що складає 12 років. При цьому ресурс роботи в умовах 

експлуатаційних навантаженнях повинен становити не менше 100000 годин 
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тривалого і 10000 циклів впливу гідростатичного тиску. Такий ресурс роботи є 

надмірно завищеними, так як відповідає щоденному зануренню на 10 годин 

протягом 27 років. 

Розроблено метод розрахунку ілюмінаторів за теорією товстих плит, 

також виконані розрахунки за методом скінчених елементів  для 28 варіантів 

геометричних форм СЕ.  

Аналіз впливу геометричних характеристик ілюмінаторів на напружено-

деформований стан показав, що збільшення кута конусності при постійній 

відносній товщині світлопрозорого елемента у всіх випадках зменшує його 

прогин w. Еквівалентні напруження σе набувають мінімальні значення, коли кут 

конусності знаходиться в діапазоні 75°-105° (при збільшенні відносної товщини 

H/D оптимальний кут конусності зменшується).  

Розроблено рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів СЕ 

глибоководних ілюмінаторів.  

В результаті досліджень отримано наступні наукові результати. 

1. Вперше розроблено аналітичний спосіб розрахунку напружень і 

деформацій у  світлопрозорому елементі з органічного скла ілюмінатора під 

дією рівномірного гідростатичного тиску. 

 2. Удосконалено методики прогнозування деформацій і характеристик 

властивостей за способом напружено-часової аналогії, що були застосовані для 

об'єкта з неоднорідним розподілом напружень у  світлопрозорому елементі 

глибоководного ілюмінатора. Запропоновані методики випробувань і 

розрахунку напружено-деформованого стану дозволяють у відносно короткий 

термін вибрати оптимальні геометричні характеристики конічних ілюмінаторів 

з органічного скла. 

 3. Набув подальший розвиток оригінальний спосіб оцінки погіршення 

фізико-механічних характеристик полімерних матеріалів при їх витримці при 

підвищених, порівняно з експлуатаційними, температурами. 

Дисертаційна робота має практичне значення одержаних результатів: 
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– запропоновано методи розрахунку та випробувань глибоководних 

ілюмінаторів дозволили  знизити масу ілюмінаторів на 10…15% від 

номінальної; 

– підвищено надійність  глибоководних ілюмінаторів за рахунок 

утворення сприятливого напружено-деформованого стану СЕ. 

–  поліпшено оптичні характеристики ілюмінатору за рахунок відносно 

невеликого прогину СЕ при експлуатації; 

– показано, що економічні показники при терміну експлуатації СЕ 12 

років та вартості органічного скла 5$/кг  не мають значення.   

Практичне застосування результатів досліджень відображено в наступних 

но в розроблених програмах–методиках: «Методика силового – експрес методу 

визначення повзучості термопластичних матеріалів», «Методика прогнозування 

довготривалої міцності термопластичних полімерних матеріалів», «Методика 

прогноз довговічності світлопрозорих елементів глибоководних ілюмінаторів за 

результатами короткочасових випробувань сталим гідростатичним тиском». 

Розроблені в роботі методики впроваджено; у ПАТ «Миколаївський 

суднобудівний завод»; при підготовці фахівців Національного університету 

кораблебудування ім. адм. Макарова.   

Ключові слова: підводний населений апарат, конструкція, блоки 

плавучості, сферопластик з додатковою поруватістю, пошкоджуваність, 

гідростатичний тиск, кліматичний фактор. 

 

 

ABSTRACT 

 

 Kochanov V.Yu. Calculating method of the stress-strain state and the choice of 

design parameters of portholes for ocean engineering.  – Manuscript. 

 The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Technical 

Sciences on speciality 05.08.03. – «Design and building of ships». Admiral Makarov 

National University of Shipbuilding, Nikolaev, 2021. 
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 In the dissertation work, an urgent scientific and applied problem was 

solved; a method for calculating the strength and optimizing the design parameters of 

the portholes of ocean engineering facilities was developed.   

 Criteria for the selection of conical translucent elements (TE), spherical 

and cylindrical deep-water portholes made of organic and inorganic glass have been 

developed on the basis of a comparative analysis of their technical and technological 

characteristics, operational loads, as well as the stress-strain state and the nature of 

destruction.      

 The test results confirm that acrylic is a promising material for TE of 

deep-sea portholes in ocean engineering, and certain mechanical characteristics that 

allow both theoretical calculations and the assignment of the load level for full-scale 

portholes.  

 On the basis of experimental studies, it has been argued that the 

permissible level of deformations TE during operation is εex = 3%, which corresponds 

to the value of the elastic deformation of the material. A decrease in the permissible 

level εex will lead to an increase in the service life of the porthole. 

 The carried out full-scale tests of the conical windows of a diving bell 

with a depth of operation of 500 m made it possible to determine the maximum 

service life of 12 years. At the same time, the service life under operating loads must be 

at least 100,000 hours of long-term and 10,000 cycles of exposure to hydrostatic 

pressure. Such a resource of work is excessively overestimated, since it corresponds to a 

daily dive at 10 hours for 27 years.  

 A method for calculating windows based on the theory of thick slabs has 

been developed; calculations have also been performed using the finite element method 

(FEM) for 28 variants of geometric shapes of TE. 

 An analysis of the geometric characteristics of the portholes for the 

stress-strain state showed that an increase in the taper angle at a constant relative 

thickness of the TE in all cases reduces its deflection w. Equivalent stresses σе 

acquire minimum values when the taper angle is in the range of 75° -105° (with an 

increase in the relative thickness H / D, the optimal taper angle decreases). 
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Recommendations for the choice of the optimal parameters of the solar cell for deep-

water portholes were developed. 

 As a result of the research, the following scientific results were obtained. 

1. For the first time, an analytical method for calculating stresses and 

deformations in a translucent element made of acrylic portholes under the action of 

uniform hydrostatic pressure was developed. 

 2. Methods for predicting deformations and characteristics of properties by 

the method of stress-time analogy, which were applied to an object with an 

inhomogeneous distribution of stresses in the TE of deep-water portholes, were 

improved. The proposed methods of testing and calculating the stress-strain state 

allow in a relatively short time to select the optimal geometric characteristics of 

conical portholes made of acrylic. 

3. A further development has entered the original method for assessing the 

deterioration of the physical and mechanical characteristics of polymer materials 

during their exposure at elevated temperatures compared to operating temperatures.   

 The practical significance of the results obtained: 

 - the proposed methods for calculating and testing deep-water portholes 

made it possible to reduce the mass of the windows by 10 ... 15% of the nominal; 

 - the reliability of deep-water portholes is increased due to the formation 

of a favorable stress-strain state of the TE. 

 - improved optical characteristics of the portholes due to the relatively 

small deflection of the solar cell during operation; 

 - it is shown that economic indicators with a TE service life of 12 years 

and the cost of acrylic of $ 5/kg do not matter. 

 The practical application of the research results is reflected in the 

following, but in the developed programs-methods: «Methodology of force - express 

method for determining the creep of thermoplastic materials», «Methodology for 

predicting the long-term strength of thermoplastic polymer materials, pressure». The 

methods developed in the work have been introduced; in PJSC "Nikolaev Shipyard"; 
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in the training of specialists of the National University of Shipbuilding. adm. 

Makarov. 

 

Key words: deep-sea porthole, translucent element, stress-strain state, organic glass, 

service life. acrylic  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

СЕ – світлопрозорий елемент 

ГІ  – глибоководний ілюмінатор 

МСЕ – методом скінчених елементів 

НДС – напружено-деформований стан 

εгр – гранична деформація 

σр – границя міцності, МПа 

Т – температура при тепловому старінні 

Е – модуль пружності, МПа 

τзс – міцність на зсув, МПа 

G – модуль пружності при зсуві, МПа 

σ+ – міцність при розтягуванні, МПа 

σтр – тривала міцність, МПа 

σN – циклічна міцність на розтяг, МПа 

τN – циклічна міцність на зсув, МПа 

Р – рівень гідростатичного тиску, МПа 

N  – кількість циклів навантаження  

М – крутний момент, Н·м 

Δφ  –  кут закручування,  (рад.) 

εст – гранична деформація після старіння 

t – тривалість  навантаження, год 

α  – кут конусності ілюмінатора, градус 

h  – діаметр зразка світлопрозорого елемента, м  

d – модуль пружності при зсуві, МПа 

L – довжина зразка, м 

R0 – середній радіус світлопрозорого елемента, м  

f – коефіцієнт тертя 

τ – час експлуатації, що прогнозується, год   

К – коефіцієнт кореляції Пірсона 

X , Y  –  середнє значення виборки 
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n – кількість зразків у виборці 

спосF  – критерій Фішера 

)θ(2S  – дисперсія досліду 

θ – тангенціальна координата 

w – переміщення 

t – тривалість навантаження 

Ii – підатливість 

Φ – функція Лява 
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ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми дослідження. У дисертації запропоновано 

вирішення актуального прикладного науково-технічного завдання в області 

проектування і будівництва підводної техніки - створення теоретичного забезпечення 

для конструювання глибоководних ілюмінаторів (ГІ). В роботі розглянуті питання 

надійності, міцності й деформацій ілюмінаторів у вигляді усіченого конуса з 

органічного скла. 

Освоєння глибин Світового океану, пошук корисних копалин, виконання 

ремонтних робіт неможливо без підводних оптичних систем, одним з елементів 

яких є підводний ілюмінатор. У зв'язку з виснаженням запасів нафти, газу, руд 

металів та інших природних ресурсів на суші, яка становить всього близько 

25% поверхні земної кулі, розвідка і розробка родовищ корисних копалин під 

водою без сумніву є перспективним напрямком. 

Незважаючи на значну кількість розробок конструкцій підводних 

ілюмінаторів, повноцінної теорії проектування таких об'єктів на даний час не 

розроблено. Складність завдання полягає в урахуванні багатьох факторів: 

робочої глибини занурення підводних апаратів, тривалості перебування під 

водою, частоти і циклічності занурень, зниження механічних характеристик 

органічного скла з плином часу. 

Актуальність теми дисертації обумовлена також задачами, що 

сформульованими у Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми 

розвитку кораблебудування на період до 2035 року від 06.05. 2009 № 671-р. і 

закону України від 06.09.2012 № 5209 – VI «Про проведення економічного 

експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості». 

Найбільш фундаментальні дослідження в області проектування і 

випробувань ілюмінаторів, прогнозування довговічності полімерів виконані 

вітчизняними та зарубіжними вченими: Стечівом Дж., Доланом Р. (США), 

Писаренком Г.С, Дьячковим І.І, Карінцевим І.Б. (Україна), Мгеладзе Ш.Г., 

Готорішвілі Я.С. (Грузія), Хрулевим В.М, Морозовим Ю.Л., Бартеньєвим Г.М. 

(Росія), Уржумцевим Ю.С., Максимовим Р.Д., Гольдманом А.Я. (Латвія) та інші.   
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

в області глибоководних підводних засобів є провідним, визнаним міжнародною 

спільнотою напрямком наукової та практичної діяльності Національного 

університету кораблебудування ім. адм. Макарова (НУК), який пов'язаний з 

виконанням законів і постанов Кабінету Міністрів України: закону «Про 

проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної 

промисловості» від 06.09.2012 р.; постанови №1150 «Про затвердження 

Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "Корвет" за 

проектом 58250» від 9.11.2011 р.; постанови  № 942 «Про затвердження 

переліку пріоритетних тематичних напрямків наукових досліджень і науково-

технічних розробок на період до 2015 року» від 7.09. 2011 р., в яких одним з 

напрямів є перехід до моделі інноваційного розвитку суднобудування України 

шляхом впровадження нових матеріалів. 

Дисертація включає результати досліджень, які було отримано при 

виконанні держбюджетних науково-дослідних робіт (НДР): НДР 2.1.Пр762 

«Розробка методів проектування оптичних ілюмінаторів для підводних 

технічних засобів»  (1992 – 1993р.р., номер державної реєстрації UА01009471) 

(здобувачу належить участь у проведенні чисельних розрахунків, аналіз та 

співставлення отриманих здобувачем розрахунків), НДР 2.1.Пр 891 ГР-КПИ-

30УО «Розробка системи автоматизованого моделювання процесів нелінійного 

деформування і руйнування конструкцій корабля і глибоководних апаратів, що 

знаходяться під впливом статичних і ударних навантажень з метою підвищення 

їх надійності та довговічності» (1992 – 1995 р.р., номер державної реєстрації 

0193UO24753) (здобувачу належить участь у виконанні експериментальних 

досліджень), НДР № 1364 «Розробка методів розрахунку міцності, повзучості 

та довговічності ілюмінаторів глибоководних апаратів (1999 – 2000 р.р., номер 

державної реєстрації 0100UO03107) (здобувачу належить участь у проведенні 

чисельних розрахунків, аналіз та співставлення отриманих здобувачем 

розрахунків).  
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Мета і завдання дослідження. 

Метою наукового дослідження є розробка методу розрахунку міцності і 

вибір конструктивних параметрів глибоководних ілюмінаторів в залежності від 

умов експлуатації підводних технічних засобів.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Обґрунтувати переваги та недоліки глибоководних ілюмінаторів в 

залежності від конструктивного типу та матеріалу світлопрозорого елементу 

(СЕ) і запропонувати критерії їх вибору у залежності від умов експлуатації 

підводного технічного засобу. 

2. Експериментально визначити початкові механічні характеристики 

органічного скла глибоководного ілюмінатору при короткочасному  навантаженні 

для подальшого розрахунку характеристик міцності і коефіцієнтів запасу.  

3. Експериментально дослідити зміни механічних властивостей 

органічного скла за методикою прискореного теплового старіння  при 

температурах 40,70 і 100°С протягом місяця для прогнозування довговічності 

СЕ ілюмінатору на тривалий час.    

4. Виконати натурні випробування конічних ілюмінаторів, а також розробити 

методику прогнозування їх деформацій при їх тривалому і циклічному 

навантаженні гідростатичним тиском. 

5. Виконати теоретичний розрахунок напружень і деформацій в СЕ 

конічного ілюмінатора в залежності від його геометричних параметрів 

(товщини і кута конусності) і виконати синтез теоретичних, чисельних 

розрахунків за методом скінчених елементів (МСЕ) та  експериментальних 

досліджень для розробки практичних рекомендацій щодо вибору оптимальних 

геометричних параметрів ілюмінаторів з органічного скла в залежності від умов 

експлуатації.   

Об'єкт дисертаційного дослідження – процес зміни напружено-

деформованого стану глибоководного ілюмінатора під дією гідростатичного 

тиску різних рівнів. 
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Предмет дисертаційного дослідження –  метод розрахунку міцності та 

вибір конструктивних параметрів конічних ілюмінаторів із органічного скла 

засобів океанотехніки. 

 

Методи дослідження:  

– планування експерименту, математична статистика, методи оптимізації, 

методи апроксимації для обробки результатів експериментальних досліджень; 

– методи розрахунку в'язко-пружного стану для прогнозування деформацій 

ілюмінаторів при тривалому навантаженні гідростатичним тиском; 

–МСЕ  для розрахунку напружено-деформованого стану СЕ; 

– метод розрахунку товстих плит при згинанні для теоретичного аналізу 

напружено-деформованого стану СЕ.    

Наукова новизна одержаних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розрахунку міцності 

та оптимізації конструктивних параметрів ілюмінаторів засобів океанотехніки, 

виборі оптимальних геометричних параметрів ГІ і розробці методик 

прогнозування зміни їх фізико-механічних характеристик в процесі 

експлуатації, що значно відрізняється від відомих стандартів типу «ASME 

PVHO-1. 2012. Safety standard for pressure vessels for human occupancy. New 

York (NY): American Society of Mechanical Engineers. P.131».  

В результаті досліджень отримано наступні наукові результати: 

Вперше розроблено аналітичний спосіб розрахунку НДС у  СЕ з ОС з 

використанням теорії пружності, МСЕ та методу розрахунку товстих плит  

конічного ГІ  під дією рівномірного гідростатичного тиску, що дозволило 

визначити раціональні параметри СЕ. 

Удосконалено методики прогнозування деформацій і характеристик 

міцності за способом напружено-часової аналогії, що були застосовані для 

об'єкта з неоднорідним розподілом напружень у  СЕ ГІ. Запропоновані 

методики випробувань і розрахунку напружено-деформованого стану 
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дозволяють у відносно короткий термін вибрати оптимальні геометричні 

характеристики конічних ГІ з ОС. 

Набув подальшого розвитку спосіб оцінки погіршення фізико-

механічних характеристик полімерних матеріалів за методом прискореного 

теплового старіння, що дозволяє прогнозувати експлуатаційні властивості ГІ. 

Практичне значення отриманих результатів полягає: 

– запропоновано методи розрахунку та випробувань ГІ дозволили  знизити 

масу ілюмінаторів на 10…15% від номінальної; 

– підвищено надійність ГІ за рахунок утворення сприятливого розподілу 

напружень і деформацій у СЕ; 

–  поліпшено оптичні характеристики ГІ за рахунок відносно невеликого 

прогину СЕ при експлуатації; 

– показано, що економічні показники при терміні експлуатації СЕ 12 

років та вартості органічного скла 5$/кг  не мають значення.   

Впровадження результатів. Результати наукових розробок 

впроваджено в навчальний процес при викладанні дисциплін студентам 

напряму 6.051101 – «Авіа та ракетобудування» (акт від 21.12.2019 р.). 

Розроблені в роботі методики впроваджені у ДП «Миколаївський 

суднобудівний завод». Практичне застосування результатів досліджень 

відображено в наступних документах: 

– «Методика силового – експрес методу визначення повзучості  

термопластичних матеріалів» УКФА.360207.005.М  – Миколаїв: НУК, 2020. 8 с.;  

– «Методика прогнозування довготривалої міцності термопластичних 

полімерних матеріалів» УКФА.360207.004.М – Миколаїв: НУК, 2020. 11 с.; 

– «Методика прогноз довговічності світлопрозорих елементів 

глибоководних ілюмінаторів за результатами короткочасних випробувань сталим 

гідростатичним тиском» УКФА.360209.003.М  – Миколаїв: НУК, 2020. 9 с.; 

Особистий внесок автора полягає в безпосередньому виконанні всіх 

теоретичних і експериментальних досліджень, а також в інтерпретації отриманих 

результатів. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є закінченим 

науковим дослідженням. Наведені у дисертації положення, висновки та всі 

експериментально отримані закономірності та теоретичні моделі розроблені 

особисто здобувачем. У роботах, написання у співавторстві, здобувачу належить: 

[1] – проведення розрахунків методом скінченних елементів, оптимізація 

геометричних параметрів СЕ; [6] – експериментальні дослідження міцності 

ілюмінаторів при різних навантаженнях, аналітичний та теоретичний 

розрахунок їх напружено-деформованого стану, розробка рекомендацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові та практичні 

результати дисертаційної роботи було представлено на 10 конференціях: 31–33  

міжнародних конференціях-виставках «Композиционные материалы в 

промышленности (СЛАВПОЛИКОМ)» (Ялта, 2011–2013 рр.);  всеукраїнських 

науково-технічних конференціях з міжнародною участю «Сучасні технології 

проектування, побудови експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів 

і інженерних споруд» (Миколаїв, 2015,2016 рр.); Всеукраїнській науково-

технічній конференції «Підводна техніка і технології» (Миколаїв, 2014 р.); VІ, VІІ, 

IX міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в суднобудуванні та 

океанотехніці» (Миколаїв, 2015, 2016, 2019 рр.). 

Публікації. Основні результати досліджень, що увійшли до дисертації, 

викладені у друкованих працях: 6 статтях у провідних наукових виданнях, 

рекомендованих ДАК МОН України, з яких 1 стаття у наукометричному виданні (з 

них 4 статті без співавторів), 9 публікацій у збірниках матеріалів всеукраїнських і 

міжнародних науково-технічних конференцій (з них 6  без співавторів). 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використаної літератури та 8 додатків. Загальний обсяг роботи 

182 сторінок, 35 рисунків, 19 таблиць, список літератури з 88 джерел. 
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РОЗДІЛ І 

ОГЛЯД СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З 

НАПРЯМКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГЛИБОКОВОДНИХ ІЛЮМІНАТОРІВ 

 

1.1 Аналіз використання глибоководних ілюмінаторів 

 

 Використання біологічних і мінеральних ресурсів Світового океану на 

сучасному етапі розвитку цивілізації є об'єктивною необхідністю, тому технічні 

засоби для вивчення і освоєння глибин отримали прискорений розвиток [1]. Це 

передбачає удосконалення окремих конструктивних елементів підводних 

апаратів, за допомогою яких ведуться роботи на шельфі (глибини до 200 м) [2, 

3], континентальному схилі (до 1800 м) [4]. і ложе океану - абісальних рівнинах 

з глибинами до 7000 м [5]. 

 При дослідженнях глибин океану використовуються різноманітні види  

підводних апаратів: населені [6,7]. і ненаселені апарати [8]., водолазні 

колоколи, батіскафи, які оснащені підводними телекамерами [9]. Основними 

елементами підводних оптичних систем є глибоководні ілюмінатори [10, 11] 

(рис.1.1).  
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Рисунок 1.1 – Глибоководний апарат «Мир» [3] (а) та 

водолазний  колокол компанії «Caley Ocean Systems» [4] 

1 - Глибоководні ілюмінатори 
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1.2 Конструктивні типи глибоководних ілюмінаторів 

 

На сьогоднішній день відомі різноманітні конструкції ілюмінаторів, які 

умовно класифікують  за формою та матеріалом світлопрозорого елементу [12, 

13]. Це різноманіття пов’язано з відмінністю умов експлуатації глибоководних 

ілюмінаторів: робочим тиском; температурою та агресивністю навколишнього 

середовища; режимом навантаження; способом реєстрації зображення та інше.   

За геометричною формою традиційно виділяють три конструктивних типа 

світлопрозорих елементів: у вигляді плоского циліндра, усіченого конусу та 

сектору сферичної оболонки (рис. 1.2.) [14 – 16]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сферичні ілюмінатори (рис.1.3, а) [17 – 20], у порівнянні з іншими, мають 

найбільш однорідний розподіл напружень усередині світлопрозорого елементу, 

широкий кут огляду, але вносять оптичну аберацію при використанні 

звичайних об’єктивів і потребують точного налаштування і центрування 

оптичної системи.  

Для плоских циліндричних світлопрозорих елементів (рис.1.3, в), 

використання звичайних ширококутних об’єктивів також супроводжується 

аберацією і для підвищення якості зображення потрібне  налаштування. Але, 

Рисунок 1.2 – Конструктивні схеми глибоководних ілюмінаторів:  

1 – світлопрозорий елемент; 2 – корпус; 3 – ущільнюваний елемент; 

а – плоский циліндричний ілюмінатор; б – конічний ілюмінатор;  

в – сферичний ілюмінатор 
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гідрооб’єктиви, що розраховані для роботи з плоскими ілюмінаторами є 

придатними для будь-яких їх типорозмірів, аби вони забезпечували необхідний 

кут огляду. Однак, світлопрозорі елементи у вигляді плоских дисків найменш 

міцні внаслідок виникнення значних напружень розтягування на поверхні 

низького тиску. Для зменшення цих напружень конструктивно збільшують 

співвідношення між діаметром світлопрозорого елементу і діаметром 

оглядового отвору, що звужує поле огляду і збільшує контактні напруження в 

зоні опорного ущільнювального кільця. Це робить неефективним використання 

плоских циліндричних ілюмінаторів особливо для великих глибин. 

Конічні ілюмінатори (рис.1.3, б) дещо поступаються за міцністю 

сферичним, що пов’язано з неоднорідним полем напружень, однак, як показали 

численні досліди [21 – 23], при співвідношенні товщини до діаметру більш ніж 

0,5 та куті конусності більше 90° в світлопрозорому елементі діють переважно 

напруження стискання, що надає їм значної надійності  в аварійних випадках. 

Також конічні і сферичні ілюмінатори мають властивості самоущільнення і 

герметизації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Натурні глибоководні ілюмінатори різних конструкцій:  

а – сферичний ілюмінатор; б – конічний ілюмінатор;  

в – плоский циліндричний ілюмінатор  

 

б  

 

в  

 

а 

 



24 

1.3 Аналіз проблем з проектування і виготовлення глибоководних 

ілюмінаторів з різних матеріалів 

 

Матеріал світлопрозорого елементу ілюмінатору, як частина оптичної 

системи, безпосередньо впливає на якість зображення, а від його міцності 

залежить надійність всього підводного технічного засобу. До світлопрозорого 

елементу пред’являються жорсткі вимоги за критеріями міцності, 

герметичності, деформацій оптичних поверхонь під навантаженням, оптичних і 

теплофізичних властивостей матеріалу[24, 25].  

