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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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КОНЦЕНТРУВАННЯ ЕКСТРАКТУ ТОПІНАМБУРА  
EXTRACT CONCENTRATION ARTICHOKE 

к.т.н., доц. Жеплінська М.М. / c.t.s., as.prof. Zheplinska M.M. 
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони 
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National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroes of Defense 15, 

03041 
 
Анотація. Проведені дослідження з попередньої обробки стружки 

топінамбуру бланшуванням водою і парою дозволили встановити оптимальний 
режим такої обробки парою. Очищення екстракту топінамбуру здійснено 
етиловим спиртом, в результаті чого отримано більший вміст інуліну. 
Встановлені оптимальні параметри для концентрування екстракту до 30 % 
сухих речовин: тиск 0,030 МПа та температура 70 °C. Концентрований 
екстракт можна використовувати в харчовій промисловості з метою заміни 
цукру на фруктозу та для виробництва біологічно активних харчових добавок. 

Ключові слова: екстракт, топінамбур, концентрування, інулін, 
бланшування. 

Вступ. Особливу цінність представляє екстракт з топінамбура для хворих 
на цукровий діабет, як інулін вмісний біологічно активний компонент 
харчування та замінник цукру, знижуючи потребу в інсулінових препаратах та 
стабілізуючи рівень цукру в крові людини. 

Великої уваги заслуговує розроблення  технології одержання порошку з 
топінамбура [1]. Порошок з бульб топінамбуру є гарною біологічної добавкою 
в багатьох продуктах харчування. Додавання його в хлібобулочні, м'ясні та 
молочні продукти, перші та другі страви значно посилює поживну та біологічну 
цінність цих продуктів і призводить до зниження їх глікемічного індексу та 
калорійності.  

Продукти, що містять топінамбур, дуже цінні для дієтичного і 
профілактичного харчування для дорослого населення. Такі продукти не тільки 
ефективно задовольняють фізіологічні потреби організму людини в харчових 
речовинах і енергії, а й виконують лікувально-профілактичні завдання. 

 Ринок екстрактів на основі рослинної сировини в Україні непростий та 
різноманітний. Він включає в себе екстракти на основі плодів та овочів, 
екстракти із зернової сировини та екстракти з лікарської сировини [2]. 

Основними процесами отримання концентрованих екстрактів являються: 
отримання екстракту, його очищення та концентрування [3]. 

Результати та обговорення. Було проведено декілька способів 
попередньої обробки стружки топінамбура, головною метою яких було 
запобігання потемніння стружки, а також інактивація ферментів. Для цього 
застосовували бланшування подрібненої сировини у воді та парою.  

Так як при проведенні додаткової попередньої обробки сировини, а саме 
бланшування у воді та парою, стружка не темніє і колір її в обох випадках 
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майже однаковий, то були проведені дослідження по визначенню втрат сухих 
речовин сировини залежно від проведеної обробки сировини. 

Результати представлено на рис. 1, з якого видно, що під час бланшування 
стружки топінамбура парою відбуваються менші втрати сухих речовин, ніж при 
бланшуванні стружки у воді. У відсотковому вираженні ця величина становить 
17 одиниць. 

Так як стружка топінамбура без попереднього оброблення починає 
темніти, що є небажаним, то має місце перед екстрагуванням проводити 
бланшування сировини. Після попереднього бланшування стружка залишається 
світло-жовтого забарвлення, що дає змогу отримати світлий екстракт. Але при 
бланшуванні стружки у воді відбуваються великі втрати сухих речовин, тому 
доцільним способом попередньої обробки є бланшування парою протягом 10 
хв. 

 
Рис. 1.  Втрати сухих речовин в стружці топінамбура при бланшуванні  
 
Очищення екстракту відбувалось для його звільнення від завислих 

колоїдних часточок, які заважають виділенню чистого інуліну. В даному 
випадку використовувався етиловий спирт. Результати досліджень наведені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Вміст інуліну залежно від способу очищення 

Спосіб очищення екстракту 

Кількість інуліну в 
концентрованому 

екстракті з 
топінамбуру*, мг 

Очищення спиртом 309 

Без очищення 225 

Суміш очищеного  спиртом екстракту та не очищеного 246 
*Кількість інуліну зазначена у концентрованих екстрактах топінамбуру з вмістом сухих 
речовин  30 %. 
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Отриманий екстракт з очищенням спиртом проціджували та фільтрували, 
після чого піддавали його концентруванню на установці для концентрування 
IKA RV10 control. Екстракт топінамбура з вмістом сухих речовин 8 % 
концентрували до вмісту сухих речовин 30 %. Концентрування проводили при 
різних температурах в межах від  50 до 100 °C з інтервалом 10 °С. 

Оптимальними для концентрування екстракту були вибрані такі 
параметри: тиск 0,030 МПа та температура 70 °C. Час концентрування при 
такій температурі склав 50 хв. для досягнення 30 % вмісту сухих речовин. Така 
концентрація була підібрана обґрунтовано для подальшого висушування 
концентрованого екстракту. Попередні дослідження дали змогу встановити, що 
за умови зменшення концентрації продукту продуктивність сушарки 
знижувалася через обмеженість продуктивності за випареною вологою, а у разі 
збільшення початкової концентрації спостерігалось налипання продукту на 
стінки камери сушарки в площині диска.  

Органолептичні та фізико-хімічні показники готового екстракту з 
топінамбура наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 
Органолептичні та фізико-хімічні показники концентрованого екстракту з 

топінамбура 
Показник Результат Метод визначення 

Зовнішній вигляд Ледь густа рідина без осаду та помутніння  
 

Згідно з  
ГСТУ 46.086 - 

2004 

Колір Світло-коричневий 
Запах Притаманний топінамбуру, без стороннього 

запаху 
Смак Солодкуватий, притаманний топінамбуру, без 

сторонньогосмаку 
Вміст сухих 
речовин, % 

30 

Вміст інуліну, % 38,7 
 
Висновки. Експериментально підтверджено, що найкращий спосіб 

попередньої обробки стружки топінамбура – бланшування парою. Досліджено 
процес концентрування соку топінамбура та визначені якісні показники 
готового продукту, які підтверджують його високу якість по кількості 
отриманого інуліну. 

Такий концентрований екстракт можна використовувати в харчовій 
промисловості з метою заміни цукру на фруктозу та для виробництва 
біологічно активних харчових добавок. 

Література: Самокиш, И.И. Патент Российской Федерации №2144827. 
Способ получения инулин-пектинового концентрата в порошке для 
медицинских и пищевых целей из свежего сырья / И.И. Самокиш, Н.С. 
Зяблицева, В.А. Компанцев, 2000. 

1. Bessarab, A.S. Aktualność produkcji suplementu diety zekstraktu 
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(126) 2014. – S.121-123. 
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концентрованого екстракту з топінамбуру //Продовольча індустрія АПК, №3, 
2016. – С. 37-41.  

Abstract. 
Introduction. Of particular value is the artichoke extract for diabetics as inulin containing 

bioactive components of food and sweetener, reducing the need for insulin formulations and 
stabilize the sugar level in blood. 

Great attention should be the development of technology for powder artichoke. Powdered 
artichoke tubers are good biological additive in many foods. Adding it to the bakery, meat and 
dairy products, first and second courses significantly increases the nutritional and biological value 
of these products and reduces their glycemic index and caloric content. 

Products containing artichoke is very valuable to diet and preventive nutrition for adults. 
These products not only effectively satisfy the physiological needs of the human body for nutrients 
and energy, but also perform prophylactic task. 

Main text. There were several ways pretreatment artichoke chips, the main purpose of which 
was to prevent darkening chips and inactivation of enzymes. To do this, apply blanching minced 
raw water and steam. 

During blanching artichoke chips pair occur less loss of dry matter than the blanching chips 
in water. In percentage terms, this value is 17 units. 

The resulting extract was filtered with cleaning alcohol and filtered, and then subjected it 
concentrated on the installation for the concentration IKA RV10 control. Extract of artichoke solids 
content of 8% concentrated to a solids content of 30%. Concentration was performed at different 
temperatures ranging from 50 to 100°C at intervals of 10°C. 

The optimum concentration for the extract were selected following options: pressure 0.030 
MPa and temperature of 70 ° C. Time of concentration at this temperature was 50 minutes. to 
achieve 30% dry matter content. This concentration was chosen for further substantiated drying the 
concentrated extract. Previous studies have established that the conditions for reducing the 
concentration of product performance dryers decreased because of limited productivity evaporated 
moisture, and in case of increase in initial concentration was observed sticking product on dryer 
chamber wall in the plane of the disk. 

Presented organoleptic and physico-chemical properties of the finished extract of artichoke 
that meet the standards. 

Key words: extract, artichoke, concentration, inulin, blanching. 
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Анотація. В статті представлені результати досліджень процесу 
екстрагування цінних компонентів з топінамбуру та встановлено  оптимальні 
параметри цього процесу. 

Ключові слова: топінамбур, стружка, екстрагування,  процес. 
Вступ. Топінамбур має здатність накопичувати високий вміст інуліну. 

Разом з тим, бульби і надземна маса топінамбура не накопичують важкі метали 
(свинець, ртуть, миш'як тощо) і радіонукліди. Унікальний біохімічний склад 
топінамбура дозволив рекомендувати і використовувати його як сировину для 
створення і виробництва функціональних продуктів харчування. Збагачення 
продуктів харчування функціональними інгредієнтами з метою зміцнення 
здоров'я населення в даний час є загальноприйнятою практикою у світі [1].  

Найбільший інтерес для системи функціонального харчування 
представляють продукти, виготовлені безпосередньо зі свіжого топінамбура, 
одержувані за спеціальними технологіями з метою максимального збереження 
корисних властивостей і якостей топінамбура [2]. 

Сюди можуть відноситися і продукти, до складу яких входить порошок з 
бульб топінамбура. Багатий склад біологічно активних речовин топінамбура 
дає підставу рекомендувати цю рослину перспективною в дієтичному 
харчуванні, в харчовій промисловості і як вихідну сировину для створення 
високоефективних харчових добавок [3]. 

На думку авторів [4] отримана продукція при переробці топінамбуру 
практично немає конкуренції планує захопити великий обсяг ринку. В 
перспективі таку продукцію зможуть вживати люди різної вікової категорії, які 
страждають на ожиріння, діабет, артрит, зараження крові тощо. 

Матеріали і методи дослідження.  Основною сировиною для проведення 
досліджень був топінамбур. Визначення вмісту розчинних сухих речовин 
проводили рефрактометричним методом, вміст інуліну – методом, що 
грунтується на властивості інуліну гідролізуватися в присутності соляної або 
щавлевої кислоти з утворенням фруктози, а також здатності інуліну добре 
розчинятися в гарячій воді та не розчинятися в спирті. 

Результати. Обговорення і аналіз. Перед проведенням досліджень 
необхідно було вибрати сорт топінамбуру, який би задовольняв умов роботи. 
Такі сорти як Знахідка, Київський білий та Червоний невибагливі до умов 
вирощування, мають більш рівну форму, що значно полегшує операції 
попередньої підготовки сировини, широко розповсюджені в Київському 
регіоні. Всі три сорти мають однаковий зовнішній вигляд та смак. Проте клубні 
топінамбура сорту Київський більші за діаметром , а за хімічним складом 
містять найбільший вміст сухих речовин – 25,7 % проти 21,3 та 18,8 % 
відповідно у сортах Знахідка та Червоний, та більшу кількість головного 
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компоненту – інуліну (11,8 %). 
Топінамбур подрібнювали до часток різних розмірів. Було запропоновано 

чотири варіанти подрібнення сировини: кубики (1х1х1 см), стружка (3х0,4х0,1 
см), пластинки товщиною 0,2 см та брусочки з розмірами 4х0,8х0,8 см. 
Головними факторами, які впливають на процес екстрагування є: гідромодуль, 
температура екстрагента, ступінь подрібнення сировини та тривалість процесу. 

Екстрагентом було вибрано воду, оскільки більшість компонентів 
топінамбура є водорозчинними сполуками. Для визначення необхідного 
гідромодуля проводились дослідження при різних співвідношення сировина-
екстрагент. Найшвидший перехід екстрактивних речовин відбувався при 
гідромодулі 1, але при співвідношенні рідкої і твердої фаз 1:1 повного 
занурення не було і до того ж велика вірогідність того, що не всі водорозчинні 
речовини змогли перейти в екстракт повністю. При гідромодулі 3 проводити 
екстрагування недоцільно, так як екстракт буде вміщувати невелику кількість 
сухих речовин і на його концентрування затрачається більше електроенергії, що 
зробить продукт більш дорогим. Тому було вибрано гідромодуль 2, який 
забезпечив повне покривання сировини водою і максимальний перехід 
екстрактивних речовин в екстрагент. 

 

 
Рис. 1. Динаміка екстрагування сухих речовин залежно від температури 

процесу і форми  сировини  
 

Дослідження оптимального режиму процесу екстрагування проводили на 
лабораторній установці під вакуумом IKA EUROSTAR 200P4 control, що 
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дозволило знизити температуру екстрагування до 60…70 °С. Це призводить до 
інтенсифікації процесу, без доступу кисню, а також при нижчих температурах, 
що в свою чергу забезпечує максимальне збереження цінних екстрактивних 
речовин. 

На рис. 1 представлена діаграма зміни вмісту сухих речовин від 
температури та форми подрібнення топінамбуру. Дослідження проводили  
протягом 50 хв. при температурі 40 °С.  

З рис. 1 видно, що  при подрібненні сировини на стружку розміром 
3х0,4х0,1 см екстрагування проходить найшвидше.  На швидкість переходу 
екстрактивних речовин в екстракт впливає також температура екстрагенту. 
Температуру екстрагенту змінювали від 30 до 80 °C. Час досягнення рівноваги 
вмісту сухих речовин при різних температурах представлено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Залежність тривалості процесу екстрагування від температури 
Температура 

екстрагента, °C 
Час досягнення 

рівноваги СР, хв. Примітка 

30  95 Процес дуже тривалий, колір світло-жовтий 

40  81 Процес тривалий, колір жовто-зелений 

50  69 Процес тривалий, колір світло-коричневий,  
оптимальна температура для мікроорганізмів 

60  51 Колір коричнево-зелений, оптимальна 
температура для мікроорганізмів 

70  30 Колір коричневий, з зеленуватим відтінком 

80  10 Темно-коричневий колір, втрати сухих 
речовин 

 
Висновок. Визначені оптимальні параметри процесу екстрагування 

обробленої парою стружки топінамбура: гідромодуль 2, температура процесу – 
60…70 °С, тривалість процесу – 40…50 хв. Результати показали, що чим вища 
температура екстрагента, тим швидше відбувається перехід екстрактивних 
речовин із стружки у екстракт. Але при високих температурах екстрагування 
екстракт виходить дуже темного забарвлення. При низьких же температурах 
екстрагування процес триває дуже довго, що є недоцільним з економічної точки 
зору.  
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Abstract. 
Introduction. Jerusalem artichoke has the ability to accumulate high content of inulin. 

However, potatoes and artichoke aboveground mass accumulate heavy metals (lead, mercury, 
arsenic, etc.) and radionuclides. Unique biochemical composition of Jerusalem artichoke allowed 
to recommend and use it as raw material for the creation and production of functional foods. 
Enrichment of functional food ingredients to enhance health is now a common practice in the 
world. 

The greatest interest for the system are functional food products made directly from fresh 
artichoke, obtained by special technology to maximize preservation of useful properties and 
qualities of artic . This may apply and products which include powder with artichoke tubers. The 
rich composition of bioactive ubstances artichoke gives reason to recommend this plant as a dietary 
perspective, food industry and as a feedstock for the creation of high food additives. According to 
the authors products obtained in the processing of artichoke virtually no competition plans to 
capture a large market size. In the future, these products will take the people of different age 
suffering from obesity, diabetes, arthritis, blood poisoning and so on. 

Main text. Selected sort artichoke Kyiv that the chemical composition contains the highest 
content of dry matter - 25.7% against 21.3 and 18.8% respectively in grades Finding and red, and 
more main component - inulin (11.8%). 

A four options for crushing raw materials: bricks (1х1х1 cm), chips (3х0,4х0,1 cm) plate 
thickness of 0.2 cm and the size of wedges 4х0,8х0,8 cm.  

Water extractant was chosen because most of the components of artichoke are water-soluble 
compounds. To determine the necessary hydrological studies conducted at different ratio of raw 
material - extractant. The fastest transition extractives hydrological held at 1, but the ratio of liquid 
and solid phases 1: 1 there was total immersion and also a high probability that not all water-
soluble substances could go to extract completely. 3 In hydrological conduct extraction is pointless, 
since the extract will contain a small amount of dry matter and its concentration spent more energy, 
which will make the product more expensive. Therefore selected hydrological 2, which provided a 
complete covering of raw water and the maximum transition extractives in extractant. 

Research the best mode extraction process performed on laboratory facility under vacuum 
IKA EUROSTAR 200P4 control, which reduced extraction temperature 60 ... 70 ° C. This leads to 
intensification process without oxygen, and at lower temperatures, which in turn maximizes the 
preservation of extractives. 

When grinding raw chips on size cm 3х0,4х0,1 extraction is fastest. The rate of conversion of 
extractives in the extract as temperature affects extractant.  Extractant temperature changed from 
30 to 80 ° C. 

Summary and Conclusions. The optimal parameters of extraction steam processed artichoke 
chips, 2 hydrological, process temperature - 60 ... 70 ° C, the duration of the process - 40 ... 50 min. 
The results showed that the higher the temperature the extractant, the faster the transition 
extractives of chips to extract. But high-temperature extraction extract to a very dark color. At low 
temperatures the same extraction process takes a long time, which is inappropriate from an 
economic point of view. 

Key words: artichoke, shavings, extraction process. 
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Анотація. Проаналізовано традиційну технологію виробництва 

хлібобулочних виробів. Охарактеризовано основні фактори, що впливають на 
перебіг біохімічні та мікробіологічних процесів в тісті, структурно-механічні 
властивості напівфабрикатів та готових виробів. Досліджено оптимальні 
параметри інтенсифікації технологічних процесів. Встановлено, що 
використання поліпшувачів та підкислювачів дозволяє отримати вироби з 
високими органолептичними та фізико-хімічними показниками якості та 
може бути рекомендоване для прискореного виробництва хлібобулочних 
виробів в умовах міні-підприємств та закладів ресторанного господарства. 

