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РЕФЕРАТ 

Атестаційна магістерська робота «Процес охолодження роздувної скляної 

тари» / НТУУ ―КПІ‖; Керівник О.Л. Сокольський. — викон. 

Н.Ю.Михальчишина. 

Об’єктомдослідження:є процес охолодження  скляної тари методом 

роздуву. 

Предметом дослідження є параметри процесу охолодження скляної тари 

методом роздуву та їх термомеханічні властивості. 

Метою роботи є розробка методик моделювання охолодження скляної 

тари, що надасть можливість визначити режими роботи елементів систем 

охолодження, які забезпечать раціональні витрати енергоресурсів і задані 

показники якості виробу.  

Методи дослідження:  ітераційних підходах і числових методах 

розв’язання диференційних рівнянь із застосуванням обчислювальної техніки, а 

також порівняння одержаних результатів з експериментальними даними інших 

дослідів. 

Результати роботи та їх новизна: обгрунтовано та запропоновано 

регламент процесудвостороньогоохолодження за якогодосягаєтьсязменшення 

часу охолодження за умовизбереження допустимого рівнянапруженьта його 

конструктивне оформлення. Наукова новизна полягає у визначені  граничних та 

початкових умов  процесу охолодження в умовах нестаціонарної 

теплопровідностіта встановленні динаміки зміни температур та розподілу 

термічних напружень у тарі на базі математичного моделювання процесу 

охолодження. 

За результатами роботи опубліковані тези доповіді у всеукраїнській 

конференції, подана заява на корисну модель та участь в XIНауково-практичній 

конференції молодих вчених та публікація доповіді в додатку до журналу 

«Упаковка», 2015р. 

СКЛО, ОХОЛОДЖЕННЯ, ТЕПЛОПРОВІДСТЬ, ГРАНИЧНІ НАПРУЖЕННЯ 

  



РЕФЕРАТ 

Аттестационная магистерская работа «Процесс охлаждения раздувной 

стеклянной тары» / НТУУ ―КПИ‖; РуководительА.Л.Сокольський — исполн. 

Н.Ю.Михальчишина. 

Объект исследования: является процесс охлаждения стеклянной тары 

методом раздува. 

Предмет исследования: есть параметры процесса охлаждения 

стеклянной тары методом раздува и их термомеханические свойства. 

Цель работы является разработка методик моделирования охлаждения 

стеклянной тары, что позволит определить режимы работы элементов систем 

охлаждения, которые обеспечат рациональное расходование энергоресурсов и 

заданные показатели качества изделия. 

Методы исследованияитерационных подходах и числовых методах 

решения дифференциальных уравнений с применением вычислительной 

техники, а также сравнение полученных результатов с экспериментальными 

данными других исследований. 

 Результаты работы и их новизна: обосновано и предложено регламент 

процесса двухстороннего охлаждения при котором достигается уменьшение 

времени охлаждения при сохранении допустимого уровня напряжений и его 

конструктивное оформление. Научная новизна заключается в определенные 

предельных и начальных условий процесса охлаждения в условиях 

нестационарной теплопроводности и установлении динамики изменения 

температур и распределения термических напряжений в таре на базе 

математического моделирования процесса охлаждения. 

По результатам работы опубликованы тезисы доклада в всеукраинской 

конференции, подано заявление на полезную модель и участие в XI Научно-

практической конференции молодых ученых и публикация доклада в 

приложении к журналу «Упаковка», 2015г.  

СТЕКЛО, ОХЛАЖДЕНИЯ, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, ПРЕДЕЛЬНІЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ 



ABSTRACT 

Attestationmaster’s thesis «Theprocessofblownglasswarecooling» / NTUU ―KPI‖; 

Scientific advisorSokolskiyAlexander L.— executor N.Y.Mykhalchyshyna. 

Theobjectofstudy:Is the process of cooling glass containers by blow. 

Subject of research: are the parameters of cooling glass containers by blow 

and their thermomechanical properties. 

Thegoalofworkis to develop methods of modeling the cooling of glassware 

that will enable to identify modes of cooling elements that will ensure rational energy 

consumption and set quality product. 

Methods of research:  Iterative approaches and numerical methods for solving 

differential equations using computer technology, and comparison of the results with 

experimental data from other experiments. 

Resultsandtheirnovelty: justified and proposed regulations doublesided 

cooling process is achieved by reducing the cooling time while maintaining an 

acceptable level of stress and its constructive design. Scientific innovation is defined 

boundary and initial conditions in terms of process cooling unsteady heat conduction 

and setting the dynamics of change of temperature distribution and thermal stresses in 

the container based on mathematical modeling of cooling. 

The results of the published abstracts in the Ukrainian conference, submitted an 

application for utility model and participation in the XI Scientific-practical 

conference of young scientists and publication of the report in the annex to the 

magazine "Packaging", 2015. 

GLASS, COOLIND, THERMAL CONDUCTIVITY, EXTREMELY STRESS. 
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3
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DU

Dt
 – матеріальна похідна від масової внутрішньої енергії, Дж/(кгс);  

U  – масова внутрішня енергія, Дж/кг;  
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v
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q


 – сумарний вектор теплового потоку, Вт/м
2
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  – дисипативний член, с
-2
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qν  – об’ємна густина джерела теплоти, Вт/м
3
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∂U

∂t
, ν ∙    ∇U – локальна та конвективні похідні від масової внутрішньої енергії, 

відповідно, Дж/(кгс);  

p – тиск, Па; 

  – оператор Гамільтона (набла), м
-1
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k – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(мК); 

∇F  − дівергенція радіаційного потоку, Вт/м
3; 

K– коефіцієнт поглинання, м
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1r  - внутрішній радіус, м; 

2r  - зовнішній радіус, м; 

r – поточний радіус, м. 