Традиційними матеріалами для виготовлення світлопрозорих елементів є 

поліметилметакрилат (органічне скло, плексиглас, акріл) [16] і неорганічні 

(переважно кварцові) стекла [15]. Існують приклади використання в якості 

матеріалу для ілюмінаторів високого тиску прозорого кварцу, ситалів, сапфіру, 

алмазу та деяких штучних кристалів [15].  

Найбільш фундаментальні рекомендації щодо проектування та вибору 

конструктивного типу та геометричних параметрів акрилових ілюмінаторів 

різних конструктивних типів розроблені Д. Стечивом (Лабораторія ВМС США) 

та остаточно сформульовані в [25]. Приклади використання неорганічного скла 

в конструкціях підводної техніки достатньо широко розглянуто в роботі 

українських вчених [15]. Проте, проблема раціонального вибору 

конструктивного типу і матеріалу глибоководних ілюмінаторів на початковому 

етапі проектування підводних технічних засобів у кожному конкретному 

випадку є і досі актуальною. У зв’язку з тим, що світлопрозорі елементи 

виконують функції як ланки оптичної системи, так і частини міцного корпусу 

підводного апарату, проблеми, що виникають при проектуванні, носять 

комплексний оптико-механічний характер. Тому вимоги, що пред’являються до 

світлопрозорих елементів за різними критеріями, часто суперечать один 

одному. Так, світлопрозорі елементи з органічного скла не схильні до крихкого 

руйнування і тому надійні при експлуатації [28], але не завжди задовольняють 

вимогам оптики внаслідок значних деформацій оптичних поверхонь та 
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нестабільності їх форми, що викликана плинністю матеріалу під 

навантаженням [29]. Тому задача раціонального вибору конструктивного типу і 

матеріалу глибоководного ілюмінатора для різних умов експлуатації, зокрема 

для Чорноморського басейну, є досить актуальною. 

Органічне скло – термопластичний полімер на основі вінілового ефіру 

метакрилової кислоти, основні властивості наведені в таблиці 1.2 [30].  

 

Таблиця 1.2 – Порівняльні  характеристики органічного та неорганічного 

стекол 

 

Характеристика 

Чисельне значення 

Органічне 

скло 

Зміцнене 

неорганічне 

скло 

Густина, кг/м3 1190 2500 

Коефіцієнт заломлення 1,49 1,52 

Коефіцієнт світлопропускання, % 93 99 

Міцність при розтягуванні,  МПа  80 140 –250 

Модуль пружності, ГПа 3 70 –75 

Відносне подовження, % 4,5 < 2 

Міцність при згинанні, МПа 105 150 

Границя плинності при стисканні, МПа 126 600–1200 

Міцність при зсуві, МПа 63 – 

Коефіцієнт лінійного розширення, К-1 7×10-5 5,4×10-7 

Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К) 0,2–0,3 1,38 

Питома теплоємність, Дж/(кг·К) 1270 1052 

Температура розм’якшення,  °С    100 530 

 

Механічні властивості оргскла при простих видах навантаження 

регламентовані технічними умовами на матеріал, однак при навантаженні 

світлопрозорих елементів виникає складний напружено-деформований стан. 

Другою особливістю роботи світлопрозорих елементів є тривале навантаження 

гідростатичним тиском. Відомо, що оргскло, як і всі полімери, має яскраво 

виражені реологічні властивості, тобто його деформування суттєво залежать від 

тривалості перебування під навантаженням.  

При виготовленні глибоководних ілюмінаторів з оргскла необхідно 

враховувати їх переваги та недоліки, що наведені у таблиці 
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Переваги: 

 - низька густина оргскла дозволяє зменшити масу ілюмінатору; 

 - високий (до 93%) коефіцієнт світло пропускання; 

 - твердість оргскла  близька до алюмінію, матеріал зручний до механічної 

обробки; 

 - як високомолекулярний полімер, оргскла має відмінну хімічну стійкість 

до неорганічних сполук, міцність зберігається протягом тривалого часу; 

 - припускається можливість склеювання оргскла, зменшення міцності 

клеєного шву незначне; 

 - оргскло має відмінні у порівнянні з неорганічним склом протиударні 

властивості. 

 Недоліки: 

 - через низький модуль пружності оргскла виникають значні деформації 

світлопрозорих елементів і погіршуються оптичні властивості; 

 - оргскло, як високомолекулярний полімер має помітну повзучість під 

навантаженням, що обмежує його використання для значних глибин 

(гідростатичний тиск досягає межі плинності матеріалу); 

 - низька твердість оргскла сприяє пошкоджуваності оптичних поверхонь 

(легко подряпається); 

 - високий коефіцієнт лінійного температурного розширення оргскла 

викликає суттєві деформації ї напруження внаслідок перепаду температур 

всередині і зовні підводного апарату; 

 - невисока стійкість до органічних розчинників  викликає набухання, 

утворення тріщин, зниження оптичних властивостей і міцності оргскла, що 

обмежує його використання в забруднених акваторіях. 

Неорганічне скло практично не має альтернативи для виготовлення 

ілюмінаторів, які при експлуатації занурюються на рівень абісальних рівнин (до 

5500 м). Тут гідростатичний тиск може досягати рівня напружень плинності 

для ілюмінаторів з органічного скла і їх використання можливо тільки для 
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нечастих і нетривалих занурень. Основні характеристики неорганічного скла 

наведені в таблиці 1.2 [15]. 

Для неорганічного скла характерна низька міцність при розтягуванні і 

підвищена крихкість. Це пояснюється наявністю великої кількості дефектів (що 

є концентраторами напружень), які виникають на різних стадіях виготовлення і 

експлуатації світлопрозорих елементів: при варці скла; в процесі шліфування і 

полірування оптичних поверхонь; в процесі монтажу та інше. Неорганічне скло 

особливо чутливе до наявності поверхневих дефектів, які є ініціаторами 

тріщин, тому міцність при розтягуванні майже на порядок нижче чим при 

стисканні. Для зменшення кількості поверхневих дефектів застосовують різні 

методи обробки: механічну, фізичну і хімічну. 

Механічна обробка поверхні неорганічного скла передбачає шліфування з 

подальшим поліруванням абразивними пастами, при цьому шорсткість 

поверхні і відповідно розмір дефектів можуть бути знижені до 5 мкм. 

Хімічні методи обробки поверхні полягають в травленні неорганічного 

скла в розчині фтористоводневої кислоті. Це дозволяє згладити нерівність 

поверхні, міцність підвищується в 2 – 3 рази, однак погіршується якість 

полірування та оптичні властивості. Також при травленні утворюються 

слаборозчинні солі (кремнефторіди лужних металів) у вигляди матових налетів 

на поверхні скла, що важко змиваються. При травленні на товщину більш 10 

мкм поверхня стає оптично непридатною. 

Фізичні методи засновані на створенні напружень стискання у 

поверхневих шарах скла, що суттєво підвищую міцність при згинанні та 

розтягуванні. Напруження стискання можна отримати термічним 

загартуванням скла, але ця технологія придатна лише для відносно товстих 

листів (> 20 мм). Більш перспективним є іонообмінний метод зміцнення 

неорганічних стекол, що полягає в дифузійному заміщенні катіонів натрію 

більшими за розмірами катіонами калію та літію. При цьому міцність 

збільшується більш ніж в 3 рази [15]. 
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На міцність неорганічного скла помітно впливає зовнішнє середовище. До 

більшості хімічних сполук  неорганічне скло інертне. В той же час, швидкість 

розповсюдження тріщин в склі залежить від середовища. В нейтральних і 

лужних розчинах скло проявляє себе як слабка кислота, що прагне утворювати 

кислий розчин в вершині тріщини. Руйнування скла під навантаженням 

визначають два паралельних процеси: просування тріщини та округлення її 

вершини (тобто зменшення концентрації напружень). За даними 

багаточисленних досліджень [18], для стекол границя статичної витривалості 

дорівнює 50 % міцності при короткочасному навантаженні.  

При використанні неорганічних стекол для виготовлення світлопрозорих 

елементів враховують такі фактори. 

Переваги: 

- границя міцності при стисканні дуже велика (до 1200 МПа); 

- відсутня небезпека корозії у морській воді; 

- низький коефіцієнт лінійного розширення не викликає великих 

температурних  деформацій. 

Недоліки: 

- невелика міцність до ударних навантажень і деформацій розтягування; 

- технологія виготовлення неорганічного скла не дозволяє усунути всі 

дефекти структури матеріалу; 

- важко забезпечити однорідну якість матеріалу, значна дисперсія 

показників міцності; 

- характер руйнування неорганічного скла крихкій та катастрофічний; 

- після зміцнення неорганічного скла подальша обробка неможлива; 

- неорганічне скло має значну (як для підводної техніки) густину. 

Таким чином, неорганічне скло може бути ефективно використано в 

конструкціях ілюмінаторів, де світлопрозорий елемент витримує дію переважно 

стискаючих напружень, що значно знижує ризик  стрімкого руйнування. 

В цілому, з урахуванням показників міцності, характеру руйнування, 

технології виготовлення та обробки більш доцільним є застосування в якості 
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матеріалу світлопрозорих елементів органічного скла, особливо для відносно 

невеликих (до 2500 м) глибин.  

В сучасних глибоководних ілюмінаторах традиційно використовують три 

геометричних форми світлопрозорих елементів: у вигляді плоского циліндра, 

усіченого конусу та сектору сферичної оболонки (рис. 1.2). 

Сферичні ілюмінатори (рис.1.3, а), у порівнянні з іншими, мають найбільш 

однорідний розподіл напружень усередині світлопрозорого елементу, широкий 

кут огляду, але вносять оптичну аберацію при використанні звичайних 

об’єктивів і потребують точного налаштування і центрування оптичної 

системи. При використанні сферичних світлопрозорих елементів, для кожного 

типорозміру необхідно підбирати спеціальний гідрооб’єктив. Для плоских 

циліндричних світлопрозорих елементів використання звичайних 

ширококутних об’єктивів також супроводжується аберацією і для підвищення 

якості зображення потрібне  налаштування. Але, гідрооб’єктиви, що 

розраховані для роботи з плоскими ілюмінаторами є придатними для будь-яких 

їх типорозмірів, аби вони забезпечували необхідний кут огляду, крім того не 

потрібне центрування оптичної системи.  

Основними елементами підводних оптичних систем є глибоководні 

ілюмінатори, при проектуванні яких необхідно забезпечити міцність 

світлопрозорих елементів в умовах тривалих і циклічних впливів 

гідростатичного тиску. 

 Органічне скло, завдяки високій міцності і великий пружною деформації, 

широко використовується для виготовлення світлопрозорих елементів 

ілюмінаторів. Механічні властивості органічного скла, як і у більшості 

полімерів, значно погіршуються з плином часу під дією атмосфери, вологи і 

ультрафіолетового випромінювання. Їх вплив поширюється, перш за все, на 

поверхневі шари матеріалу, що викликає зменшення молекулярної маси 

полімеру, зниження ударної в'язкості і граничної деформації при розтягуванні. 

Нанесення на оптичні поверхні ілюмінаторів захисних плівок практично 

повністю виключає негативний вплив зовнішніх впливів. 
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У той же час вплив температури поширюється на весь обсяг матеріалу і 

призводить до його «теплового старіння». Оскільки процес теплової деструкції 

полімерів досить тривалий, проблема прогнозування терміну експлуатації 

глибоководних ілюмінаторів з урахуванням теплового старіння і деформування 

під дією гідростатичного тиску досить актуальна. 

Умови експлуатації підводної техніки в більшості випадків передбачають 

багаторазові занурення-спливання, тобто циклічне вплив гідростатичного 

тиску. В результаті такого впливу в ілюмінаторі виникає неоднорідне 

напружений стан, яке призводить до появи пружних, в'язкопружних і 

пластичних деформацій. При розвантаженні в ілюмінаторі відбувається 

релаксація напруг і деформацій, при цьому частково або повністю (в залежності 

від величини напружень) відновлюється форма світлопрозорих елементів. Поле 

напружень в ілюмінаторі неоднорідне і передбачити його втомну довговічність 

вкрай важко. Тому, відповідно до рекомендацій [25], робоче навантаження для 

тривалої експлуатації ілюмінаторів призначають в 4-12 разів менше руйнівного 

гідростатичного тиску при короткочасному впливі. 

Характеристики міцності світлопрозорих елементів (значення 

гідростатичного тиску при руйнуванні) залежить, в першу чергу, від 

співвідношення товщини до діаметру оглядового вікна, а для конічних і 

сферичних вливає також кут конусності опорної поверхні. Найкращі 

характеристики міцності  мають сферичні ілюмінатори, в яких діють практично 

однорідні напруження стискання. В зв’язку з цім для них найбільш ефективне 

використання неорганічного скла з високою міцністю на стискання. 

Конічні ілюмінатори дещо поступаються за міцністю сферичним, що 

пов’язано з неоднорідним полем напружень, однак, як показали численні 

досліди [21–24], при співвідношенні товщини до діаметру більш ніж 0,5 та куті 

конусності більше 90° в світлопрозорому елементі діють переважно 

напруження стискання, що надає їм значної надійності  в аварійних випадках. 

Також конічні і сферичні ілюмінатори мають властивості самоущільнення і 

герметизації. 
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Світлопрозорі елементи у вигляді плоских дисків найменш міцні внаслідок 

виникнення значних напружень розтягування на поверхні низького тиску. Для 

зменшення цих напружень конструктивно збільшують співвідношення між 

діаметром світлопрозорого елементу і діаметром оглядового отвору, що звужує 

поле огляду і збільшує контактні напруження в зоні опорного ущільнювального 

кільця. Це робить неефективним використання плоских циліндричних 

ілюмінаторів особливо для великих глибин. 

В залежності від конструктивного типу ілюмінатори мають різний 

характер руйнування світлопрозорого елемента. Сферичні ілюмінатори значної 

відносної товщини руйнуються внаслідок виникнення дотичних напружень на 

опорній поверхні і розвитку системи сферичних концентричних тріщин. В 

тонких  ілюмінаторах спостерігається втрата стійкості сферичної оболонки і 

катастрофічне руйнування. Тонкі циліндричні ілюмінатори руйнуються від 

напружень розтягування у центрі поверхні низького тиску, а відносно товсті на 

опорному ущільнювальному кільці від дії значного контактного тиску. У 

конічних ілюмінаторів реалізується найбільш «спокійний» і поступовий 

механізм руйнування, який проявляється у виникненні кільцевих тріщин зсуву 

на опорній конічній поверхні, які у процесі розвитку виходять на поверхню 

високого тиску. При цьому центральна частина світлопрозорого елементу 

відділяється від периферійної не втрачаючи  монолітності і герметичності. 

 

 

Висновки за розділом 1 

 

Після проведеного аналізу актуальності застосування СЕ у конструкціях ГІ, 

в дисертаційній роботі ставляться наступні завдання:  

1. враховуючі тенденції в розвитку підводних технічних засобів 

необхідно вибрати та обґрунтувати напрямки удосконалення конструкцій та 

матеріалів для виготовлення ГІ  з урахуванням умов експлуатації підводних 

технічних засобів (ПНЗ) з метою забезпечення їх використання при тривалій  
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роботі на глибинах 900…2500 м (у Чорноморському морі) та можливості 

підйому на борт судна-носія. 

2. для перевірки можливості ГІ в конструкції ПНЗ при 

глибоководному режимі та при надводному режимі з низькими температурами 

виникає необхідність експериментально декілька факторів, що безпосередньо 

впливають на ресурс роботи, а саме: залежність механізмів руйнування і 

накопичення пошкоджень у СЕ при різних рівнях гідростатичного тиску і 

цикло-гідростатичних навантаженнях. 

3. для встановлення ефективного ресурсу роботи ГІ будь-якої форми 

та розміру, необхідно визначити вихідні характеристики матеріалу СЕ 

(органічного скла) в умовах повзучості, циклічного навантаження та теплового 

старіння.  

4. для отримання можливості прогнозування деформативності СЕ 

необхідно виконати їх натурні випробування при тривалих та циклічних 

навантаженнях. 

5. розробити методики випробувань зразків матеріалів СЕ  та 

натурних ГІ експлуатаційних умовах. 

6. Основні відомості представлені у розділі 1 опубліковані у роботах 

[31 – 33]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТА 

ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЛЮМІНАТОРІВ ГЛИБОКОВОДНИХ 

ЗАСОБІВ ОКЕАНОТЕХНІКИ 

 

2.1. Аналіз методів дослідження 

 

Експлуатаційні характеристики глибоководних ілюмінаторів з 

органічного скла залежать від багатьох факторів.  В процесі експлуатації в 

складі об'єктів океанотехніки глибоководні ілюмінатори піддаються впливу 

тривалого гідростатичного тиску, дія якого супроводжується накопиченням 

пошкоджень, поступовим пластичним деформуванням і втратою оптичних 

властивостей світлопрозорих елементів з органічного скла. 

За рахунок накопичених пошкоджень зменшується термін експлуатації 

глибоководних ілюмінаторів, що необхідно враховувати при проектуванні 

об'єктів океанотехніки. В свою чергу, руйнування  глибоководного ілюмінатора 

веде до втрати всього підводного засобу. Тому потрібні надійні методи 

визначення та прогнозування зміни властивостей глибоководних ілюмінаторів в 

процесі експлуатації. 

 На зразках з органічного скла визначаються його початкові властивості.   

Рівень пошкоджень оцінюється як відношення деформацій 

світлопрозорого елементу до їх критичного значення (3%), та тріщин срібла.  

 Експлуатація глибоководних ілюмінаторів в складі підводних технічних 

засобів, що працюють на глибинах до 2000 м є вплив на СЕ як циклічного 

перепаду тиску, при зануреннях-підйомах, так і температурного впливу на 

органічне скло.  

Найбільшу надійність дають безпосередні механічні методи випробувань, 

дослідження із застосуванням теоретичних та практичних інструментів таких, 

як теорія пружності, пластичності та витривалості при циклічних 

навантаженнях. Це передбачає використання математичного апарату з 
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громіздкими диференційними рівняннями та використання чисельних методів  

розрахунку (типу МСЕ, метод скінчених різниць та інше) [34].  

Розроблені статистичні моделі [35] накопичення пошкоджень при 

статичній дії гідростатичного навантаження на світлопрозорі елементи 

глибоководних ілюмінаторів обмежуються прогнозуванням для глибин 

експлуатації від 900 до 2000 м, відсутністю врахування впливу цикло-

гідростатичних навантажень. Для світлопрозорих елементів глибоководних 

ілюмінаторів конічної форми  є можливість спрогнозувати пошкоджуваність за 

вище  вказаними моделями. 

Експериментальні дослідження потребують часу, матеріальних затрат та 

зусиль для проведення експериментів, однак це дозволяє отримувати значення 

досліджуваних характеристик глибоководних з достатньо високою точністю.  

При та обробці результатів дослідів перспективним є методи на базі 

латинського квадрату [36]. Перевагами цих методів є: можливість дослідження  

якісних факторів впливу, відсутність необхідності паралельних (повторних) 

дослідів, зменшення кількості експериментальних позицій. Результати, що 

отримані за Латинськими квадратами – насичені, дають можливість отримати 

велику кількість оцінок, яка більша ніж кількість експериментальних точок у 

досліді. Однак Латинські квадрати мають низьку надійність прогнозування, 

через це є неперспективними. 

Виконання повно-факторного експерименту (ПФЕ), який застосовується 

до експериментів з кількісним характером факторів, що описують технологічні 

параметри об’єкту чи умов його навантаження, також, в даному випадку 

неможливо. Крім того, метод ПФЕ потребує більшої кількість випробувань для 

досягнення поставленої мети [35, 36]. 

 В дисертаційній роботі досліджуються  глибоководні конічні 

ілюмінатори з органічного скла, що виготовлені в Національному університеті 

кораблебудування ім. Макарова. З урахуванням обмеженості у варіюванні 

геометричними характеристиками світлопрозорих елементів та їх 

співвідношенням, планування експерименту і вибір методів дослідження 
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глибоководних ілюмінаторів необхідно визначати у залежності від наявності 

необхідних ресурсів, тобто характеристик експериментального обладнання та 

припустимої тривалості досліджень. 

 

2.2. Планування експерименту  

 

2.2.1 Планування експерименту з тривалими навантаженнями   

Для стаціонарного режиму роботи ПНА при зануреннях на глибину 

основним фактором впливу на глибоководних ілюмінаторів є рівень 

гідростатичного тиску, тривалість та циклічність його впливу. 

Планування експерименту при випробуваннях ілюмінаторів враховує 

варіювання рівнем гідростатичного тиску і вибір їх допустимих значень. При 

цьому необхідно також враховується тривалість дослідів. Дослідження в [37] 

показали, що перші години навантаження тиском супроводжуються різким 

зростанням прогину СЕ, який поступово стабілізується. Тому час експерименту 

не повинен відносно недовгим (до місяця). В [37] показано, що при 

навантаженні глибоководних ілюмінаторів гідростатичним тиском на базі 

одного місяця досягається значний прогин СЕ для розробки моделей їх 

деформування  у часі. Відповідно до [38,39], процес деформування 

ілюмінаторів з органічного скла йде по експоненціальному закону,тому для 

рівномірного розташування експериментальних точок, шкалу часу 

експлуатаційного навантаження необхідно вибрати у логарифмічних 

координатах. 

Проведені в [37] дослідження показали, що при рівнях тиску 0,5…0,8 від 

руйнівного при гідростатичному навантаженні прогин світлопрозорого 

елементу досить невеликий. Рівень гідростатичного тиску вибирають у 

діапазоні 0,5…0,9 від руйнівного тиску для отримання достатнього 

статистичного матеріалу для побудови математичних моделей прогнозування 

деформування СЕ. 



36 

2.2.2 Планування експериментів  тривалих та циклічних випробувань 

глибоководних ілюмінаторів 

Вибір рівня навантаження обумовлений тим, що гідростатичний тиск за 

один цикл не повинен зруйнувати внутрішню структуру СЕ, але створити  в 

ньому достатній обсяг пошкоджень, і, в той же час, повинен відповідати рівню 

навантаження ілюмінаторів в умовах їх експлуатації. Проведені дослідження [40] 

показують, що при циклічному гідростатичному навантаження ілюмінаторів в 

умовах нормальних температур на базі 3∙104 циклів (реальна схема навантаження 

для підводних човнів) практично не викликають помітних пошкоджень від 

впливу циклічності навантажень, що пояснюється ефектом Кайзера та 

відсутністю ефекту втомлюваності на цій малій базі [41]. Вплив гідростатичного 

тиску при циклічних навантаженнях не є значним фактором, на відміну з 

температурним старінням оргскла. З роботи [40] відомо, що накопичення 

пошкоджень відбувається в початковий момент впливу тиску, тому тривалість 

навантаження не повинна бути довгою. 

Відповідно до висунутих вимог, розроблено програми та методики 

проведення експериментальних досліджень з визначення деформативності 

глибоководних ілюмінаторів зі світлопрозорими елементами з органічного скла 

при тривалому та циклічному навантаженні гідростатичним тиском 

(Додаток А).  

 

2.3 Статистичний і кореляційний аналіз результатів 

 

Обробкою результатів експериментів статистичними методами 

встановлюється достовірність отриманих результатів досліджень[42, 43]. 

Статистичними оцінками результатів дослідів є: математичне очікування, 

дисперсія, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. 

Наявність грубих помилок у результатах проведених експериментів, 

перевіряється за критерієм Груббса. Грубі помилки вилучаються, дослід 

повторюється. 
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Встановлення залежності між випадковими величинами 

пошкоджуваності і зміною  деформативності світлопрозорого елементу 

ілюмінатору  при дії експлуатаційних навантажень гідростатичним тиском 

здійснюється з використанням методів кореляційного аналізу [42]. Коефіцієнт 

кореляції Пірсона розраховується за формулою:  
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–  середнє значення виборки другого масиву. 

 

2.4 Теоретичні залежності для побудови математичної  і фізичної моделі 

 

Використання механіки суцільного твердого середовища при побудові 

математичної моделі накопичення пошкоджень в СЕ ілюмінаторів  ускладнено 

у зв'язку з властивостями оргскла, який має яскраво виражені  характеристики 

пружності, в’язко-пружності та плинності матеріалу в залежності від умов 

експлуатації. Серед моделей, що більш точно описують деформацію і 

руйнування полімерів є пружне середовище Юнга, текуче середовище 

Ньютона, твердо-в'язке середовище Кельвіна та пружньо-в’язке середовище 

Максвелу [404]. Всі ці моделі, кожне в своєму випадку, об’єднує узагальнене 

лінійне середовище, що містить елементи усіх вищезгаданих середовищ 

деформування і його постулати використовуються для побудови математичної 

моделі накопичення пошкоджень в органічному склі [45].  