Ключові слова: технологічний процес, хлібобулочні вироби, поліпшувачі, 
підкислювачі 

І. Вступ. Хліб – це цінний харчовий продукт, який споживають всі верстви 
населення. Виробництво хліба включає кілька стадій технологічного процесу й 
відрізняється своєю складністю та працемісткістю. На кожній стадії 
виробництва хліба відбувається комплекс складних процесів – фізико-хімічних, 
колоїдних, біохімічних, мікробіологічних, які взаємопов’язані з хімічним 
складом, функціональними та технологічними властивостями хлібопекарської 
сировини, життєдіяльністю мікрофлори напівфабрикатів, активністю 
ферментів, параметрами та умовами технологічного процесу. 

Важливим засобом підвищення продуктивності праці та збільшення 
економічної ефективності виробництва хліба є інтенсифікація технологічного 
процесу його виробництва. 

З метою прискорення технології виробництва хліба, доцільно виключити 
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або звести до мінімуму стадії бродіння напівфабрикатів, на які витрачається до 
75% загального часу. 

Відомо, що прискорення бродіння тіста досягають шляхом підвищення 
температури напівфабрикатів та тіста до оптимального значення; збільшення 
дозування дріжджів; активацією дріжджів або застосуванням активних штамів 
мікроорганізмів при приготуванні рідких дріжджів чи рідких заквасок. 

Суттєво впливають на процес дозрівання тіста хлібопекарські поліпшувачі 
та харчові добавки.  

Основний текст.  В дослідження аналізували підкислювачі та поліпшувачі 
найбільш широко представлені на ринку України. Їх вплив на технологічний 
процес та якість готових виробів аналізували за  загальноприйнятими 
методиками [4].  

Залежно від призначення і принципу дії харчові добавки, що 
застосовуються у хлібопеченні, можна об'єднати в кілька груп: добавки окисної 
дії, відновної дії, ферментні препарати, ПАР, структуроутворювачі, органічні 
кислоти, мінеральні солі, ароматизатори, підсолоджувачі, консерванти, 
комплексні поліпшувачі. При переробці борошна зі слабкою клейковиною 
доцільно застосовувати добавки окисної дії. В Україні найпоширенішою для 
застосування є аскорбінова кислота Е-300. Її присутність у хлібі відповідає 
вимогам гігієни харчування. Як відновник за своєю хімічною природою в тісті 
під дією ферменту аскорбінат оксидази вона окислюється в дегідроаскорбінову 
кислоту, яка діє як окисник, її додають 0,006-0,01 % до маси борошна. 
Укріплюючи клейковину, окислювачі підвищують її спроможність до 
гідратації. Це обумовлює підвищену водопоглинальну здатність тіста. 

Окисні процеси в тісті обумовлює також додавання ферментного 
препарату Глюкооксидаза. Цей ферментний препарат каталізує окислення 
глюкози. Кінцевими продуктами цього процесу є глюконова кислота і перекис 
водню, що і є окисником. Глюкооксидаза є синергістом аскорбінової кислоти, 
тому її доцільно використовувати в суміші: аскорбінова кислота 0,006-0,01%, 
глюзим 0,006-0,015%. 

Для підвищення газоутримувальної здатності тіста, збільшення його об'єму  
ефективними добавками є тіосульфат натрію, L-цистеїн, ПАР, ферментний 
препарат Фунгаміл Супер (дозування 0,010-0,015 % до маси борошна). 
Ферментний препарат Фунгаміл Супер поєднує амілолітичну і пентозаназну 
активність. Від модифікує пентозани, покращує водопоглинальну здатність 
борошна й еластичність клейковини. 

У тісті утворюються складні комплексні сполуки з біополімерами 
борошна, що обумовлює покращання його структурно-механічних 
властивостей.  

З метою інтенсифікації технологічного процесу виробництва хліба 
використовують комплексні хлібопекарські поліпшувачі та підкислювачі.  

На даний час на українському ринку зарубіжні фірми (Пакмая, Лесаффр, 
Ірекс та інші) пропонують велику кількість харчових добавок та 
хлібопекарських поліпшувачів.  

Для виробництва житньо-пшеничного хліба за прискореною технологією 
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найбільш популярними є поліпшувачі та підкислювачі, представлені в табл. 1. 
 

Таблиця 1  
Сухі  підкислювачі  для  виробництва  житньо-пшеничних сортів хліба 
НАЗВА   Фірма, країна 

виробник 
Компоненти  
підкислювача 

Дозуван
ня, % 

Аграм 
темний 

ІРЕКС, 
Німеччина 

Обсмажене солодове борошно, 
пшеничне борошно, лимонна кислота, 
ацетат кальцію (Е263), цукровий 
колер 

0,8 – 1,0 

Баварія ІРЕКС, 
Німеччина 

Лимонна кислота (Е330), молочна 
кислота (Е270), ацетат калію (Е263); 
сульфат кальцію (Е516), олія 
рослинна; емульгатор, моно- та 
дигліцериди жирних кислот (Е471) 

0,5 - 1,5 

Ібіс Lesaffre 
Франція 

Ячмінне солодове борошно, 
пшеничне борошно, лимонна кислота. 

0,5 - 1,5  

Мажимікс Lesaffre 
Франція 

Пшеничне борошно, карбонат 
кальцію, аскорбінова кислота, 
ферменти (геміцелюлази та амілази) 

0,1 – 0,3 

Пані-фреш ІРЕКС, 
Німеччина 

Пшеничне борошно, пшеничний 
солод, картопляні пластівці, молочна 
сироватка, аскорбінова кислота, 
гуарова камедь, моно- і дигліцериди 
жирних кислот, карбонат кальція, 
ферменти 

1 – 2  

Цитрасол Росія житнє борошно , лимонна кислота, 
суха молочна сироватка, солодове 
борошно 

3-4 

Штабілаза IREKSGmbH 
(Німеччина 

Пшенична клейковина, 
пшеничнеборошно, соєвий 
лецитин,аскорбінова кислота, 
ферменти. 

0,3 – 2,0 

 
Хлібопекарські поліпшувачі та підкислювачі є композиційними добавками 

поліфункціональної дії, до складу яких входять у певному співвідношенні 
кілька інгредієнтів різного принципу дії. До їх складу входять у різній кількості 
ферментні препарати, окислювачі (аскорбінова кислота, піроксид кальцію 
тощо), відновники (L-цистеїн), гідроколоїди (модифікований крохмаль), ПАР, 
органічні кислоти (лимонна, яблучна), мінеральні солі тощо. 

Комплексні поліпшувачі виробляють у вигляді порошків або паст. 
Дозують їх у кількості від 0,1 до 3 % до маси борошна, дозування уточнюють 
пробним випіканням.  

Висновки. Використання поліпшувачів та підкислювачів дозволяє 
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отримати вироби з високими органолептичними та фізико-хімічними 
показниками якості та може бути рекомендоване для прискореного 
виробництва хлібобулочних виробів в умовах міні-підприємств та закладів 
ресторанного господарства.  
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Abstract  
It was analyzed the traditional technology of production of bakery products. It was 

characterized the main factors that influence on the course of the biochemical and microbiological 
processes in dough, the structural and mechanical properties of semi-finished and finished 
products. There were investigated optimal parameters of intensification of technological processes. 
It was established that using of improvers and acidifying agents allows to get products with high 
organoleptic and physic-chemical indicators of quality and can be recommended for the 
accelerated production of bakery products in a mini-enterprises and restaurant industry.  
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Анотація. В роботі удосконалено технологію приготування майонезу, який 
містить в якості олійної основи ріпакову рафіновану дезодоровану олію та 
купажі ріпакової та соняшникової олій. В результаті отримали  продукт з 
функціональними властивостями і оптимальним жирнокислотним складом. 
Проведено ряд досліджень за органолептичними та фізико-хімічними 
показниками та обґрунтовано можливість використання ріпакової олії як 
фізіологічно активного компоненту в соусах емульсійної природи типу 
«майонез». 

Ключевые слова: майонез, олія, ріпак, купаж, технологія.  
Вступ. 
Виходячи із об’ємів вживання майонезу, постає актуальна задача 

створення нових видів майонезів, які володіють функціональними 
властивостями, що дозволить, з одного боку, збільшити вживання рослинних 
олій, причому в легкозасвоюваному вигляді, а з іншого -  поповнити дефіцит 
особливо цінних мікронутрієнтів. 

Можна виділити декілька підходів, які дозволяють отримати 
функціональну майонезну продукцію: 

- моделювання водної фази (збагачення водорозчинними вітамінами, 
біологічно активними речовинами – вільними амінокислотами, тритерпеновими 
глікозидами, гексозамінами та ін.); 

- перетворення жирової фази майонезу згідно з критеріями здорового 
харчування (підвищення долі есенціальних жирних кислот, оптимізація 
жирнокислотного складу, збагачення жиророзчинними вітамінами і ін. 
біологічноактивними речовинами); 

- використання нових високоефективних емульгаторів, переважно 
рослинного походження для виключення чи суттєвого зменшення вмісту 
холестерину, а також зменшення вмісту жирів; 

- використання нових стабілізаторів і загущувачів, які крім технологічних 
мають і фізіологічні властивості. 

Послідовність створення функціональної  майонезної продукції можна 
представити наступним чином: 

1. Моделювання складу жирової фази з метою отримання оптимального 
жирнокислотного складу шляхом використання купажованих рослинних олій 
різного складу. 

2. Зниження калорійності за рахунок зменшення вмісту жирової фази і 
використання різних видів структуроутворюючих речовин (емульгаторів, 
стабілізаторів, загущувачів і т.д) з метою створення стійкої емульсії прямого 
типу. 

3. Введення в жирову чи водну фазу збагачуючих функціональних 
інгридієнтів, вибір яких залежить від мети  і виду функціонального продукту. 

4. Підбір смакоароматичних речовин для формування традиційних 
органолептичних, фізико-хімічних і структурно-механічних характеристик 
продукту. 

5. Використання як в водній так і в жировій фазі переважно натуральних 
речовин різного хімічного складу, що попереджують порчу в результаті 
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окислення (антиоксиданти) і мікробіологічну порчу (консерванти) з метою 
підвищення термінів зберігання. 

Таким чином, створення функціональної майонезної продукції, яка буде 
традиційною по органолептичним показникам і функціональною по своїй 
фізіологічній дії, має хороші перспективи. 

Основний текст.  
В роботі удосконалено технологію майонезу, в якому, в якості олійної 

основи використовувались ріпакова рафінована дезодорована олія та купажі 
ріпакової та соняшникової олій. 

Ріпакова олія належить до однієї із найбільш поширених на 
загальносвітовому рівні, її виробництво становить близько 14% від загального 
обсягу виробництва рослинних олій [4]. Сьогодні ріпакова олія - одна з 
найпопулярніших видів рослинних олій в Європі. 

Користь ріпакової олії полягає в наявності незамінних жирних кислот у її 
складі, які не синтезуються в організмі людини - лінолевої і ліноленової. Олія 
ріпаку містить багато вітаміну Е і А - природних антиоксидантів, які захищають 
клітини від ушкодження кисневими радикалами. Крім них в олії ріпаку багато 
вітамінів групи В. Ріпакова олія позитивно впливає на обмін речовин, знижує 
вміст «шкідливого» холестерину, запобігає утворенню тромбів в судинах. 
Сьогодні ріпакову олію стали частіше використовувати в різноманітних 
здорових дієтах, замінюючи нею інші рослинні олії, якість яких нижче, а 
засвоюваність - важче. Есенціальних жирних кислот, що грають важливу роль в 
нашому організмі, в ріпаковій олії дійсно більше, ніж в оливковій: ці речовини 
необхідні для клітинних мембран, мають сильну антиоксидантну дію; 
забезпечують синтез простагландинів, які виконують в організмі багато 
важливих функцій, в тому числі й функцію медіаторів[2].  

Попит на ріпакову олію росте, тому що змінилася і її якість, створено нові 
сорти та гібриди безерукові, низькоглюкозинолатні, тому і виробництво 
харчової олії теж стало зростати - в світі  її зараз виробляють більше, ніж 
пальмової та соєвої. У багатьох країнах світу високоякісна ріпакова олія йде на 
виготовлення маргарину, використовується для смаження і додається в салати; 
вона довше залишається прозорою і має високу стійкість до окиснення ніж 
багато інших рослинних олій[4]. 

Купажі ріпакової та соняшникової олій в даній роботі використовували з 
метою зниження вартості олійної основи, а також з метою отримання 
оптимального жирнокислотного складу олійної сировини. 

Під час проведення досліджень було визначено жирнокислотний склад 
олій з ріпаку вирощеного в Швейцарії, що зображені в табл. 2. 

Проаналізувавши отримані дані ми бачимо, що всі олії з ріпаку 
збалансовані за поліненасиченими жирними кислотами, співвідношення  
родини ω3 жирних кислот до ω6 становить 1:2. Вміст ерукової кислоти 
коливається в межах 0,07 – 0,15 %.  

Була проведена органолептична оцінка ріпакової рафінованої 
дезодорованої олії. В табл. 3 приведена бальна оцінка зразків ріпакової олії. 
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Таблиця 1 
Порівняння жирнокислотного складу купажів соняшникової та 

ріпакової олій порівняно з традиційною соняшниковою олією для 
виготовлення майонезів 

Жирна кислота Купажі соняшникової та ріпакової олій, 
% 

Рафінована 
дезодорована 

соняшникова олія, 
% 

50:50 70:30  
Лауринова До 0,2 До 0,1 - 
Міристинова      До 0,5 До 0,3 0,08 
Пальмітинова   1,7-12,0 2,2-11,2 6,73 
Стеаринова  0,7-7,2 0,8-8,3 3,55 
Олеїнова   9,8-40,0 9,8-40,0 24,61 
Лінолева   27,5-52,3 34,1-56,2 62,59 

 Арахінова    - - 0,23 
Ейкозенова   - - 0,17 
Ліноленова  0,5-6,0 0,3-3,6 0,10 

Гондоїнова 4-7,5 2,4-4,5 - 
Бегенова   До 1,5 До 1,5 0,58 
Арахідонова 0,7-3,5 До 2,7 - 
Ерукова   До 1,5 До 1,5 - 
Лігноцеринова До 1 До 0,6 0,20 
Разом 100,0 100,0 100,0 
Співвідношення  
ω 3 : ω 6  

 
1:2 

 
1:2 

 
1:626 

Источник: [4] 
 

Таблиця 2 
Дослідження жирнокислотного складу  рафінованої дезодорованої 

ріпакової олії та її порівняння з рафінованими дезодорованими 
соняшниковою та оливковою оліями. 

Жирна кислота Рафінована дезодорована ріпакова 
олія, % 

Рафінована 
дезодорована 
соняшникова 

олія, % 

Рафінована 
дезодорован
а оливкова 

олія, % 
Raps Plus 
Rapsöl 
Schweizer 
omega 3 
EPA-DHA 
Vitamine A-
D-E, SABO 

Schmeizer 
Rapsöl 
(reich an 
Vit.E) 

Schmeizer 
Rapsöl (M 
classic) 

Міристинова      0,15 0,04 0,04 0,08 - 
Пальмітинова   4,70 4,47 4,45 6,73 11,95 
Пальмітоолеїнова  0,30 0,23 0,24 0,10 0,94 
Стеаринова  1,64 1,67 1,64 3,55 3,15 
Олеїнова   62,05 63,36 63,09 24,61 72,09 
Лінолева   19,35 19,01 19,23 62,59 7,13 
 Арахінова    0,49 0,49 0,49 0,23 0,37 
Ліноленова  8,93 8,74 8,89 0,10 0,6 
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Гадолеїнова 1,29 1,22 1,22 - - 
Бегенова   0,29 0,32 0,33 0,58 0,1 
Арахідонова 0,02 - - - - 
Ерукова   0,07 0,15 0,07 - - 
Лігноцеринова 0,10 0,11 0,12 0,20 - 
Ейкозапентаєнова  0,24 - - - - 
Нервонова 
кислота 

0,18 0,13 0,15 - 0,36 

Докозагексаєнова 0,09 - - - - 
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Співвідношення  
ω 3 : ω 6  

 
1:2 

 
1:2 

 
1:2 

 
1:626 

 
1:12 

Источник: [4] 
 
В результаті визначення органолептичних показників з’ясувалося, що три 

зразки  відповідають вимогам стандарту ДСТУ 46.072:2003 за прозорістю. 
За показниками запах, смак  зразок №1 набрав найвищу кількість балів. 

Таблиця 3 
Оцінка  органолептичних показників якості олії ріпакової рафінованої 

дезодорованої 
Найменування показника 

якості, характеристика 
Бальна 
оцінка 

Зразки 
1. Raps Plus 
Rapsöl 
Schweizer 
omega 3 
EPA-DHA 
Vitamine A-
D-E, SABO 

2. 
Schmeizer 

Rapsöl 
(reich an 

Vit.E) 

3. 
Schmeizer 

Rapsöl 
(M 

classic) 

Смак та запах 
З слабковираженим присмаком 
вихідної сировини. Сторонні 
присмаки і запахи не 
допускаються 

50-47 47,1   

З вираженим присмаком вихідної 
сировини. Сторонні присмаки і 
запахи не допускаються. 

46-44  46,8 45,1 

Прозорість 
Прозора 5 5  5 
Прозора, допускається легке 
помутніння 

  4,9  

Колір 
Згідно з нормативним 
документом 

25-10 21,2 20,7 20,2 

Маркування та пакування 
Зручна, красива тара, маркування 
згідно з вимогами нормативного 
документа 

5 - - 5 

Задовільне 2    
Розробка авторів 
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Зразок №3 володіє  вираженим, хоча і властивим даному виду присмаком, 
тому за даний показник він отримав 45 балів. Однак за даними показниками 
ріпакова олія відповідає вимогам стандарту. 

Визначивши органолептичні показники, вибрані рослинні олії були 
досліджені за фізико-хімічними показниками, що зображені в табл. 4 

 
Таблиця 4 

Характеристика фізико-хімічних показників ріпакових олій 
Показники Рафінована дезодорована ріпакова олія 

Raps Plus 
Rapsöl 
Schweizer 
omega 3 EPA-
DHA Vitamine 
A-D-E, SABO 

Schweizer 
Rapsöl (reich 
an Vit.E) 

Schweizer 
Rapsöl (M 
classic) 

Колірне число,  мг йоду  10 10 10 
Кислотне число, мг КОН/г  0,18 0,22 0,18 
Перекисне число, ½ О2 ммоль/кг  1,28 2,88 2,02 
Йодне число, гJ2/100г  116 106 114 

 Розробка авторів 
 
З одержаних даних видно, що найкращі показники має олія – Raps Plus 

Rapsöl Schweizer omega 3 EPA-DHA Vitamine A-D-E, торгової марки  SABO. 
Проаналізувавши вище сказане можна зробити наступні висновки. 
Висновки. 
Ріпакова олія досить збалансована: у ній містяться ненасичені жирні 

кислоти (66%), поліненасичені жирні кислоти (27% ), насичені жирні кислоти 
(6%). Насичених жирних кислот у ній  менше, ніж в інших рослинних оліях. Це 
сприяє зниженню в крові рівня холестерину і зміцнює стінки судин, а також 
знижує ризик утворення тромбів. Ріпакова олія вважається продуктом, 
корисним при дотриманні протисклеротичної дієти. Також олія багата на 
вітаміни Е і А - природні антиоксиданти, які захищають клітини від 
ушкодження кисневими радикалами. Крім них в олії ріпаку багато вітамінів 
групи В.  
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Abstract 

Introduction. The paper improved the technology of preparation of mayonnaise, which 
contains as oil based on rapeseed oil and refined deodorized blend of rapeseed and sunflower oils.  