F – площа тепловіддавальної поверхні, м
2
.  

Q  – потужність теплового потоку, Вт: 

  - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м
2
·К); 



t1 – температура твердої поверхні,
 0
С; 

t2 – температура рідини чи газу, 
0
С; 
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2
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3
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α- коефіцієнт лінійного розширення, К
-1 
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 - тангенціальні напруження, Па; 

z - осьові напруження, Па; 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. 

Охолодження  –  ця стадія характеризується тим, що температура 

скломасизнижується для створенняв'язкості, щодозволяєформувати з 

скломасивироби. 

Температура варінняскла для звичайних стекол 1520-1580°С, а 

температура, щозабезпечуєробочув'язкістьскломаси, 1100-1250°С. Температуру 

скломасизнижують плавно і поступово. При 

різкомуохолодженніскломасиможепорушитисярівновагаміжрідкою і газовою 

фазами, щоможепризвести до нового утвореннягазоподібнихвключень 

(найдрібнішихбульбашок). На стадії ж охолодження при зниженійтемпературі і 

підвищенійв'язкостіскломасизвільнятиїївідгазовихвключеньважко.Щобуникнут

ипоявивадскла на стадіїохолодження, 

слідсувородотримуватисявстановленоготехнологічного режиму, якийполягає в 

безперервному і поступовомузниженнітемператури і дотриманнізаданого 

характеру і тискугазовоїатмосферипечі для недопущення появи внутрішніх 

напружень за межами допустимих. 

Система охолодженнязалежитьвідконструкціїпечі, їїпродуктивності та 

температурного режиму, а такожвідконструкціїділянок, 

щопідлягаютьохолодженню. 

Застосовуютьповітрянеабоводянеохолодженняабокомбінаціюїх. 

Загартованасклотараможе бути так само перероблена як і 

звичайна.Встановленийпіслясклоформуючоїмашини, 

інноваційнийпроцесзагартовуванняможевикористовуватисянезалежно. 

Вінскладається з рівномірногонагріванняскляноїтари до 

температуригартуванняабо ж трохинижче 700°С, а потімшвидкого та 

рівномірногоохолодженняповерхніскляноїтаривсередині і ззовні в 

одиницігасіння. Цілкомновийпроцес контролю та перевірки, 

захищенийкількома патентами, буврозробленийспеціально для 



інспекціїзагартованоїскляноїтари. Подальший маркетинг технології буде 

залежативідуспіхівіндустріалізації. 

З метою виключенняутворенняасиметричних напружень в скло-деталях 

потрібно, щоб перед гартуванням-охолодженнямусіділянкисклодеталі по 

усьомуоб'ємі і поверхнібулирівномірнопрогрітими до 

верхньоїтемпературигартування. Охолодженняскла при 

гартуванніможепроводитисьповітрям, повітрям з розпиленимирідинами, в 

рідинах (розплавленісоліабооливи) тощо. 

При гартуванніскло деталей 

ізоляторівпереважновикористовуєтьсязвичайнийповітряно-

струменевийспосібохолодження. 

Інтенсивністьохолодженнясклодеталей при цьомувизначається такими 

основнимипоказниками: тискомповітря в обдувальнихґратках; 

діаметромотворів в обдувальнихґратках; віддаллювідобдувальних сопел до 

поверхніскла; температурою охолоджуючогоповітря. 

Даніпоказують, 

щопорушеннястабільностінаведенихвищеосновнихтехнологічнихпараметрівгар

туванняможесуттєвовпливати на ступінь і рівномірністьгартування, 

якізумовлюютьпереважноефектзміцнення і надійністьвиробів. 

Тривалістьохолодженнязначновизначає величину залишкових напружень 

при гартуванніскла, а також потребу в гартувальних установках. 

При гартуваннісклянихвиробів у більшостівипадківїхохолоджують до 

температуринавколишньогосередовища і по 

цьомувизначаютьтривалістьохолодження. 

Встановлення найбільш доцільних режимів охолодження скляних порожнистих 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Висновки з дисертації: 

 - проведено аналіз моделей процесу охолодження та його конструктивного 

оформлення на основі якого запропоновано модернізацію охолоджувального 

пристрою; 

- визначено граничні та початкові умови математичної моделі та 

запропоновано застосування математичної моделі для числового 

розрахунку; 

- на базі проведених експериментальних досліджень в умовах виробництва 

встановлено базові експериментальні дані для подальших досліджень 

процесу охолодження ; 

- розрахованограничніумовипроцесуохолодження в 

умовахнестаціонарноїтеплопровідності; 

- проведено математичне моделювання процесу охолодження видувної 

скляної тари, визначено динаміку зміни температур та розподілу 

термічних напружень в ній; 

- запропоновано та обгрунтовано регламент 

процесудвостороньогоохолодження за якогодосягаєтьсязменшення часу 

охолодження за умовизбереження допустимого рівнянапружень; 

- - визначено технологічний режим охолодження тари за якого досягається 

оптимальний час охолодження за умови не перевищення допустимого 

рівня напружень; 
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