В процесі навантаження СЕ гідростатичним тиском, відбувається його 

деформування та зниження оптичних властивостей. Цей фактор, а також 

характеристики міцності оргскла необхідно враховувати при проектуванні 

ілюмінаторів.  
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2.5 Перевірка адекватності розроблених моделей 

 

Оцінка відповідності отриманих значень пошкоджуваності за 

розробленою математичною моделлю накопичення пошкоджуваності в 

світлопрозорих елементах ілюмінаторів нормальному закону розподілу 

виконується за критерієм χ2, згідно з методикою викладеною в [42]. Такий 

метод оцінки статистичних характеристик за всією сукупністю 

експериментальних точок дозволяє звузити довірчий інтервал і отримати більш 

точні імовірнісні оцінки досліджуваної величини. 

Адекватність математичної моделі за дисперсією перевіряється за 

критерієм Фішера:  
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S  –  дисперсія досліду; 

l – кількість параметрів у моделі; z – кількість дослідних значень; 

m = i × j (i  – кількість рівнів гідростатичного тиску;  j –  кількість точок  

тривалості дії навантаження). 

Структурнологічна схема дисертаційної роботи щодо вибору 

раціональних характеристик СЕ ілюмінатора представлена на рис. 2.1. 
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Дослідження початкових характеристик оргскла:  

Е – модуль пружності, МПа;  

σ+ – міцність при розтягуванні, МПа;  

τзс – міцність на зсув, МПа;  

σтр – тривала міцність, МПа;  

σN – циклічна міцність на розтяг, МПа; 

τN – циклічна міцність на зсув, МПа; 

 

Оптимізація геометричних параметрів: 

α – кут конусності; 

h/R0 – співвідношення товщини  

ілюмінатору до діаметру  

 

Дослідження зміни властивостей оргскла при 

тепловому старінні при тем-ах Т = 40, 70, 100 °С: 

εгр – гранична деформація; 

σр – границя міцності, МПа;  

 

Випробування ілюмінаторів із оргскла: 

 

короткочасні 

Р = 110 МПа 

тривалі 

Р = 40, 60, 

70, 80 МПа 

0 ≤ τ ≤ 720 год 

  

циклічні 

N=2000 циклів 

 

Вибір матеріалу ілюмінатора із 

 умов експлуатації та надійності: 

– акваторія Чорного моря; 

– Tекп = 4…20 °С.  

 

 

Розрахунок НДС ілюмінатора  за 

методом скінченних елементів 

 

 

Синтез результатів експериментальних 

теоретичних і експериментальних розрахунків 

 

Рекомендації щодо вибору оптимальних 

параметрів ілюмінатора 

 

Теоретичний розрахунок НДС 

ілюмінаторів за методом теорії 

пружності, вибір граничних умов 

 

 

Експериментальні дослідження 

 

Інформаційний пошук та 

теоретичні розрахунки 

 

Рисунок 2.1 – Структурнологічна схема дисертаційної роботи 

 



40 

Висновки за розділом 2 

 

1. Вирішення завдань дисертаційної роботи потребує раціонального 

підходу при плануванні факторного експерименту для дослідження процесів 

накопичення пошкоджень і зміни в’язко-пружних характеристик СЕ з оргскла в 

конструкціях глибоководних ілюмінаторів в експлуатаційних умовах з 

урахуванням обмеженості у варіюванні геометричними та конструктивними 

параметрами, їх співвідношенням, та умовами фіксації СЕ у корпусі 

глибоководного ілюмінатора.  

2. Достовірність отриманих результатів досліджень перевіряється за 

звичайними методами статистичної обробки [46].  

3. Визначення зв'язку між пошкоджуваністю і зміною теплоізоляційних 

властивостей блоку зі СДП здійснюється з використанням кореляційного 

аналізу. 

3. Розроблення математичної моделі накопичення пошкоджень в блоках 

плавучості зі СДП потребує враховування механізмів і моделей руйнування 

композитних матеріалів із застосування теорії лінійної в’язкопружності. 

4. Розроблено структурнологічну схему дисертаційної роботи  для чіткого 

висвітлення необхідності проведення експериментальних і теоретичних 

досліджень.  

Основні наукові результати розділу опубліковано у [40, 47]. 

  



41 

РОЗДІЛ 3 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОРГАНІЧНОГО СКЛА ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ НАВАНТАЖЕННЯ 

 

3.1 Визначення початкових характеристик органічного скла при 

розтягуванні 

 

Початкові фізико-механічні характеристики органічного скла залежать 

від багатьох факторів, а саме: ступеню полімеризації [48] ї, умов зберігання 

(час, температура, вологість) [49, 50], наявності механічних та повітряних 

включень. Тому дисперсія фізико-механічних характеристик органічного скла у 

різних партіях може сягати до 10%, що обов’язково необхідно враховувати при 

виготовленні СЕ глибоководних ілюмінаторів. Крім того знання початкових  

фізико-механічних характеристик органічного скла необхідно для призначення 

рівнів навантажень при тривалих та циклічних випробувань зразків [51 – 53]. 

Випробування виконувалися на стандартних зразках циліндричної форми 

з галтелями по кінцях (рис.3.1) та мірною базою 50 мм  у відповідності до [54]. 

Випробування виконувалися на універсальному пресі FP – 10 з максимальним 

навантаженням до 10 кН (рис.3.2). Швидкість навантаження складала 

(швидкість переміщення захватів) 2 мм/хв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 3.1 Типові дослідні зразки оргскла для випробувань 
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При випробуваннях необхідно було дотримуватися співвісності 

закріплення зразків у захватах випробувальної техніки. Всього було 

випробувано 5 зразків на яких визначалися границя міцності σ+, нормальний 

модуль пружності Е  та гранична  деформація перед руйнуванням зразка ɛгр. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межа міцності σ+, модуль пружності Е+  при розтягуванні та гранична 

деформація ɛгр  визначалися за формулами: 
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 В результаті статистичної обробки результатів дослідів визначені 

середні значення цих величин: Е = 3000 МПа; σ+ = 86 МПа; ɛгр = 5,7 %. 

Протоколи випробувань наводяться у додатку Г.  

 

Рисунок 3.2 - Випробування на розтягування 
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3.2 Визначення початкових характеристик органічного скла при зсуві 

 

За аналогією з випробуваннями при розтягуванні  виконані випробування 

для визначення початкових фізико-механічних характеристик при зсуві 

циліндричних зразків [55].  

Випробування виконувалися на спеціальному ручному механічному 

пристрої (рис.3.3). У дослідах на крутіння використовувалися трубчасті зразки з 

галтелями зовнішнім діаметром d = 40 мм, товщиною стінки t = 2 мм та 

довжиною робочої частини L = 100 мм. При випробуваннях (рис.3.4) 

контролювалися руйнівний момент М (Н·м) та значення моменту ΔМ (Н·м) і 

кута закручування Δφ (рад.) на ділянці пропорційності діаграми деформування 

дослідного зразка. Всього було випробувано 5 зразків на яких визначалися 

границя міцності при зсуві τ, нормальний модуль пружності G  та деформація 

зсуву зразка γ. 

 

 

 

 

 

 

 

Границя міцності при зсуві зс  та модуль пружності при зсуві G границя 

при зсуві визначалися за формулами 3.1 – 3.3 [56]: 
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Рисунок 3.3 - Випробування на крутіння 

       зразок 
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В результаті статистичної обробки результатів дослідів визначені середні 

значення цих величин: G = 1157 МПа; зс = 64,8 МПа; γ = 0,072. Протоколи 

випробувань наводяться у додатках Г і Д. 

 

3.3 Визначення характеристик органічного скла при тривалому 

розтягуванні 

 

У відповідності до початкових характеристик оргскла, вибрано рівні 

навантажень при тривалих випробуваннях на розтягування, що склали: 0,7; 

0,55; 0,45 та 0,1 від границі міцності при одноразовому навантаженні до 

руйнуванні.  При випробуваннях використовувалися стандартні зразки [32] та 

контролювалися величина та час навантаження і значення лінійної деформації 

зразків. За результатами дослідів отримано криві повзучості оргскла при 

розтягуванні (рис 3.4), які дозволяють прогнозувати деформативність оргскла 

протягом тривалого періоду. Протоколи результатів випробувань наводяться у 

додатку Г.  
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Рисунок 3.4 - Криві повзучості при розтягуванні 

1  - σ/σ* = 0,7; 2  - σ/σ* = 0,55;  3  - σ/σ* = 0,45; 4  - σ/σ* = 0,1;  
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3.4 Визначення характеристик органічного скла при тривалому зсуві 

 

Випробування зразків органічного скла при тривалому зсуві 

виконувалися аналогічно випробуванням на тривале розтягування [57]. Зразки 

для дослідів використовувалися той же форми, що і при одноразовому 

навантаженні до руйнування.  

При крутінні зразків виникає плоско-напружений деформований стан з 

різними за знаком головними напруженнями, що є більш небезпечним у 

порівнянні з осьовим розтягуванням. Тому рівні навантажень при тривалому 

зсуві вибрані меншими,а саме: 0,54; 0,38; 0,23 та 0,08 від границі міцності при 

одноразовому навантаженні. За результатами дослідів отримано криві 

повзучості оргскла при зсуві (рис 3.5), які дозволяють прогнозувати 

деформативність оргскла протягом тривалого періоду. Протоколи результатів 

випробувань наводяться у Додатку Д.  
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Рисунок 3.5 - Криві повзучості при зсуві: 

1  - σ/σ* = 0,54; 2  - σ/σ* = 0,38;  3  - σ/σ* = 0,23; 4  - σ/σ* = 0,08; 
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3.5 Визначення характеристик органічного скла при циклічному 

розтягуванні 

 

3.5.1 Міцність при осьовому розтягненні 

Мета експерименту – визначення величини залишкової втомної міцності 

оргскла при осьовому розтягуванні на базі N = 105 циклів навантаження. В 

процесі експерименту фіксувалось повне руйнування зразка і особливості його 

поведінки при циклічному навантаженні [58]. 

 

3.5.2 Випробувальний стенд 

Стенд призначений для випробувань неметалевих матеріалів (типу 

оргскла, сферопластику та ін.), що навантажені розтягуючими або стискаючими 

зусиллями, а також піддаються крутінню в умовах статичного і циклічного 

навантаження. 

Технічні характеристики стенду: 

 Максимальні зусилля на штоці гідроциліндру 

– при осьовому розтягу – 149,6 кН, 

– при осьовому стисканні – 187,0 кН; 

 Параметри циклічного навантаження – до 12 цикл/хв; 

 Кількість зразків, що одночасно випробуються – 5 шт; 

 Швидкість ходу поршню – не більше 0,1 м/с. 

Випробувальний стенд складається з трьох вузлів: гідростанції, силового 

стенду та пульта управління. Гідростанція за допомогою лопатного насосу типу 

Г12-4 створює робочий тиск у гідроциліндрі до 10 МПа. Регулювання робочого 

тиску в циліндрі виконується за допомогою запобіжно-розвантажного клапану 

типу М-КП-20. Величина тиску контролюється електроконтактним манометром 

ЕКМ. Підтримання постійного тиску в кожному з п’яти циліндрів виконується 

за допомогою запобіжного клапану з переливним золотником типу Г52-1 

(рис.3.6). 
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Силовий стенд (рис.3.7) представляє собою зварну станину, на якій 

закріплено п’ять гідроциліндрів із співвідношенням площин поршневої та 

штокової порожнин рівним 1,25. На силовій плиті встановлюються змінні 

пристрої для проведення випробувань на статичні та циклічні навантаження 

(розтяг, стискання та крутіння). У відповідності з видом навантаження 

змінюються і штокові кріплення на циліндрах. ЕКМ встановлюється верхня та 

нижня границі навантажень кожного з циліндрів. 

Пульт управління дозволяє проводити роботу у ручному режимі кожного 

циліндра окремо, а також циклічне навантаження по всім п’яти циліндрам 

одночасно. Циклічне навантаження можна проводити і в окремому циліндрі. По 

мірі руйнування одного із зразків зупиняється подавання тиску у порожнину 

відповідного циліндру, цілі зразки піддаються подальшому циклічного 

Рисунок 3.6 – Гідростанція силового стенду: 

1 – електродвигун з лопатевим нагнітачем типу Г12-4,  

2 – фільтр високого тиску ГФ41 – 14,  

3 – запобіжно-розвантажувальний клапан Г52-1 

4 – електроконтактній манометр ЕКМ. 
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навантаженню. За допомогою лічильника циклів фіксується число циклів 

навантаження зразків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випробувальний стенд дозволяє проводити як симетричне, так і 

асиметричне навантаження. За допомогою індикаторів годинникового типу 

можна визначити як лінійні, так і кутові переміщення у процесі навантаження. 

 

3.5.2 Зразки для випробувань 

Для випробувань на осьовий розтяг використано зразки циліндричної 

форми, що мають гладку рівну поверхню без видимих дефектів. Виготовлено 

зразки механічним способом та з наступними геометричними розмірами: 

довжина робочої частини 50 мм при загальній довжині зразка 115 мм, діаметр 

Рисунок 3.7 – Силовий стенд: 

1 – зварна станина;         2 – гідроциліндри; 

3 – пульт управління статичним і циклічним навантаженням; 

4 – лічильник циклів;     5 – електроконтактні манометри ЕКМ 2 
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робочої частини 10 мм. Вимірювання діаметрів проведено з похибкою не 

більше 0,05 мм, довжини – не більше 0,1 мм. Для обміру зразків використано 

вимірювальний інструмент з похибкою до 0,05 мм. 

 

3.5.3 Опис процесу випробувань і результати експериментальних 

досліджень 

При проведенні статичних випробувань зразки встановлювались у 

пристрій, представлений на рис.3.3, і у ручному режимі визначалась величина 

руйнуючого тиску у гідроциліндрі за показниками ЕКМ. 

Руйнування зразка при статичному розтягу має крихкий характер. 

При проведенні циклічних випробувань на електроконтактних 

манометрах ЕКМ встановлювалась задана величина рівня тиску, а після цього у 

ручному режимі для кожного зі зразків встановлювалось вихідне навантаження. 

Після цього гідросистема переводилась у циклічне навантаження. Період циклу 

навантаження (12 с) встановлювався за допомогою реле часу. 

Руйнування оргскла при циклічному навантаженні має, як і при 

статистичному,  крихкий характер. 

За результатами випробувань, що виконані на базі заданої залишкової 

довговічності, обмежена границя витривалості складає 45 % від міцності на   

розтяг. З кривої втомлюваності (рис.3.8) видно, що обмежена границя міцності 

при розтягуванні оргскла складає близько 36 МПа. Цикл навантаження – 

пульсуючий пилоподібний (σmin/σmax = 0). 

При одноразовому статичному навантаженні зразки з оргскла руйнуються 

у перерізі перпендикулярному осі зразка шляхом відриву без помітних 

пластичних деформацій. Зміна кольорового фону у зразку не спостерігається. 

При осьовому циклічному навантаженні зразок на довжині робочої 

частини втрачає свою прозорість (поверхня зразка набуває матовості) і 

створюється видимість поруватої структури в об’ємі. Видимої пластичності у 

зоні руйнування не спостерігається. Після руйнування зразок повертає свій 

первинний колір, тобто стає  прозорим. 
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3.6 Визначення характеристик органічного скла при циклічному зсуві 

 

3.6.1 Міцність оргскла при зсуві 

Мета експерименту – визначення обмеженої границі втомної міцності 

оргскла при зсуві на базі N = 105 циклів навантаження. В процесі експерименту 

фіксувалось повне руйнування зразка і особливості його поведінки при 

циклічному навантаженні [58]. 

 

3.6.2 Експериментальна установка і зразки 

Випробування оргскла на втомну міцність проводились на силовому 

стенді (рис.3.6, 3.7) за допомогою змінного пристрою, що переводить осьові 

переміщення штоку гідроциліндру до крутильних за допомогою важелю. 

Зразок, що випробувався, одним кінцем закріплявся за допомогою муфти на 

нерухомій опорі, а іншим – на опорі муфтою з підшипником обертання. 

Крутний момент створюється з’єднанням рухомої муфти зі штоком циліндру за 

допомогою важелю, довжина якого може бути змінною. 

При випробуваннях на зсув силовий стенд забезпечує: 
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Рисунок 3.8 - Крива  втомної міцності при розтягуванні 
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 вільне крутіння зразків без перепадів навантажень впродовж однієї 

серії  випробувань (випробуються одночасно 5 зразків); 

 при центруванні зразка у муфтах неспівосність не більше 0,01 мм на 

кожні 100 мм довжини; 

 навантаження виконується без поштовхів та ударів; 

 опори дозволяють випробувати на зсув зразки різних розмірів; 

 вимірювання навантажень з похибкою, що не перевищує ±1 %від 

заданого навантаження. 

Для випробувань на зсув застосовувались трубчаті зразки з діаметрами 

робочої частини: зовнішнім – 30 мм, внутрішнім – 26 мм; и довжиною робочої 

частини 60 мм при загальній довжині зразка 125 мм. Перехід від робочої 

частини до його оголовків виконувалось плавно з радіусом округлення 2,5 мм. 

Вимірювання діаметрів і довжини робочої частини зразків проводилось з 

похибкою не більше 0,05 мм. Зразки мали гладку поверхню без сколів, тріщин, 

раковин та інших видимих дефектів. 

 

3.6.3  Опис процесу випробувань і результати експериментальних 

досліджень 

Зразки, що випробуються, після замірів встановлюються у кріпленнях і 

з’єднуються зі штоками циліндрів силового стенду. За допомогою 

електроконтактних манометрів ЕКМ встановлюється рівень навантаження у 

гідроциліндрах і період циклу через реле часу. На пульті управління задається 

форма циклу. У експерименті використано пульсуючий пилоподібний цикл 

навантаження (τmin/τmax = 0). Період циклу – 10 с, швидкість навантаження – 

0,26 мм/с. За допомогою лічильника визначено кількість циклів до руйнування. 

Результати випробувань на зсув представлені кривою втомної міцності 

(рис. 3.9). З нього виходить, що обмежена границя витривалості оргскла на базі 

105 циклів при зсуві складає 34 МПа, що складає 52 % від короткочасної 

міцності на зсув. 
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Як при статичному, так і при циклічному навантаженні характер 

руйнування є крихким [58]. Зразок розділяється на окремі елементи, що 

утворюються завдяки тріщинам. Тріщини біля оголовків мають напрям 

паралельний осі зразка, а потім змінюють свій напрям під кутом 45° до осі. При 

статичному навантаженні при визначеному рівні сили зразок стає матовим, а 

при циклічному – тільки після визначеної кількості циклів навантаження. При 

циклічних навантаженнях помітних пластичних деформацій не спостерігається. 

 

3.7 Випробування зразків з органічного скла в умовах теплового старіння 

 

В цьому розділі наводиться теоретичне обґрунтування можливості 

прогнозування довговічності за методикою прискореного теплового старіння, а 

також результати випробувань для матеріалу СЕ глибоководних ілюмінаторів –  

органічного скла [59, 60]. Визначальним фактором при проектуванні 

глибоководних ілюмінаторів є забезпечення міцності світлопрозорих елементів 

при дії тривалих і циклічних навантажень. Механічні характеристики 

органічного скла, як і більшості полімерів, значно змінюються з часом під дією 

атмосфери, вологи і ультрафіолетового випромінювання [61]. Їх вплив 
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             Рисунок 3.9 – Крива втомної міцності  при зсуві 
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поширюється, перш за все, на поверхневі шари матеріалу, що викликає 

зменшення молекулярної маси полімеру, зниження ударної в'язкості і граничної 

деформації при розтягуванні. Використання відповідних захисних плівок 

дозволяє практично повністю виключити вплив перерахованих зовнішніх 

впливів.  

Вплив температури поширюється на весь об'єм матеріалу і призводить до 

його «теплового старіння», що необхідно враховувати при проектуванні 

ілюмінаторів. Процес теплової деструкції полімерів досить тривалий, тому 

прогнозування зміни властивостей органічного скла проводиться прискореними 

методами старіння зразків матеріалу з подальшим випробуванням при простих 

видах навантаження.  

Результати випробувань зразків можна використовувати для оцінки 

довговічності СЕ, оскільки він при експлуатації він знаходитися в умовах 

об'ємного напруженого стану, більш «м'якого», ніж лінійне. Отже, проблема 

прогнозування терміну експлуатації глибоководних ілюмінаторів методом 

прискореного теплового старіння досить актуальна.  

Відомо спосіб прогнозування властивостей полімерних матеріалів, таких 

як органічне скло за методикою  прискореного теплового старіння. Було 

досліджено зміни фізико-механічних характеристик матеріалу СЕ  ілюмінаторів 

при термодеструкції. Процес теплового старіння полімерних матеріалів можна 

ототожнити з процесом термоокисної деструкції, що протікає з постійною при 

даній температурі швидкістю. Для цього процесу характерна зміна концентрації 

одного реагенту або активних радикалів одного виду. Константа швидкості 

реакції може бути визначена залежністю: 

c

c

t
k 0ln

1
 ,     (3.4) 

де k – константа швидкості  реакції, с–1; t – час старіння; с0, с  – кількість 

вільних радикалів на початку (при t = 0) і  на при кінці процесу відповідно.  
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Для практичної реалізації рівняння (3.4) зручно прийняти, що зміна 

механічних властивостей полімеру пропорційна зміні в них кількості 

функціональних груп, тобто: 




 0ln

1

t
k ,      (3.5) 

де ε0 – початкова гранична деформація; εст – гранична деформація після 

старіння. 

 Константа швидкості реакції може бути визначена залежністю: 











RT

E
ak exp ,     (3.6) 

 де Е – енергія активації, Дж/моль; Т – температура, К; R – фізична 

константа; а –частотний фактор, с-1.  

 Рівняння (3.4) для двох різних температур Т1 і Т2 (при цьому зміна 

концентрації однакова в обох випадках) дає таке співвідношення: 
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1

1
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t

t

k

k
 .      (3.7) 

Виконавши ту ж операцію для (3.5) з урахуванням (3.6) отримано наступний 

вираз  для відношення k1/k2 : 
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натуральний логарифм якого буде:   
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У результаті отримуємо:  
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 Умова (3.9) по суті являє формулу екстраполяційного прогнозу 

довговічності за даними прискореного теплового старіння. 

 Таким чином, довговічність при температурі Т1 старіння в умовах 

експлуатації t1 – це час, протягом якого деформації змінюється на ту ж 

величину, що і при підвищеної температурі Т2 в умовах випробувань за більш 

короткий час t2. Ця величина приймається за критерій довговічності і 

визначається, як правило, експлуатаційними міркуваннями.  

Метою випробувань в режимі прискореного теплового старіння є 

дослідження зміни механічних характеристик матеріалу з подальшим перенесенням 

отриманих результатів на натурний об'єкт – глибоководний ілюмінатор і прогноз 

терміну експлуатації останнього. Випробування проводились на зразках 

циліндричної форми з галтелями на кінцях згідно [55] при трьох рівнях 

температури: 40; 70 і 100 оС. Тривалість витримки зразків при кожній температурі 

становила 2; 5; 10; 20; 30 діб. В результаті статистичної обробки, отримано середні 

значення граничних деформацій  для кожного температурно-часового режиму, які 

зведені в таблицю 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Середні значення граничних деформацій 

Найменування 

Час  

витримки 

t , год 

Температура старіння Т , оС  

40 оС 70 оС 100 оС 

Граничні деформації  

48 5,83 4,63 3,75 

120  4,80 4,63 3,38 

240  4,73 4,25 2,95 

480  4,80 2,70 3,08 

720  4,38 2,55 2,73 

Отримані значення граничних деформацій служать основою для побудови 

кривих тривалого старіння в координатах tln , де t – час старіння, год 

(рис.3.10).  