Main text. A number of studies on organoleptic and physico-chemical parameters and 
justified the use of rapeseed oil as physiologically active ingredient in sauces emulsion nature of the 
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ПІДВИЩЕНИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
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Анотація. У статті наведено рекомендації щодо харчування споживачів з 
підвищеним рівнем фізичної активності, які користуються послугами фітнес 
центрів. Запропоновані напрями покращення якості напоїв для зазначеного 
контингенту споживачів на молочно-рослинній основі з використанням 
дієтичної добавки насіння розторопші плямистої. Розроблено технології 
молочно – рослинних напоїв функціонального призначення, досліджено основні 
показники їх якості, побудовано моделі якості. 

Ключові слова: технологія, молочно-рослинні напої, фізична активність, 
спортсмени. 

Вступ. Згідно з «Глобальною стратегією ВООЗ в галузі раціону 
харчування, фізичної активності і здоров’я» (резолюція 57.17 Всесвітньої 
асамблеї охорони здоров’я від 22 травня 2004 р.) просування товарів, 
направлених на певну групу споживачів, з урахуванням їх запитів та інтересів, 
поступова заміна традиційного асортименту харчових продуктів на 
функціональні є основним напрямком розвитку цивілізованого ринку.  

Одним із таких, що швидко розвивається, є сегмент споживачів з 
підвищеним рівнем фізичної активності, зокрема спортсменів та споживачів 
послуг фітнес центрів, наукове обґрунтоване харчування яких є важливою і 
невід’ємною частиною професійного та аматорського спорту. Особливого 
значення у сучасній спортивній практиці набуває необхідність 
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цілеспрямованого формування водного режиму харчування спортсменів, що 
зумовлено значними втратами організмом рідини протягом фізичних 
навантажень та специфіки терморегуляції. Так, зокрема, в спеціальній заяві 
Американського коледжу спортивної медицини рекомендовано забезпечувати 
спортсменів вуглеводно-мінеральними напоями [1]. 

В Україні більшість існуючих напоїв для спортсменів іноземного 
виробництва і направлені, як правило, на регуляцію фізіологічного стану 
спортсмена тільки на одному з етапів фізичного навантаження, не враховують 
потреб потенційних споживачів. Крім того, коливання у широкому діапазоні 
нутрієнтного складу цих продуктів свідчить про недостатню наукову 
обґрунтованість їх складу.  

Враховуючи значний розвиток індустрії спорту, зростаючі вимоги до 
якості харчування спортсменів, відсутність системного підходу до виробництва 
вітчизняних функціональних напоїв, що враховували б потреби організму 
спортсмена на різних етапах фізичного навантаження при забезпеченні 
адекватності співвідношення «ціна-якість», постала необхідність розробки 
нових напоїв для сегменту споживачів з підвищеним рівнем фізичної 
активності, які користуються послугами фітнес - центрів.  

Відомо, що посилене тренування супроводжується суттєвим 
потовиділенням. Організм втрачає при цьому воду, а разом із нею – і багато 
мінеральних речовин. Порушується водно-сольовий баланс організму.  

Дослідження вчених із Великобританії продемонструвало, що звичайне 
молоко – краща основа напоїв для спортсменів/ Молоко характеризується 
високими споживними властивостями, які визначаються його хімічним 
складом, засвоюваністю, енергетичною цінністю, органолептичними 
показниками, використанням. Біологічна цінність молока визначається вмістом 
повноцінних білків, поліненасичених жирних кислот, фосфатидів, мінеральних 
речовин, вітамінів. Молоко забезпечує потребу організму людини у 
жиророзчинних вітамінах на 20–30%, у вітамінах B2 і B6–на 70%, у вітаміні 
В12 – майже на 100%. Всі нутрієнти у молоці знаходяться в оптимальному для 
засвоєння співвідношенні [2]. 

В організмі людини білки молока грають роль пластичного матеріалу, 
необхідного для побудови нових клітин і тканин, утворення біологічно 
активних речовин, ферментів і гормонів. Ступінь чистої утилізації молочного 
білка в організмі людини становить 75%. Висока біологічна цінність білків 
молока обумовлена складом, збалансованістю незамінних амінокислот, їх 
доброю засвоюваністю в живому організмі. 

 Результати дослідження вчених, опубліковані в журналі British Journal of 
Nutrition, показали, що молоко зберігає нормальний баланс рідини в організмі 
протягом 4-х годин. Молоко, яке надходить в організм людини, є джерелом 
мінеральних речовин, які підтримують кислотно-лужну рівновагу в тканинах і 
осмотичний тиск у крові, а також сприяють нормальній фізіологічній діяльності 
організму [4].  

Основний текст. З метою підвищення біологічної цінності напоїв для 
спортсменів доцільно використовувати у їх складі продукти рослинного 
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походження і дієтичних добавок з підвищеним вмістом мінеральних речовин і 
вітамінів. Обґрунтовано доцільність використання гарбузу і бузини у складі 
напоїв функціонального призначення для надання їм антиоксидантних 
властивостей. 

Відомо, що гарбуз містить значну кількість кальцію, калію, магнію, заліза, 
а також містить пектин, такі вітаміни як С, В1, В2, В6,, Е, бета-каротин.  

Сік з бузини чорної містить глікозиди, зокрема самбунігрін, рутин, холін, 
каротиноїди, органічні кислоти – яблучну, валеріанову, оцтову, амінокислоти, 
до 82 мг/100 г вітаміну С [1]. 

Доцільно для надання солодкого смаку напоям використовувати 
натуральний бджолиний мед, який містить широкий спектр мікроелементів, 
вітамінів групи B1, рибофлавін, піридоксин, пантотенову і нікотинову кислоти, 
біотин, фолієву і аскорбінову кислоти, ферменти - діастазу, амілазу, каталазу, 
фосфатазу. Вміст фітонцидів надає меду бактерицидну дію.  

З метою збільшення вмісту есенційних нутрієнтів, зокрема антиоксиданту 
силімарину, запропоновано використати дієтичну добавку з насіння розторопші 
плямистої у складі напоїв для спортсменів [2]. 

Вміст мінеральних речовин у 100 г насіння розторопші: кальцію - 16,6 мг / 
г, калію - 9,2 мг / г, магнію - 4,2 мг / г, заліза - 0,08 мг / г, марганцю - 0,1 мг / г, 
міді - 1,16 мг / г, цинку - 0,71 мг / г, хрому - 0,15 мг / г, селену - 22,9 мг / г, йоду 
- 0,09 мг / г, бору - 22,4 мг / г [6]. 

Насіння розторопші містить значну кількість вітамінів A, D, F, E, К і 
вітаміни групи В, особливо цінних для нервової системи. 

У зв’язку з вищенаведеним, встановлено доцільність розроблення напоїв 
для споживачів послуг фітнес-центрів на молочній основі з використанням 
овочів, ягід, меду та дієтичної добавки з насіння розторопші плямистої. 

Метою дослідження є розроблення технології молочно-рослинних напоїв з 
підвищеним вмістом мінеральних речовин для харчування споживачів з 
підвищеним рівнем фізичної активності. 

Об’єкт дослідження – технологія молочно-рослинних напоїв для 
споживачів з підвищеним рівнем фізичної активності. 

Предмет дослідження – модельні композиції напоїв на молочній основі з 
використанням гарбуза, соку з бузини, насіння з розторопші плямистої та меду, 
молочно-рослинні напої функціонального призначення. 

Методи дослідження – органолептичні, фізико-хімічні, розрахункові. 
З метою розроблення напоїв для споживачів, які користуються послугами 

фітнес-центрів, з підвищеним вмістом есенціальних речовин запропоновано 
використати як основу коров’яче молоко, сік з бузини, гарбуз та мед як 
збагачувальні компоненти. 

Контролем обрано коров’яче молоко за традиційною технологією №965 
«Молоко кип’ячене». 

З метою відпрацювання технології розроблені модельні харчові композиції 
молочно-рослинних напоїв з використанням пюре з гарбуза, соку з бузини та 
насіння розторопші плямистої. При цьому частину молока замінювали на 
гарбуз (подрібнений), сік з бузини в кількості 17-35% від маси молока, порошок 
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з насіння розторопші плямистої – від 1-6%, мед – від 1 -7%.  
Обмежувальним критерієм використання рослинної сировини і дієтичних 

добавок обрано органолептичні показники якості молочно-рослинних напоїв 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Органолептичні показники якості молочно-гарбузового  

напою функціонального призначення, бали 
Показники Коеф. вагом., 

од. Контроль Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 Дослід 4 

Зовнішній 
вигляд 0,2 5 4,9 4,9 4,7 4,0 

Смак 0,3 4,9 4,7 4,7 4,1 3,9 
Запах 0,15 4,9 4,8 4,8 4,5 4,0 
Колір 0,15 4,9 4,7 4,8 4,4 4,0 

Консистенція 0,2 5 4,6 4,8 4,2 3,9 
Заг.альна 

оцінка 1,0 4,9 4,7 4,8 4,3 4,0 

Примітка: дослід 1 – напій молочно-гарбузовий, в якому 23% молока замінено на пюре з 
гарбуза (ПГ) – 17%, порошок з насіння розторопші плямистої – 1%, мед – 5%; дослід 2 - 29% 
молока замінено на ПГ – 22%, порошок з насіння розторопші плямистої – 2%, мед – 5%; 
дослід 3 - 35% молока замінено на ПГ – 27%, порошок з насіння розторопші плямистої – 3%, 
мед – 5%; дослід 4 - 41% молока замінено на ПГ – 32%, порошок з насіння розторопші 
плямистої – 4%, мед – 5%. 

 
Таблиця 2 

Органолептичні показники якості молочно-бузинового  
напою функціонального призначення, бали 

Показники Коефіцієнт 
вагомості 

Контрол
ь Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 Дослід 4 

Зовнішній 
вигляд 0,2 5 4,9 4,7 4,0 3,9 

Смак 0,3 4,9 4,7 4,5 3,9 3,2 
Запах 0,15 4,9 4,8 4,7 4,1 3,9 
Колір  0,15 4,9 4,7 4,4 3,9 3,5 
Консистенція 0,2 5 4,6 4,3 3,9 3, 
Загальна 
оцінка 1,0 4,9 4,7 4,4 4,0 3,5 

Примітка: дослід 1 – напій молочно-бузиновий, в якому 23% молока замінено на сік з бузини 
(СБ) – 17%, порошок з насіння розторопші плямистої – 1%, мед – 5%; дослід 2 - 29% молока 
замінено на СБ – 22%, порошок з насіння розторопші плямистої – 2%, мед – 5%; дослід 3 - 
35% молока замінено на СБ – 27%, порошок з насіння розторопші плямистої – 3%, мед – 
5%; дослід 4 - 41% молока замінено на СБ – 32%, порошок з насіння розторопші плямистої – 
4%, мед – 5%;. 

 
За результатами попередніх відпрацювань технології дослідних зразків 

молочно – рослинних напоїв функціонального призначення встановлено, що 
при додаванні м’якоті гарбуза та соку з бузини більше 22%, насіння з 
розторопші плямистої - більше 3% до загальної маси молока, напої набувають 
небажаного стороннього присмаку, а їх органолептична оцінка значно 
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знижується (табл. 1). 
За результатами органолептичної оцінки дослідних зразків молочно – 

гарбузового напою визначено, що дослід 2 отримав найвищу оцінку – 4,8 бали, 
максимально наближену до контролю (4,9 бали). Доведено, що раціональна 
кількість пюре з гарбуза у складі напоїв становить 22% від маси молока, 
насіння з розторопші плямистої - 2 %, меду – 5%.  

За результатами органолептичної оцінки дослідних зразків молочно – 
бузинового напою визначено, що раціональна кількість соку з бузини у складі 
напоїв - 27% від маси молока, насіння з розторопші плямистої - 3 %, меду – 7% 
(дослід 2) (табл. 2). 

Розроблено технологію молочно-гарбузового і молочно-бузинового напоїв 
з розторопшею плямистою (рис 1). 

 

 
 

Рис. 1. Технологічна схема виробництва молочно-гарбузового 
(молочно-бузинового) напоїв з розторопшею 

 
Технологія виготовлення молочно – гарбузового та молочно – бузинового 

напоїв з додаванням меду та розторопші плямистої, яка відпрацьована в 
лабораторних умовах, передбачає: підготовку сировини, кип’ятіння молока, 
подрібнення гарбуза (або віджимання соку з ягід бузини), з’єднання 
компонентів, збивання у блендері, контроль якості, відпуск (рис.1). 

Досліджено хімічний склад молочно-гарбузового та молочно-бузинового 
напоїв з додаванням меду та насіння розторопші плямистої (табл.2).  

 
 

Гарбуз (сік з ягід бузини) 

Механічна кулінарна 
обробка 

Подрібнення 

Проварювання τ =120-180c 
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розторопші 

Збивання у блендері τ=60 с с 
 

 
Напій молочно-гарбузовий 

(молочно-бузиновий) з медом та 
розторопшею 

Молоко 

Змішування 
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Охолодження t = 9 -12 º C 

 Мед 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 25 



 Том 2. Выпуск 46                                                                                                                             Технические науки 

Таблиця 3 
 Хімічний склад молочно-гарбузового та молочно –бузинового напоїв з 

використанням насіння розторопші плямистої (на 100 г) 

Показник Контроль 
Молочно-

гарбузовий 
напій 

Різниця, 
% 

Молочно-
бузиновий 

напій 
Різниця, % 

Білки, г 1,974 2,29 16,16 2,24 13,62 
Жири, г 1,75 1,77 1,43 1,79 2,68 
Вуглеводи, г, в т.ч.  3,388 8,92 163,25 9,97 194,42 
харчові волокна 0,4 2,37 492,85 1,27 217,85 

Мінеральні речовини, мг : 
Калій 102,2 112,63 45,94 112,63 10,21 
Кальцій 84 93,11 7,97 93,11 10,85 
Магній 9,8 16,89 34,24 16,89 72,40 
Фосфор 63 71,17 10,18 71,17 12,97 
Залізо 0,42 0,814 31,04 0,81 93,90 
Мідь  0,0084 0,024 506,96 0,024 195,29 
Фтор 0,014 0,019 201,57 0,01 35,714 
Цинк 0,28 0,30 20,54 0,30 10,32 

Вітаміни: 
β-каротин 0,014 0,039 2378,57 0,039 178,57 
В1 0,028 0,19 612,5 0,1951 596,78 
В2 0,10 0,18 80,66 0,1853 76,476 
РР 0,07 0,36 485,714 0,366 422,85 
С 0,91 29,61 1413,18 29,61 3153,84 
Енергетична 
цінність, ккал 64,0 77,76 21,5 66,2 3,43 

 
За результатами аналізу хімічного складу розроблених напоїв 

функціонального призначення встановлено, що вміст мінеральних речовин 
вітамінів у їх складі значно підвищився (табл.3). Так, у молочно-гарбузовому 
напої вміст калію збільшився на 45,9%, кальцію - на 8%, магнію - на 34,24%, 
вміст міді збільшився у 5 разів, фтору – у 2 рази, вітаміну В1 збільшився у 6 
разів, В2 – на 80%, РР – у 5 разів, β-каротину – у 23 рази відповідно порівняно з 
контролем(табл.3). У молочно-бузиновому напої вміст калію збільшився на 
10,2%, кальцію - на 10,8%, магнію - на 72%, заліза – на 93,9%, фтору – на 
35,71%, вміст міді збільшився у 2 рази, вітаміну В1 збільшився у 5 разів, В2 – 
на 76,47%, РР – у 4 рази, β-каротину – у 2 рази, вітаміну С – у 32 рази 
відповідно порівняно з контролем.  

Досліджено рівень задоволення добової потреби людей з підвищеним 
рівнем фізичної активності (спортсменів, споживачів, які користуються 
послугами фітнес - центрів) в мінеральних речовинах і вітамінах при 
споживанні розроблених напоїв (табл.4). 

За результатами проведених розрахунків встановлено, що споживання 100 
г розроблених напоїв забезпечує більшу частку добової потреби у калії (на 
1,87% – 0,41%), кальції (на 0,55% – 0,75%), магнії (на 0,839% – 1,774%), у β-
каротині (на 33,3% – 2,5%), у вітамінах В1 (на 10,7% – 10,4 %), В2 (на 4,2% – 
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4,1%), вітаміні РР (на1,54% – 1,34%), вітаміні С (на 16,07% – 35,875%) 
порівняно з контролем (табл. 4). 

Таблиця 4 
Задоволення добової потреби у мінеральних речовинах та вітамінах при 

споживанні 100 г молочно-гарбузових та молочно-бузинових напоїв з 
насінням розторопші 

Показники  
Добова 

потреба, 
мг/добу 

Контроль 
Молочно-

гарбузовий 
напій 

Різниця 
% 

Молочно-
бузиновий 

напій 

Різниця 
% 

Мінеральні речовини, мг : 
Калій 2500 102,2 149,156 1,878 112,636 0,41 

Кальцій 1200 84 90,698 0,558 93,118 0,759 
Магній 400 9,8 13,156 0,839 16,896 1,774 
Фосфор 1200 63 69,415 0,5345 71,175 0,68 
Залізо 15 0,42 0,5504 0,8693 0,8144 2,62 
мідь 0,15 0,0084 0,0509 28,389 0,024 10,93 
фтор 0,75 0,014 0,042 3,7626 0,019 0,66 
цинк 16 0,28 0,3375 0,3595 0,3089 0,180 

Вітаміни: 
β-каротин 1 0,014 0,347 33,3 0,039 2,5 

В1 1,6 0,028 0,19 10,7 0,1951 10,44 
В2 2 0,105 0,189 4,235 0,1853 4,015 
РР 22 0,07 0,41 1,5454 0,366 1,345 
С 80 0,91 13,77 16,075 29,61 35,87 

Енергетична 
цінність, ккал 2 2,2 2,2 0,03 

2,2 
0,08 

Примітка: задоволення добової потреби у мінеральних речовинах та вітамінах наведена для 
людей з підвищеною фізичною активністю (II група інтенсивного навантаження). 

