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ПРОБЛЕМА СТАРЕЮЩЕГО ПАРКА ВС

Проблема усталостного разрушения конструкций приобрела особого зна
чення и привлекла всеобщее внимание 1954 году. когда вследствие усталости бмл 
разрушен самолет «Комета-1».

Безопасность разрушения - свойство конструкции и способ обеспечения ее 
безопасности по условиям прочности путем создания конструкции, у которой ос
таточная прочность не снизится более чем до допустимого уровня, за интервал 
времени, в течение которого повреждение будет заведомо обнаружено несмотря 
на неотремонтированное состояние.

Основное различие между усталостньїми и статическими нагрузками заключа- 
ется в следуюіцем: основним фактором усталостной прочности является многократ- 
ньій цикл повторяющихся нагрузок, которью не превьішают максимально допустимьіе 
расчетнью нагрузки; при статической прочности действующая нагрузка имеет одно
кратний характер, ее величина превьішает допустимьіе нагрузки.

Причиной статического разрушение могут бьіть ошибки в конструкции 
воздушного судна, которьіе бьши заложенн на зтапе проектирования. Зто может 
произойти как в начале так и в конце срока служби. Вероятность же усталостного 
разрушения изменяется в процессе зксплуатации, значительно возрастая к концу 
срока служби из-за изменения свойств материалов. При зтом конструктори и уче- 
ньїе полагают, что назначенньш ресурс или предельньїй срок служби и соответст- 
вующий уровень вероятности должньї бить такими, чтобьі частота повторяемости 
разрушения имела достаточно малое значение, которое, если зто возможно, бьтло 
би общепринятьім.

Теорегической основой для перехода на обслуживание по техническому 
состоянию также послужило то. что ресурс -  зкономическая характеристика. По 
сути, речь идет об обслуживании по техническому состоянию воздушного судна 
как о методе повьішения надежности авиационной техники.

Целью технического обслуживания и ремонта по техническому состоянию 
является повьішение надежности и снижение зксплуатационньїх расходов, при 
зтом назначают необходимьіе работм по техническому обслуживанию в зависи- 
мости от технического состояния конкретного обьекта и предполагаемого измене
ния его состояния в процессе зксплуатации.

Развитие трещиньї на раннем зтапе ее развития невозможно рассчитать, 
так как зто связано со строением микрокристаллической решетки материала.

Также остаются актуальними методи неразрушающего контроля (МНК) в 
пакетах деталей авиационной техники.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІМЕРІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ

Останніми роками житло, офіси, громадські приміщення буквально запо
лонили матеріали і вироби, виготовлені із синтетичних полімерів. Вони присутні в 
усьому: у меблях, будівельних оздоблювальних і конструкційних матеріалах, осві- 

г тлювальНих приладах, посуді тощо. У звичайній квартирі присутні 100 -  150 видів 
хімічних сполук -  це випари лаку та фарби, меблевого клею, продуктів деструкції 

; полімерних матеріалів і т.д. Наслідки впливу такої хімічної суміші на організм 
людини можна порівняти зі станом хронічної інтоксикації у токсикоманів. Пере- 
брання у приміщенні з високим вмістом у повітрі хімічних речовин негативно 
позначається на самопочутті та працездатності, призводить до швидкої стомлюва
ності та зниження концентрації уваги. А багато хімічних речовин (феноли, форма
льдегіди, вуглеводні, стирол тощо) є найсильнішими канцерогенами, що виклика
ють злоякісні новоутворення і пухлини.

У повітрі будинків побудованих із деревостружкових плит у великих кон
центраціях виявлено формальдегід, який є речовиною другого класу небезпеки. 
Він входить у групу хімічних канцерогенів, має загально токсичну дію на рівні 
0,012 мг/м3 і виявляє алергенну дію на рівні 0,011 мг/м3. З полівінілхлоридного лі
нолеуму, яким покриті підлоги практично в усіх наших будинках, виділяється бен
зол. За санітарно-гігієнічними нормами гранично допустима концентрація (ГДК) 
бензолу має становити 0,003 г/м3 . Концентрація таких речовин, як, наприклад, 
ацетальдегід, ацетон, етиловий спирт, толуол, у 10 разів вища, ніж в атмосферно
му повітрі, що свідчить про наявність у помешканнях власних джерел забруднен
ня повітря. Ще одне потужне джерело забруднення -  пінополістирол, який виділяє 
величезні кількості високотоксичних інгредієнтів і часто використовується для 
утеплення зовнішніх стін будинків. Особливо погіршується становище в помеш
каннях із сучасними вікнами, що мають високі ізоляційні властивості і перешко
джають природним надходженням свіжого повітря у квартири. На окрему розмову 
заслуговує такий уже повсякденний предмет нашого існування, як одноразовий 
посуд. Виробники такого посуду орієнтуються на полістирол як полімер, котрій, 
із погляду технології, найлегше формується. Але полістирол має суттєвий недолік: 
шкідливий вплив на організм людини як при переробці, так і при використанні. 
Полістирол -  аморфний полімер із температурою плавлення 80°С. Вже при нагрі
ванні вище 60 -  80°С відзначається міграція стиролу в харчові продукти.

Вказавши на такий параметр, як ГДК, необхідно згадати, що існують дві 
концепції оцінки впливу шкідливих речовин на організм людини. У граничній 
концепції стверджується: знижувати концентрації шкідливих речовин потрібно до 
певного рівня. З цього положення випливає висновок -  малі концентрації (нижче 
від рівня ГДК) шкідливих речовин нешкідливі. У нашій країні прийнята саме гра
нична концепція. Ішла -  лінійна концепція припускає, що шкідливий вплив на 
людину пропорційно залежить від сумарної кількості поглиненої речовини.
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