Якщо відома мінімально допустима при експлуатації величина граничної 

деформації εекс, то за рис.3.10 можна визначити час експлуатації матеріалу для 

кожної з температур Т1, Т2 і Т3 прискореного старіння [62, 63]. Для цього на 
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графіку проводитися горизонтальна крива εекс = const і відзначаються 

координати lnτ1, lnτ2, lnτ3 точок перетину з кривим старіння при температурах 

Т1, Т2 і Т3 відповідно (рис.3.10), згідно (7) в координатах крива допустимої 

довговічності повинна бути прямою лінією (рис.3.11) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 -  Прогнозування тривалості експлуатації матеріалу СЕ  

глибоководного ілюмінатору 
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  Рисунок 3.11 – Криві  прискореного  теплового старіння 

ln
 t

1
(4

8
 г

о
д

) 

ln
 t

2
(1

2
0

 г
о
д
) 

ln
 t

3
(2

4
0

 г
о
д
) 

ln
 τ

 3
 (

1
0
0
 º

С
) 

ln
 t

5
(7

2
0

 г
о
д
) 

l 
n
 τ

1
(4

0
 º

С
) 

 l
n

τ  
2
(7

0
 º

С
) 

ln
 t

4
 (

4
8
0
го

д
) 

3          4              5           6             7            8            9          10           11 

Т2 = 70 ºС 

Т3 = 100 ºС 

εекс 

   , % 

 

Т1 = 40 ºС 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

ln t, год 



57 

Для Азово-Чорноморського басейну середньорічну температуру 

експлуатації глибоководних ілюмінаторів можна прийняти Текс = 20ºС (293 К). 

Побудувавши вертикальну пряму εекс = const до перетину з кривою довговічності 

можна визначити допустимий період експлуатації τекс ≈ 12 років. Таким чином, 

з'являється можливість прогнозування періоду експлуатації глибоководних 

ілюмінаторів з органічного скла. 

 

Висновки за розділом 3 

 

1. Отримано початкові фізико-механічні характеристики оргскла, яке у 

подальшому буде використано для виготовлення СЕ глибоководних ілюмінаторів. 

Границі міцності оргскла при розтягуванні та зсуві дорівнюють 86 та 65 МПа 

відповідно. Умовна границя плинності оргскла знаходиться на рівні 32 – 36 МПа. 

Цю величину у подальшому буде використано для призначення коефіцієнту 

запасу міцності натурного ілюмінатору. 

2. При тривалих випробуваннях зразків оргскла встановлено, що основні 

деформації виникають у перші часи навантаження, а потім розвиваються 

практично за лінійним законом у напівлогарифмічних за часом координатах, що 

дозволяє здійснювати прогнозування тривалої деформативності звичайними 

методами екстраполяції. 

3. При циклічних випробуваннях зразків оргскла встановлено, що 

обмежений (105 циклів) становить теж біля 32 – 35 МПа. Це ще раз підтверджує, 

що цей рівень напружень є базовим при визначенні експлуатаційних навантажень 

СЕ гідростатичним тиском. 

4. Випробування зразків оргскла в умовах прискореного теплового старіння 

дозволили, у першому наближенні, визначити припустимий час експлуатації СЕ з 

оргскла, що становив ≈ 12 років. За цей час гранична деформативність оргскла 

зменшується до 3%, що приблизно дорівнює пружним деформаціям. 

5. Таким чином визначено початкові фізико механічні характеристики 

оргскла, які є вихідними даними для подальших досліджень СЕ глибоководних 

ілюмінаторів. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у [64, 65, 66]. 
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РОЗДІЛ 4 

НАТУРНІ ВИПРОБУВАННЯ СВІТЛОПРОЗОРИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ГЛИБОКОВОДНИХ ІЛЮМІНАТОРІВ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНЬОГО 

ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ 

 

Випробування виконувалися стосовно ГІ водолазного колокола з 

робочою глибиною занурення 500 м [67, 68]. У програму випробувань входили 

короткочасні, тривалі і циклічні навантаження СЕ ГІ гідростатичним тиском, 

які здійснювалися на спеціалізованому експериментальному комплексі. 

 

4.1. Експериментальний комплекс для випробувань глибоководних 

ілюмінаторів 

 

4.1.1. Устаткування  для випробувань ілюмінаторів 

Експериментальний комплекс для випробувань глибоководних 

ілюмінаторів включає наступні елементи: 

- камера високого тиску (КВТ); 

- насосна станція УНГРО - 2000 (НС); 

- блок управління (БУ); 

- блок живлення електричний стабілізований (БЖ); 

- електричні датчики переміщень на базі повзункових реостатів СП3 -

37А (ДП); 

- індикатори переміщень механічні годинного типу (ІП); 

- електроконтактний манометр (ЕКМ); 

- тензопідсилювач «ТОПАЗ -3-01» (ТП); 

- вольтметри цифрові Щ-300 (В). 

 

4.1.2. Технічні характеристики експериментального комплексу 

– Гідростатичний тиск: 

 короткочасний −110 МПа; 
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 тривалий − 80 МПа; 

 циклічний − 80 МПа. 

– Тривалість періоду витримки при циклічних випробуваннях 10 − 1800 С. 

– Діапазон контрольованих переміщень СЕ  0 − 14 мм. 

 

4.1.3. Принцип роботи експериментального комплексу 

Експериментальний комплекс (рис.3.1) дозволяє проводити натурні 

випробування СЕ  ГІ при короткочасних, тривалих і циклічних навантаженнях. 

 

Світлопрозорий елемент встановлюється на штатне посадочне місце в 

кришці камери високого тиску. За допомогою насосної станції (НС) робоча 

рідина (масло, вода) подається всередину камери високого (КВТ) тиску і 

здійснюється навантаження СЕ. Тиск в камері фіксується електроконтактним 

манометром (ЕКМ), що пов'язаний з блоком управління (БУ) 

експериментального комплексу. Блок управління (БУ) дозволяє здійснювати і 

3 

 

Рисунок 4.1 − Експериментальний комплекс для випробувань глибоководних 

ілюмінаторів: 1 –НС, 2 – БУ, 3- КВТ, 4 – ЕКМ, 5 – ЕДП. 
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підтримувати заданий оператором режим навантаження СЕ (постійний, 

тривалий або циклічний вплив гідростатичного тиску). Напружено-

деформований стан (НДС) СЕ в процесі випробувань контролюється за 

допомогою тензорезисторів і електричних датчиків переміщень (ЕДП). При 

цьому для реєстрації результатів дослідів використовуються тензопідсилювач і 

цифрові вольтметри. Є можливість автоматизації процесу випробувань і 

розрахунку компонентів НДС за допомогою САМАС-апаратури (Computer 

Automated Measurement and Control) стандартного інтерфейсу. 

 

4.1.4. Призначення експериментального комплексу 

Експериментальний комплекс призначений для вивчення повзучості, 

статичної і циклічної міцності СЕ ГІ. 

Вимоги до експериментального комплексу та вимірювальної апаратури, а 

також принципова схема випробувальної установки викладені в «Методиці 

прогнозу довговічності світлопрозорих елементів в складі конструкції за 

результатами випробувань при постійному гідростатичному тиску» 

(Додаток В). 

 

4.2. Короткочасні випробування світлопрозорих елементів конічних 

глибоководних ілюмінаторів 

 

Короткочасні випробування СЕ виконувалися насамперед з метою 

визначення їх несучої здатності, тобто величини гідростатичного тиску, при 

якому відбувається руйнування ілюмінатора. Зразки СЕ виготовлялись з плит 

органічного скла СО-120 товщиною 50 мм методом токарної обробки з 

наступним поліруванням оптичних поверхонь [67]. Зовнішній вигляд СЕ 

показаний на рис. 4.2. 

Випробування проводилися на спеціалізованому експериментальному 

комплексі для гідростатичних навантажень СЕ ГІ. Швидкість наростання тиску 

в робочій камері становила 0,6 МПа/с. При випробуваннях контролювались 
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значення тиску P (МПа) в робочій камері, осьові переміщення СЕ w(мм) в 

центрі ненавантаженої сторони. Залежність w(P) представлена на рис. 4.3. 

Оскільки в СЕ з вищевказаними геометричними характеристиками (рис. 

4.2)  при гідростатичному навантаженні на поверхні високого тиску виникають 

переважно напруження стискання, чітко зафіксувати момент руйнування не 

вдалося. Однак, згідно  рис. 4.3, по різкому зростанню осьових переміщень, за 

граничне навантаження можна прийняти тиск Pгр = 110 МПа. Залежність w(P) 

має лінійний характер приблизно до рівня Pл = 60 МПа, що відповідає осьовому 

переміщенню СЕ Wл = 2,7 мм. Протокол короткочасних гідростатичних 

випробувань представлено в додатку Б, де наводяться усереднені значення w(P) 

по п’яти зразках. 
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Рисунок 4.3 − Осьові переміщення w світлопрозорого елементу при 

короткочасному навантаженні гідростатичним тиском Р 

 
Рисунок 4.2 − Світлопрозорий елемент ілюмінатора водолазного дзвону: 1 – сторона 

низького тиску; 2 – сторона високого тиску 
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4.3. Прогнозування деформативності світлопрозорих елементів 

глибоководних ілюмінаторів при тривалому впливі гідростатичного тиску 

 

4.3.1. Процес тривалого деформування оргскла 

Одним з основних факторів при проектуванні ГІ є забезпечення їх 

міцності і незмінності геометричної форми при тривалих навантаженнях 

гідростатичним тиском. 

Органічне скло (поліметілметакрилат) відноситься до класу 

термопластичних полімерів лінійної (або рідкозшитої) структури. 

Макромолекули полімеру мають в основному слабкий механічний зв'язок між 

собою і взаємодіють як тверді ізольовані частки. При впливі на макромолекулу 

навантаження вона поступово деформується і набуває різних просторових форм 

(конформацій) від статистичного клубка до лінійної ланцюгової структури. 

Ланки молекулярного ланцюга мають можливість повертатися одна відносно 

іншої зі збереженням валентних кутів [49]. Перехід від однієї конформації в 

іншу відбувається протягом певного проміжку часу і є зворотним, тобто 

макромолекула повертається в початковий стан після зняття дії навантаження.  

В процесі деформування полімеру окремі молекули можуть переміщатися 

всередині масиву, займаючи при цьому новий стійкий стан. Такі деформації в 

обсязі полімеру мають незворотний характер. В цілому, в полімері наявні 

пружні деформації, пов'язані зі зміною міжатомних відстаней і валентних кутів 

в макромолекулах, в’язкопружні, що виникають внаслідок обертання 

молекулярних ланок, і пластичні, обумовлені переміщенням окремих молекул. 

Питомі частки кожної зі складових повної деформації залежать від 

ступені полімеризації матеріалу і типу та швидкості навантаження конструкції. 

Так пружні деформації в полімері розвиваються практично миттєво (якщо 

знехтувати динамічною складовою) і зберігають постійне значення протягом 

усього періоду дії навантаження. 

В'язкопружні деформації εвп в початковий момент навантаження 

дорівнюють нулю і розвиваються в часі до деякого граничного значення 
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(здійснюється трансформація макромолекули зі стану статистичного клубка в 

лінійно-випрямлену структуру) згідно із законом, близьким до 

експоненціального: 

)1( 

  eвп ,     (4.1) 

де   − граничне значення деформації; λ − параметр, що залежить від 

рівня напружень; τ − тривалість впливу навантаження. 

Пластичні деформації при низьких рівнях напружень (до 0,3 від границі 

міцності σв полімеру) можуть взагалі не виникати, при високих (близьких до σв) 

наростають дуже швидко і супроводжуються руйнуванням матеріалу, а при середніх 

значеннях розвиваються паралельно з в'язкопружними деформаціями [71]. 

Таким чином в ГІ з органічного скла, що знаходиться під навантаженням, 

розвиваються деформації повзучості, що призводять до значної зміни геометрії 

поверхні СЕ і його оптичних властивостей, а також перерозподілу напружень в 

матеріалі внаслідок релаксаційних процесів. 

 

4.3.2. Тривалі навантаження ілюмінаторів гідростатичним тиском 

 

Випробування матеріалів і конструкцій на повзучість припускають 

навантаження об'єкта, що досліджується, певним рівнем зовнішніх сил. 

В процесі випробувань періодично проводиться вимірювання переміщень 

(деформацій) в характерних точках об'єкту. Це дозволяє здійснювати поточний 

контроль повзучості матеріалу під навантаженням з метою подальшого 

прогнозування його деформаційних характеристик [70]. 

Вплив параметрів тривалих випробувань (інтенсивності і тривалості 

навантаження) на повзучість зазвичай встановлюють з наступних міркувань: 

− натурні випробування мають досить високу вартість, а інформація про 

них надходить із запізненням; 

− інтенсивність навантаження при дослідженні повзучості повинна бути 

не менше, ніж при експлуатації ( інакше деформативність, що вимірюється, 

буде вкрай мала); але вона не повинна перевищувати небезпечного рівня 
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(приблизно 70 − 80% від руйнівного навантаження), щоб забезпечити достатню 

тривалість експериментальних спостережень; 

− тривалість дослідів на повзучість не повинна бути більше 

передбачуваного періоду навантаження натурного об'єкту. 

Для більшості термопластичних полімерів, типу органічного скла, рівень 

експериментальних напружень повинен складати не більше (0,5 – 0,7)σв у 

конструкції матеріалу, що досліджується. Це пов'язано з тим, що при низьких 

рівнях напружень полімери мають лінійну в'язкопружність, тобто в будь-який 

момент часу деформації в матеріалі пропорційні діючим навантаженням. 

Тривалість навантажень при тривалих експериментах зазвичай 

призначається приблизно на порядок менше часу експлуатації під 

навантаженням. 

Результатом тривалих випробувань матеріалів і конструкцій є отримання 

кривих повзучості, тобто залежностей деформацій від величини, і тривалості 

навантаження. В'язкопружні деформації в полімерах розвиваються згідно 

експоненціальній залежності від часу навантаження, тому криві повзучості 

зручно будувати в напівлогарифмічних координатах w(lnt) (w − переміщення, 

t − тривалість навантаження). Якщо часи витримки перед контрольними 

вимірами переміщень вибрати t = e0; e1; e2; e3; ..., то експериментальні точки на 

кривих повзучості будуть розташовані з рівномірним кроком. 

Для призначення параметрів тривалого навантаження СЕ ГІ використано 

результати короткочасних випробувань (п.3.2), згідно з якими граничне 

навантаження для ілюмінатора водолазного колокола становить Pпр = 110 МПа. 

Тому експериментальними рівнями гідростатичного тиску вибрані Pi = 40; 60; 

70 і 80 МПа відповідно. 

При тисках 70 і 80 МПа максимальна тривалість навантаження становила 

5 годин, при 60 МПа − 1 тиждень і при 40 МПа (контрольний дослід) − 3 місяці. 

Випробування СЕ на повзучість виконувалися на експериментальному 

комплексі (п.3.1) за  методикою (додаток 1). 
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Протоколи випробувань СЕ на повзучість представлені у додатку 2. Криві 

повзучості СЕ в координатах w(lnt) побудовані на рис. 4.4. 

 

Дані криві є основою для прогнозування деформативності СЕ за методом 

напружено-часової аналогії, суть якої полягає у наступному. Процес розвитку 

деформацій в матеріалі СЕ при тиску P0 за час t0 може бути замінений 

аналогічним процесом при більш інтенсивному тиску Pi за більш короткий час 

ti = t0/api, де api − коефіцієнт напружено-часової редукції. Для цього криві 

повзучості СЕ w(lnt) перебудовуються в криві податливості I(lnt), при чому 

I = w/P. Для реологічно простих матеріалів, до класу яких відноситься 

органічне скло, криві піддатливості в напівлогарифмічних координатах, щодо 

часу витримки СЕ під тиском, подібні і переходять одна в іншу при 

паралельному перенесенні вздовж шкали часу. Аналітично горизонтальне 

зміщення кривих піддатливості може бути записано так: 

)ln(ln)(ln 00 piii atItI      (4.2) 

 де I0 – крива піддатливості при базовому рівні тиску P0; Ii − крива 

піддатливості при рівні тиску Pi; ln api – зсув у часі.  

Рисунок 4.4 − Криві повзучості світлопрозорих 

елементів при тривалому навантаженні 

гідростатичним тиском. 
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Це дозволяє за рахунок паралельного перенесення кривих піддатливості, 

що відповідають різним експериментальним рівням навантаження, побудувати 

узагальнену криву для базового рівня гідростатичного тиску (як правило для 

найменшого тиску при випробуваннях). Більш детально методика напружено-

часової аналогії викладена в [48, 62]. 

Для оцінки можливості застосування напружено-часової аналогії при 

прогнозуванні деформативності СЕ ГІ, по кривих повзучості (рис.4.4) 

будуються ізохрони повзучості (криві, які відповідають однаковому часу 

витримки зразків при різних рівнях тиску). Ці криві  представлені на рис. 4.5. 

Аналіз сімейства ізохрон повзучості показує, що при тисках менше 

40 МПа матеріал СЕ має властивість лінійної в'язкопружності (ізохрони 

прямолінійні). Тому все криві податливості I = w/P при рівнях тиску нижче 

40 МПа зливаються в одну криву, тобто переміщення пропорційні діючим 

навантаженням. Прогнозування за методом напружено-часової аналогії при 

цьому стає неможливим через відсутність зміщення кривих піддатливості СЕ 

одна до одної.  

 

Рисунок 4.5 − Ізохрони повзучості СЕ для ln τ1 = 1; ln τ2 = 2; ln τ3 = 3; 

ln τ4 = 4; ln τ5 = 5; ln τ6 = 6; ln τ7= 7 
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4.3.3 Побудова узагальненої кривої піддатливості світлопрозорих 

елементів ілюмінаторів з органічного скла 

 

Після проведення тривалих випробувань СЕ на повзучість необхідно 

привести криві піддатливості для кожного експериментального рівня 

гідростатичного тиску Рі до однієї узагальненої кривої. Для цього послідовно 

виконуються наступні операції. 

Використовуючи рис. 4.6. для двох сусідніх кривих піддатливості Ii(ln t) 

та  Ii+1(ln t) визначається коефіцієнт перекриття K за формулою: 

3.0
min,1max,

1min,max,











ii

ii

II

II
K .     (4.3) 

При K ≤ 0,3 необхідно провести додаткові випробування на повзучість СЕ 

при проміжному між Pi  и Pi+1 рівні гідростатичного тиску (додати ще одну 

криву піддатливості). 

Після проведення додаткових дослідів (якщо потрібно) і виконання умови 

(4.2) для кожної пари сусідніх кривих піддатливості визначається величина 

тимчасового зсуву ln api. Для цього вимірюється відстань по горизонталі між 

кожною парою сусідніх кривих податливості в одиницях прийнятої тимчасової 

шкали, причому вимірювання проводяться в декількох точках, розташованих 

всередині базисного вікна (рис. 4.6.). 

Результати вимірювань горизонтального зсуву ln api між парою сусідніх 

кривих осереднюються. Осередненні значення величини тимчасового зсуву 

послідовно підсумовують, починаючи з нульової (базисної) кривої повзучості 

згідно табл. 4.1. 

Функціональна залежність ln api(Pi – P0) представляється емпіричною 

формулою, яка повинна досить точно відображати результати експериментів і 

містити якомога меншу кількість довільних сталих. Для апроксимації гладких 

монотонних функцій найбільш зручною є дробно-лінійна залежність, що має 

вигляд: 
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де В1 и В2 – коефіцієнти, що визначаються за результатами тривалих 

навантажень СЕ гідростатичним тиском. 

 

Таблиця 4.1 − Визначення зсуву за шкалою часу кривих піддатливості 

№ кривої 

піддатливо-

сті, i 

Рівень тиску, 

Pi, МПа 

Різниця 

тиску,  

Pi – P0, МПа 

Зсув кривих 

за шкалою 

часу, ∆ln api 

Загальний 

зсув за 

шкалою часу, 

lnapi = ∑∆lnapi 

Розрахункове 

значення 

зсуву, 

lnap i 

0 P0 0 0 0 0 

1 P1 P1 – P0 ∆lnap1 lnap1 lnap1 

2 P2 P2 – P0 ∆lnap2 lnap2 lnap2 

3 P3 P3 – P0 ∆lnap3 lnap3 lnap3 

… … … … … … 

n Pn Pn – P0 ∆lnapn lnapn lnapn 

 

Ii+1  

Ii  

I(lnτ)  

Imax, i  

Imin, i+1  

  Imin, i  

Imax, 

i+1  

lnτ 

∆lnaP 

базисний період 

Рисунок 4.6 − Визначення величини зсуву вздовж шкали часу 

∆ln aP  між сусідніми кривими піддатливості 
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На рис.4.7. представлені вихідні криві піддатливості СЕ ілюмінаторів 

водолазного колокола при різних рівнях тиску. Побудовано узагальнену криву 

для базового рівня тиску, а також надані результати контрольного досліду при 

навантаженні P = 40 МПа. 

Податливість СЕ ілюмінаторів водолазного колокола визначається 

виразом 

)ln(ln)(ln 00 piii aII  ,    (4.5) 

де ln api – зсуви за шкалою часу, що визначаються за емпіричною 

формулою (4.4). 

Зворотним перетворенням узагальненої кривої піддатливості у криві 

повзучості (множенням на P) можна здійснити прогноз деформативності СЕ 

при будь-якому рівні тиску.  

Тривалі випробування на повзучість дозволили визначити діапазон зміни 

зовнішніх навантажень, при якому можливо прогнозувати деформативність СЕ 

з органічного скла за методом напружено-часової аналогії. 

Рисунок 4.7 − Криві піддатливості світлопрозорих 

елементів і прогнозування їх деформативності 
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Встановлено, що для СЕ водолазного колокола з робочою глибиною 

занурення до 500 м, деформування відбувається за законом лінійної 

в'язкопружності. Таким чином, крива піддатливості при гідростатичному 

навантаженні тиском 5 МПа буде такою ж, як і для 40 МПа. Прийнявши цей 

рівень тиску за базовий, вдалося реалізувати метод напружено-часової аналогії 

і побудувати узагальнену криву піддатливості СЕ. Результати контрольного 

досвіду на тривалу повзучість СЕ і розрахованої узагальненої кривої 

деформативності досить добре корелюють між собою [32, 37], що дозволяє 

використовувати дані методу напружено-часової аналогії при проектуванні ГІ. 

 

4.4. Дослідження міцності світлопрозорих елементів ілюмінаторів при 

циклічному впливі гідростатичного тиску 

 

Умови експлуатації підводної техніки в більшості випадків передбачають 

багаторазові занурення-спливання, тобто циклічний вплив гідростатичного 

тиску. В результаті такого впливу у СЕ виникає неоднорідний напружений 

стан, який призводить до появи пружних, в'язкопружних і пластичних 

деформацій, що притаманне більшості термопластичних полімерів. При 

розвантаженні (спливанні) в ілюмінаторі відбувається так звана релаксація 

напружень і деформацій (пружна післядія), при цьому частково або повністю (в 

залежності від величини напружень) відновлюється форма СЕ. Дослідження 

витривалості органічних стекол різних марок при впливі циклічних 

навантажень виконувалися неодноразово, однак матеріал при таких дослідах 

знаходився в однорідному напруженому стані. Якщо ж поле напружень в 

конструкції неоднорідне, як в СЕ при зануренні-спливанні, передбачити її 

втомну довговічність вкрай важко [41]. 

Органічне скло за своїми реологічними властивостями належить до 

в'язкопружних матеріалів. Це обумовлює істотну залежність механічних 

характеристик оргскла від рівня і характеру зовнішнього впливу. При 

короткочасному розтягуванні з високою швидкістю матеріал має лінійну 
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пружність і крихко руйнується при деформації (3 – 4) %. При повільному 

навантаженні починають проявлятися в’язкопружні властивості матеріалу, 

спостерігається явище повзучості і гранична деформативність зростає до (6 –

 7) %. В обох випадках границя міцності оргскла становить в середньому 

80 МПа.  

При короткочасному стисканні, в залежності від швидкості 

навантаження, так само виявляються в’язкопружні властивості, однак пластичні 

характеристики зростають (гранична деформативність збільшується до 25 %) і 

підвищується границя міцності до 120 МПа. В процесі навантаження зразків 

матеріалу помічено зниження модуля пружності (січного і дотичного) з 

3000 МПа до 700 − 1200 МПа і збільшення коефіцієнта Пуассона з 0,34 до 0,42, 

що характерно для пластичних матеріалів. Таким чином, в’язкопружні 

властивості оргскла призводять до значної розбіжності в поведінці зразків 

матеріалу під впливом тривалих і циклічних навантажень.  