 
За результатами проведених досліджень побудовано модель якості 

молочно-гарбузового і молочно-бузинового напоїв за наступними показниками: 
органолептична оцінка, вміст білків, харчових волокон, мінеральних речовин, 
вітамінів. Комплексний показник якості розробленого молочно-гарбузового 
напою з насінням розторопші становить 0,327 од., молочно –бузинового напою 
– 0,326 од., що у 2,3 рази перевищує значення контролю (0,142 од.). 

Висновки.  
За результатами проведених досліджень, встановлено, що молочно-

гарбузовий та молочно-бузиновий напої є цінним харчовим продуктом, який 
рекомендовано включати у раціони харчування людей з підвищеним рівнем 
фізичної активності, зокрема для користувачів послуг фітнес-центрів, внаслідок 
підвищеного вмісту в них есенційних нутрієнтів: калію, кальцію, магнію, 
фосфору, заліза, вітаміну С, вітамінів групи В (В1, В2.), РР.  
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Abstract.   
The article presents recommendations on food consumers with high levels of physical activity, 

using the fitness center. Directions improve the quality of drinks to indicated contingent on 
consumer dairy plant-based dietary supplements using milk thistle seeds. 

According to the results of previous vidpratsyuvan technology prototypes milk - beverage 
plant functionality found that the addition of pumpkin pulp and juice of elderberries more than 22% 
of milk thistle seed - over 3% of the total weight of the milk drinks become undesirable foreign taste 
and their organoleptic evaluation is greatly reduced. As a result of organoleptic evaluation of 
prototypes of milk - drink pumpkin determined that the experiment 2 received the highest rating - 
4.8 points, as close to the control (4.9 points). It is proved that a rational number pumpkin puree 
drinks consisting of 22% by weight of milk thistle seeds from - 2%, honey - 5%. 

 The results of the research the model of quality dairy pumpkin and dairy drinks buzynovoho 
the following criteria: organoleptic evaluation, protein, fiber, minerals and vitamins. Established 
that pumpkin dairy and dairy drinks buzynovyy is a valuable food product that is recommended to 
include in the diet of people with high levels of physical activity, particularly for korys¬tuvachiv 
fitness centers, due to increased content of esentsiynyh nutrients: potassium, calcium magnesium, 
phosphorus, iron, vitamin C, B vitamins (B1, B2.), PP. 

Key words: technology, dairy and vegetable drinks, physical activity, athletes. 
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Анотація. В роботі описані результати фізико-хімічних досліджень 
дитячих бавовняних шкарпеток від провідних виробників. За результатами 
досліджень встановлено, що за показниками вологості та гігроскопічності 
найкращі результати мали дитячі шкарпетки ТМ «A.D.N socks» та ТМ «Дюна 
– Веста», всі шкарпетки мали стійкий барвник, що свідчить про їх безпечність 
при використанні. 

Ключові слова: дитячі шкарпетки, гігроскопічні властивості, вологість, 
стійкість фарбування. 

Вступ. Сучасний ринок панчішно-шкарпеткових виробів є одним з 
найбільш розвинених товарів народного споживання. Дитячі шкарпетки 
безпосередньо мають досить тривалий контакт зі шкірою дитини, тому вони 
повинні відповідати певним критеріям, головними з яких є натуральність 
матеріалу, його гігієнічність, стійкість забарвлення до фізико – хімічних 
впливів і простота у догляді. 

Огляд літератури. В якості об’єктів дослідження були обрані дитячі 
бавовняні шкарпетки від провідних виробників. У дитячих шкарпетках 
визначили такі фізико-хімічні показники, як вологість, гігроскопічність, 
стійкість фарбування виробів до дії «поту».   

Показники вологості та гігроскопічності трикотажного полотна впливають 
на гігієнічні властивості шкарпеток. Ці показники здебільшого залежать від 
волокнистого складу трикотажу. Трикотаж, який має у складі синтетичні 
волокна володіє меншою гігроскопічністю, ніж трикотаж, що складається з 
натуральних волокон [1].  

Структура ниток також впливає на гігієнічні властивості. Трикотаж з 
рихлою, м’якою, пухкою структурою ниток має більш високе водопоглинання, 
ніж щільне полотно з гладкою ниткою. Велике значення для гігієнічних 
показників має обробка апретами, яка знижує проникання вологи [1].  

Вологість – це здатність виробу поглинати вологу у нормальних 
атмосферних умовах (тиск 760 ммрт. ст., температура 18-20 °С і відносна 
вологість повітря 55-60%) [2]. 

Цей показник не нормується, але є дуже важливим так як  пов'язаний з 
гігієнічними властивостями виробів. Результати дослідження вологості 
дослідних зразків дитячих шкарпеток представлені на рис 1. 
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Рис. 1. Результати дослідження вологості дитячих шкарпеток 

Умовні позначення: зразок 1 -  дитячі шкарпетки ТМ «A.D.N socks»;  зразок 2- дитячі 
шкарпетки ТМ «Елегант Україна»; зразок 3-  дитячі шкарпетки ТМ «Легка хода»; зразок 4 

– дитячі шкарпетки ТМ «Дюна – Веста»; зразок 5- дитячі шкарпетки ТМ «Calza vita». 
 
Як бачимо з рис. 1. дитячі шкарпетки торгової марки «Дюна – Веста»,  

мають найвищій результат, що може бути пов’язано зі значний вмістом 
натуральних волокон або до складу входить віскоза, що має властивість 
поглинати та утримувати вологу. Дитячі шкарпетки ТМ «A.D.N socks», навпаки 
мають низьку вологість, що свідчить про наявність синтетичних волокон у їх 
складі. 

Гігроскопічність – це здатність виробу поглинати з навколишнього 
середовища вологу й віддавати її. Усі полотна, крім синтетичних, володіють 
високою гігроскопічністю [2]. Визначення показника гігроскопічності дитячих 
шкарпеток проводиться відповідно ГОСТ 3816 [3]. Цей показник для дитячих 
шкарпеток повинен становити  не менше 13%. Для доброякісної обробки і 
фарбування шкарпеток необхідне їх добре змочування, високі сорбційні 
властивості. Показник гігроскопічності дитячих шкарпеток представлений на 
рис 2. 

Показник гігроскопічності тісно пов’язаний з гігієнічними властивостями 
виробів. Чим вище гігроскопічність, тим краще гігієнічні властивості виробу. 
Так із 5-ти зразків дитячих шкарпеток вимогам НД відповідають зразки 1 та 4, 
що вказує на наявність натуральних волокон, посередній вплив щільної 
структури полотна та обробку апретами. Щодо зразка 4, то підтвердились 
попередні припущення щодо вмісту віскозного волокна у їх складі. Зразки 2, 3, 
5 мають низький показник, що говорить про значний відсоток синтетичних 
волокон. 
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Рис. 2. Результати дослідження гігроскопічності дитячих шкарпеток 

Умовні позначення: зразок 1 -  дитячі шкарпетки ТМ «A.D.N socks»;  зразок 2- дитячі 
шкарпетки ТМ «Елегант Україна»; зразок 3-  дитячі шкарпетки ТМ «Легка хода»; зразок 4 

– дитячі шкарпетки ТМ «Дюна – Веста»; зразок 5- дитячі шкарпетки ТМ «Calza vita». 
 
Отже, порівнюючи динаміку показників вологості та гігроскопічності ми 

можемо стверджувати, що до складу дитячих шкарпеток крім бавовни входить 
значна кількість синтетичних волокон.  

Визначення стійкості фарбування дитячих шкарпеток до дії фізико-
хімічних чинників є одним із найважливіших показників безпеки дитячого 
одягу. Так як, дитячі шкарпетки в процесі експлуатації мають безпосередньо 
контакт зі шкірою, то необхідним є перевірити показник міцності фарбування 
шкарпеток до дії «поту».  

Для фарбування трикотажних виробів застосовують різні групи барвників: 
- прямими барвниками фарбують трикотажні полотна в досить яскраві й 

різноманітні кольори (фіолетовий, червоний, оранжевий, синій, жовтий, чорний 
і багато інших), а підвищену стійкість фарбування тканини надає обробка 
закріплювачем; 

- катіонні барвники надають виробу яскравість і хорошу стійкість, а багата 
кольорова палітра робить цей вид барвників досить популярним; 

- кислотні барвники хоч і дають яскраве забарвлення, однак нестійкі до 
мокрих обробок, тертя, а також світла; 

- кислотно-протравні барвники покращують стійкість, але, на жаль, 
знижують міцність текстильного матеріалу; 

- активні барвники (проціон, цібакрони, каваліти, ремазолі) дозволяють 
фарбувати матеріал у насичено яскраві кольори, при цьому виріб зберігає 
стійкість до тертя, світла і прання [2].  

Досить часто сучасні виробники з метою здешевлення своєї продукції 
використовують неякісні закріплювачі та барвники для трикотажу, що 
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Abstract. 
Introduction. The modern market of hosiery is the most developed among the consumer 

goods. Children's socks directly I have long contact to a skin of the child, therefore they should 
correspond to certain criteria, the main things from which natural materials, hygienic, firmness of 
dye to physical and chemical to influences and simplicity of courting 

Main text. Children's socks were objects of research. Investigated such physical and chemical 
indicators as humidity, hygroscopicity, firmness of dye to "sweat" action. 

Summary and Conclusions. By results of researches it is established, that on humidity and 
hygroscopicity indicators the best results had children's socks of the TM «A.D.N socks» and ТМ 
«Dyna – Vesta». All socks had proof dye that testifies about their safety at use. 

Key words: children's socks, hygroscopic properties, humidity, firmness of dyeing. 
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Аннотація. Проаналізовано застосування ексергетичного аналізу для 

оцінки  систем оптичного опромінення рослин в умовах закритих екосистем. 
Запропонована модель розподілу енергії оптичного опромінення в спорудах 
штучного клімату. 

Ключові слова: енергія, ексергія, опромінення, рослина, штучний клімат  
Вступ.  
Підвищення енергоефективності вирощування рослин в штучно створених 

умовах вимагає контролю витрат енергії, води, мінеральних добрив, 
спеціальних підходів до опису процесів вегетації рослин і підтримання 
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оптимальних параметрів мікроклімату. Моделювання потоків енергії в закритих 
агроекосистемах має велике значення для підвищення енергоефективності 
кліматичного обладнання, оптимізації енерговитрат на виробництво рослинної 
продукції. Використання ексергетичного аналізу закритих екосистем дозволяє 
вирішувати широке коло технічних і техніко-економічних завдань, оцінювати 
розподіл енергетичних потоків і здійснювати їх моделювання. Метод 
ексергетичного аналізу широко застосовується при аналізі теплосилових і 
холодильних установок [1]. Розвиваються техніко-економічні програми 
ексергетичного методу [2].  

Одним з найважливіших кліматичних факторів у розвитку рослин і в 
отриманні урожаю в закритих агроекосистемах є величина і спектральний 
розподіл оптичного опромінення. Функціонування фотосинтетичної системи 
рослин в умовах штучного клімату суттєво залежить від інтенсивності, 
спектрального складу та експозиції випромінювання [3,4]. Підтримання 
вказаних параметрів оптичного опромінення забезпечує отримання 
прогнозованих величини і якості урожаю продукції, дозволяє регулювати 
вегетаційний період культивованих рослин. Системи опромінення вносять 
суттєвий вклад в енергетичний баланс закритих агроекосистем. На даний час 
ексергетичний аналіз для моделювання систем опромінення практично не 
використовується.  

Мета наших досліджень – обґрунтування використання ексергетичного 
аналізу для моделювання систем оптичного опромінення в закритих 
екосистемах.  

Матеріали та методика досліджень. Забезпечення рослин в спорудах 
штучного клімату додатковим опроміненням від електричних джерел вимагає 
створення математичної моделі розподілу енергії. Схематично розподіл енергії 
опромінення в рослинній закритій агроекосистемі зображено на рис. 1. 

Від джерела оптичного опромінення у вегетаційне приміщення надходить 
падаюча енергія Wпад. (Дж), що вираховується за потужністю електричного 
джерела Рдж.. (Вт) і випромінювальною віддачею джерела Н і має вигляд: 

                       tHIUtHPW .дж.пад ⋅⋅⋅=⋅⋅=    ,                               (1) 
де U – напруга, яка подається на джерело опромінення (В), І – струм 

джерела опромінення (А), t – час опромінення (с). 
Падаюча енергія Wпад. розподіляється між енергією, яка діє на рослини Wp., 

повітря Wпов., грунт Wгр. та взаємодіє з огороджувальними поверхнями Wог.: 

                   
.ог.гр.пов.р

.пад WWWWW +++= .                                 (2) 
Детально розглянемо  кожну складову правої частини рівняння.  
Вираз для частини випромінювальної енергії, яка взаємодіє з рослинами 

запишеться у вигляді: 

                        
.

.
.

.
.

.
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р
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р WWWW ++=   ,                                        (3) 

де 
.

.
.

.
.

. ,, р
проп

р
відб

р
погл WWW  – енергія опромінювання, що поглинається, 

відбивається і пропускається рослинами, відповідно.   
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Рис. 1.  Розподіл енергії оптичного опромінення в закритій рослинній 

екосистемі 
Поглинута, відбита і пропущена рослинами енергія опромінювання, 

відповідно, визначається з виразів (4–6): 
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де t – час опромінення, с; λ1, λ2 – відповідно, довжина хвилі на початку і в 
кінці діапазону оптичного опромінення, нм; ϕ(λ,t) – спектральна густина 
потоку опромінювання, Вт/нм; k(λ) – енергетична ефективність біологічної дії 
на рослину; )(),(),( λτλρλα ррр

 – коефіцієнти поглинання, відбивання і 
пропускання оптичного опромінювання рослинами.  

Загальне рівняння ексергетичного аналізу енергетичної дії опромінення на 
рослини набуде вигляду: 
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Енергія опромінювання також витрачається на нагрівання повітря у 
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вегетаційному приміщенні. При проходженні квантів оптичної енергії через 
шар повітря відбувається їх поглинання за рахунок зіткнень з молекулами 
повітря. Дане твердження записується виразом: 

∫ ∫∫ ∫ ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=
t
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.пов
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 .         (8) 

Енергія опромінювання витрачається і на нагрівання ґрунту. Так як ґрунт 
наближено можна вважати абсолютно чорним тілом, то коефіцієнт його 
поглинання прямує до 1. Тому коефіцієнти відбивання і пропускання ґрунту 
прямують до нуля і складовими енергії відбивання і пропускання можна 
знехтувати. Загальне рівняння ексергетичного аналізу енергетичної дії 
опромінення на ґрунт визначається лише поглинаючою складовою і запишеться 
у вигляді: 
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Розподіл падаючої енергії опромінення огороджувальних поверхонь 
складається із поглинальної, відбитої і пропущеної складових і записується у 
вигляді: 
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   .             (10) 
Знак "–" береться у випадку внутрішнього джерела випромінювання, а "+" 

– при опроміненні рослин зовнішнім джерелом (сонце).  
Результати дослідження. Узагальнююче рівняння ексергетичного аналізу 

розподілу світлової енергії в культиваційному приміщенні з рослинами 
запишеться у вигляді: 
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  .                        (11) 
ККД опромінювальної установки в культиваційному приміщенні 

визначається за формулою:  
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Проведення ексергетичного аналізу з використанням виразу (11) і оцінка 

ККД опромінювальної установки за формулою (12) дає можливість визначити 
оптимальні параметри системи опромінення для отримання максимальних 
урожаїв рослин і скорочення термінів їх вирощування. 

Висновок  
Отримана на основі ексергетичного аналізу модель розподілу світлової 

енергії в культиваційному приміщенні з рослинами забезпечує повноту 
отриманої інформації і може бути використана для оптимізації параметрів і 
режимів оптичного опромінення. 
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Анотація. В статті приведено можливості використання голографії для 

діагностування технічного стану сільськогосподарських машин шляхом 
порівняння дійсних параметрів, які отримано експериментально із 
контрольними, що визначаються із регламенту нормативно-технічної 
документації. Широкий діапазон зовнішніх факторів, умов роботи також 
приводить до значних змін швидкості втрати работоздатного стану, 
особливо у сільськогосподарських машин, використання яких спряжено із 
важкими умовами. Голографія дає змогу отримувати інтерференційні 
картини поверхонь об’єктів незалежно від їх фізичних розмірів та форми. 

Ключові слова: голографія, технічний стан, діагностування, 
мікродеформування, поверхня деталь, фізичні розміри 

Введення. Сільськогосподарські машини та їх компоненти виготовляють із 
значною мірою варіації якості. Вони мають стохастичну, імовірнісну природу 
втрати роботоздатності під час експлуатації. Широкий діапазон зовнішніх 
факторів, умов роботи також приводить до значних змін швидкості втрати 
работоздатного стану, особливо у сільськогосподарських машин, використання 
яких спряжено із важкими умовами. Для сільськогосподарської техніки 
визначення технічного стану є однією з важливіших завдань, з метою 
своєчасного проведення технічних обслуговувань та ремонтів для 
попередження відмов. Об’єктивну оцінку технічного стану машини може дати 
діагностування або дефектeктування після розбирання [2, 3]. Високий 
організаційний і технічний рівень виконання операцій діагностування 
сільськогосподарської техніки, створення і нагромадження бази даних для 
кожного конкретного об'єкта ремонту з використанням комп'ютерної техніки, 
де можна закласти всі відомості про результати діагностування, 
обслуговування, ремонтних впливів і затрати на їх реалізацію з початку і до 
кінця експлуатації машини дозволяє: 

попередити передчасні розбирання окремих складових частин машин, а 
отже й інтенсивне зношування припрацьованих деталей спряжень; 

знизити трудомісткість поточних ремонтів; 
повніше використати ресурси складальних частин машини, а значить, 

скоротити витрату запасних частин і загальні затрати на ремонт машин. 
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Мета досліджень. Встановити можливість та реалізувати  методи 
голографування  для діагностування технічного стану сільськогосподарської 
техніки для призначення виду та обсягу ремонтно-обслуговуючих робіт.  

Результати. Вважають встановленим фактом, що кожне розбирання 
значно знижує роботоздатність машин за рахунок втрати припрацьованих в 
процесі експлуатації спряжень. Ось чому діагностування має пріоритет у 
визначення реальних параметрів технічного стану і продовжності безвідмовної 
експлуатації кожної машини.  

