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на производстве. 

This collection of works includes the results of scientific research related to the upgrading of metallur-
gical processes, rolling production and mechanical engineering processes, chemistry and chemical en-
gineering, heat-and-power engineering, electromechanics, power saving methods, production process-
es automation, mathematics, physics and mathematical simulation, as well as some topical issues of 
biotechnology, industrial environment protection and industrial safety measures. 
 

Щорічний науково-технічний збірник 
(засновано у червні 1999 р., видається 2 рази на рік) 

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 22788-12688ПР від 30.05.2017 р. 

Постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. №1-05/3 Збірник наукових праць Дніпровського дер-
жавного технічного університету включено до нового Переліку наукових фахових видань України 

Статті індексуються системою Google Scholar (Google Академія) 

Головний редактор: О.В.Садовой, д-р техн. наук, професор 

Редакційна колегія: О.О.Бейгул, д-р техн. наук, професор, М.Д.Волошин, д-р техн. наук, професор, 
І.С.Долгополов, канд. техн. наук, доцент, О.М.Коробочка, д-р техн. наук, 
професор, О.П.Максименко, д-р техн. наук, професор, В.В.Перемітько, д-р 
техн. наук, професор, С.Е.Самохвалов, д-р техн. наук, професор, 
Є.М.Сігарьов, д-р техн. наук, професор, О.М.С’янов, д-р техн. наук, профе-
сор, А.О.Толок, канд. техн. наук, доцент, О.О.Шумейко, д-р техн. наук, 
професор 

 
Друкується за рішенням вченої ради 

Дніпровського державного технічного університету 
від 23.02.2017 р., протокол № 2 

 
 
 

©Дніпровський державний 
технічний університет, 2017 



 
 
 
 
 
 
 
 

Н а у к о в е   в и д а н н я 
 

Збірник наукових праць 
Дніпровського державного технічного університету 

 
Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ № 22788-12688ПР від 30.05.2017 р. 

 
 

 
Відповідальний редактор: А.Ф.Зінченко 
Комп’ютерна верстка: М.В.Нетребко 

 
Здано до набору 24.05.2017. Підписано до друку 29.08.2017. 
Формат 6084 1/8. Гарнітура «Таймс». Умовн.друк.арк. 23,54. 
Тираж 300. Ціна договірна. Замовлення 18/17. 
 

Віддруковано у редакційно-видавничому відділі ДДТУ з готового оригінал-макета 
(свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 5399 від 26.07.2017 р.) 
 
 

Адреса редакції   51918, м. Кам’янське, 
та видавництва:  вул. Дніпробудівська, 2, 

ДДТУ 
 
тел. (0569) 50 65 05 

(0569) 53 88 18 
E-mail: sadovoy@dstu.dp.ua 

onti@dstu.dp.ua 