Тривалі випробування зразків матеріалу при постійних напруженнях 

показали, що основні пластичні деформації розвиваються протягом перших 

трьох годин навантаження і надалі стабілізуються. Це дозволяє прогнозувати 

тривалу деформативність за допомогою екстраполяції кривих повзучості 

органічного скла [52, 57]. Так само зазначено, що при рівні напружень менше 

30% від границі короткочасної міцності матеріалу, деформації є повністю 

зворотними. При даних рівнях напружень оргскло має властивість лінійної 

в'язкопружності, тобто піддатливість в будь-який момент часу не залежить від 

навантаження (деформації пропорційні напруженням), що теж полегшує 

прогнозування тривалої деформативності.  

Вплив зміни модуля пружності і коефіцієнта Пуассона на тривалу 

деформативність вивчено теоретично в [38] і експериментально в [39]. 

Дослідження показали, що зміна коефіцієнта Пуассона практично не 

позначається на величині тривалої деформації, а вплив модуля пружності 

найкраще оцінювати через зворотню до нього функцію піддатливості. 
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В роботі [72] наводяться результати натурних випробувань конічних 

ілюмінаторів з органічного скла при тривалому навантаженні гідростатичним 

тиском і виконано прогноз їх деформативності. 

При циклічному навантаженні ілюмінаторів з органічного скла в 

матеріалі розвиваються як пружні, так і пластичні деформації, причому 

співвідношення між ними визначається в основному тривалістю витримки під 

навантаженням протягом циклу. Якщо час "відпочинку" матеріалу між двома 

циклами навантаження є незначним, то повної релаксації деформацій не 

відбувається, що призводить до поступового збільшення деформативності і 

накопичення пошкоджень в структурі оргскла. Процеси руйнування з 

урахуванням повзучості і релаксації вивчені в роботі [73]. Циклічне 

навантаження при високих рівнях напружень (більших за 50% від границі 

міцності при стисненні) викликає розвиток в матеріалі так званих тріщин 

"срібла", що призводить до помутніння оргскла і зниження його оптичних 

властивостей [49]. 

У загальному випадку на витривалість матеріалу впливають наступні 

чинники: 

− форма циклу (синусоїдальний, пилоподібний, пульсуючий дискретний 

та ін.); 

− характеристика циклу (відношення мінімального напруження в циклі 

до максимального); 

− тривалість впливу навантаження в межах одного циклу (впливає на 

релаксаційні процеси в матеріалі); 

− температура випробувань (в залежності від температури полімер може 

перебувати в склоподібному, високоеластичному і текучому стані, що 

обумовлює характер деформування). За рахунок в'язкопружного демпфування 

виділяється теплота, яка частково переходить у зовнішнє середовище в процесі 

теплообміну, частково йде на саморозігрів матеріалу. Тому температура на 

початку циклічного навантаження і по досягненню теплового балансу із 

зовнішнім середовищем різна; 
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− вид напруженого стану (оскільки в’язкопружні деформації при 

розтягуванні значно менше ніж при стисканні, витривалість матеріалу 

виявляється істотно нижче в разі циклічного дії розтягуючих напружень); 

− наявність дефектів в структурі матеріалу (пори, тріщини, механічні 

включення). Вони є концентраторами напружень, тобто ініціаторами 

руйнування. Особливо небезпечні дефекти на поверхні, які викликають 

розвиток магістральних тріщин вглиб матеріалу. При розтягуванні чутливість 

до дефектів значно вище, ніж при стисканні. 

Випробування матеріалів на витривалість є не стандартизованими, тому 

параметри циклічного навантаження призначаються за передбачуваними 

умовами експлуатації реальної конструкції. 

 

4.5 Випробування світлопрозорих елементів конічних глибоководних 

ілюмінаторів з органічного скла при повторних навантаженнях гідростатичним 

тиском 

 

Експериментальні дослідження були виконані стосовно ГІ водолазного 

колокола (рис.4.2) з робочою глибиною занурення до 500 м. Випробування 

проводилися на спеціалізованому експериментальному комплексі для 

гідростатичних навантажень СЕ ГІ (рис.3.1). Короткочасні випробування 

дозволили визначити руйнівний тиск, який виявився рівним 110 МПа, а також 

навантаження, при якому з'являються непружні деформації. В'язкопружні 

деформації, як видно з рис.3.3, виникають у світлопрозорих елементах при 

тиску 50 МПа і прогині 2,2 мм.  

За рекомендаціями [48] для ГІ ресурс роботи при експлуатаційних 

навантаженнях повинен становити не менше 10 000 годин тривалого і 1000 

циклів повторного впливу гідростатичного тиску. 

Таким чином, необхідно досліджувати малоциклову втому ГІ, тому рівні 

експериментальних навантажень не повинні значно відрізнятися від величини 

руйнівного тиску при короткочасних випробуваннях. Спочатку було обрано 4 
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рівня випробувального тиску 80, 70, 60 і 40 МПа. Навантаження 

гідростатичним тиском прикладалось зі швидкістю 0,6 МПа/с до заданого 

випробувального рівня з подальшою витримкою ілюмінатора під тиском 

протягом 10 с. Надалі здійснювалося зняття тиску до нульового рівня і цикл 

навантаження повторювався. При випробуваннях ілюмінаторів фіксувалися 

кількість циклів навантаження і осьові переміщення (прогини) в центрі 

поверхні низького тиску СЕ. Заміри проводилися через кожні 5 − 20 циклів 

навантаження в залежності від швидкості зростання прогинів. Крім того після 

кожних 100 циклів СЕ виймався з корпусу ілюмінатора для візуального огляду 

на предмет виявлення пошкоджень. 

Незважаючи на те, що процес циклічного навантаження ілюмінаторів 

було автоматизовано, здійснити безперервні повторні навантаження технічно і 

організаційно виявилося важко. Це було пов'язано з тим, що при заданій 

швидкості навантаження тривалість одного циклу становила 3-5 хвилин і за 

робочу зміну оператора випробувального устаткування виконувалося близько 

100 повторних навантажень. Тому періодично випробування припинялися, 

причому період "відпочинку" не був постійним. Це відповідно визначало різний 

час релаксації деформацій в матеріалі. Оскільки режим випробувань носив 

нерегулярний характер (що втім відповідає реальним умовам експлуатації 

підводних технічних засобів), побудова математичної моделі руйнування при 

повторних навантаженнях не представляється можливим. Проте, отримані в 

ході дослідів результати дозволяють зробити якісну оцінку витривалості 

ілюмінаторів при циклічному впливі гідростатичного тиску. Результати 

випробувань представлені на рис.4.8 у вигляді залежностей прогинів 

світлопрозорих елементів w (ln N) з урахуванням зменшення деформацій при 

релаксації в період "відпочинку". 
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При рівні зовнішнього тиску 80 МПа, СЕ руйнувалися в середньому за 

320 циклів впливу (центральна частина відокремлювалася від переферійної), 

при 70 МПа після 2000 навантажень спостерігалися тріщини і зминання на 

кромці поверхні низького тиску, а при 60 МПа і тій же базі випробувань 

видимих руйнувань не виявлено. Тому випробування при тиску 40 МПа не 

проводились.  

 

Висновки за розділом 4 

 

1. Результати випробувань підтверджують надійність СЕ ГІ при впливі 

циклічного гідростатичного навантаження 5 МПа. 

2. Призначення коефіцієнтів запасу по міцності і деформативності 

глибоководних ілюмінаторів необхідно погоджувати з реальними умовами 

експлуатації (робочі глибини занурення, тривалість перебування під водою, 

циклічність впливів гідростатичного тиску, період релаксації в матеріалі 

світлопрозорого елемента). 

Основні наукові результати розділу опубліковано у [64, 72]. 

  

Рисунок 4.8 − Осьові переміщення w світлопрозорого елемента 

при циклічному навантаженні гідростатичним тиском Р 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОНІЧНИХ 

СВІТЛОПРОЗОРИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВОДНИХ ІЛЮМІНАТОРІВ 

 

5.1 Аналітичне рішення задачі теорії пружності для конічного 

світлопрозорого елементу 

 

На матеріал СЕ ГІ в підводному положенні впливає гідростатичний тиск p 

з торцевої поверхні високого тиску, а також контактні (нормальні і дотичні) 

розподілені навантаження з боку конічної опорної поверхні. На торцевій 

поверхні низького тиску зовнішні навантаження відсутні. Таким чином, і 

геометрична форма СЕ, і зовнішні поверхневі навантаження мають властивість 

симетрії відносно центральної осі ГІ, тому напружено-деформований стан 

(НДС) СЕ визначається рішенням осесиметричної задачі теорії пружності [74].  

У разі осесиметричної задачі ненульові компоненти НДС в циліндричних 

координатах можуть бути виражені через одну бігармонічну функцію Лява [75] 

Φ(r;z): 
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  – оператор Лапласа в циліндричних координатах; 

u, w – радіальні і осьові переміщення відповідно;  
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σr, σθ, σz, τrz – радіальні, тангенціальні, осьові і дотичні напруження 

відповідно; b0 – вільна константа, що відповідає осьовому переміщенню тіла. 

Бігармонійність функції Лява забезпечує точне виконання рівнянь 

рівноваги 
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і рівнянь сумісності деформацій: 
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Таким чином, рішення задачі про осісиметричне НДС тіла обертання 

зводиться до визначення функції напружень Лява. На жаль, в даний час 

відсутнє аналітичне представлення функції Лява (Φ), що задовольняє будь-яким 

наперед заданим граничним умовам.  

Точне рішення бігармонійного рівняння  

022         (5.4) 

в циліндричних координатах нескінченними рядами по функціям Бесселя [46]. 

Однак такий варіант відповіді є незручним для практичного використання 

внаслідок повільної збіжності рядів (порядку 1/√n, n – порядковий номер члену 

ряду), особливо при складних граничних умовах і для нециліндричних тіл. Крім 

того, вони зовсім не збігаються на початку координат при r = 0. 

Відносно нескладно виходить рішення рівняння (5.4) у сферичних 

координатах в рядах за поліномами Лежандра з подальшим перетворенням 

функції Φ в циліндричні координати. Однак при цьому завжди доводиться 

обмежувати кількість членів ряду в розкладанні функції Φ і задовільні рішення 

виходять тільки для простих граничних умов. 

Що стосується використання теорії вигину тонких пластин при 

розрахунку НДС ілюмінаторів, то при цьому завжди виникають значні похибки 
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у визначенні переміщень і трохи менші при визначенні напружень. Це 

пов'язано з тим, що характерні розміри СЕ ГІ (товщина 2c і мінімальний 

діаметр 2R0) є співмірними, а теорія тонких пластин може бути застосована при 

h/R0 ≤ 1/5 [75]. 

Чисельні методи розрахунку (МКЕ, метод сіток та ін.) вимагають точного 

формулювання всіх граничних умов, в той час як характер розподілу 

контактних тисків на конічній опорній поверхні СЕ є невідомим. 

Зазначені труднощі є причиною того, що в даний час відсутній 

аналітичний розв'язок задачі про НДС СЕ конічного ГІ. Отримання придатних 

для практичного використання залежностей НДС для СЕ передбачає певний 

компроміс між точністю і простотою рішення.  

При побудові аналітичного рішення необхідно прийняти до уваги 

наступні вимоги: 

− клас функцій, що описують НДС СЕ, повинен задовольняти 

бігармонійному рівнянню (5.4); 

− рішення повинно враховувати взаємодію СЕ з реальною опорою, тобто 

забезпечувати виконання граничних умов на ній; 

− залежності для компонентів НДС СЕ повинні бути відносно простими. 

НДС СЕ залежить від його геометричних характеристик, до яких 

відносяться кут конусності α і відношення діаметру меншої основи до товщини 

Rmin/c (рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 − Схема навантаження 
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При виборі початку координат в центрі серединної поверхні СЕ граничні 

умови на торцях приймають наступний вигляд: 
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Для повного визначення НДС СЕ до граничних умов (5.5) необхідно 

додати умови на конічній опорній поверхні ad (рис. 5.1) 

 Для цього введено наступні гіпотези: 

− при деформації від рівномірного тиску Р  СЕ згинається і прослизає 

в корпусі ілюмінатора вздовж осі OZ; 

− по конічній опорній поверхні ad (тобто при r = R0 – tg α/2) СЕ 

переміщається з тертям без відриву від поверхні; 

− опорна реакція Pv  на конічній опорній поверхні ad в кожній точці 

розкладається на нормальну Pn і дотичну Pτ складові, причому: 

nfPP      ,                     (5.6) 

де f – коефіцієнт тертя. 

Використовуючи останню умову, можна визначити співвідношення між 

радіальною Pvr і осьовою Pvz реакціями опорної поверхні. Необхідні для цього 

побудування виконані на рис. 5.2.  
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Рисунок 5.2 − Компоненти вектора опорних реакцій 
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Таким чином: 
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Умови опирання СЕ можуть бути різні [71], але вони в кінці кінців 

зводяться до  силових граничних умов на конічній опорній поверхні (тобто 

рівняння рівноваги елементарного тетраедра) і мають вигляд: 
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звідси відношення 
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Після прирівнювання (5.8) і (5.10) маємо граничну умову на конічній 

поверхні СЕ: 

,0][
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    (5.11) 

де 
2

 tg . 

Рівняння (4.11) є умовою тертя СЕ по конічній опорній поверхні. Умова 

безвідривного ковзання СЕ записується у вигляді 

0 wu       (5.12) 

Умови (5.5), (5.11) и (5.12) повністю визначають поверхневі 

навантаження і переміщення СЕ. 
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У роботі [15] показано, що для точної відповідності граничним умовам 

(5.5) на торцевих поверхнях товстих круглих плит ступінь многочленів, що 

входять функцію Φ, не повинна бути вище шостої. 

Для знаходження аналітичного рішення зручно скласти функцію Лява з 

многочленів 3, 4 і 6 ступенів, що отримані з використанням відповідних 

поліномів Лежандра [72]: 
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де a3, a4, a6, b3, b4 и b6 – довільні сталі, що визначаються при виконанні 

граничних умов. 

Підстановка (4.13) в (4.1) дає наступні вирази для напружень: 
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Виконання 4-х граничних умов типу (5.5) на торцях при z = ±c дозволяє 

визначити довільні константи a3,  a4,  a6 та b6: 
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Після підстановки (5.15) в (5.13) отримано функцію Лява у вигляді 
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Відповідні функції (5.1) для компонентів НДС СЕ запишуться наступним 

чином: 
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     (5.17) 

Вирази (5.17) показують, що коефіцієнт b3 визначає рівномірне радіальне 

стискання, а b4 – чистий осесиметричний вигин круглої плити. Коефіцієнт b0 

відповідає переміщенню СЕ, як твердого тіла в корпусі ГІ вздовж центральної 

осі z.  

Точно реалізувати силові (5.11) і кінематичні (5.12) граничні умови не 

можливо. Тому пропонується визначати довільні сталі b0, b3 і b4 при мінімізації 

середнєквадратичних відхилень вказаних умов вздовж твірної конічної опорної 

поверхні. Рівняння твірної, в прийнятій (згідно рис. 5.1) системі координат, має 

вигляд: 

 zRr 0 .                                                   (5.18) 
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Оскільки граничні умови (5.11) і (5.12) є змішаними (тобто силові і 

кінематичні), зручно перейти до безрозмірних виразів для переміщень і 

напружень (5.17). Для цього вводяться нові безрозмірні змінні ζ и ρ: 
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                                                 (5.19) 

і приймається наступне позначення 


h

R0  .                                                  (5.20) 

З урахуванням (5.19) и (5.20) рівняння твірної (4.18) запишеться наступним 

чином 




 1 .                                                 (5.21) 

Підставляючи (5.18) в (5.17) і переходячи до безрозмірних координат 

згідно (5.19) − (5.21) отримано наступні вирази для безрозмірних переміщень u, 

w і напружень σz, σr, σθ, и τrz  на конічній опорній поверхні при μ=1/3 
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де 
p

hb
b
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b
b
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b
b 4

4
3

3
0

0 ;;    

Довільна стала 3b  може бути визначена за умови статичної рівноваги СЕ 

по осі oz. Головний вектор сил гідростатичного тиску p, що діють на СЕ, 

врівноважується осьовими складовими Pvz реакцій конічної опорної поверхні, 

які в свою чергу пов'язані співвідношенням (5.8) з реакціями радіального 

стиснення Pvr. Розглядаючи рівновагу однієї половинки СЕ і встановлюючи 

залежність середніх по діаметральному перерізу нормальних напружень σr (p) з 

урахуванням (5.22) отримано 
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Довільні сталі a0 і b4, що залишились, визначались із умови безвідривного 

ковзання СЕ по конічній опорній поверхні (4.12), що записується наступним 

чином: 

min)( 2
1

1




wu .     (5.24) 

Коефіцієнти також b
0
, b

3
 і b

4
 також можуть визначаться з умови 

задоволення граничних умов ковзання з тертям на конічній опорній поверхні 

при мінімальній дисперсії D. При застосуванні методу найменших квадратів в 

інтегральному вигляді рівняння  буде  

 

(5.25) 

 

Таким  чином невідомі коефіцієнти визначаються з системи рівнянь:  

 

                           (5.26) 

 

 

Реалізація умови (5.25) виконувалась в програмі Mathcad за допомогою 

функції «minimize». Вихіднимі даними, згідно з рекомендаціями [25], є 

геометричні параметри γ і β, що визначають відносну товщину h/Rmin і кут 

конусності α.  
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5.2 Розрахунок конічного ілюмінатора за допомогою методу скінченних 

елементів  

 

Розрахунок НДС СЕ з використанням класичних методів теорії пружності 

виявляється в плані реалізації дуже трудомістким, тому що в процесі побудови 

рішення потрібно одночасно виконати змішані граничні умови на трьох 

поверхнях (двох торцевих і опорній конічній). Крім того необхідно врахувати 

вплив конструктивних параметрів СЕ (див. підрозділ 4.1) − геометричних 

характеристик γ і β, а також коефіцієнта тертя f на опорі. Зазначені труднощі, 

особливо при обмеженому виборі фундаментальних функцій з повного спектру 

рішень для осесиметричної задачі теорії, не дозволяють точно виконати 

граничні умови СЕ, в той час як найбільш напружені точки завжди знаходяться 

на поверхні тіла, яке деформується. Тому виникає необхідність 

використовувати для визначення НДС СЕ чисельні методи. 

Найбільш точним і універсальним алгоритмом розрахунку НДС для 

складних деталей і конструкцій є метод скінченних елементів (МСЕ). Він 

полягає в розділенні вихідного об'єкта на систему простих за формою елементів 

і дозволяє визначити як напруження і деформації в цих елементах, так і 

отримати загальну картину розподілу напружень і деформування конструкції 

[73, 77, 78].     

На першому етапі досліджень була обрана розрахункова модель, 

відповідна до натурних зразків СЕ ГІ водолазного дзвони [66], для якої є 

експериментальні дані (див. розділ 3) і з'являється можливість оцінити точність 

чисельного рішення по МСЕ. З огляду на осьову симетрію, як форми СЕ так і 

зовнішнього навантаження, за розрахунковий об'єкт можна використовувати 

тільки вузький сектор (рис. 5.3) (об'ємне тіло СЕ будується не повністю, а 

обертанням твірного контуру). 
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Це дозволяє зменшити кількість скінчених елементів в розрахунковій  

 

 

моделі СЕ, тобто скоротити час і підвищити точність розрахунку при тому ж 

розмірі сітки скінчених елементів, як і в цілої моделі. 

З огляду на те, що похибка МСЕ у визначенні компонентів НДС 

конструкцій має порядок 1/n2 (n − кратність розбиття на елементи по одній 

координаті), при товщині натурного СЕ 48 мм, розмір сітки був прийнятий 

рівним 5 мм. По конічній опорній поверхні використана вдвічі менша сітка, що 

дозволило більш точно моделювати взаємодію СЕ з металевим (титановим) 

корпусом ГІ. Для скінченого елемента корпусу ГІ розмір сітки у центральній 

зоні прийнятий рівним 10 мм. На опорній поверхні, де передбачається різка 

зміна напружень, − 5 мм. Розмір сітки вибраний відповідно до габаритів 

реального ГІ водолазного колокола. В результаті отримане наступне розбиття 

конструкції ГІ на елементи (рис. 5.4).  

Граничні умови (5.5), (5.11) і (5.12) залишаються такими ж, проте з 

огляду на те, що для розрахунку МСЕ була використана спрощена модель СЕ, 

на вільних площинах симетрії в задаються граничні умови Frictionless Support. 

Рисунок 5.3 − Вигляд розрахункового елементу в Design Modeler. 
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Дана умова дозволяє закріпити розрахункову модель по радіальних перетинах, 

що утворені в результаті виділення сектора з повномірного СЕ, без тертя (тобто 

при f = 0) і при відсутності нормальних переміщень даних поверхонь. На 

конічній опорній поверхні так само використовується умова  Frictionless Support 

при коефіцієнті тертя оргскла по сталі f = 0,2 і відсутності нормальних 

переміщень поверхні. До зовнішньої торцевої поверхні прикладається 

розподілене навантаження 10 МПа (відповідає величині гідростатичного тиску  

 

 

при натурних випробуваннях ГІ водолазного колокола), поверхня низького 

тиску (внутрішня торцева) − вільна від зовнішніх навантажень. Схема 

навантаження розрахункового елемента показана на рис.5.5. 

Вихідними даними для розрахунку також є пружні постійні оргскла: 

нормальний модуль пружності E = 3000 МПа і коефіцієнт Пуассона µ = 0,33. 

Результати розрахунку НДС СЕ для наочності та зручності користування 

виводяться у вигляді спектральних діаграм деформацій і напружень (рис. 5.6 − 

5.10), де кожному кольору відповідає певне чисельне значення величини, що 

відображається.  

 

Рисунок 5.4 − Розрахункова модель МСЕ 

 0,0 

20,0  60,0 

  80,0 (мм) 
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За даними розрахунку МСЕ осьові переміщення СЕ в центрі поверхні 

низького тиску склали 0,455 мм. При натурних випробуваннях (див. рис.4.3) 

величина прогину СЕ так само дорівнювала 0,455 мм,  величина прогину СЕ 

так само дорівнювала 0,455 мм, що свідчить про хорошу відповідність 

розрахункової моделі і натурних випробувань [78]. 

Значення переміщень СЕ в усіх точках на границі контакту з корпусом ГІ 

приблизно однакові, тобто СЕ дійсно ковзає уздовж конічної опорної поверхні 

як тверде тіло. Це явище спостерігалося і при натурних випробуваннях ГІ. 

Аналіз НДС показує, що центральна зона СЕ (радіусом до Rmin) 

знаходиться в умовах близьких до вигину круглої жорстко закріпленої плити. У 

переферійній зоні (радіус більше за Rmin) повні переміщення є практично 

однорідними, і НДС визначається дією зовнішнього тиску, опорних реакцій та 

згину СЕ, як плити. Найбільш небезпечною точкою СЕ (рис. 4.10) є кромка 

поверхні низького тиску, в якій еквівалентні напруження за енергетичною 

теорією міцності Мізеса-Губера сягають 32,5 МПа. Згідно діаграм рис. 5.7 − 5.9 

тут переважають напруження стискання, що не є небезпечним видом НДС для 

Рисунок 5.5 − Граничні умови і навантаження: А – поверхня, 

навантажена тиском 10 МПа; В – жорстко закріплена поверхня;С –поверхня, 

вільна від тангенціальних переміщень 
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органічного скла з границею міцності до 120 − 130 МПа. У натурних СЕ після 

гідростатичного навантаження також спостерігалося пластичне зминання 

матеріалу з утворенням тріщин «срібла» в районі кромки поверхні низького 

тиску.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.6 − Осьові переміщення у СЕ: 1 – початкове положення  2 –після 

деформації; 3 – корпус ілюмінатора 
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Рисунок 5.7 − Розподіл осьових напружень  σz 
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Рисунок 5.9 − Розпроділ дотичних напружень rz 
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Рисунок 5.8 − Розподіл радіальних  напружень σr 
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Це в свою чергу свідчить про адекватність запропонованої розрахункової схеми 

(розрахункового елемента і граничних умов) і можливості її застосування для 

визначення НДС СЕ з іншими значеннями геометричних параметрів γ і β. 