До систем, які реально оцінюють параметри технічного стану техніки 
відносяться методи та засоби неруйнуючого контролю, в тому числі і 
комп’ютерна голографія. Випадковість виникнення граничного стану машин 
дає змогу застосувати методи математичної статистики шляхом порівняння 
дійсних параметрів технічного стану, які отримано експериментально із 
контрольними, що визначаються із регламенту нормативно-технічної 
документації. Голографія дає змогу отримувати інтерференційні картини 
поверхонь досліджуємих об’єктів незалежно від їх фізичних розмірів та форми. 
Переналагодження оптичної системи дозволяє вивчати деталі, агрегати, чи 
машини в цілому, що мають розміри в діапазоні від 40х40 мм до 1000х3000 мм і 
фіксувати оптичні образи в пам’яті комп’ютера. Порівняння таких образів з 
контрольними дає змогу вивчати технічний стан машин і діагностувати її 
придатність до подальшої експлуатації. Специфіка технічного діагностування, 
особливо сільськогосподарських машин, полягає в направленості її засобів на 
встановлення параметрів технічного стану машин із визначенням необхідності 
[1, 4] у відновленні роботоздатності і вказуванням виду та можливого об’єму 
ремонтно-обслуговуючих робіт. 

Граничний стан деталей визначають як неможливість подальшої 
експлуатації машини або при зниженні її ефективності експлуатації, чи при 
невідповідності вимогам до безпеки праці, виробничої санітарії або екології. 
Такий технічний стан машин обумовлюють вимогами в технічній документації. 
Показники довговічності визначають втрату роботоздатності машини за всю 
подовженість її експлуатації. Основним показником довговічності машини є 
строк її служби або наробітка до відмови Т, який визначають за  деяким 
невстановленим випадковим процесом втрати роботоздатності, наприклад – 
втратою міцності поверхневих шарів робочих контактуючих зон деталей або 
величиною зношування, коробленням або корозією. Ресурс відповідальних 
деталей є регламентованою величиною, а вони є потенційно роботоздатними. 
Проведені експериментальні дослідження дали змогу констатувати, що тільки 
голографічні методи дозволяють правильно і в повній мірі визначити технічний 
стан сільськогосподарських машин,. За допомогою голографії можливо 
оцінювати стан поверхневих шарів робочих зон деталі комплексно та 
інтегрально, а не диференційно. Чутливість оптичної системи дозволяє 
фіксувати надмалі зміни в поверхневих шарах, а це в свою чергу дає 
можливість оцінювати технічний стан і відповідно роботоздатність в любий 
довільно вибраний момент часу виробничої експлуатації сільськогосподарської 
машини. 
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Встановлено, що застосування голографії дає можливість знизити кількість 
неправильно забракованих придатних до подальшої експлуатації деталей, 
відповідно: ncт.=9,66 %;  nн =6,60 % , а також, неправильно прийнятих 
придатними: mcт =10,83 %; mн = 6,97 %. Комп’ютерна голографія підвищує 
надійність сільськогосподарської техніки за рахунок зменшення помилок при 
дефектації та контролі деталей машин.  

З іншого боку при реалізації голографії можливо визначити величину 
граничних чи допустимих напружень. Таким чином, вибравши як 
діагностувальний параметр міцність поверхневих шарів досліджуємих деталей 
можливо визначити технічних стан і відповідно ресурс контролюємих машин. 
Застосувавши обернене перетворення Фур’є до взаємної кореляції функцій 
залежності міцності поверхневих шарів від координат значень мікродеформації 
і відповідно напружень, отримаємо взаємну спектральну густину та взаємну 
кореляційну функцію [4]: 

,)2,1(])2(2[])1(1[)( dydxyxftyytxxxyK ττ ∫ ∫
∞

−∞
〉−⋅〉−=

           (1) 
або в натуральному вигляді для вибірки із 25 голограм при використанні 
координат характерних точок на поверхнях голограм, отримаємо:  
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               (2) 
Приведена формула (3) є не що інше як виконана робота під дією якогось 

стохастичного навантаження на проміжку часу τ. Розрахунки показали що, 
мінімуму виконаної роботи відповідає мінімум мікродеформації → відсутність 
пошкоджень, залишкових напруг, концентраторів напружень. Розкид між 
даними знятими з голограм складає  0,02 – 0,06 відсоток при значній кореляції 
отриманих апроксимуючих кривих. 

Різноманітні випадкові процеси, які обов'язково присутні при проведенні 
експериментальних досліджень є можливі і виявляють в розкиду стохастичних 
характеристик (дисперсії, коефіцієнтів варіації, математичного сподівання). 
При постійності закону розподілу, в нашому випадку із ймовірністю Pi  при 
зміні координат x та y і розподілі випадкових величин fі(x,y), то сумарну 
густину із виразу: 

),;( ii
i
j

k

i
ji yxfPf ∑=

                                         (3) 
що є фактичною ймовірністю безвідказної роботи даної деталі, вузла чи 
машини в цілому. 

Висновки. Таким чином, підтверджено необхідність застосування засобів 
комп’ютерної голографії для визначення найбільш сприйнятного способу 
діагностування технічного стану деталей з по елементним системним аналізом 
при визначенні довговічності сільськогосподарської техніки. 
Експериментальним шляхом доведено необхідність удосконалення засобів 
неруйнуючого контролю комп’ютерною голографією для визначення 
необхідних параметрів технологічних режимів діагностування, які б дозволили 
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встановити ресурс деталей сільськогосподарських машин не менше 80% від 
нових. Вони базуються на визначенні коефіцієнтів довговічності, значення яких 
пропорційне величині міцності поверхневих шарів і змінює свою величину 
пропорційно величині наробітки знижуючись за експоненційним законом або 
близьким за своїм фізичним змістом до нього. 
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Аннотация. В результате исследования и проведения анализа 

кинетических зависимостей процесса импульсной радиационно-конвективной 
сушки пластин картофеля при стационарных режимах разработан 
ступенчатый режим сушки корнеплодов. При анализе графических 
зависимостей можно выделить три периода сушки: прогрев, постоянной и 
убывающей скоростей сушки. На первом этапе порезанные дольки картофеля 
толщиной 1,5 мм нагревают инфракрасными лучами до температуры 318 К 
при одновременном обдуве воздушным потоком со скоростью 1,6 м/с в течение 
6 мин; на втором этапе – до температуры 323 К и скорости воздушного 
потока 1,2 м/с в течение 18 мин; на третьем этапе – до температуры 328 К и 
скорости воздушного потока 0,7 м/с в течение 12 мин; затем высушенные до 
конечной влажности 12% пластины картофеля обрабатывают вкусовыми 
добавками (специями). 

Ключевые слова: радиационно-конвективная сушка, кинетика, 
комбинированный режим, картофель, пластины 

Использование переменного теплоподвода при сушке картофеля позволит 
интенсифицировать процесс сушки, сократить время сушки картофеля, 
применение щадящих температурных режимов, максимально адаптированных к 
основным кинетическим закономерностям, позволит снизить негативное 
воздействие на термолабильные вещества картофеля и повысить его качество. 

Целью работы является улучшение качества сушеного картофеля и 
повышение тепловой эффективности процесса сушки за счет использования 
ступенчатого режима радиационно-конвективной сушки картофеля и снижение 
энергозатрат на получение готового продукта. 

Процесс сушки картофеля исследовали в следующих диапазонах 
изменения технологических параметров: температура воздуха 293 К; скорость 
потока воздуха – 0,3…1,6 м/с, толщина пластины картофеля 1,5⋅10-3 м, 
расстояние от продукта до поверхности ИК-лампы – 0,4 м. Мытый картофеля 
подвергают инспекции и сортированию, калибровке, очистке кожуры, а затем 
нарезают тонкими пластинами толщиной 1,5 мм. Нарезанные пластины 
картофеля подвергают комбинированной радиационно-конвективной сушке. 
Причем нагрев картофеля проводят инфракрасными лучами с длиной волны в 
диапазоне 1,16–1,65 мкм и плотностью теплового потока 2,69–5,44 кВт/м2 при 
одновременном конвективным обдуве воздухом для удаления испаряемых из 
продукта водяных паров с начальной температурой 293 К. При анализе 
стационарных режимов радиационно-конвективной сушки пластин картофеля 
установлено, что в периоде постоянной скорости сушки удаляется, в основном, 
капиллярная и осмотическая влага. В результате исследования кинетических 
зависимостей процесса радиационно-конвективной сушки пластин картофеля 
при стационарных режимах разработан ступенчатый режим сушки картофеля, 
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сущность которого заключается в следующем. На первом этапе порезанные 
дольки картофеля толщиной 1,5 мм нагревают инфракрасными лучами до 
температуры 318 К при одновременном обдуве воздушным потоком со 
скоростью 1,5 м/с в течение 6 мин; на втором этапе – до температуры 323 К и 
скорости воздушного потока 1,2 м/с в течение 18 мин; на третьем этапе – до 
температуры 328 К и скорости воздушного потока 0,7 м/с в течение 12 мин, 
затем высушенные до конечной влажности 12% пластины картофеля 
обрабатывают вкусовыми добавками (специями). 

Продолжительности всех трех временных этапов определялись 
экспериментально в результате анализа полученных кривых сушки при 
стационарных режимах сушки пластин картофеля. Из анализа кривых сушки и 
скорости сушки (рисунок 1а), температурной кривой и термограммы (рисунок 
1б) процесса радиационно-конвективной сушки пластин картофеля при 
ступенчатом температурном и гидродинамическом режиме видно, что имеют 
место три периода: прогрева, постоянной и убывающей скоростей сушки. На 
первом этапе, который соответствовал периоду прогрева, происходил нагрев 
наружных слоев и испарение влаги с поверхности картофеля. При этом поток 
влаги преодолевает сопротивление продукта, которое снижает скорость 
продвижение влаги, вследствие чего повышается температура долек картофеля 
(рис. 1б). По мере удаления физико-механической влаги скорость 
теплоносителя, как определяющий фактор интенсивности процесса, теряет свое 
значение. На втором временном этапе, который соответствовал периоду 
постоянной скорости, предварительно подсушенные пластины картофеля 
нагревают инфракрасными лучами до температуры 323 К при одновременном 
обдуве воздушным потоком (рисунок 1а). Увеличение температуры нагрева 
картофеля обусловлено тем, что на интенсивность удаления осмотической 
влаги наибольшее влияние оказывает температура, как фактор, определяющий 
интенсивность внутреннего влагопереноса. Этот период сушки характеризуется 
постоянной температурой продукта (рисунок 1б), при этом удаляется 
капиллярная влага. В этот период вся теплота, подводимая к пластинам 
картофеля, затрачивается на интенсивное поверхностное испарение влаги, и 
температура продукта остается постоянной. 

На третьем временном этапе, который соответствовал первой (начальной) 
части периода убывающей скорости, картофель нагревается ИК-лучами до 
температуры 328 К при одновременном обдуве воздушным потоком. Этот 
период сушки характеризуется снижением скорости сушки и увеличением 
температуры картофеля (рис. 1а), при этом удаляется осмотическая и 
полиадсорбционная влага. В связи с тем, что на интенсивность удаления 
полиадсорбционной влаги наибольшее влияние оказывает температура, как 
фактор, определяющий интенсивность внутреннего влагопереноса, то продукт 
нагревают инфракрасными лучами до температуры 328 К. 

Находясь в достаточно длительном контакте со стенками пор, пар успевает 
прогреться до температуры стенок и с поверхности пластин пар уходит в 
инфракрасную камеру с температурой поверхности продукта. Затем 
высушенные до конечной влажности 12% пластины картофеля обрабатывают 
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distinguish three drying periods: heating, constant and decreasing drying rates. In the first stage, 
cut potato slices 1.5 mm thick are heated by infrared rays to a temperature of 318 K with 
simultaneous airflow at a speed of 1.6 m / s for 6 minutes; At the second stage - to a temperature of 
323 K and an air speed of 1.2 m / s for 18 minutes; In the third stage - up to a temperature of 328 K 
and an air flow rate of 0.7 m / s for 12 minutes; Then dried to a final moisture of 12% of the potato 
plate is processed with flavorings (spices). 

Key words: Radiation-convective drying, kinetics, combined regime, potato, plates 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы интенсификации 

процесса классификации сыпучих материалов в барабанных грохотах. 
Предложено снабдить классификатор независимым реверсивным приводом 
вращения, а внутри барабана установить лопасти в виде пластин, 
соединенных с барабаном с помощью шарниров.  Лопасти  установлены таким 
образом, что происходит периодическое разрушение ядра сегрегации и мелкие 
частицы перемещаются из центра циркуляции к просеивающей поверхности. В 
результате разрушения ядра сегрегации повышается интенсивность и 
эффективность классификации. Результаты экспериментальных 
исследований показали, что наилучший вариант классификации по 
интенсивности и эффективности получается при использовании 
классификатора в соответствии с предлагаемым техническим решением. 
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Вступление. 
Недостатком известных конструкций барабанных классификаторов 

является низкая эффективность классификации в том случае, когда исходный 
материал содержит малое количество мелких частиц и на завершающей стадии 
процесса неизбежно образование ядра сегрегации в окрестностях центра 
циркуляции, т.е. в удалении от просеивающей поверхности [1]. 

Основной текст  
Известно, что в машинах барабанного типа можно периодически 

разрушать ядро сегрегации посредством внутренних устройств. Результаты 
предварительных экспериментов показали, что при использовании внутренних 
устройств, жестко связанных с перфорированной обечайкой, в некоторых 
случаях снижается интенсивность классификации. Это объясняется тем, что в 
период прохождения элемента, разрушающего ядро сегрегации через слой 
материала, этот материал уплотняется, что отрицательно сказывается на 
интенсивности классификации. Для снижения нежелательного эффекта 
необходимо минимизировать воздействие внутренних устройств на 
классифицируемый материал, т.е. разрушать ядро сегрегации только в том 
случае, когда оно заметно снижает интенсивность классификации. 

Предложено грохот дополнительно снабдить независимым реверсивным 
приводом вращения, а внутри барабана установить лопасти в виде пластин, 

причем расстояние 1R  между ближними краями пластин и осью вращения 

барабана равно (0,65-07) , а расстояние 2R   между дальними краями пластин 
осью вращения барабана (0,8-0,95) , где  – внутренний радиус барабана. 

Лопасти соединены с барабаном с помощью шарниров  и снабжены 
ограничителями, которые позволяют лопастям поворачиваться относительно 
радиального положения на угол, равный 15-25 градусов. Возможен также 
вариант, в котором лопасти соединены с валом посредством тяг с регулируемой 
длиной,  причем вал расположен соосно с барабаном и снабжен реверсивным 
приводом, который вращает этот вал в направлении, противоположном 
направлению вращения барабана. 

В поперечном сечении вращающегося барабана материал движется по 
замкнутому циркуляционному контуру [2]. При движении полидисперсного 
материала в поперечном сечении барабана происходит сегрегация частиц по 
размерам. Более мелкие частицы концентрируются в окрестностях центра 
циркуляции. Таким образом, мелкие частицы удаляются от просеивающей 
поверхности, в результате чего снижается интенсивность классификации, т.е. 
уменьшается производительность грохота. Кроме этого мелкие частицы даже в 
результате длительного пребывания в грохоте не проходят через отверстия в 
просеивающей поверхности и снижается эффективность классификации. 
Лопасти  установлены таким образом, что происходит периодическое 
разрушение ядра сегрегации и мелкие частицы перемещаются из центра 
циркуляции к просеивающей поверхности. В результате разрушения ядра 
сегрегации повышается интенсивность и эффективность классификации. 
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Именно из этих соображений определены значения радиусов 1R  и 2R . 
Поскольку в промышленных грохотах степень заполнения поперечного сечения 

барабана изменяется от 0,1 до 0,4; 1R =(0,65-0,7) , а 2R =(0,8-0,95) . Меньшие 

значения радиуса 1R  использовать нецелесообразно, поскольку в этом случае 
лопасть будет захватывать часть материала находящегося в скатывающемся 
слое и концентрация мелких частиц, перемещаемых к просеивающей 

поверхности уменьшится. При больших значениях радиуса 2R  лопасть будет 
захватывать часть материала поднимающегося слоя, в котором концентрация 
мелких частиц мала, тем самым будет уменьшаться концентрация  мелких 
частиц, перемещаемых к просеивающей поверхности. Значение радиуса 

1R >0,7   использовать нецелесообразно, поскольку в этом случае, при 
большой степени заполнения барабана материалом, часть мелких частиц, 
находящихся в ядре сегрегации, не будет захватываться лопастью, что снизит 
интенсивность классификации. По тем же причинам нецелесообразно 

использовать 2R <0,8 .  
Шарнирное крепление лопастей и их поворот относительно радиального 

положения на угол равный 15-25 градусов позволяет на 10-15% повысить 
интенсивность классификации. Выбор значений угла поворота обоснован 
значениями углов трения покоя зернистого материала по лопасти. Практически 
для всех зернистых материалов угол трения по металлу не превышает 25 
градусов. 

Разрушению ядра сегрегации способствует также реверсивное вращение 
барабана, поскольку оно также нарушает цикличность процесса. При вращении 
в противоположную сторону происходит смешивание мелких и крупных 
частиц, и концентрация мелких частиц вблизи просеивающей поверхности 
повышается, что способствует увеличению интенсивности классификации. 

При проведении экспериментов в барабан загружали предварительно 
подготовленную двухкомпонентную смесь с фиксированной концентрацией 
мелкой фракции. Включали либо привод вращения, либо вибрации. Через 
равные промежутки времени взвешивали мелкие частицы, которые попали в 
пробоотборник через отверстия в обечайке барабана. В процессе проведения 
экспериментов скорость вращения барабана изменялась от 3 до 20 об/мин. 
Концентрация мелкой фракции изменялась от 10 до 90%. Степень заполнения 
барабана полидисперсным материалом изменялась от 0,05 до 0,25. Отношение 
диаметров крупных и мелких частиц от 1,2 до 3. 

Как показали результаты экспериментов, реверсивное вращение барабана в 
сочетании с вибрацией повышает эффективность классификации, по сравнению 
с вращением в одну сторону на 10-15%, причем этот максимальный 
положительный результат достигается, если изменять направление вращения 
барабана через 10-20 полных оборотов. 

Заключение и выводы. 
Было предложено новое техническое решение по организации процесса 
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классификации сыпучих материалов, т.е. снабдить грохот независимым 
реверсивным приводом вращения, а внутри барабана установить лопасти в виде 
пластин, соединенных с барабаном с помощью шарниров. Результаты 
экспериментальных исследований показали, что наилучший вариант 
классификации по интенсивности и эффективности получается при 
использовании грохота в соответствии с предлагаемым техническим решением. 
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Abstract  
Introduction. In work questions of an intensification of process classification bulks in drum 

qualifier are considered. 
Main text. It is offered to supply the qualifier with the independent reversive drive of rotation, 

and in a drum to install blades in the form of plates connected to a drum by means hinges. Blades 
are established in such a way that there is a periodic destruction of a kernel segregation and fine 
particles move from the center of circulation to the sifting surface. As a result of destruction of a 
kernel segregation intensity and efficiency of classification increases. 

Summary and Conclusions. Results of pilot studies showed that the best classification on 
intensity and efficiency turns out when using a roar according to the proposed technical solution. 
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Аннотация. В работе исследовано методом компьютерного 
моделирования распределение продольных напряжений в очаге деформации и за 
его пределами при волочении в монолитных и роликовых волоках. Показано 
увеличение доли сжимающих продольных напряжений в очаге деформации при 
волочении в роликовых волоках,  что способствует повышению 
деформируемости  металла при волочении. 

Ключевые слова: волочение, очаг деформации, монолитная волока, 
роликовая волока, напряженное состояние, продольные напряжения, 
моделирование.  

В настоящее время основным способом производства стальной проволоки  
является волочение в монолитных волоках,  сопровождающееся  повышенным 
контактным трением.  Одним из путей уменьшения сил внешнего трения 
является волочение проволоки через роликовые волоки. 

Напряженное состояние металла в очаге деформации при волочении в 
монолитных и роликовых волоках характеризуется разноименной схемой 
главных напряжений.  Известно [1], что отсутствие напряжений растяжения в 
схемах напряженного состояния способствует повышению пластичности 
металла при деформации. 

Цель работы – исследование методом моделирования распределения 
продольных напряжений в очаге деформации и за его пределами при волочении 
в монолитных и роликовых волоках.  

Моделирование проводилось с использованием модуля Abaqus/Explicit 
программного комплекса SIMULIA/Abaqus компании Abaqus, Inc. (USA). 
Материал проволоки задавался изотропным с повышающимся сопротивлением 
деформации σs при увеличении вытяжки.   

Волочение проволоки из стали 70 через монолитные волоки 
осуществлялось по маршруту  6,5 → 5,8 → 5,15 → 4,59→4.10→3.65→3,25 мм. 
Среднее значение вытяжки за переход μср=1,26;  коэффициент трения  f = 0,1; 
полуугол рабочего конуса абсолютно жесткой волоки α = 7о; длина 
калибрующего пояска lK=0,65d, где d- диаметр проволоки на выходе из волоки.   

При волочении через роликовые волоки по маршруту  6,5→4,59→3,25 мм 
использовали две пары роликовых волок, имеющих калибровку «круг-овал-
круг» [2, 3]. Суммарная вытяжка в сдвоенной роликовой волоке составляла 
μΣ=2,0, диаметр роликов 100 мм, коэффициент трения  f=0,06. 

На рис. 1 и 2 показано распределение продольных напряжений в очаге 
деформации (контактной и внеконтактных зонах) и за его пределами при 
волочении проволоки в монолитной и  в роликовой волоке, соответственно, для 
заключительного перехода волочения: 3.65→3,25 мм в монолитной волоке; 
система калибров «овал-круг» для маршрута 4,59→3,25 мм в сдвоенной 
роликовой волоке.  

Из рис. 1 видно, что в осевой части до входа в рабочий конус волоки и за 
его пределами действуют сжимающие, а в рабочем конусе - растягивающие 
продольные напряжения,  достигающие 740 МПа,  которые в калибрующей 
зоне уменьшаются и к выходу из нее становятся сжимающими (кривая 1). На 
периферии до входа в рабочий конус волоки и на входе в калибрующую зону 
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действуют растягивающие, а в рабочем конусе -  сжимающие продольные 
напряжения величиной 380-500 МПа.  В калибрующей  зоне волоки и на 
выходе из нее растягивающие напряжения достигают 1150 МПа, что составляет 
0,75σs (кривая 2).   

 
Рис. 1. Изменение продольных напряжений  на оси (кривая 1) и на 

периферии (кривая 2) при волочении в монолитной волоке (вытяжка 
μ=1,26; lр и lк – длина рабочей и калибрующей зоны, соответственно) 
 
Из рис. 2 видно, что в осевой части роликовой волоки до входа в очаг 

деформации продольные напряжения равны нулю,  в очаге деформации и на 
выходе из него растягивающие напряжения составляют 430-550 МПа (кривая 
1).  На периферии действуют продольные напряжения: 

- по линии обжатия во внеконтактной зоне очага деформации - 
растягивающие, в очаге деформации - сжимающие, а  за пределами очага  
деформации – растягивающие,  достигающие 1040 МПа, что составляет 0,7 σs 
(кривая 2); 

- по  линии  разъема калибра до очага деформации - растягивающие, 
уменьшающиеся до нуля во внеконтактной зоне и увеличивающиеся  в очаге 
деформации до 0,6 σs, а  за пределами очага  деформации -   растягивающие, 
достигающие 1300 МПа, что составляет 0,85σs (кривая 3). 

Сопоставление значений продольных напряжений при волочении в 
монолитной и роликовой  волоке  свидетельствует: 

- сжимающие напряжения на периферии рабочей зоны роликовой волоки в 
2,3-2.4 раза выше, а растягивающие  напряжения на оси в 1,5 раза ниже,  по 
сравнению с конусной волокой.  Преобладание сжимающих напряжений в 
рабочей зоне обеспечивает более благоприятные условия  деформации при 
волочении в роликовой волоке; 
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Рис. 2. Изменение продольных напряжений на оси (кривая 1) и на 

периферии: по линии обжатия (кривая 2) и по линии разъема калибра 
(кривая 3) при волочении  в роликовой волоке (вытяжка μ=1,4;  

lр – длина рабочей зоны) 
 
- значительные по величине растягивающие  напряжения за пределами 

очага деформации конусной (0,75σs) и роликовой (0,85σs)  волок могут привести 
к зарождению трещин в поверхностных слоях проволоки. 

Выводы. 
Увеличение доли сжимающих продольных напряжений в очаге 

деформации при волочении в роликовых волоках обеспечивает создание  
благоприятной схемы  напряженного состояния,  что способствует повышению 
деформируемости  металла при волочении. 

Увеличение растягивающих напряжений на выходе из очага деформации 
повышает вероятность образования трещин в поверхностных слоях проволоки, 
что снижает надежность  процесса волочения. 
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Abstract 
The stress state of metal in deformation zone for drawing in the monolithic portages and 

roller is characterized by the opposite main circuit voltages. The absence of stretching tension in 
the schemes of stress state contributes to improving the ductility of the metal during deformation 
[1].  

The aim of the work was to study by simulation the distribution of longitudinal stresses in the 
deformation zone and beyond when drawing in monolithic and roller portages.  

The simulation was carried out using the module of Abaqus/Explicit software complex 
SIMULIA/Abaqus Abaqus company, Inc. (USA). The wire material was set isotropic with increasing 
deformation resistance with increasing σs hoods.  

Wire drawing of steel 70 through monolithic drawing dies was carried on the route 6,5 → 5,8 
→ 5,15 → 4,59→4.10→3.65→3,25 mm When drawing through roller dies along the route of 
6.5→of 4.59→3.25 mm used two pairs of roller dies with the calibration of the "circle-oval-circle" 
[2, 3].  

Comparative analysis of the values of longitudinal stresses at drawing in the monolithic 
portage and roller shows that compressive stresses on the periphery of the working zone of the die 
roller 2.3-2.4 times higher and the tensile stress on the axis is 1.5 times lower compared to the cone 
trail. The increase in the proportion of compressive longitudinal stresses in the deformation zone 
during the drawing in roller portages provides the creation of a favourable scheme of the stress 
state, thereby increasing the deformability of the metal at the lug. 

Keywords: drawing, deformation, in-situ drag, rolling drag, stress state, shear stress, 
modeling. 

References: 
1. Gubkin S. I. Plastic deformation of metals. Vol. 2. Physico-chemical theory of plasticity. - 

M.: Metallurgizdat, 1961. – 416 p 
 2. Danenko V. F., Zamotaev B. N., Kovalenko I. S., Zmeychuk K. V. On the application roller 

dies for the production of steel wire // Scientific view of the future. – 2016. – Vol. 4. Vol. 5 – pp. 47-
51.  

3. Bitkov V. V. About expediency of the use of roller dies for wire drawing // Steel. – 1997. - 
No. 12. – pp.43-46. 

Статья отправлена: 06.03.2017 г. 
© Даненко В.Ф., Гуревич Л.М., Коваленко И.С., Змейчук К.В. 

 
ЦИТ: 117-092 
DOI: 10.21893/2410-6720.2017-46.1.092 
УДК 621.928.9 

СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАКРУЧЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 

THE COMPARISON AERODYNAMIC DRAG COERRICIENTS OF THE 
SWIRLING FLOW 

к.т.н., ст. преподаватель Буров А.А. / k.t.s., senior instuctor. Burov A.A. 
ORCID: 0000-0001-7687-0342  

бакалавр Квитчук В.В. / bachelor  Kvitchuk V.V. 
Одесский национальный политехнический университет, Одесса, пр-т. Шевченко 1, 65044 

Odessa National Polytechnic University, Odessa, Schevchenco 1, 65044 
 

Аннотация. В работе приведены результаты аэродинамических 
экспериментальных исследований закрученного газового течения. В качестве 
закручивающего устройства использовалась система каналов с замкнутыми 
контурами. Исследовался коэффициент потерь скоростного напора и его 
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выход на автомодельный режим. По данным аэродинамического эксперимента 
проведено математическое моделирование закрученного течения. На 
основании сравнения коэффициентов сопротивления математического и 
физического моделирования сделан вывод об адекватности предложенной 
модели расчёта реальному процессу течения закрученного газового потока. 
Возможность наложения на общую картину течения движение различных фаз 
и компонентов повышает практическую значимость полученных результатов. 

Ключевые слова: аэродинамика, закрученное течение, коэффициент 
сопротивления,  моделирование.  

Вступление. 
Газовые закрученные течения в трубах рассматриваются во многих 

работах [1–4]. Развитие ламинарного закрученного воздушного потока в 
цилиндрической трубе исследовано при линиализации инерционных членов в 
уравнении Навье – Стокса. Решение найдены для вихревого вращения потока 
при равномерном и параболическом начальных распределениях осевых 
скоростей на входе исследуемого участка трубы. Решение для равномерного 
начального распределения осевых скоростей получено в [5]. Давление найдено 
в работе [6]. Решение для параболического начального распределения осевых 
скоростей имеет более сложный и громоздкий вид. Результаты численных 
расчётов согласуются с опытными данными и свидетельствуют о возможности 
существования возвратного течения в зоне r/d ≤ 0,71 при любой крутке потока.  

Возвратное течение рассматривается как следствие затухания 
вращательного движения и возрастания давления в центральной зоне потока 
при удалении от начального сечения. С увеличением частоты вращения потока 
его осевая скорость уменьшается вблизи оси трубы и становится 
отрицательной. Часть поток  начинает двигаться в обратном направлении. 

Количество технических устройств использующих закрученные течения 
неуклонно растёт. Сложности, связанные с экспериментальной проверкой их 
характеристик приводят к созданию множества однотипных решений, мало, 
чем отличающихся друг от друга. Применение математического моделирования 
для создания новых устройств и технологических систем ускоряет оценку их 
характеристик, но требуют проверки соответствия реальным тепло- 
массообменным процессам. 

Экспериментальные аэродинамические исследования. 
Интегральным показателем сложной картины газового течения является 

коэффициент потерь скоростного напора. Его значения зависят от Re – числа 
Рейнольдса, которое показывает взаимосвязь скорости и вязкости газового 
течения. При выходе на автомодельный режим коэффициент потерь 
скоростного напора практически не меняется, его значение называют 
коэффициентом сопротивления – ζ. 

Экспериментальный аэродинамический стенд для проведения 
исследований закрученного газового потока представлен на рисунке 1. 
Вентилятор высокого давления с возможностью регулирования скорости 
подавал воздушный поток и исследуемую модель через газоходы круглого 
сечения диаметром 90 мм. В качестве закручивателя использовалась система 
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каналов с замкнутыми контурами [7]. Система каналов с замкнутыми 
контурами является основой  пылеулавливающего оборудования 
совмещающего центробежную сепарацию и непрерывную многократную 
фильтрацию запылённого газового потока. Для нахождения средней скорости 
на входе в систему замерялись локальные составляющие скоростей газового 
потока пятиканальным зондом с диаметром сферы 5 мм. Перепады давлений 
снимались по показаниям микроманометров ММН.  К выходу системы каналов 
присоединялся газоход круглого поперечного сечения диаметром 90 мм через 
который закрученный поток поступал в помещение. В выходной трубе была 
возможность определения осевых, тангенциальных и радиальных скоростей в 
различных плоскостях с построением соответствующих эпюр [8]. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальный аэродинамический стенд 

 
На основании замеров определялась средняя скорость  газа в характерном 

сечении входа. Перепад давлений ΔР брался как результат сравнения давления 
во входящей трубе и атмосферного давления. По полученным данным 
определялся коэффициент аэродинамического сопротивления ζ при изменении 
скорости входящего потока. 

Математическое моделирование. 
Для сравнения данных получены была построена твёрдотельная модель 

для математического расчёта (рис. 2). 
В качестве несущей среды был принят воздух с температурой 20°С. На 

входе задавалась скорость газового течения. Атмосферное давление задавалось 
на гранях куба с объёмом 1 м3. Верхняя грань не учитывалась, она эмитировала 
потолок. Для каждой скорости расчёт вёлся в течении 2 секунд физического 
времени. Машинное время расчёта увеличивалось с ростом скорости. 
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Построение расчётной модели центробежного вентилятора и 
присоединение к ней сети это более сложная задача, требующая большего 
времени расчёта и больших ресурсов оборудования.            

Заключение и выводы. 
На основании сравнения коэффициентов аэродинамического 

сопротивления математического и физического моделирования можно сделать 
вывод об адекватности предложенной модели расчёта реальному процессу 
течения закрученного газового потока. Это особенно заметно при 
автомодельном режиме течения. Возможность наложения на общую картину 
течения движение различных фаз и компонентов повышает практическую 
значимость полученных результатов. 
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Abstract 
 The article presents the results of aerodynamic experimental studies of the swirling gas flow. 

As a warp device used a system of channels with closed contours. We studied the loss coefficient 
velocity head and its output to a self-similar regime. According to aerodynamic experiment carried 
out mathematical modelling of swirling flow. On the basis of comparison of resistance coefficients 
of the mathematical and physical modeling concluded that the adequacy of the proposed 
calculation model to the real process flow of the swirling gas stream. Overlaid on the overall 
picture:the current movement of different phases and components increases the practical 
significance of the results. 
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ОЦІНКА ГРАНИЦІ ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ НАСОСНИХ ШТАНГ ПРИ 
АСИМЕТРИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ 
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Аннотация. Проведена оценка допустимой амплитуды напряжения, при 

которой насосная штанга разрушена от усталости. Полученные результаты 
представляют практический интерес для оценки запасов прочности и могут 
быть использованы для прогнозирования ресурса многоцикловой усталости. 

Ключевые слова: Насосная штанга, асимметричная нагрузка, предел 
прочности, зависимость Гудмана, зависимость Гербера, закон Зодерберга 

Вступ 
Проблема забезпечення надійності колони насосних штанг протягом 

заданого ресурсу пов'язана з необхідністю вирішення широкого спектра 
завдань. В першу чергу це відноситься до вдосконалення методів розрахунку на 
міцність та довговічність елементів колони, до всебічного дослідження 
властивостей використовуваних матеріалів з урахуванням особливостей 
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експлуатації штанг.  
Режими навантаження елементів конструкцій в реальних умовах залежать 

від призначення конкретного виробу. Їх аналіз свідчить про широкі спектри 
комбінацій навантаження, що включає, як правило, циклічні навантаження в 
поєднанні зі статичними, що зазвичай призводить до руйнування від втоми 
матеріалу. Небезпека такого роду руйнування полягає, перш за все, в тому, що 
воно розвивається при відсутності помітних деформацій матеріалу. 

Аналіз досліджень по темі 
Одна з головних проблем, яку потрібно вирішити – це оцінка граничного 

стану елементів конструкцій, зокрема насосних штанг, схильних до 
одночасного впливу статичних і циклічних навантажень, особливо 
асиметричному навантаженню. В таких умовах працює багато деталей 
машинобудівних конструкцій нафтогазової промисловості. При цьому оцінку 
граничного стану конструкційних матеріалів здійснюють зазвичай на основі 
експериментальних діаграм граничних напружень. Запропоновано досить 
велика кількість аналітичних співвідношень, що описують результати 
експериментальних досліджень при різному співвідношенні статичних і 
циклічних напружень. 

Аналіз експериментальних даних показує, що форма діаграм граничних 
напружень залежить від багатьох чинників і змінюється від випуклої до 
увігнутої. У цих умовах жодна з відомих залежностей не може бути 
універсальною для опису різних форм діаграм граничних напружень 

Раніше [1, 2] запропонований принципово інший підхід до вирішення 
завдання оцінки і прогнозування довговічності і граничного стану при 
асиметричному багатоцикловому навантаженні. Він апробований при оцінці 
граничного стану металевих і композитних матеріалів при асиметричному 
розтягуванні-стисненні. У даній роботі цей метод розглядається стосовно 
оцінки граничного стану конструкційних сталей при асиметричному 
розтягуванні-стисненні, згині і крученні. 

В умовах асиметричного розтягу-стиску чим більше значення статичного 
напруження або величина коефіцієнта асиметрії R, тим більше зменшується 
границя витривалості. Асиметричний згин також призводить до зменшення 
границі витривалості сталі. Ще в меншій мірі спостерігається зниження границі 
витривалості в умовах асиметричного кручення. І лише суттєве підвищення 
статичних напружень призводить до різкого його зменшення при 
асиметричному крученні. Перелом кривих втоми з підвищенням статичної 
складової відбувається, як правило, приблизно при одній і тій же довговічності. 

У зв'язку з великою трудомісткістю втомних випробувань при 
асиметричному навантаженні для оцінки його впливу на опір втоми сталей в 
розрахунковій практиці найбільшого поширення набула лінійна залежність 
Гудмана і параболічна залежність Гербера [3]. Однак, як свідчать численні дані, 
в ряді випадків жодна з них не дозволяє описати опір втомі деяких матеріалів 
при асиметричному навантаженні. 