Серію чисельних розрахунків НДС СЕ виконано при варіюванні значень 

кута конусності 60º − 150º з кроком 15º, товщині 40 − 70 мм з кроком 10 мм і 

постійному діаметрі поверхні низького тиску 115 мм. Результати розрахунків 

МСЕ НДС СЕ всіх 28 вибраних варіантів, представлені просторовими 

графіками залежностей переміщень w в центрі поверхні низького тиску 

(рис.5.11) і величини максимального еквівалентного напруження σе в 

небезпечній точці (рис. 5.12) від геометричних параметрів γ і β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Розподіл еквівалентних напруженнь σе у СЕ :  

1 – початкове положення  2 –після деформації; 3 – корпус ілюмінатора 
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Рисунок 5.11 − Залежність осьових переміщень СЕ w від кута 

конусності  і відносної товщини 
 

Рисунок. 5.12 − Залежність еквівалентних напружень у СЕ σе від кута конусності і 

 відносної товщини 

б 
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 Таким чином розрахунок НДС СЕ по МСЕ в цілому відображає реальну 

картину деформування і не суперечить результатам натурних випробувань ГІ 

водолазного колокола,що показано у таблиці 

 Таблиця 5.1 – Прогин ілюмінатора водолазного колоколу  під тиском 10 МПа.  

 

Метод визначення Експеримент МСЕ 
Теорія 

згинання плит 

Прогин в центрі 

ілюмінатора w, мм 
0,455 0,455 0,463 

 

 

Таким чином експлуатаційні властивості конічних ілюмінаторів не 

особливо відрізняються від подібних властивостей сферичних ілюмінаторів 

[80,81] 

 

Висновки за розділом 5 

1. Граничні умови, тобто ковзання з тертям без відриву від конічної 

опорної поверхні відповідають реальній взаємодії між СЕ та корпусом ГІ, про 

що свідчить порівняння результатів розрахунку МСЕ і натурних випробувань 

ілюмінаторів водолазного колокола.  

2. Аналіз впливу геометричних характеристик СЕ на його НДС 

показує, що збільшення кута конусності при постійній відносній товщині в усіх 

випадках зменшує його осьові переміщення.  

3. Еквівалентні напруження в небезпечній точці досягають 

мінімального значення в разі, якщо кут конусності СЕ знаходиться в діапазоні 

θ = 75 − 105º, причому при збільшенні відносної товщини h/Rmin оптимальний 

кут конусності зменшується.  

4. Розроблений алгоритм розрахунку дозволяє вибрати найбільш 

раціональні параметри СЕ і поліпшити масогабаритні характеристики ГІ, якщо 

відомі умови експлуатації підводної техніки (глибина, тривалість і кількість 

занурень). 

5. Основні наукові результати розділу опубліковано у [82–87]. 
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ВИСНОВКИ   

В дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-прикладну задачу 

проектування та методу розрахунку НДС та вибору конструктивних параметрів 

ГІ для засобів океанотехніки. Висновки узагальнюють сукупність вирішених 

завдань дисертаційного дослідження. 

Основні результати дисертаційної роботи: 

1. Розроблено критерії вибору СЕ конічних, сферичних і циліндричних 

ГІ  з органічного та неорганічного скла на основі порівняльного аналізу їх 

технічних і технологічних характеристик, експлуатаційних навантажень, а 

також НДС та характеру руйнування. 

2. Результати випробувань підтверджують, що ОС є перспективним 

матеріалом для СЕ в засобах океанотехніки, а визначені механічні 

характеристики, дозволяють виконувати як теоретичні розрахунки, так і 

призначати рівень навантажень для натурних ГІ.  

3. На основі експериментальних досліджень аргументовано встановлено 

допустимий при експлуатації рівень деформацій  СЕ εекс=3 %, що відповідає 

значенню пружної деформації матеріалу. Зниження допустимого рівня εекс, 

призведе до збільшення терміну експлуатації ГІ.  

4. Натурні випробування конічних ілюмінаторів водолазного колоколу з 

глибиною експлуатації 500 м дозволили визначити граничний термін 

експлуатації, що складає 12 років. При цьому ресурс роботи в умовах 

експлуатаційних навантаженнях повинен становити не менше 100000 годин 

тривалого і 10000 циклів впливу гідростатичного тиску. Такий ресурс роботи є 

надмірно завищеними, так як відповідає щоденному зануренню на 10 годин 

протягом 27 років. 

5. Розроблено метод розрахунку ГІ за теорією товстих плит, також 

виконані розрахунки за МСЕ  для 28 варіантів геометричних форм СЕ.  

Аналіз впливу геометричних характеристик ГІ на НДС показав, що 

збільшення кута конусності при постійній відносній товщині СЕ у всіх 

випадках зменшує його прогин w. Еквівалентні напруження σе набувають 
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мінімальні значення, коли кут конусності знаходиться в діапазоні 75° - 105° 

(при збільшенні відносної товщини оптимальний кут конусності зменшується).  

 6. Розроблено рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів СЕ 

глибоководних ілюмінаторів, які впроваджені у навчальний процес НУК та у 

виробництво на ДП «Миколаївській суднобудівний завод». 
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ДОДАТОК А. 

Методика силового  експрес методу визначення 

повзучості термопластичних матеріалів 
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1. Загальні поняття та визначення 

1.1 Повзучість – властивість матеріалу неприривно деформуватися в часі при 

сталому навантаженні. 

1.2 Деформація – відносна зміна розмірів і форми тіла під дією зовнішніх сил 

або температури. Відрізняють деформації: 

а) пружну, миттєво виникаючу після прикладання та миттєво зникаючу після 

зняття навантаження; 

б) в’язко – пружну, поступово виникаючу в часі після прикладання 

навантаження і повністю зникаючу в часі після зняття навантаження; 

в) залишкову (незворотну), не відновлювальну після зняття навантаження. 

1.3 Напруження – величина внутрішньої сили, яка припадає на одиницю 

площі перерізу тіла і виникає як результат прикладання навантажень або 

внаслідок зміни температурного режиму. 

 1.4 Нелінійна в’язкопружність нелінійний зв'язок між напруженнями і 

в’язкопружними деформаціями, які виникають при різних рівнях сталих 

напружень за однаковий проміжок часу деформування. 

 1.5 В’язкопружна податливість відношення в’язкопружних деформацій 

до сталої величини напружень.  

 1.6 Реологічне просте тіло – тіло, матеріал якого має нелінійну в’язко 

пружність і виявляє подібність кривих в’язкопружних податливостей, 

отриманих при різних  при різних значеннях сталого напруження, при 

жорсткому зміщенні кривих уздовж логарифмічної шкали часу 

деформування.  

 2. Суть методу 

 2.1 Суть методу полягає у прикладанні до випробувальних зазків 

сталих навантажень (розтягуючих, стискаючих, зсувних) різної величини і 

вимірювання деформацій повзучості при сталій температурі протягом 

визначеного часу.  
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 2.2 Результати випробувань пластмас на повзучість використовують 

для співставлення різних полімерних матеріалів і вибору найбільш 

оптимального варіанта за умовами їх опору деформуванню при різних 

величинах напружень. 

 2.3 Якщо досліджуваний матеріал відноситься до класу реологічно 

міцних тіл, то результати короткочасних випробувань на повзучість 

використовують для побудови узагальнених кривих в’язкопружної 

податливості методом напружено-часової аналогії. По узагальненим кривим 

прогнозують довготривалу повзучість пластмас. 

 

3. ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ТА 

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ 

 Випробувальне устаткування та вимірювальна апаратура повинні мати 

систему навантаження, вимірювальний блок і канал регулювання 

температури. 

 3.1 Система навантаження (СН) складається із навантажувального 

пристрою, захватів для закріплення зразків і випробувальної камери. 

Навантажувальний механізм забезпечує швидке, плавне і відтворювальне 

прикладання навантаження з похибкою, яка не перевищує 1% від заданого 

статичного навантаження 

 3.2 Максимальна величина робочого навантаження навантажувального 

механізму повинна забезпечувати статичне напруження в зразку не менш 0,7 

від границі короткочасної міцності. 

 3.3 Швидкість прикладання навантаження повинна бути сталою  для 

всієї серії випробувань. 

 3.4 Система навантаження повинна мати демпфуючий пристрій для 

запобігання виникнення коливань в навантажувальному механізмі та зразку 

від зовнішніх джерел. 
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 3.5 Навантажувальний механізм слугує для швидкого розвантаження 

зразка. Виникнення поштовхів і коливань у зразку при його розвантаженні не 

допускається.    

 3.6 Захвати повинні забезпечувати співвісне з повздовжньою віссю 

зразка прикладання навантаження (перекоси зразка недопустимі), а їх 

конструкція центрування зразка до прикладання навантаження. 

 3.7 При випробуваннях на стискання захвати повинні мати реверсивні 

пристрої, які забезпечують співвісне із зразком прикладання стискаючого 

навантаження. Тангенс кута відхилення напрямку дії навантаження від 

повздовжньої осі не повинен перевищувати 0,001. Стискаюче навантаження 

прикладається через плоскі паралельні опорні поверхні, нерівність яких не 

перебільшує 0, 025 мм. Опорні поверхні повинні бути загортованими 

відповідно до ГОСТ 4652-68, п.2.3. 

 3.8 При випробуванні трубчатих зразків на розтягання, стискання або 

кручення конструкція захватів повинна забезпечувати прикладання 

рівномірного зусилля в серединній площині стінки зразка. 

 3.9 Захвати повинні забезпечувати жорстке кріплення зразка в 

затискуючому пристрої. Ковзання зразка. пристроях не допускається. Для 

запобігання ковзанню рекомендується застосовувати абразивні прокладки. 

 3.10 Випробувальна камера повинна забезпечувати сталий 

температурно-вологий режим випробувань. Об’єм камери повинен бути 

достатнім для розміщення випробувального зразка із затискуючими 

пристроями і повинен забезпечувати вільний доступ до вимірювальних 

пристроїв. Камера повинна мати вікно, виготовленого із прозорого 

термостійкого матеріалу для візуального спостереження за зразком і 

вимірювальними пристроями. 

 Вимірювальний блок складається із вимірювальних пристроїві каналу 

автоматичної реєстрації деформацій. 
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 3.11 Вимірювальні пристрої необхідні для вимірювання повздовжніх і 

поперечних деформацій з точністю 1% від сумарного видовження (стискання 

чи зсуву) зразка. 

 3.12  Вимірювальні пристрої не повинні залишати на зразку дефектів. 

Конструкція цих пристроїв з їх кріпленням не повинна спричиняти в зразку 

додаткових деформацій.  

 3.13 Для автоматизованого вимірювання деформацій величиною до 

1,5 % можуть використовуватися тензометри з максимальним видовженням 

до 2…5%. При вимірюванні деформацій до 10 % можна використовувати 

електромеханічні тензометри.  

 3.14 Тензометри до зразка приклеюють клеєвою речовиною, яка 

виключає «повзучість датчика» і забезпечує сумісне деформування 

тензометра і зразка при випробуваннях. 

 3.15 Канал автоматичної реєстрації деформацій повинен містить в собі 

тензометричну установку і комплект потенціометрів, які забезпечують запис 

деформацій у цифровому або графічному вигляді. 

 3.16 Похибка тензометричної установки не повинна перевищувати 1% 

діапазону вимірювань.  

 3.17 Канал автоматичної реєстрації деформацій записує показання не 

менш 6…9 датчиків. 

 3.18 Паралельно з автоматичною реєстрацією, деформації вимірюють 

через заданні проміжки часу за допомогою контактних вимірювальних 

приладів або безконтактних оптичних пристроїв, творених на принципі 

катетометра. 

 Прилади для вимірювання деформацій повинні відповідати вимогам 

ГОСТ 1126263 та ГОСТ 9550-71. Можна також використовувати індикатор 

годинникового типу. 
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 3.20 Канал автоматичної підтримки заданої температури у 

випробувальній камері містить комплект термопар, пристрій автоматичного 

регулювання температури і напівпровідникові батареї. Термопари повинні 

забезпечувати термо-ЕРС, достатню для вимірювання і рєстрації температури 

в камері з точністю ±5ºС. 

 3.21 Пристрій автоматичного регулювання температури містить в 

регулюючу термопару (або контактний термометр), терморегулятор і 

автоматичний потенціометр з графічним або цифровим записом реєструючих 

даних. 

 3.22 Напівпровідникові термобатареї, які використовуються в якості 

теплоджерела, і охолоджувач повинні забезпечувати в інтервалі 0…60ºС 

стабільну температуру в камері з точністю ±1ºС. 

 3.23 Для візуального контролю температури в камері можна 

використовувати технічний ртутний термометр. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗРАЗКІВ 

 4.1 Рекомендації поширюються на жорсткі полімерні матеріали з 

граничною відносною величиною в’язкопружних деформацій не більше 10%.  

 4.2 Геометричну форму і розміри випробувальних зразків вибирають в 

залежності від досліджувального матеріалу і способу навантаження. 

 При випробуваннях на одновісне розтягування використовують зразки 

ГОСТ 11262-68. 

 При випробуваннях на одновісне стискання використовують зразки у 

вигляді циліндра, паралепіпіда з квадратною або прямокутною основою і 

трубки за ГОСТ 4651-68. Для армованих пластиків відношення висоти H до 

меншого розміру поперечного перерізу а повинно дорівнювати 3 – 4. 



112 

  4.3 Розміри зразків вибирають із урахуванням розмірів робочої частини 

і впливу крайових ефектів, що виникають при передачі зусиль затискуючими 

пристроями. 

 4.4 Розміри робочої частини зразка вибирають із урахуванням 

наступних вимог: 

 а) однорідний напружений стан в робочій частині; 

 б) вимірювальні величини не повинні залежати від розмірів прерізу; 

 в) на робочій частині забезпечується надійне розташування і кріплення 

вимірювальних інструментів; 

 г) довжина вимірювальної бази не повинна перевищувати 5/6 довжини 

робочої частини зразка.  

  4.5 Спосіб виготовлення зразків вибирають в залежності від способу 

виготовлення деталей з яких вирізають зразки. 

 4.6 Остаточну форму і розміри зразка забезпечують механічною 

обробкою. При всіх видах механічної обробки повинні бути передбачені 

заходи, які запобігають структурним змінам в матеріалі. На поверхні зразків 

недопустимі позначки гострими предметами. 

 4.7 При механічній обробці рекомендується жорстке закріплення 

заготовки, що обробляється та інструменту, а також відсутність закріплень на 

поверхнях, які ріжуться.  Охолодження зразків необхідно виконувати хімічно 

нейтральним до відповідної пластмаси і пластифікуючими її рідинами.   

 4.8 Проводячи розмітку зразків на заготовках і деталях, необхідно 

відступити від краю і враховувати припуск на механічну обробку зразків 

(3…4 мм). 

 4.9 Зразки виготовляються із партії матеріалу одного випуску. При 

виборі заготовок і деталей при виготовлені зразків необхідно суворо 

дотримуватись подібності технології виготовлення заготовок і передісторії 

зберігання, витримки та кондиціювання зразків.   
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 4.10 При розмітці зразки маркують, не порушуючи структури 

поверхневих шарів матеріалу. При маркуванні наносять номер партії 

заготовок, порядковий номер зразка. 

 Зразки повинні мати гладку, рівну поверхню без здуття, відколів, 

тріщин, раковин та ін.   

 4.11 Загальну кількість зразків розраховують, виходячи із задач 

налічуваних досліджень і бажаної точності результатів випробувань. При 

розрахунку загальної кількості зразків необхідно враховувати, що кожен 

окремий дослід повинен бути повторним не менш 3 зразків. 

 4.12 Для проведення серії експрес-дослідів одного типу матеріалу 

заготовку напівфабрикатів, виробів і зразків необхідно проводити 

безперервно.   

 4.13 Якщо при заготовлюванні всієї партії зразків неможна виготовити 

зразки з однаковими розмірами, необхідно дотримуватись умов геометричної 

подібності зразків.  

 4.14 При визначенні мінімального проміжку часу між виготовленням і 

випробуванням зразків керуються вимогами ГОСТ 9550 – 71. 

 4.15 Після виготовлення зразки піддають тепловому і вологому 

кондиціонуванню,  режим якого встановлюється у відповідності до 

ГОСТ 12423–66. 

 4.16 Після кондиціювання зразки перевіряють ультра-звуковими 

методами – визначають швидкість поширення повздовжніх хвиль і 

коефіцієнт затухання ультразвуку. Результати вимірювань осереднюють і 

обчислюють середнє квадратичне відхилення: 

𝑆𝑥 = √
(𝑥1−�̅�)

2

𝑛−1
, 
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 де х1 – швидкість ультразвуку (сі) або коефіцієнт затухання (αі) для 

окремих зразків; хср – середнє значення цих величин відповідно; n – кількість 

зразків. 

 Відносне відхилення для і-го значення х розраховують за формулою: 

𝑟𝑠 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝑆𝑥√
𝑛 − 1
𝑛

 

якщо для рівня значимості (1 – Р) = 0,55 і числа ступенів вільності f= n-2 

абсолютне значення   ri >  rmax (rmin), де  rmax – протабульовані значення  r 

розподілу, то цій зразок із подальших випробувань вилучають. Після 

вилучення дефектних зразків, розрахунок повторюють. 

 4.17 Відібрані зразки зберігають у затемнених приміщеннях із 

забезпеченням заданого температуро -вологістного режиму з точністю ±2°С 

для температури і  ±5% для відносної вологості повітря.  

 4.18 При випробуваннях на повзучість необхідно суворо 

дотримуватись фізичної подібності за температурно-вологісними умовами. 

 Заздалегідь  встановлюють стандартну «базову» вологість матеріалу 

W0, яка повинна бути меншою або дорівнювати вологості кондиціювання 

зразків, для чого зразки витримують у термостаті при температурі 50 °С до 

встановлення рівноважного стану за вологістю базове значення вологості 

визначають за формулою  

 

𝑊0 =
𝑃1−𝑃0

𝑃0
100%, 

 

 де Р1 – вага кондиційованого зразка, Р0 – вага зразка при встановленні 

рівноважного стану вологості. Зважування виконується з точністю 0, 001 г. 

Кондиційований за вологісним станом зразок кладуть до випробувальної 
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камери встановлюють захвати і витримують в ненавантаженому стані при 

заданій температурі випробувань протягом 30–50 хвилин.         
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ДОДАТОК Б. 

Методика прогнозування довготривалої міцності 

термопластичних полімерних матеріалів 
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1. ОБ'ЄКТ І МЕТА ВИПРОБУВАНЬ 

 

1.1. Згідно з методикою випробуванням підлягає термопластичний 

полімерний матеріал, що використовується для підводних технічних засобів.  

 

1.2. Метою випробувань є визначення параметрів а, В, d, і q, що 

входять до залежності, що визначає довговічність полімерного матеріалу при 

зовнішньому навантаженні в умовах сталої температури зовнішнього 

середовища. 











T

q
d

T

B
ap , 

де Т – абсолютна температура, σ – рівень напружень. 

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Довготривала міцність – час до руйнування зразка при заданих рівнях 

навантаження і температурі. 

Напруження – величина внутрішньої сили, що припадає на одиницю 

площі поперечного перерізу і виникає в результаті прикладання навантажень, 

або внаслідок зміни температурного режиму. 

 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

3.1. Випробування проводяться на базі устаткування лабораторії 

кафедри проектування і виробництва конструкцій із композиційних 

матеріалів Національного університету кораблебудування. 
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3.2. На період випробувань потрібні наступні матеріально-технічні і 

метрологічні засоби: 

3.2.1. Штангенциркуль ШЦ – III, ГОСТ 7164 – 78. 

3.2.2. Ваги ВЛ0 – 1,  ГОСТ 7327 – 76. 

3.2.3. Прес FP 10 (10 кН) 

3.2.4. Термоелектричні перетворювачі  ТХК (0 – 300°С) 

 

3.3. Теоретичні відомості. 

 

Залежність довготривалої міцності більшості твердих тіл 

підпорядковується закону С.М. Журкова 








 


kT

u
p

0
0 exp                                                           (1) 

Для змінних у часі напружень залучається принцип лінійного 

підсумовування Бейлі 

  
1

0

0






t

dt
                                                             (2) 

Рівняння (1) може бути записано у вигляді 

  )(exp)( ttAp                                                      (3) 

де величини А(t) і α(t) пов’язані з (1) залежностями  
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Залежності (4) і (5) можна представити у вигляді 

T

B
atA )(ln                                                                  (6) 

T

C
T  )(                                                                   (7) 
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де  0ln a , 
k

u
B 0 , 

k
C


                                                                                       (8) 

Така заміна є зручною тому, що дозволяє визначити а, B і С, 

застосовуючи простий графоаналітичний метод. 

В системі координат  
T

A 1ln ,  
T

1  залежності (6) і (7) для реологічно 

простих тіл мають вигляд прямих. 

Структурний параметр γ є функцією температури, у зв’язку з чим 

залежність (7) запишеться у вигляді 

 
T

q
dT                                                           (9) 

Де d і q пов’язані з рівнянням (1) залежністю 

k
qdT


                                                          (10) 

Тобто рівняння довговічності приймає вигляд 
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Параметри залежності (11) визначаються за результатами випробувань, 

сутність яких в тому, що декілька партій зразків навантажуються різними 

рівнями напружень і витримуються до руйнування 

 

 

4. ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ І 

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ 

 

Випробувальне устаткування і вимірювальна апаратура повинні 

містити систему навантаження, вимірювальний блок і канал регулювання 

температури. (рис. 1). 
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4.1. Система навантаження (СН) складається із навантажувального 

механізму, захватів для закріплення зразка і випробувальної камери.. 

Навантажувальний механізм повинен забезпечувати швидке, плавне і 

відтворююче прикладання навантаження із заданою швидкістю переміщення 

захватів. 

4.2. Максимальна величина робочого навантаження механізму 

повинна забезпечувати статичні напруження в зразку величиною не менше 

1,5 границі міцності. 

4.3. Швидкість руху активних захватів повинна забезпечувати 

зростання швидкості напружень на зразках не менше 2 порядків. 

4.4. Система навантаження повинна включати демпферний пристрій 

для запобігання виникнення коливань на навантажувальному механізмі а 

зразку за рахунок зовнішніх джерел і гасіння ударної хвилі при руйнуванні 

зразка. 

4.5. Захвати повинні забезпечувати співосьове з повздовжньою віссю 

зразка прикладання навантаження, а їх конструкція – центрування зразка до 

прикладання навантаження. 
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4.6. При випробуваннях на стискання захвати повинні мати 

реверсивні пристрої, що забезпечують співосьове зі зразком прикладання 

стискаючого навантаження. Тангенс кута відхилення напряму дії 

навантаження від повздовжньої осі зразка не повинен перевищувати 0,004. 

Стискаюче навантаження прикладається через пласкі паралельні опорні 

поверхні, нерівність яких не перевищує 0,025 мм. Опорні плити повинні бути 

загартованими. 

4.7. При випробуванні трубчатих зразків на розтягнення-стискання, 

або крутіння, конструкція захватів повинна забезпечувати прикладання 

рівномірного зусилля в серединній площині стінки зразка.  

4.8. Захвати повинні забезпечувати жорстке кріплення зразка в 

затискаючому пристрої. Прослизання зразка в затискаючих пристроях не 

допускається. Для запобігання прослизанню рекомендується 

використовувати абразивні прокладки. 

пристрій реєстрації 

температури 

блок вимірювання 

температури 

з р а з о к  

блок регулювання 

температури 

блок контролю 

температури 

блок контролю 

навантаження 

система 

навантаження 

блок вимірювання 

часу 

блок регулювання 

навантаження 

блок реєстрації 

навантаження 

температури 
Рисунок 1 – Блок-схема пристрою для визначення тривалої 

міцності матеріалів та з’єднань 
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4.9. Випробувальна камера повинна забезпечувати сталий 

температуро-вологісний режим випробувань. Об’єм камери повинен бути 

достатнім для розміщення випробувального зразка разом із затискаючим 

пристроєм. Камера повинна мати вікно із прозорого термостійкого матеріалу 

для візуального спостереження за зразком і вимірювальним пристроєм. 

Вимірювальний блок складається із вимірювального пристрою і каналу 

автоматичної реєстрації величин, за якими ведеться спостереження. 

4.10. Вимірювальні пристрої слугують для вимірювання величин, що 

спостерігаються, з точністю 1 % від вимірювальної величини. 

4.11. Вимірювальні пристрої не повинні залишати на зразку надрізів і 

дефектів. Їх конструкція і кріплення здійснюється таким чином, щоб не 

створювати у зразках додаткові деформації. 

4.12. Канал автоматичного підтримання температури у випробувальній 

камері має комплект термопар для автоматичного регулювання температури. 

Термопари повинні забезпечувати термо-ЕДС, достатню для вимірювання і 

реєстрації температури в камері з точністю ±0,5°С. 

4.13. Пристрій автоматичного регулювання температури має 

регулюючу термопару, або контактний термометр, терморезістор і 

автоматичний потенціометр із графічним і цифровим записом регульованих 

величин. 