У складі змінного навантаження може бути присутнім компонент, який 
швидко змінюється, також може змінюватися постійно або повільно. У 
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загальному випадку максимальне і мінімальне напруження в циклі можуть 
відрізнятися, утворюючи середнє напруження. Середнє напруження в циклі 
може бути напруженням розтягу або стиску, в залежності від конкретних 
особливостей навантаження. Його визначають як півсуму максимального і 
мінімального напружень в циклі: 

2
minmax

m
σσ

σ
+

=
  .                                                 (1) 

Якщо це напруження дорівнює 0, то навантаження здійснюється по 
симетричному циклу. 

Додатково для характеристики умов навантаження використовується 
поняття коефіцієнта асиметрії циклу навантаження: 

max

min
σ
σ

=R
 .                                                         (2) 

Очевидно, при симетричному циклі 1−=R ; при чисто пульсуючому 
розтягуванні ( minσ =0) R=0. Схема навантаження при асиметричному циклі 
наведена на рис. 1. Розмах напружень (подвоєна амплітуда) сприяє розвитку 
деформації зсуву в мікроструктурних елементах (зернах) металу і зародженню 
мікроскопічних тріщин. 

 

 
Рис. 1 . Схема навантаження при асиметричному циклі 

 
Максимальне напруження в циклі навантаження, що збільшується завдяки 

середньому напруженні розтягу, сприяє розвитку мікротріщин та макротріщин. 
Вплив постійного компонента навантаження на опір втоми було виявлено 

в ранніх дослідах сучасниками Велера. Перше відоме емпіричне 
співвідношення, що характеризує вплив постійного навантаження на межу 
втоми, було виведено Гербером в 1874: 

 , або 
})(1{ 2

0аа
в

m
m σ

σ
σσ σ −= =

  (3) 
в якому mσ  - середнє напруження циклу навантаження, uв чи σσ  - границя 

міцності. 
Це співвідношення відповідає припущенням того часу, що границя втоми 
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зменшується при збільшенні постійної складової навантаження, незалежно від 
її знаку. 

В кінці XIX століття накопичені досвідчені дані дозволили точніше уявити 
роль постійної складової: з'ясувалося, що постійне стискання призводить до 
деякого збільшення границі втоми. Цей результат знайшов відображення в 
емпіричній формулі Гудмана (1899): 

 або
}1{0аа

в

m
m σ

σ
σσ σ −= =

                (4) 
Формула Гудмана задовільно характеризує границі втоми деяких 

алюмінієвих сплавів, але помітно недооцінює опір сталей невисокої і помірної 
міцності.  

На експериментальних даних для сталей в авіаційній техніці і 
машинобудуванні ґрунтується і наступне співвідношення (С.В.Серенсен, 1975): 

                                            (5) 
де - коефіцієнт «чутливості матеріалу до середнього 

напруження», 0σ - межа втоми при R = 0, тобто при пульсуючому розтягуванні. 
Для сталей невисокої міцності: , а для сталей підвищеної 
міцності: . 

Крім даних формул використовуються і інші залежності, засновані на 
обробці результатів проведених експериментів. Треба зауважити, що втома 
складових машин і конструкцій з концентраторами напружень значно менше 
залежить від асиметрії навантаження, ніж опір втомі гладких зразків і деталей 
машин. Це можна пояснити тим, що внаслідок мікропластичної деформації 
матеріалу в області підвищених напружень під впливом змінного навантаження 
відбувається поступове зменшення (релаксація) середнього напруження. 
Відповідно, наведені вище емпіричні формули виявляються малопридатними 
для розрахунків втоми «негладких» компонентів машин і конструкцій. Тому в 
інженерних розрахунках, наприклад, зварних з'єднань, часто нехтують впливом 
середнього напруження на характеристики втоми конструкцій. 

Руйнування від втоми починається, як правило, на вільних поверхнях 
деталі машини або конструкції. Компоненти напруженого стану поверхні деталі 
в деяких випадках можуть змінюватися не синфазно, непропорційно параметру 
навантаження.При складному напруженому стані і пропорційній зміні 
компонентів напруження для оцінки опору втоми використовують залежності, 
що відповідають «теорії міцності». Так як руйнування зароджується на вільній 
поверхні деталі, при цьому зазвичай розглядається плоский напружений стан.  

Так для руйнування, що розвивається від вільної поверхні, та напруження 
викликане дією одного циклічного навантаження, згідно «першої теорії» 
(максимального напруження) максимальне напруження буде становити: 

                      (6) 
Максимальне напруження в значній мірі визначає розвиток тріщин втоми, 
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але не їх зародження. Значно ближче за механізмом пластичної деформації до 
умов початку руйнування «теорія третя», подібна умові Кулона-Тріска для 
пластичної деформації: 

                                    (7) 
У деяких правилах розрахунків використовується для оцінки границі 

втоми при плоскому напруженому стані залежність Мізеса-Губера: 

                             (8) 
Комбінація циклічного кручення і згину часто зустрічається в розрахунках 

механізмів, машин. У цьому випадку використовується емпірична формула 
Гафа (Gough): 

                               (9) 
Відомо кілька способів подання залежності границі витривалості залежних 

від середніх напружень в циклі. Найбільш змістовними при асиметричному 
циклі існують діаграми граничних амплітуд циклу навантаження, які дають 
прості уявлення про залежність границі витривалості матеріалу [3]. 

Діаграма граничних амплітуд циклу - залежність амплітуди напруження σa 
від середнього напруження циклу σm для певної (заданої) довговічності N. У 
практиці інженерного аналізу прийнято використовувати такі форми діаграми 
граничних амплітуд: параболу Гербера, пряму Гудмана і пряму Зодерберга [1, 
3]. У першому випадку значення границі міцності на розрив σв і границі 
витривалості при симетричному навантаженні σ-1 поєднані параболічною 
залежністю. Пряма Гудмана є лінійною залежністю, також проходить через 
значення границі міцності на розрив σв і границі витривалості при 
симетричному навантаженні σ-1.  

Пряма Зодерберга на відміну від лінії Гудмана перетинає вісь середніх 
напружень в значенні границі текучості матеріалу σТ. Для порівняння 
властивостей різних матеріалів і аналізу впливу різних чинників на опір втоми 
матеріалів при асиметричному навантаженні використовують діаграми 
граничних амплітуд в відносних координатах: σm / σв і σa / σ-1. 

Іншим підходом до опису залежності опору втоми матеріалів від 
середнього напруження в циклі навантаження є використання співвідношень, 
запропонованих Smith, Watson, Topper (SWT) або Walker.  

Розрахунок граничного стану конструкційних матеріалів, які працюють 
при асиметричному навантаженню, що формується дією однотипних циклічної 
і статичної компонент циклу напружень, здійснюється, як правило, на основі 
діаграми Сміта (або схематизованої діаграми Сміта) або діаграми граничних 
амплітуд Гербера; Гудмана; Зодерберга (рис.2) [3-7].  

Вказані діаграми будуються на основі лінійної або параболічної 
залежності. Перша являє собою залежність максимальних (σmax) і мінімальних 
(σmin) напружень від статичної компоненти σm(див. Рис. 2, а). друга показує 
залежність амплітуди асиметричного циклу σa від статичної компоненти σm 
(див. Рис. 2, б). Обидва види діаграм для їх побудови використовують дві 
експериментально визначені характеристики: межа втоми σ-1 при симетричному 
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циклі навантаження і межа короткочасної міцності σв (або межа текучості σT). 
Побудова таких діаграм дозволяє без проведення тривалих і трудомістких 
експериментальних досліджень визначати граничні втомні характеристики 
(межі втоми) в широкому діапазоні зміни статичної компоненти. Такі діаграми 
будуються як для асиметричного розтягу-стиску, так і для асиметричних згину і 
кручення. 

 

 
Рис. 2. Діаграми граничних напружень (а) і граничних амплітуд 

напружень (б):1- парабола Гербера; 2 - видозмінена залежність Гудмана;3 - 
залежність Зодерберга 

 
В реальних умовах насосні штанги, наприклад з використанням обертачів, 

піддаються дії різнорідних компонент циклічної і статичної складових циклу 
напружень, наприклад, циклічної складової згину і статичної розтягу або 
циклічної складової кручення зі статичним згином, циклічної складової згину і 
статичного кручення і ін. Перераховані поєднання циклу втомного 
навантаження називають комбінованим навантаженням. В роботі [8] такий 
режим, що представляє собою сукупність різнорідних видів навантаження, 
визначається як неоднорідний. Подібний характер навантаження має місце в 
деталях  штангової колони. Визначення межі втоми конструкційних матеріалів 
стосовно до таких умов навантаження має велике практичне значення. 

Оцінка граничного стану досліджуваного матеріалу, схильного до 
комбінованого навантаження, може бути здійснена на основі представлених на 
рис. 2 діаграм. Однак досвід численних досліджень показав, що їх 
використання може призвести до великих похибок в зв'язку з тим, що лінійна і 
параболічна або інші залежності лише в особливих випадках адекватно 
відображають реакцію матеріалу на зовнішній силовий вплив. У той же час 
різноманітність властивостей конструкційних матеріалів призводить до 
широкого спектру експериментальних граничних діаграм, обумовлених їх 
реакцією на комбіноване навантаження. 

Постановка задачі 
Нами була поставлена задача оцінити допустиму амплітуду напруження, за 

якої штанга не зруйнується від втоми. Насосна штанга з поперечним перерізом 
тіла, рівним 20 см2, піддається дії середнього осьового зусилля розтягу 120 кН. 
Втомна міцність матеріалу σa = σ-1 становить 250 МПа після 106 циклів 
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реверсивного навантаження і σв = 500 МПа. Використовуючи різні методи, 
обговорювані тут, оцінити допустиму амплітуду напруження, для яких штанга 
повинна бути спроектована, щоб витримувати не менше одного мільйона 
циклів втомного навантаження.  

Розв’язок 
Різні вирази, за якими ми можемо оцінити вплив середніх напружень, 

мають наступний вигляд: 

}1{0аа
Т

m
m σ

σ
σσ σ −= =

 - Закон Зодерберга; 

}1{0аа
в

m
m σ

σ
σσ σ −= =

- Модифікована діаграма Гудмана; 

})(1{ 2
0аа

в

m
m σ

σ
σσ σ −= =

- Діаграма Гербера. 
Тут  σа - амплітудні напруження циклу σт  - середні  напруження циклу;  

2
minmax

a
σσ

σ
−

=
, 2

minmax
m

σσσ +
=

, 
Tσ , вσ - межа текучості (плинності) та мережа міцності матеріалу штанги. 

 У всіх випадках σa = σa | σm = 0 = 250 МПа і σm = (120 кН / 0,0020 м2) = 60 
МПа, коли  модифіковані критерії Гудмана і Гербера можуть бути застосовані 
безпосередньо, щоб отримати: 

МПа220}
500
601{250а =−=σ

   - Модифікована діаграма Гудмана; 

МПа4,246})
500
60(1{250 2

а =−=σ
- Діаграма Гербера. 

 
Застосування критерію Зодерберга вимагає трохи більше аналізу, так як він 

включає в себе межу плинності (яку не задано), а не межу міцності при 
розтягуванні. Залежно від деталей поведінки матеріалу, межа плинності σT може 
бути такою же, як межа міцності на розрив σ в  (для дуже крихких матеріалів) 
або настільки ж низькою, як ≈ 0,5 σ в (для дуже пластичних матеріалів). Будемо 
вважати, що σ Т = 0.7σ в = 350 МПа. Таким чином, критерій Зодерберга дає: 

МПа1,207}
350
601{250а =−=σ

 - Закон Зодерберга. 
Висновки 
Отримуємо значно різні відповіді в залежності від  застосованої моделі. 

Зодерберг дає найбільш консервативний результат з найменшим опором втомі, 
в той час як Гербер є найменш консервативним з найвищим опором втомному 
руйнуванню. Використання критерію Зодерберга дає можливість 
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використовувати більш високі коефіцієнти запасу міцності для насосних штанг. 
Отримані результати представляють практичний інтерес для оцінки запасів 

міцності  і можуть бути використані для прогнозування ресурсу багатоциклової 
втоми. 
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Abstract. Introduction. The problem of sucker rod string reliability for a given resource is the 
need to address a wide range of tasks. 
Main text. We have been tasked to evaluate the allowable stress amplitude at which the sucker rod 
will not break from fatigue. Sucker rod with a cross-section of the body, equal to 20 cm2, has been 
exposed to middle axial tensile force of 120 kN. Fatigue strength material σa = σ-1 is 250 MPa after 
106 cycles of loading and reversing, ultimate strength is equal to σu = 500 MPa. Using different 
methods discussed here to evaluate permissible stress amplitude for which the sucker rod must be 
designed to withstand at least one million cycles of fatigue loading. 
The resulting fatigue limit for modified criteria of Goodman and Gerber, equals 220 and 246 MPa, 
and for law Soderberg - 207 MPa. 
Conclusions. We have got significantly different answers depending on the applied model. 
Soderberg gives the most conservative result with the least resistance to fatigue, while Gerber is the 
least conservative of the highest resistance to fatigue. Using criteria Soderberg we make it possible 
to use higher safety factors for sucker rod. 
The obtained results are of practical interest for the evaluation of sucker rod strength and can be 
used to predict their fatigue life. 

Key words: Sucker rod, asymmetric load, ultimate tensile strength, Goodman diagram, 
Gerber dependency, Soderberg law 
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Анотація. Досліджено в стендових умовах модель перетворення енергії 

обертання бурильної колони із змінним моментом гальмування (наддолотника) 
в ході буріння як шарошечними, так і безопорними долотами. За результатами 
експерименту встановлено і підтверджено припущення про можливість 
збільшення руйнуючої здатності доліт в 1,5 – 2 рази без зміни існуючих 
технічних засобів і технології буріння. У основу конструкції наддолотника 
покладений принцип дії, що дозволяє використовувати анізотропію міцністних 
властивостей породи та принцип автомодельного руйнування гірських порід. 

Ключові слова: наддолотник, долото, свердловина. 
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Вступ. 
Роторний  і турбінний способи буріння свердловин були винайдені на 

початку ХХ століття, з того часу  їх технологія практично не змінилася. На 
сьогодні розвиток технічних засобів реалізації згаданих способів згідно закону 
насичення практично досяг межі своїх можливостей. Подальший розвиток і 
удосконалення може збільшити техніко-економічні показники (ТЕП) буріння 
лише на величину близьку до 10%. При цьому витрати на технічну реалізацію 
значно зростатимуть [4].  

В Україні застосування при бурінні свердловин доліт  виробництва США, 
Росії поки забезпечує  достатній приріст ТЕП буріння, однак значно збільшити 
коефіцієнт корисної дії  при існуючій технології роторного буріння неможливо 
[1]. 

Основний текст. Зважаючи на ці обставини в НДІ технології буріння була 
зроблена спроба використовувати в ході буріння інші принципи руйнування 
гірських порід, не змінюючи технологію і технічні засоби буріння. Необхідно  
поєднати нові ефективніші принципи руйнування гірських порід з існуючим 
рівнем технічної і технологічної оснащеності підприємств галузі. 

Відомо, що найбільш ефективними способами руйнування гірських порід є 
імпульсні. У вітчизняних  наукових інститутах  випробувані резонансні 
гідроударні компоновки, в яких долото виконує роль резонуючої маси. В 
результаті механічна швидкість буріння збільшується у 6-8 разів. Проте 
застосування цього способу в бурінні на сьогодні не можливо. 

Фахівцями НІІТ експериментально в стендових умовах перевірений 
ударно-обертальний принцип буріння на установці ЗІФ-1200А при 
розбурюванні моноліту з сірого граніту шарошечним долотом типу К.  

 
Рис. 1. Загальний вигляд установки ЗІФ-1200А [3]. 

 
Дійсно, застосування наддолотного перетворювача енергії обертання в 

ударно-обертальну збільшує механічну швидкість буріння в десятки разів. 
Істотним недоліком, який не дозволяє використовувати ударно-обертальні 
перетворювачі, є руйнування опор обертання шарошок та сколювання 
твердосплавного озброєння долота. 
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Однак необхідно дослідити  застосування замість безопорного долота 
штирьової коронки з наддолотником ударно-обертальної дії та зростання при 
цьому механічної швидкості буріння. Проаналізувати можливість 
промислового застосування в глибокому бурінні з долотами без опор 
обертання, тому що, що вже є досвід застосування промислових бурових 
установок ударно-обертальної дії в колонковому бурінні [2]. 

Під час дослідження необхідно звернути увагу на процес взаємодії 
шарошечних доліт із вибоєм та можливість збільшення часу взаємодії долота з 
породою шляхом використання анізотропії властивостей породи для 
збільшення руйнуючої здатності [2]. 

Це завдання вирішувалося  в стендових умовах на установці ЗІФ-1200А за 
допомогою моделі перетворення енергії обертання бурильної колони із змінним 
моментом гальмування (наддолотника) в ході буріння як шарошечними, так і 
безопорними долотами. 

У основу наддолотника покладений принцип дії, що дозволяє 
використовувати анізотропію міцнісних властивостей породи та принцип 
автомодельного руйнування гірських порід. Залежно від міцності породи при 
постійній швидкості обертання ротора час контакту  долота з породою 
(робочий час руйнування) регулюється міцнісними властивостями самої 
породи. Тобто процес інтенсифікації руйнування породи залежить від її 
міцнісних властивостей [5]. 

Результати експерименту підтвердили припущення про можливість 
збільшення руйнуючої здатності доліт без зміни існуючих технічних засобів і 
технології буріння в 1,5 – 2 рази. 

Перше випробування робочого макету наддолотника було проведено на 
свердловині № 192 Південно-Афанасівська Охтирського УБР з долотами С-ГВ 
215,9 м в інтервалі 2151,7 – 2205,6 м. З проведенням фахівцями інженерно-
технологічної служби пометрового хронометражу. Проходка з наддолотником 
склала 53,9 м за 11,57 години з механічною швидкістю буріння 4,67 м/год, що в 
2,01 разу вище за механічну швидкість без застосування наддолотника. 
Стійкість доліт при бурінні вище і нижче за інтервал випробувань стала 
дорівнювати стійкості долота з наддолотником. 

Відповідно до поставленого завдання: ще більше збільшити вплив 
наддолотника на механічну швидкість буріння – були змінені параметри 
механізму перетворювача. Пристрій було знов випробувано на св. № 23 
Чернетчина на глибині 2444 – 2717 м. Інтервал 273 м був пробурений за 52,75 
години з механічною швидкістю буріння: 5,18 м/год шістьма долотами. 
Середня стійкість доліт з наддолотником склала 8,8 години. 