4.14. Термобатареї, що використовуються в якості теплового джерела і 

охолоджувача, повинні забезпечувати в інтервалі (-40 − +100)°С стабільну 

температуру в камері з точністю ±1°С. 

4.14.1. Якщо мінімальне значення температури випробувань 

нижче −10°С, в якості охолоджувача використовують сосуди Дьюара з 

автоматичним регулятором. 
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4.14.2. Якщо максимальне значення температури випробувань 

перевищує 60°С, то в якості теплоджерела можуть використовуватись 

електронагрівачі з примусовою циркуляцією повітря. 

4.15. Для візуального контролю температури в камері може бути 

використаний ртутний термометр. 

4.16. Мінімальне і максимальне значення температури випробувань 

(Тmin і Тmax) встановлюється згідно технічних умов на матеріал. 

4.17. Максимальні значення температури випробувань Тmax при 

відсутності вказівок в технічних умовах на матеріал, або стандартах, 

приймаються рівними (Тдест, Тпл, Тт) + 50°С, де Тдест, Тпл, Тт – температури, 

відповідно, хімічного розкладання (деструкції), плавлення і текучості 

матеріалу. 

 

 

 

5. ЗРАЗКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 

 

5.1. Геометрична форма і розміри зразків вибираються в залежності 

від матеріалу і способу навантаження. Зразки виготовляються у відповідності 

до вимог стандартів на випробування. 

5.2. При досліджуванні з’єднань зразки виготовляються у 

відповідності до технічних умов на виготовлення макетів і зразків.  

5.3. Зразки виготовляються з партії матеріалу одного випуску. При 

відборі заготівок та деталей для виготовлення зразків повинно строго 

виконуватись технологія і режими виготовлення зразків, передісторії 

зберігання і кондиціювання зразків. 
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5.4. Зразки маркують. При маркуванні наноситься номер партії 

заготовок і порядковий номер зразка. Зразки, що виготовленні, ретельно 

контролюються візуально і геометрично. 

5.5. Загальна кількість зразків для випробувань, виходить із задачі 

досліджень та бажаної точності випробувань. При розрахунку загальної 

кількості зразків, необхідно враховувати, що кожен окремий дослід повинен 

бути про дубльований не менше 5 разів. 

5.6. Для виконання серії експрес-випробувань одного типу заготівок 

напівфабрикатів, виробів і зразків необхідно проводити в один прийом без 

перерви. 

5.7. Після виготовлення зразків їх випробування проводяться не 

менше, ніж через тиждень, але не більше, ніж через два тижня після 

виготовлення. 

5.8. Перед випробування зразки підлягають кондиціюванню, режим 

якого відповідає [2]. 

 

6. ОБ'ЄМ ВИПРОБУВАНЬ 

 

6.1. Склад випробувань 

 

6.1.1. До початку випробувань відповідальний виконавець перевіряє: 

 наявність зразків, устаткування і документів (бланків протоколів 

випробувань та актів дослідницьких випробувань); 

 готовність устаткування; 

 можливість виконання вимог техніки безпеки; 
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 за результатами перевірки складається акт готовності до 

випробувань. 

6.1.2. В процесі випробувань зразки термопластичного матеріалу 

піддаються наступним перевіркам: 

 вимірюється діаметр зразка; 

 візуально перевіряється наявність дефектів в зразках (наявність 

внутрішніх включень, сколів), зразки повинні бути прозорими; 

6.1.3. Перевірки і випробування проводяться за нормальних умов; 

 температура навколишнього повітря – (293   5) °С; 

 відносна вологість – (65  5) %; 

 атмосферний тиск − (84 – 107) кПа. 

6.1.4. Після завершення випробувань комісія проводить ревізію і 

контрольну перевірку зразка; 

6.1.5. Після закінчення випробувань комісія складає акт дослідницьких 

випробувань. 

 

7. ЕКСПРЕСС-МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ДОВГОТРИВАЛОЇ 

МІЦНОСТІ 

 

7.1. Послідовність виконання експерименту і фіксування отриманих 

даних 

 

7.1.1. Зразки навантажуються в режимі сталої швидкості зростання 

напружень w при незмінній температурі Т. 

7.1.2. Закон навантаження має вигляд 

wt ,                                                                 (12) 
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де t – час зростання напружень. 

7.1.3. Критерій Бейлі, що дозволяє розрахувати час до руйнування 

зразка, має вигляд 

 





p

wtA

dt

kk0

1
exp

 

k – індекс температури. 

Після інтегрування отримано вираз  

  1exp  pkkk wwA                                                    (13) 

Для двох різних швидкостей навантаження wi і wj  отримано систему рівнянь 

 
  









1exp

1exp

pjjkjkk

piikikk

wwA

wwA
,                                                 (14) 

де Аk і αk – коефіцієнти, отримані при однаковій температурі, але при різних 

швидкостях зростання напружень.  

7.1.4. Параметри а, В, α і q з рівняння (11) мають два значення, які 

відповідають скловидному і високоеластичному станам. 

7.1.5. Партію зразків поділяються на N груп з однаковою кількістю 

зразків у кожній групі. N відповідає кількості швидкостей зростання 

напружень. Останні повинні відрізнятись не менше ніж на два порядки. 

7.1.6. Кожна група випробовується до руйнування при заданих 

швидкостях зростання напружень. 

7.1.7. Групи поділяються на М підгруп, кількість яких відповідає 

температурам випробувань Т. Таких температур відповідно повинно бути не 

менше трьох в області скловидного та високоеластичного станів. Кількість 

зразків в кожній підгрупі − не менше 6 штук. 

7.1.8. Для кожної підгрупи зразків дані випробувань заносяться в 

таблицю 1. Таблиця заповнюється для кожної і-тої швидкості навантаження 
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та k-ї температури. Всього повинно бути N×М таблиць з результатами 

вимірювань. 

 

Таблиця 1 – Результати випробувань зразків в режимі сталої швидкості 

зростання напружень при сталій температурі 
Вихідні величини і 

результати дослідів 

№ зразка за порядком (j) при Тk = ….°С, wi = …Па/с 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 Зразок 6 

Площа перерізу 

зразка F, мм2 (або 

полярний момент 

опору W, мм3) 

      

Нормальні (або 

дотичні) напруження 

руйнування σв (τв), 

МПа 

      

Час до руйнування 

tр, хв 

      

Середнє значення руйнівного 

напруження 
j

вjв
6

1
, або  

j

в jв
6

1
 

 

Середня квадратична похибка 
 2

5

1
ввjS  або  2

5

1
ввjS   

 

Коефіцієнт варіації 

в

S
v


 , або 

в

S
v


  

 

Середній час до руйнування  
j

jpikpik tt
6

1
 

 

 

7.1.9. Оброблені за допомогою таблиці 1 дані зводяться у таблицю 2. 

Ця таблиця представлена для однієї швидкості навантаження wi. Таких 

таблиць повинно бути N (за кількістю швидкостей навантаження). 

 

Таблиця 2 – Результати обробки дослідних даних для швидкості 

навантаження w1 
Середня швидкість зростання напружень по 

k-й групі зразків 


M

iki w
M

w
1

 
wі wі+1 

Середній час до руйнування зразка, pikt , хв tpі1 tpі2 ... tpі6  

Температура Tk, °С, k = 1, 2,…      

Середнє значення границі міцності за всіма 

зразками, МПа 

     

 

7.2. Методика визначення параметрів рівняння довготривалої міцності 
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7.2.1. За експериментальними даними (таблиць 2) визначаються 

параметри а, В, α і q для скловидного і високоеластичного станів матеріалу. 

Для цього вирішується система рівнянь (14). 

7.2.2. В результаті вирішення цих систем рівнянь для кожної 

температури будуть отримані по 6 значень параметрів Аk і αk, які 

позначаються .,...,,;,...,, VI

k

II

k

I

k

VI

k

II

k

I

k AAA   

7.2.3. Знаходяться середні значення вказаних параметрів 

 

 VI

k

V

k

IV

k

III

k

II

k

I

kcepk

VI

k

V

k

IV

k

III

k

II

k

I

kcepk AAAAAAA





6

1

;
6

1

_

_

.                                            (15) 

7.2.4. Оскільки Тk. має М значень, то необхідно виконати викладену 

вище операцію М разів, в результаті чого будуть знайдені М значень 

параметрів Аk_сер і αk_сер для М температур, тобто А1сер, …, Аkсер і α1сер, …, αkсер. 

7.2.5. Ці значення відкладають на графіках в координатах ;
1

ln _ 








T
A cepk  

1 

 

2 

1 2 

Рисунок 2 − Визначення коефіцієнтів рівнянь довговічності для скловидного та 

високоеластичного станів полімеру 
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T
cepk

1
ln _  (рис. 2).  За експериментальними даними проводяться прямі лінії, 

за допомогою яких визначаються параметри ас, Вс, αс і qс та ае, Ве, αе і qе. 

Відрізок на осі ординат (рис.2), який відсікається прямою 1, це ас, а кутовий 

параметр цієї прямої – Вс. Аналогічно по прямій 2 визначається ае і Ве. 

Значення параметрів αс і qс та αе і qе визначається по графіку на рис.3. 

7.2.6. Отримані значення параметрів, підставлені у рівняння (11), 

дозволяють отримати залежність довготривалої міцності від рівня напружень 

і температури для полімеру в скловидному та високоеластичному станах. 

7.2.7. За отриманими залежностями будують графіки довготривалої 

міцності з’єднань при різних температурах. 

7.2.8. Отримані залежності зіставляються з результатами тривалого 

контрольного експерименту. 

7.2.9. Вимоги до випробувального устаткування, вимірювальної 

апаратури та зразків залишаються такими ж, як і раніше (пункт 5). 

7.2.10. Контрольний експеримент проводиться при сталих базових 

значеннях температури, вологості і статичного напруження. 

7.2.11. Мінімальна тривалість контрольного досліду регламентується 

Замовником. 
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1. ОБ'ЄКТ І МЕТА ВИПРОБУВАНЬ 

 

1.1. Згідно з методикою випробуванням підлягає світлопрозорий 

елемент ілюмінатора, що використовується для підводних технічних засобів.  

 

1.2. Метою випробувань є фіксування останнього в процесі 

навантаження, прогноз величини, що фіксується, і часу досягнення нею 

критичного значення при довготривалій дії робочого гідростатичного 

тиску. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

2.1.Випробування проводяться на базі устаткування лабораторії 

кафедри проектування і виробництва конструкцій із композиційних 

матеріалів Національного університету кораблебудування. 

 

2.2.Обґрунтування методу 

 

При експлуатації світлопрозорих елементів (СЕ) у складі конструкції 

глибоководних ілюмінаторів основними фізичними характеристиками, що 

визначаються експериментально, можуть слугувати руйнівний тиск, 

переміщення в обоймі або деформації СЕ у характерних точках в процесі 

експлуатації і їх гранична величина, час до руйнування СЕ або час 

досягнення граничної (критичної) деформації (переміщень) при заданому 

рівні навантаження гідростатичним тиском. 

Методика прогнозу побудована на принципі баро-часової аналогії и 

зводиться до наступного 
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Механічні властивості термопластів типові для широкого класу 

полімерних матеріалів і якісно характеризуються суттєвою нелінійністю 

властивостей від часових параметрів навантаження, температури і 

напруженого стану. Кількісний опис властивостей подібних матеріалів за 

допомогою класичних теорій в’язкопружності, як правило, не є точним, 

особливо для складних часових режимів навантаження з відрізками 

розвантаження і повторного  навантаження. 

Питання прогнозування – не є новим. Відомі методи, що базуються на 

математичному моделюванні процесів деформування та руйнування, що 

вивчають протягом визначеного відрізку часу з наступною екстраполяцією на 

заданий строк передбачення. Суттєвою трудністю таких методів є вибір 

найбільш оптимальної моделі, яка дозволяє урахувати характер 

деформування або руйнування в початковий період навантаження і кількісно 

точно описати цей характер на час передбачення, що перевищує час дослідів 

на декілька порядків. 

При використанні метода аналогій задача прогнозування для даних 

значень температури, напружень, вібраційних параметрів і вологості 

матеріалу зводиться до пошуку на основі попереднього експерименту, 

відповідних масштабо-часових функцій, при введенні яких деформаційні 

характеристики матеріалу стають інваріантними відносно зміни відповідного 

фактору. Отримані дані дозволять у подальшому вирішити дві задачі.  

По-перше, змінюючи фактори, які прискорюють релаксаційні процеси, 

і проводячи короткочасний експеримент в жорстких (у порівнянні з 

експлуатаційними) умовах, можна побудувати узагальнені криві, що 

моделюють довготривалу деформативність для визначених умов 

випробувань. 
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По-друге, маючи масштабні функції зсуву і узагальнені криві, можна 

вирішити зворотну задачу – передбачити поведінку матеріалу в умовах, що 

найбільше підходять до експлуатаційних. 

Довговічність будь-яких твердих матеріалів, що піддаються дії 

механічних напружень при різних температурах, можливо прогнозувати на 

основі кінетичної концепції міцності і її основних рівнянь 








 


kT

u
p

0
0 exp                                                    (1) 

  exp00 A                                                      (3) 

де τ – довговічність, k – стала Больцмана, Т – абсолютна температура, А0, τ0, 

u0, γ і α – деякі коефіцієнти. 

Співвідношення мають якісний характер, але вже з них видно, що зміна 

напружень приводить до зміни всього набору часів релаксації, тобто до 

відповідного зміщення кривих деформативності вздовж шкали часу. 

Якщо при цьому всі часи змінюватимуться на одну і ту ж величину із 

зростанням напружень, то всі криві податливості будуть зміщуватись вздовж 

логарифмічної шкали часу без порушень їх паралельності. 

В якості функції, що задається, приймається величина гідростатичного 

тиску, а в якості функції відклику – питома податливість. 

Тоді функція зсуву ln aq визначатиметься залежністю 

 
 02

01ln
qqB

qqB
aq




  

де В1 і В2 – емпіричні коефіцієнти; q0 – базовий рівень навантаження. 

 

3. ВИМОГИ ДО ВИПРОБУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ І 

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТІРИ 
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Випробувальне устаткування і вимірювальна апаратура повинні 

містити систему навантаження і вимірювальний блок (рис. 1). 

3.1. Система навантаження (СН) складається із навантажувального 

механізму (насосна станція УНГР-2000), пристрою для випробування СЕ, 

блоку управління і випробувальної камери високого тиску.  

Навантажувальний механізм повинен забезпечувати швидке, плавне і 

відтворююче прикладання навантаження з похибкою, що не перевищує 1 % 

від заданої величини. 

3.2. Максимальна величина робочого тиску навантажувального 

механізму повинна забезпечувати тиск в випробувальній камері величиною 

не менше 0,7 від короткочасного руйнівного тиску. 

3.3. Швидкість прикладання навантаження стала для всієї серії 

випробувань. 

3.4. Пристрій для випробувань повинен забезпечувати надійне 

кріплення СЕ і герметичність при тривалому прикладанні навантаження 

(рис.2). 

Камера високого тиску 

Електро- 

контактний 

манометр 

Блок управління 

Насосна 

 станція 

Рисунок 1 – Комплекс обладнання для гідростатичних 

випробувань ілюмінаторів 
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3.5. Випробувальна камера повинна забезпечувати сталий 

температурний режим випробувань. Об’єм камери повинен бути достатнім 

для розміщення випробувального зразка з пристроєм для випробувань і 

забезпечувати вільний доступ до випробувальних пристроїв, що 

встановлюються зі сторони, вільної від дії гідростатичного тиску. 

3.6. Вимірювальні пристрої слугують для визначення переміщень 

(деформацій) СЕ у характерних точках і повинні забезпечувати вимірювання 

з точністю 1 % від  величини, що вимірюється.  

3.7. Вимірювальні пристрої не повинні залишати на зразку надрізів і 

дефектів. Їх конструкція і кріплення здійснюється таким чином, щоб не 

створювати у зразках додаткові деформації.  

3.8. Вимірювальний блок складається із вимірювальних пристроїв і 

каналу автоматичної реєстрації. Останній повинен забезпечувати запас 

вимірювальної величини у цифровому або графічному вигляді. 

Рисунок 2 – Пристрій для випробувань СЕ ілюмінаторів:  

1 – СЕ; 2 – притискуюча кришка; 3 – болт; 4 – корпус;  

5, 6 – ущільнюючі кільця; 7 – посадочне місце 



 139 

3.9. Пристрій автоматичного підтримання гідростатичного тиску 

складається з електроконтактного манометра, який пов'язаний зворотнім 

зв’язком з пультом управління і навантажувальним пристроєм. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗРАЗКІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ 

 

4.1.  Геометрична форма і розміри зразків вказуються в 

рекомендаціях з проектування світлопрозорих ілюмінаторів. 

4.2. Зразки виготовляються з партії матеріалу одного випуску. При 

відборі заготівок та деталей для виготовлення зразків повинно строго 

виконуватись технологія і режими виготовлення зразків, передісторії 

зберігання і кондиціювання зразків. 

4.3. При розмітці зразки маркуються без порушення поверхневого 

шару матеріалу. Наноситься номер партії заготівок та номер зразків за 

порядком. 

4.4. Загальна кількість зразків для випробувань розраховується, 

виходячи із задачі досліджень та бажаної точності випробувань.  

При розрахунку загальної кількості зразків, необхідно враховувати, що 

кожен окремий дослід повинен бути про дубльований не менше 3 разів. 

4.5. Після виготовлення зразки піддаються тепловому і вологістному 

кондиціонуванню, режим якого визначається [1Ї 

Рисунок 3 – Електричний датчик переміщень:  

1 – реохорда; 2 – повзун; 3 – корпус; 4 – ось; 5, – пружина; 6 – поверхня СЕ  



 140 

 

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ  

 

Перед проведенням основних випробувань проводяться попередні 

досліди для встановлення діапазону зміни тиску.  Визначається гранична 

величина тиску, що призводить до руйнування СЕ і відповідно до нього 

переміщення (деформації) останнього в характерних точках. Швидкість 

навантаження приймається для всієї серії однаковою. 

 

5.1. Зразок встановлюється у пристрій і розміщується в камері 

високого тиску. 

5.2. На розміщеному в камері зразку проводиться установка і 

налагодження вимірювальних пристроїв. 

5.3. Включається для прогрівання електронна апаратура, канали 

автоматизованого запису переміщень (деформацій). 

5.4. Після входження апаратури в режим роботи проводиться 

трикратне короткочасне навантаження і розвантаження зразка (тренування) 

гідростатичним тиском при навантаженні 5 % від короткочасної границі 

міцності матеріалу. 

5.5. Після тренування прилади для вимірювання встановлюються в 

нульове положення і проводиться навантаження зразка до заданої величини 

гідростатичного тиску. 

5.6. Момент повного навантаження приймається за початок 

відрахування (t = 0). 

5.7. Величина статичного навантаження встановлюється в інтервалі 

0,1 – 0,7 від границі короткочасної міцності з приблизною градацією 0,1 від 

останньої. 
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5.8. Довготривалість випробувань для всіх дослідів приймається 

однаковою і не менше 3 – 5 годин. 

5.9. Всі випробування виконуються на зразках-близнюках мінімум 3 

рази і результати обробляються методом дисперсійного налізу. 

5.10. Результати паралельних випробувань величини wn на зразках –

близнюках при однакових значеннях часу відрахування tn для кожного рівня 

навантаження qn групується за двоступеневою схемою і записуються в 

таблицю з визначенням довірчих інтервалів при 5 % рівні значимості. 

5.11. Отримані значення представляються графічно. 

5.12. За згладженими даними будуються ізохорні криві при обраних 

значеннях t. 

 

6. ПОБУДОВА УЗАГАЛЬНЕНИХ КРИВИХ 

 

6.1. Визначається часове переміщення (деформації) 

   
0

wtwtw
n

 , 

де w0 – миттєве переміщення або податливість  
D

q
qI 

0 , D – жорсткість 

зразка. 

Податливість зразка у часі визначається 

   
q

tw
tI

n
n  . 

6.2. Отримані дані зображуються графічно у напівлогарифмічних 

координатах In(ln t0) із вказівкою довірчих інтервалів для In. 

6.3. На графіку вказується базисний період – головний інтервал 

експериментального визначення переміщень (так зване «експериментальне 

вікно»). 
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6.4. Визначається базове значення q0. За це значення може 

прийматись робоча глибина занурення. 

6.5. Аналіз кривих виконується в межах базисного періоду за 

зростаючим значенням базового q, починаючи з q0. 

6.6. Визначається інтервал перекриття 

   
   

3,0
max1max

1minmin 









ii

ii
n qIqI

qIqI
K  

6.7. Для визначення масштабної функції вимірюється відстань по 

горизонталі між кожною парою сусідніх кривих в одиницях прийнятої 

часової шкали, причому вимірювання виконується в декількох точках в 

середин базисного періоду. Мінімальна кількість вимірювань залежить від 

характеру експериментальних кривих. 

6.8. Результати вимірювань горизонтального зсуву Δjln aq між парою 

сусідніх кривих усереднюють. 

6.9. Усередненні значення послідовно підсумовують, розпочинаючи з 

нульового. Результати розрахунків вносяться в таблицю 1. 

6.10. Експериментальні значення зсувів представляються графічно в 

координатах ln aq(q – q0). Масштаби графіку вибираються таким чином, щоб 

кут нахилу кривої до осі абсцис був близьким до 45°. 

6.11. Знайдена залежність апроксимується емпіричною формулою, яка 

повинна точно відображати експериментальні дані і включати, як можна 

менше, число довільних сталих. 

Найбільш зручною є дробно-лінійна функція 

 
 

02

01ln
qqB

qqB
a

q 


  

6.12. Розраховані значення ln aq(q – q0) використовуються для 

побудови узагальнених кривих. Для цього всі експериментальні криві, 
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що розташовані у часовому інтервалі базисного періоду, жорстко 

зсуваються вздовж логарифмічної шкали на відповідне значення 

величини ln aq. 

6.13. Новий зведений час для цих кривих визначиться як 

 
qq

atat lnlnln   

 

 

 

Таблиця 1 – Схема визначення коефіцієнта зсуву 

№ 

з/п 

qn, 

МПа 

q – q0  j Δjln aq е

q
aln  ln aqj 

1 q0 0 1 Δ1ln aq 0 0 

2 q1 q1– q0 
q

е

q
aa lnln

11
  ln aq1 

2 Δ2ln aq 

3 q2 q2 – 

q0 
qq

е

q
aaa lnlnln

212
  ln aq2 

3 Δ3ln aq 

4 q4 q3– q0 
qqq

е

q
aaaa lnlnlnln

3213


 

ln aq3 

… … 

… … … …. …. 
n-1 Δn-1ln aq 

n qn qn– q0 




1

lnln
n

j
qj

е

q
aa  

ln aqn 
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Перелік посилань 
 

1. ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008) «Пластмассы. Условия кондиционирования и 

испытания образцов (проб)». 
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Додаток 

 

 

ПРОТОКОЛ 

натурних випробувань світлопрозорих елементів ілюмінаторів водолазного 

колоколу при циклічному навантаженні гідростатичним тиском 

Устаткування: камера високого тиску (КВД); 

насосна станція Унгро-2000; 

електро-контактний манометр (ЕКМ); 

індикатор переміщень годинного типу; 

блок управління (БУ). 

 

Швидкість навантаження до заданого рівня: 0,6 МПА / сек. 

Час витримки під тиском: 10 сек; 

Температура в КВД: 20 ± 2ºС; 

Дата випробувань: 

Результати випробувань представлені в таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керівник робіт 

 

 

Керівник лабораторії  
 

  

Дата 

випробувань 

Кількість 

циклів 

навантаження 

Осьові 

переміщення 

світлопрозорого 

елемента, мм 

00.00.00 1 

5 

10 

15 

- 

- 

- 

- 

00.00.00 16 

20 

25 

30 

35 

40 

- 

- 

- 

2000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ДОДАТОК Г. 

Протоколи  випробувань органічного скла  на 

повзучість при розтягуванні 
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Протокол 1 

випробувань ПММА на повзучість при розтягуванні 

 

форма зразка – циліндрична. 

Рівень напружень 1.0
0





( 6.8  МПа). 

Таблиця результатів випробувань 

№ 

випробувань 

Час, 

мін 

№ 

зразка 

1 2 3 Середня 

деформація, 

102 Розмір 

зразка 
мм 

0.65

0.10

0 



l

d
 

0.65

1.10

0 



l

d
 

0.65

0.10

0 



l

d
 

Деформація, 102 

1 5  0.040 0.021 0.019  

2 15  0.070 0.035 0.055  

3 45  0.098 0.056 0.062  

4 75  0.112 0.063 0.079  

5 175  0.133 0.077 0.084  

6 2880  0.236 0.140 0.160  

7 7200  0.273 0.154 0.201  

8 17280  0.336 0.196 0.285  
 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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Протокол 2 

випробувань ПММА на повзучість при розтягуванні 

 

форма зразка – циліндрична. 

Рівень напружень 3.0
0





( 5.28  МПа). 

Таблиця результатів випробувань 

№ 

випробувань 

Час, 

мін 

№ 

зразка 

1 2 3 Середня 

деформація, 

102 Розмір 

зразка 
мм 

0.65

0.10

0 



l

d
 

0.65

1.10

0 



l

d
 

0.65

0.10

0 



l

d
 

Деформація, 102 

1 5  0.085 0.069 0.086  

2 15  0.156 0.138 0.156  

3 45  0.241 0.207 0.230  

4 75  0.270 0.234 0.240  

5 115  0.305 0.275 0.264  

6 175  0.334 0.344 0.282  

7 2880  0.575 0.551 0.474  

8 7200  0.660 0.689 0.618  

9 17280  0.743 0.826 0.730  
 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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Протокол 3 

випробувань ПММА на повзучість при розтягуванні 

 

форма зразка – циліндрична. 

Рівень напружень 45.0
0





( 7.38  МПа). 

Таблиця результатів випробувань 

№ 

випробувань 

Час, 

мін 

№ 

зразка 

1 2 3 Середня 

деформація, 

102 Розмір 

зразка 
мм 

0.65

0.10

0 



l

d
 

0.65

1.10

0 



l

d
 

0.65

0.10

0 



l

d
 

Деформація, 102 

1 5  0.18 0.24 0.18  

2 15  0.35 0.35 0.47  

3 60  0.48 0.48 0.50  

4 120  0.62 0.76 0.64  

5 180  0.69 0.83 0.71  

6 300  0.83 0.90 0.78  

7 2880  1.04 1.11 1.06  

8 7200  1.24 1.18 1.14  

9 20160  1.38 1.18 1.28  
 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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Протокол 4 

випробувань ПММА на повзучість при розтягуванні 

 

форма зразка – циліндрична. 

Рівень напружень 55.0
0





( 3.47  МПа). 

Таблиця результатів випробувань 

№ 

випробувань 

Час, 

мін 

№ 

зразка 

1 2 3 Середня 

деформація, 

102 Розмір 

зразка 
мм 

0.65

0.10

0 



l

d
 

0.65

1.10

0 



l

d
 

0.65

0.10

0 



l

d
 

Деформація, 102 

1 5  0.14 0.49 0.33  

2 15  0.42 0.84 0.40  

3 30  0.55 0.98 0.96  

4 60  0.76 1.19 1.05  

5 120  0.96 1.41 1.11  

6 180  1.10 1.55 1.17  

7 240  1.17 1.69 1.37  

8 300  1.24 1.76 1.41  

9 2880  1.92 2.05 1.43  

10 7200  2.40 2.50 1.85  

11 14400  2.60 2.70 2.35  

12 20160  3.02 2.85 2.53  

 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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Протокол  5 

випробувань ПММА на повзучість при розтягуванні 

 

форма зразка – циліндрична. 

Рівень напружень 7.0
0





( 2.60  МПа). 

Таблиця результатів випробувань 

№ 

випробувань 

Час, 

мін 

№ 

зразка 

1 2 3 Середня 

деформація, 

102 Розмір 

зразка 
мм 

0.65

0.10

0 



l

d
 

0.65

1.10

0 



l

d
 

0.65

0.10

0 



l

d
 

Деформація, 102 

1 5  1.32 1.05 0.33  

2 15  1.95 1.40 0.85  

3 30  2.36 1.82 1.31  

4 60  2.92 2.31 1.76  

5 120  3.62 2.94 2.44  

6 180  4.10 3.29 3.02  

7 240  4.66 3.50 3.39  

8 300  4.87 3.64 3.94  
 

 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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ДОДАТОК Д. 

Протоколи випробувань органічного скла на повзучість 

при зсуві 
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Протокол випробувань 1 

випробування органічного скла на повзучість при зсуві 

Форма зразків: трубчасті 

Рівень напружень: τ/τ* = 0,08 (τ = 5 МПа) 

Дата випробувань: 

 

Таблиця 1 – Повзучість оргскла при зсуві  

№ Зразка 1 2 3 Середня 

деформація 

γ∙10-2 
Більший 

діаметр зразка 

D, мм 

29,0 29,05 29,1 

Менший 

діаметр зразка 

d, мм 

26,1 25,95 26,05 

Довжина 

робочої часті 

зразка l0, мм  

60,0 60,0 60,0 

Час, хв             Деформація γ∙10-2 

5 0,010 0,008 0,012 0,010 

30 0,021 0,016 0,022 0,020 

60 0,024 0,022 0,029 0,025 

180 0,028 0,027 0,035 0,030 

300 0,034 0,032 0,039 0,035 

4320 0,049 0,053 0,057 0,053 

14400 0,072 0,080 0,091 0,081 

21600 0,108 0,120 0,135 0,121 

 

 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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Протокол випробувань 2 

випробування органічного скла на повзучість при зсуві 

Форма зразків: трубчасті 

Рівень напружень: τ/τ* = 0,23 (τ = 15 МПа) 

Дата випробувань: 

 

Таблиця 1 – Повзучість оргскла при зсуві  

№ Зразка 1 2 3 Середня 

деформація 

γ∙10-2 
Більший 

діаметр зразка 

D, мм 

29,0 29,05 28,95 

Менший 

діаметр зразка 

d, мм 

26,0 26,0 26,05 

Довжина 

робочої часті 

зразка l0, мм  

60,0 60,0 60,0 

Час, хв             Деформація γ∙10-2 

5 0,100 0,140 0,150 0,130 

30 0,150 0,180 0,180 0,170 

60 0,152 0,185 0,188 0,175 

180 0,160 0,192 0,203 0,185 

300 0,168 0,205 0,212 0,195 

2880 0,199 0,240 0,263 0,234 

10080 0,215 0,265 0,291 0,257 

17280 0,250 0,290 0,312 0,284 

 

 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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Протокол випробувань 3 

випробування органічного скла на повзучість при зсуві 

Форма зразків: трубчасті 

Рівень напружень: τ/τ* = 0,38 (τ = 25 МПа) 

Дата випробувань: 

 

Таблиця 1 – Повзучість оргскла при зсуві  

№ Зразка 1 2 3 Середня 

деформація 

γ∙10-2 
Більший 

діаметр зразка 

D, мм 

29,0 29,05 29,0 

Менший 

діаметр зразка 

d, мм 

26,1 26,0 26,05 

Довжина 

робочої часті 

зразка l0, мм  

60,0 60,0 60,0 

Час, хв             Деформація γ∙10-2 

5 0,280 0,305 0,285 0,290 

30 0,380 0,435 0,445 0,420 

60 0,390 0,440 0,460 0,430 

180 0,395 0,445 0,465 0,435 

300 0,410 0,455 0,485 0,450 

1440 0,425 0,465 0,504 0,468 

8640 0,515 0,560 0,683 0,586 

15840 0,575 0,620 0,725 0,644 

 

 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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Протокол випробувань 4 

випробування органічного скла на повзучість при зсуві 

Форма зразків: трубчасті 

Рівень напружень: τ/τ* = 0,54 (τ = 35 МПа) 

Дата випробувань: 

 

Таблиця 1 – Повзучість оргскла при зсуві  

№ Зразка 1 2 3 Середня 

деформація 

γ∙10-2 
Більший 

діаметр зразка 

D, мм 

29,0 28,95 29,0 

Менший 

діаметр зразка 

d, мм 

26,0 26,05 25,95 

Довжина 

робочої часті 

зразка l0, мм  

60,0 60,0 60,0 

Час, хв             Деформація γ∙10-2 

5 0,420 0,470 0,400 0,430 

30 0,655 0,775 0,640 0,690 

60 0,695 0,805 0,675 0,725 

180 0,705 0,815 0,685 0,735 

300 0,710 0,820 0,690 0,740 

1440 0,730 0,845 0,708 0,761 

8640 0,920 1,008 0,865 0,931 

15840 0,935 1,040 0,881 0,952 

 

 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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ДОДАТОК Ж. 

Циклічні випробування зразків органічного скла при 

розтягуванні і зсуві 
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ПРОТОКОЛ 1 

випробувань органичного скла СТ-1 по визначенню обмеженої границі міцності при 

цикличному навантаженні розтягуючим зусиллям. 

 

Обладнання: Універсальна випробувальна машина FP-1; 

Форма зразків: циліндрична з галтелями  d = 10 мм,   l = 50 мм 

Швидкість навантаження: 0,25 мм/с 

Швидкість зняття тиску: 3МПа/сек. 

Період циклу: 10 с; цикл - пилкоподібний 

Температура зовнішнього середовища: 20±2ºС; 

Дата випробувань: 07.91- 09.91 г. 

 

Результати випробувань представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця  1 – Результати циклічних випробувань циліндричних зразків оргскла 

Серія 
Номер 

зразків 

Напруження 

у зразку, 

МПа 

Кількість 

циклів до 

руйнування 

Серія 
Номер 

зразків 

Напруження 

у зразку, 

МПа 

Кількість 

циклів до 

руйнування 

1 

1 82,0 1 

4 

1 40,0 13000 

2 79,0 1 2 40,0 30037 

3 78,5 1 3 40,0 20058 

4 76,0 1 4 40,0 21100 

5 78,2 1 5 40,0 24300 

2 

1 56,0 31 

5 

1 35,5 109000 

2 56,0 26 2 35,5 165000 

3 56,0 34 3 35,5 126000 

4 56,0 28 4 35,5 145000 

5 56,0 33    

3 

1 44,0 1248     

2 44,0 1253     

3 44,0 1610     

4 44,0 1105     

5 44,0 2050     

  

Виконавець                                                 Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією                         Копійка С.В. 
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ПРОТОКОЛ 2 

випробувань органичного скла СТ-1 по визначенню обмеженої границі міцності при 

цикличному навантаженні зсувним зусиллям. 

 

Обладнання: стенд для випробувань на крутіння МК - 1; 

Форма зразків: циліндрична з галтелями  d = 26 мм, D  = 30 мм   l = 60 мм 

 

Швидкість навантаження: 0,26 мм/с 

Швидкість зняття тиску: 3МПа/сек. 

Період циклу: 10 с; цикл - пилкоподібний 

Температура зовнішнього середовища: 20±2ºС; 

Дата випробувань: 07.91- 09.91 г. 

 

Результати випробувань представлені у таблиці 1. 

 

Таблиця  1 – Результати циклічних випробувань циліндричних зразків оргскла 

Серія 
Номер 

зразків 

Напруження 

у зразку, 

МПа 

Кількість 

циклів до 

руйнування 

Серія 
Номер 

зразків 

Напруження 

у зразку, 

МПа 

Кількість 

циклів до 

руйнування 

1 

1 80,0 1 

4 

1 40,0 10000 

2 79,0 1 2 40,0 12590 

3 78,5 1 3 40,0 15850 

4 76,0 1 4 40,0 1990 

5 73,4 1 5 40,0 25120 

2 

1 56,0 16 

5 

1 35,5 100000 

2 56,0 20 2 35,5 112200 

3 56,0 25 3 35,5 141250 

4 56,0 32 4 35,5 158490 

5 56,0 40 5 35,5 199520 

3 

1 42 1000     

2 42 2000     

3 42 1600     

4 42 1260     

5 42 2000     

 

Виконавець 

 

Кочанов В.Ю 

Завідуючий лабораторією Копійка С.В. 
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ДОДАТОК З. 

Протоколи випробувань ілюмінаторів при тривалому навантаженні 

гідростатичним тиском 
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ПРОТОКОЛ 1 

натурных испытаний светопрозрачных элементов иллюминаторов водолазного 

колокола при циклическом нагружении гидростатическим давлением 80 МПа. 

 

Оборудование:  

 камера высокого давления (КВД); 

 насосная станция УНГР-2000; 

 электро-контактный манометр (ЭКМ); 

 индикатор перемещений часового типа; 

 блок управления (БУ); 

  

Скорость нагружения до заданного уровня: 0,6 МПА/сек. 

Скорость сброса давления : 3МПа/сек. 

Время выдержки под давлением: 10 сек; 

Температура в КВД: 20±2ºС; 

Дата испытаний: 12.08.91-24.08.91 г. 

 

Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Час витримки 

під тиском 

τ, хв. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

Час витримки 

під тиском 

τ, хв. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

1 0 4,69 20 3,00 6,70 

2 0,67 5,01 30 3,40 7,25 

3 1,10 5,18 45 3,80 8,20 

4 1,39 5,41 60 4,09 8,48 

5 1,61 5,60 90 4,50 9,55 

6 1,79 5,75 120 4,79 10,10 

7 1,95 5,82 150 5,01 10,84 

8 2,08 5,96 180 5,19 11,38 

9 2,19 6,03 240 5,48 11,95 

10 2,30 6,10 300 5,70 12,41 

12 2,48 6,21 330 5,80 13,11’ 

15 2,71 6,43 

 

 

  

Частичное разрушение. 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

Кочанов В.Ю 

Зав. лабораторией                                                   Копийка С.В. 
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ПРОТОКОЛ 2 

натурных испытаний светопрозрачных элементов иллюминаторов водолазного 

колокола при циклическом нагружении гидростатическим давлением 70 МПа. 

 

Оборудование:  

 камера высокого давления (КВД); 

 насосная станция УНГР-2000; 

 электро-контактный манометр (ЭКМ); 

 индикатор перемещений часового типа; 

 блок управления (БУ); 

  

Скорость нагружения до заданного уровня: 0,6 МПА/сек. 

Скорость сброса давления : 3МПа/сек. 

Время выдержки под давлением: 10 сек; 

Температура в КВД: 20±2ºС; 

Дата испытаний: 12.08.91-24.08.91 г. 

 

Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Час витримки 

під тиском 

τ, хв. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

Час витримки 

під тиском 

τ, хв. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

1 0 4,00 20 3,00 5,01 

2 0,67 4,19 30 3,40 5,390 

3 1,10 4,35 45 3,80 5,84 

4 1,39 4,55 60 4,09 6,21 

5 1,61 4,63 90 4,50 6,67 

6 1,79 4,69 120 4,79 6,93 

7 1,95 4,74 150 5,01 7,21 

8 2,08 4,77 180 5,19 7,47 

9 2,19 4,81 240 5,48 7,86 

10 2,30 4,83 300 5,70 8,11 

12 2,48 4,87 330 5,80 8,19 

15 2,71 4,96 

 

 

  

Частичное разрушение. 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

Кочанов В.Ю 

Зав. лабораторией                                                   Копийка С.В. 
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ПРОТОКОЛ 3 

натурных испытаний светопрозрачных элементов иллюминаторов водолазного 

колокола при циклическом нагружении гидростатическим давлением 70 МПа. 

 

Оборудование:  

 камера высокого давления (КВД); 

 насосная станция УНГР-2000; 

 электро-контактный манометр (ЭКМ); 

 индикатор перемещений часового типа; 

 блок управления (БУ); 

  

Скорость нагружения до заданного уровня: 0,6 МПА/сек. 

Скорость сброса давления : 3МПа/сек. 

Время выдержки под давлением: 10 сек; 

Температура в КВД: 20±2ºС; 

Дата испытаний: 12.08.91-24.08.91 г. 

 

Результаты испытаний представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Час витримки 

під тиском 

τ, хв. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

Час витримки 

під тиском 

τ, год. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

1 0 4,00 24 7,27 5,26 

2 0,67 4,19 30 7,50 5,32 

3 1,10 4,35 48 7,97 5,59 

5 1,61 4,63 72 8,37 5,70 

8 2,08 4,77 96 8,65 5,89 

12 2,48 4,87 120 8,88 6,48 

20 3,00 5,01 168 9,21 6,81 

45 3,80 5,84 192 9,35 6,98 

90 4,50 6,67 240 9,57 7,32 

150 5,01 7,21 360 9,98 7,77 

240 5,48 7,86 

300 5,70 8,11 

 

 

 

  

Частичное разрушение. 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

Кочанов В.Ю 

Зав. лабораторией                                                   Копийка С.В. 
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ПРОТОКОЛ 4 

натурных испытаний светопрозрачных элементов иллюминаторов водолазного 

колокола при циклическом нагружении гидростатическим давлением 70 МПа. 

 

Оборудование:  

 камера высокого давления (КВД); 

 насосная станция УНГР-2000; 

 электро-контактный манометр (ЭКМ); 

 индикатор перемещений часового типа; 

 блок управления (БУ); 

  

Скорость нагружения до заданного уровня: 0,6 МПА/сек. 

Скорость сброса давления : 3МПа/сек. 

Время выдержки под давлением: 10 сек; 

Температура в КВД: 20±2ºС; 

Дата испытаний: 12.08.91-24.08.91 г. 

 

Результаты испытаний представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Час витримки 

під тиском 

τ, хв. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

Час витримки 

під тиском 

τ, год. 

 

ln τ, хв 

Прогин 

ілюмінато-

ру w, мм 

1 0 1,80 24 7,27 2,85 

2 0,67 1,85 30 7,50 2,92 

3 1,10 1,90 48 7,97 3,02 

5 1,61 1,99 72 8,37 3,22 

8 2,08 2,05 96 8,65 3,41 

12 2,48 2,12 120 8,88 3,49 

20 3,00 2,19 168 9,21 3,53 

45 3,80 2,32 192 9,35 3,61 

90 4,50 2,45 240 9,57 3,68 

150 5,01 2,60 360 9,98 3,75 

240 5,48 2,67 

300 5,70 2,70 

 

 

 

 

  

Частичное разрушение. 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

Кочанов В.Ю 

Зав. лабораторией                                                   Копийка С.В. 
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ДОДАТОК К. 

Протоколи випробувань ілюмінаторів при циклічному 

навантаженні гідростатичним тиском 
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ПРОТОКОЛ 1 

натурных испытаний светопрозрачных элементов иллюминаторов водолазного 

колокола при циклическом нагружении гидростатическим давлением 70 МПа. 

 

Оборудование:  

 камера высокого давления (КВД); 

 насосная станция УНГР-2000; 

 электро-контактный манометр (ЭКМ); 

 индикатор перемещений часового типа; 

 блок управления (БУ); 

  

Скорость нагружения до заданного уровня: 0,6 МПА/сек. 

Скорость сброса давления : 3МПа/сек. 

Время выдержки под давлением: 10 сек; 

Температура в КВД: 20±2ºС; 

Дата испытаний: 12.08.91-24.08.91 г. 

 

Результаты испытаний представлены в таблице. 

 

Таблица 1 

Дата испытаний Количество 

циклов 

Осевые перемещения 

светопрозрачного 

элемента,мм 

12.08.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

6 

13 

18 

26 

36 

45 

50 

60 

66 

75 

3.61 

3.77 

3.88 

3.92 

4.01 

4.10 

4.15 

4.23 

4.30 

4.22 

4.22 
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14.08.91 

 

 

 

 

 

16.08.91 

 

 

 

 

 

 

19.08.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

84 

102 

109 

157 

171 

181 

183 

198 

206 

216 

241 

267 

283 

284 

297 

312 

323 

331 

351 

363 

381 

388 

405 

406 

414 

420 

430 

440 

461 

474 

488 

503 

515 

535 

4.26 

3.92 

4.05 

4.14 

4.30 

4.32 

4.33 

3.97 

4.14 

4.17 

4.24 

4.41 

4.35 

4.41 

3.94 

4.06 

4.23 

4.26 

4.30 

4.36 

4.39 

4.41 

4.41 

4.44 

3.97 

4.15 

4.21 

4.23 

4.28 

4.35 

4.41 

4.42 

4.41 

4.39 

4.41 
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21.08.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.08.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.08.91 

554 

555 

564 

574 

584 

600 

610 

622 

631 

649 

660 

680 

693 

705 

718 

735 

745 

760 

766 

797 

802 

807 

823 

829 

853 

863 

880 

897 

902 

912 

925 

934 

946 

952 

966 

4.42 

4.03 

4.23 

4.26 

4.30 

4.35 

4.41 

4.41 

4.41 

4.44 

4.42 

3.90 

4.10 

4.17 

4.24 

4.28 

4.30 

4.32 

3.92 

4.22 

4.24 

4.28 

4.22 

4.26 

4.41 

4.44 

4.46 

4.42 

4.44 

4.46 

4.51 

4.55 

4.58 

4.32 

4.41 
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29.08.91 

 

 

30.08.91 

 

9.09.91 

 

 

 

 

10.09.91 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.91 

 

 

 

973 

982 

998 

1014 

1026 

1124 

1125 

1200 

1201 

1260 

1272 

1284 

1310 

1312 

1321 

1340 

1360 

1387 

1404 

1423 

1436 

1437 

1444 

1454 

1472 

1478 

1506 

1525 

1535 

1554 

1575 

1595 

1603 

1616 

1617 

4.44 

4.52 

4.53 

4.51 

4.51 

- 

- 

- 

- 

4.52 

4.57 

4.58 

4.60 

4.40 

4.45 

4.55 

4.58 

4.63 

4.63 

4.69 

4.71 

4.34 

4.48 

4.52 

4.59 

4.61 

4.63 

4.64 

4.67 

4.69 

4.70 

4.33 

4.40 

4.50 

4.50 
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19. 09.91 

20. 09.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 09.91 

 

 

 

 

 

 

24.09.91 

 

1627 

1647 

1656 

1660 

1696 

1702 

1720 

1740 

1747 

1764 

1782 

1793 

1804 

1805 

1820 

1833 

1846 

1856 

1866 

1888 

1900 

1920 

1935 

1947 

1958 

1984 

2000 

 

4.53 

4.62 

4.72 

4.50 

4.45 

4.53 

4.67 

4.70 

4.75 

4.75 

4.78 

4.82 

4.85 

4.54 

4.70 

4.74 

4.82 

4.84 

4.83 

4.87 

4.67 

4.80 

4.84 

4.86 

4.87 

4.89 

- 

 

 

Частичное разрушение. 

 

Исполнитель 

 

Кочанов В.Ю 

Зав. лабораторией Копийка С.В. 
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ПРОТОКОЛ 2 

натурных испытаний светопрозрачных элементов иллюминаторов водолазного 

колокола при циклическом нагружении гидростатическим давлением 80 МПа. 

 

Оборудование: камера  

 высокого давления (КВД); 

 насосная станция УНГР-2000; 

 электро-контактный манометр (ЭКМ); 

 индикатор перемещений часового типа; 

 блок управления (БУ); 

  

 Скорость нагружения до заданного уровня: 0,6 МПА/сек. 

 Время выдержки под давлением: 10 сек; 

 Температура в КВД: 20±2ºС; 

 Дата испытаний: 26.07-8.08.91 г. 

Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Дата 

испытаний 

Количество 

циклов 

Осевые перемещения 

светопрозрачного 

элемента . мм 

26.07.91 1 

5 

10 

15 

4.70 

4.80 

4.86 

5.13 
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29.07.91 16 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

4.71 

4.80 

4.93 

5.11 

5.23 

5.36 

5.49 

5.65 

5.94 

6.01 

6.12 

6.28 

6.41 

6.47 

6.59 

6.68 

6.81 

6.92 

7.00 

31.07.91. 115 

123 

127 

130 

135 

140 

146 

153 

157 

169 

6.10 

6.24 

6.32 

6.41 

6.48 

6.56 

6.65 

6.74 

6.77 

7.01 

7.08.91. 183 

192 

200 

206 

211 

217 

6.37 

6.53 

6.57 

6.61 

6.68 

6.77 
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Разрушение. 

 

 

Исполнитель 

 

Кочанов В.Ю 

Зав. лабораторией Копийка С.В. 

 

 

 

 

 

221 

226 

231 

6.83 

6.94 

6.97 

8.08.91 232 

238 

242 

247 

252 

255 

259 

267 

271 

277 

285 

288 

313 

320 

326 

328 

6.36 

6.59 

6.62 

6.75 

6.91 

6.95 

6.99 

7.03 

7.13 

7.15 

7.31 

7.35 

8.00 

8.20 

8.24 

8.43 
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ДОДАТОК Л 

Акт метрологічного опрацювання  дослідницьких 

випробувань дисертаційної роботи 
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ДОДАТОК М 

Акти впровадження результатів дисертаційної роботи 
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