Свердловина в інтервалі випробувань бурилася з ускладненнями, 
опрацьовуваннями, передчасним підйомом долота із-за поглинання бурового 
розчину, що вказано в акті випробувань.  Порівняти результати спрацювання 
доліт з базовими здалося неможливим. Якщо прийняти за базові найвищі 
показники механічної швидкості буріння аналогічних інтервалів на цьому 
родовищі, то швидкість з використанням наддолотника перевищує їх в 2,3 – 3,2 
рази. Стійкість доліт при цьому зменшилася, а проходка на долото збільшилася. 
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Всього в інтервалі 2150 – 2750 м проходка з наддолотником склала 441 м 
за 110 годин. Було відпрацьовано 10 доліт на свердловинах № 192 Південно-
Афанасівська, № 308 Бугри, № 23 Чернетчина Охтирського УБР. 

Щоб виключити негативну дію на стійкість доліт надалі випробовувалися 
наддолотники з «м’якою» дією на долото. 

Заслуговують уваги результати, одержані в ході випробування 
наддолотника на св. № 110 Абазовського газоконденсатного родовища. 
Інтервал 3887 – 4273 (386 м) був пробурений 11 долотами С-ГВ 215,6 мм за 242 
години з механічною швидкістю буріння 1,6 м/год. Буріння здійснювалося 
другим стовбуром. Механічна швидкість зросла в 1,6 разу в порівнянні з 
першим стовбуром, економія склала 156 годин буріння. 

Слід зазначити, що очищення бурового розчину при бурінні з 
наддолотником проводилося методом відстою без застосування механічних 
засобів очищення. 

На цьому ж інтервалі на Абазовській площі відпрацьовувалися долота 
фірми «Reed» HP 53А і HP 61А. Механічна швидкість буріння з ними склала 
0,79 м/год, що в 2,08 разу нижче, ніж механічна швидкість, досягнута при 
бурінні з наддолотником долотами СГВ Дрогобицького заводу. При цьому 
економія витрат при відпрацюванні 11 доліт С-ГВ з наддолотником в 
порівнянні з трьома долотами фірми «Reed» склала більше 60 тис. грн. 

Були проведені дослідження впливу навантаження на долото на 
ефективність буріння при використанні наддолоника. Так, на свердловині № 9 
Семеренківська інтервал 4090 – 4111 м (21 м) був пробурений за 25 годин з 
механічною швидкістю 0,84 м/год з навантаженням на долото 60 кН. Базовий 
інтервал був пробурений 0,56 м/годину, тобто в 1,5 разу повільніше з тією ж 
стійкістю доліт 215,9 мм. 

На свердловині № 116 Юліївська інтервал 1043 – 1478 м (435 м) був 
пробурений 43,25 години з механічною швидкістю 0,06 м/годину при 80 об/хв. 
з навантаженням на долото 140 кН, промивкою буровим розчином 30 л/с і 
тиском 4 МПа. 

Аналогічний інтервал на свердловині № 15 Юліївська при навантаженні на 
долото 220 кН і 120 об/хв., промивкою 40 л/с і тиском 5 МПа був пробурений з 
механічною швидкістю 9,1 м/год. 

Слід зазначити, що схожий геологічний розріз на свердловині № 104 
Юліївська був пробурений з використанням амортизатора РДБК за 75 годин з 
механічною швидкістю буріння 5,58 м/год. 

Певний інтерес представляють результати відробки наддолотника з 
американськими долотами 8 1/2 ЕЙР 61А у свердловині № 9 Семеренківська. 
Причому в ході випробування американські долота працювали як з 
наддолотником, так і без нього. 

Інтервали 4533 – 4826 м і 4896 – 4962 м були пробурені з наддолотником з 
середньою механічною швидкістю 0,79 м/год за 458 годин з проходкою 179,5 м 
на 1 долото і стійкістю доліт 228 год. Без наддолотника інтервал 4828 – 4892 м 
(64 м) був пробурений з механічною швидкістю 0,45 м/год за 140 год. 
Економічний ефект від застосування наддолотника склав 73,5 тис. грн при 
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умовній вартості доліт 8 1/2 ЕНР 61А 1,5 тисяч умовних грошових одиниць і 
вартості 1 години роботи бурового верстата 94,48 грн. Економічне порівняння 
проведено станом на 2012 р. 

Ініціативу випробувати наддолотник з американськими долотами проявили 
самі бурові підприємства. 

Випробування наддолотника на свердловині № 111 Рудівська також 
дозволили значно збільшити технічні і економічні показники відробітку доліт. 
Так, проходка на долото зросла на 205,5%, механічна швидкість буріння на 
47,2%, стійкість доліт на 41,1%, а економія доліт на 88%. 

На сьогодні доцільним представляється провести відпрацювання 
наддолотника в компоновці з турбобурами, алмазними долотами, а також в ході 
похило-направленого буріння. 

Слід зазначити, що необхідно працювати над вдосконаленням конструкції 
наддолотника, тому що конструктивно передбачено змазку і охолодження 
механізму перетворювача наддолотника буровим розчином, що в деякій мірі 
ставить в залежність надійність роботи пристрою від типу застосованого 
бурового розчину і способу його очищення. При цьому має місце дуже великий 
розкид в значеннях показника безвідмовної роботи пристрою (від 40 до 560 
годин безперервної роботи), що може впливати на економічну ефективність 
його використання. 

Висновки. Попередні результати випробувань наддолотника в різних 
геологічних розрізах підтверджують доцільність вибраного напряму 
досліджень і свідчать про те, що потенціал збільшення економічної 
ефективності наддолотника ще далеко не вичерпаний.  

За результатами експерименту встановлено і підтверджено припущення 
про можливість збільшення руйнуючої здатності доліт в 1,5 – 2 рази без зміни 
існуючих технічних засобів і технології буріння. Ефект при бурінні створює сам 
пристрій незалежно від використовуваних шарошечних доліт і режимів 
роторного буріння. Застосування наддолотника не викликає необхідності в 
зміні існуючої технології буріння. До того ж, наддолотник не вимагає якого-
небудь технічного обслуговування, відрізняється простотою і легкістю в 
експлуатації. 
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Abstract 
Investigated a bench under a model of energy conversion rotation of the drill string variable braking 

point (bottom collar) during a drilling bits and unsupported bits. The basis of the principle bottom collar 
action that allows the anisotropy strength properties of rock and the principle of self-destruction of rocks. 
Depending on the strength of rock at constant rotor speed a bit of contact with the rock (fracture-time) 
adjustable strength properties of the rock. That process intensification destruction of species depends on its 
strength properties.The results of the experiment set and confirmed the assumption of the possibility of 
increasing the destructive ability of bits in 1.5 - 2 times without changing existing technical means and 
drilling technology 

The results of the experiment set and confirmed the assumption of the possibility of increasing the 
destructive ability of bits in 1.5 - 2 times without changing existing technical means and drilling technology. 
Bottom collar tested well at  Number 23 Chernetchyna at a depth of 2444 - 2717 m. The average resistance 
of bits by bottom collar was 8.8 hours. Well ranging trials was drilled complications, processing, bit 
premature rise due to the absorption of drilling fluid. Compare the results of operation of the basic bits 
seemed impossible. Assuming a baseline highest mechanical drilling speed similar intervals in this field, the 
speed using bottom collar than their 2.3 - 3.2 times. Resistance bits thus reduced, and driving on the bit 
increased. 

Bottom collar tests at the well number 111 Rudivska also possible to significantly increase the 
technical and economic indicators of working off bits/  Driving on the bit increased by 205.5%, mechanical 
drilling rate by 47.2%, the stability of bits to 41.1% and savings chisels 88%. Today seems appropriate to 
conduct testing in bottom collar layout of Turbine drills, diamond bits, and during directional drilling. It 
should be noted that it is necessary to work on improving the design bottom collar because structurally 
provides lubrication and cooling mechanism converter bottom collar mud that puts some extent dependent 
on the reliability of the device type applied drilling mud and way of cleaning.  

This is a very large variation in the value of the indicator device uptime (40 to 560 hours of 
continuous operation), which may affect the economic efficiency of its use. Preliminary test results bottom 
collar in different geological sections confirm the appropriateness of the chosen direction of research and 
indicate that the potential increase in economic efficiency bottom collar is far from exhausted. The effect of 
drilling creates the device regardless of the cutting chisels and rotary drilling mode. Application bottom 
collar is no need to change existing drilling technology. Moreover, bottom collar not require any 
maintenance is simple and easy to use. 

Keywords: naddolotnyk, chisel drill bit, well. 
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Розглядається проблема зменшення сил тертя та ймовірності прихоплень 

бурильної колони у глибоких свердловинах, а саме - її горизонтальних ділянок. 
Проводиться порівняльна характеристика способів вирішення цієї проблеми 
іншими науковцями, та вибір найбільш оптимального. Наводиться 
застосування математичних моделей для некласичних випадків фізичних 
законів, що описують максимально наближені умови роботи низу бурильної 
колони. Отримано характеристичні залежності, що демонструють зміну сил 
опору рухові бурильної колони в стовбурі свердловини від величини зенітного 
кута. Вирішення проблеми базується на застосуванні технічних пристроїв, що 
дають можливість ефективного доведення необхідного осьового 
навантаження у вибій свердловини. 

Ключові слова: свердловина, бурильна колона, генератор, тертя 
На сьогоднішній день на теренах України продуктивні пласти нафти і газу 

характеризуються великими глибинами залягання, що сягає інтервалу 
4÷6 тисяч метрів, а також складними похило-скерованими та горизонтальними 
профілями. Будівництво таких глибоких свердловин вимагає не абияких 
науково-експериментальних обґрунтувань та найсучасніших технологій. 

Важливим завданням підчас буріння похило-скерованих та горизонтальних 
ділянок нафтогазових свердловин є запобігання небезпеки прихоплень, 
зменшення сил тертя між бурильною колоною та стінками стовбура 
свердловини та забезпечення доведення необхідного осьового навантаження у 
вибій свердловини. 

Крім того відомо, що енергетичні втрати в процесі буріння таких 
свердловин можуть сягати 50÷90%. Це відбувається з різних причин, основою 
яких є дисипація енергії. Енергію поглинає і промивальна рідина і порода, що 
буриться, а величина поглинання залежить від технологічних характеристик 
процесу буріння, реологічних властивостей промивальної рідини, літології 
свердловини і таке інше. 

Проведені математичні розрахунки з використанням математичної моделі, 
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Так для однакових вихідних умов, зокрема, літології, промивальної рідини, 
характеристик техніко-технологічного процесу, з глибиною ця характеристична 
залежність представлена на рис.2. 

Загально відомо, що величина максимального значення тертя спокою є 
завжди більшою за величину тертя руху, тому явище прихоплення бурильних 
труб в свердловині вимагає значних зусиль, яких часто неможливо забезпечити 
для зрушення колони.  
 Робота над вирішенням цієї проблеми ведеться постійно як вітчизняними 
так і зарубіжними науковцями. Однозначного вирішення цього завдання не 
існує, оскільки є багато факторів та чинників, які впливають на величину сил 
тертя між стінками стовбура свердловини та тілом бурильної колони. Проведені 
дослідження можна лише певним чином класифікувати та на основі цього 
подати рекомендації, щодо застосування тих чи інших методів та засобів.  

Проведена класифікація методів зменшення сил тертя бурильної колони об 
стінки свердловини [3], (табл.1), свідчить, що найкращий результат 
забезпечують механічні засоби. 

Таблиця 1.  
Класифікація методів зменшення сил тертя бурильної колони об стінки 

свердловини 
Методи зменшення сил тертя 
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Хоча деякі хімічні методи також дають суттєве зменшення сил тертя 

бурильної колони об стінки свердловини, все ж не всі є придатними для ПС 
(похило-скерованих) і ГС (горизонтальних свердловин), оскільки одні є надто 
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дорогими для промислового застосування, інші ж є екологічно небезпечними. 
Тому на сучасному етапі найбільш вигідними з усіх методів та засобів є 
механічні. 

Такі механічні засоби розроблялися різних типів. Це наддолотні 
механізми, поверхневі центратори, осцилятори-турбулізатори, ковзаючи 
центратори, свердловинні осцилятори. Основним висновком, який випливав з 
досліджень розроблених механізмів полягав у тому, що запобіганню 
ускладнень та прихоплень під час буріння похило-скерованих та 
горизонтальних ділянок свердловини є розроблення технічних засобів, здатних 
осцилювати поздовжні коливання в діапазоні низьких (~n·101 Гц) та середніх 
(~n·102 Гц) частот [1,2,4]. 

 Зауважимо, що відомі поверхневі (зовнішні) ковзаючи центратори не є 
надійними, оскільки мають можливість спричинювати заклинювання та 
прихоплення через наявність пустот та порожнинних ділянок, оскільки порода, 
що виноситься промивною рідиною, так чи інакше потрапить у ці закапелки. 
Інша справа осцилятори, що кріпляться всередині бурильних труб і 
функціонують за рахунок роботи потоку рідини.  

Відомі конструкції таких пристроїв [5,6,7 та ін.] характеризуються 
наявністю клапанних вузлів, що включають в себе втулки, кришки, осі на яких 
ті кріпляться і відповідно є рухомими. Такі системи є ненадійними, оскільки 
промивні рідини за своєю структурою не є ідеальними рідинами, вони містять 
нерозчинні додатки, що призведе до блокування любої рухомої системи у 
такому потоці. 

 Нами у свій час, розроблено серію генераторів [8,9,10] гідроакустичних 
коливань, що створюють поздовжні коливання в частотному діапазоні 50-
180 Гц (в залежності від конструкції і параметрів застосовуваного пристрою). 
Конструкції камерного типу, зокрема 2-х, 3-х пелюсткові та тороїдальні. 
Розміщення цих генераторів пропонується не лише у наддолотні частині 
бурильної колони, а й на певних віддалях по тілу труби, оскільки саме тіло 
бурильної колони є предметом прихоплень, аварій, об’єктом виникнення сил 
тертя зі стінками стовбура свердловини, що в кінцевому результаті і зменшує 
ефективність роботи бурильного устаткування в цілому. 

Висновки: - для запобігання явищ прихоплень бурильної колони під час 
буріння нафтогазових свердловин у похило-скерованій та горизонтальній 
ділянках та за для зменшення тертя важливими та надійними є механічні 
засоби; 

- необхідними є ряд промислових досліджень під час буріння глибоких 
нафтогазових свердловинах для підтвердження ефективності застосування 
проведених експериментальних математично-аналітичних досліджень. 
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Abstract  
In this work, we consider the problem of reduction of both friction force and probability of 

sidewall sticking in deep wells, in particular – its horizontal parts. We have made the comparative 
review of solution of this problem by the other scientists and selected the most optimal. We offer 
application of mathematical models for non-classical cases of physical laws that describe the 
maximally approximate conditions of bottom-hole work.  There were received characteristic 
dependencies that demonstrate change of drill string movement resistance force in well hole 
depending on zenith angle. Solution of the problem is based on use of technical devices that enable 
effective development of the required axial load to the well bottom.  
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примыкания» (ЕТП) разработанном на основании [1].  
Особенности обработки железнодорожных поездов при их прибытии и 

отправлении,  а также основные маневровые работы с отдельными вагонами в 
порту были рассмотрены в [2]. Однако вопросы организации взаимодействия  
на грузовых фронтах не были рассмотрены в достаточной степени. 

Поэтому далее рассмотрим процесс передачи вагонов на фронтах 
погрузки-выгрузки (ФПВ) более подробно.   

Подача вагонов к ФПВ либо на приемо-сдаточные пути производится 
железной дорогой круглосуточно в соответствии с суточным планом и 
разметкой вагонов по ФПВ. 

Перед подачей вагонов на ФПВ маневровый диспетчер сообщает 
сменному диспетчеру припортовой станции и старшему приемосдатчику груза 
станции, которые информируют производителя работ (сменного стивидора, 
сменного заместителя начальника склада и др.) порта о предстоящей подаче. 

Производители работ порта, получив сообщение о предстоящей подаче 
(уборке) вагонов, обязаны: 

с прибытием локомотива прекратить погрузочно-разгрузочные работы 
(ПРР); 

обеспечить выход рабочих из вагонов; 
принять меры, чтобы груз в вагонах был равномерно размещен и надежно 

закреплен во избежание падения груза при маневровых работах и схода 
вагонов; 

освободить пути от груза, вагонных трапов и т. п., уложив их в пределах 
габарита; 

приостановить работу кранов и других перегрузочных машин, их 
передвижение и ремонт в этом районе, убрав их с соблюдением габарита до 
полного окончания маневровых работ; 

проверить вагоны подлежащие уборке на пути станции, чтобы в них не 
было людей, двери, борта платформ, люки, механизмы нижнего слива – 
цистерн были закрыты и закреплены, вагоны были очищены от мусора и 
реквизитов крепления. 

Производство ПРР возобновляется только после окончания маневровых 
работ. 

Складирование грузов, металлов, оборудования и т. д. вблизи 
железнодорожных путей должно производиться в пределах габарита выгрузки 
грузов: при высоте устойчивого складирования 1,2 м не ближе 2,0 м, а при 
высоте складирования более 1,2 м – не ближе 2,5 м. 

В местах производства ПРР, обработки вагонов, судов или производства 
других работ на внутрипортовых железнодорожных путях для обеспечения 
безопасности движения перегрузочных машин технологического или другого 
автотранспорта, а также. людей, производящих ПРР; производители работ 
обязаны оградить место работ – выставить на железнодорожные пути видимые 
предупредительные знаки. 

Безопасное нахождение приемосдатчиков железной дороги у вагона для 
производства счета груза в каждом конкретном случае должно определяться 
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старшим приемосдатчиком и руководителем работ порта. До начала 
производства любых работ должно быть конкретно определено место 
безопасного нахождения у вагона в зависимости от технологии и рода груза. 

При постановке вагонов на ФПВ, по указанию руководителя работ, 
необходимо делать разрывы между вагонами для удобства ПРР. 

При подаче вагонов на ФПВ составитель поездов должен осуществлять 
контроль за свободностью пути, наличием габаритов подвижного состава и 
приближения строений, установленных габаритов складирования грузов и 
отсутствием препятствий для движения.  

Разрешается производить перекатку вагонов на ФПВ механизированными 
средствами порта, имеющими навесное оборудование, предназначенное для 
этих целей и производить маневры по специальной инструкции, согласованной 
с припортовой станцией. 

Вагоны, с которыми работники порта производили маневры, после 
окончания маневровых передвижений должны быть сцеплены и стоять одной 
группой и закреплены. 

После подачи вагонов на пути порта вагоны закрепляются составительской 
бригадой станции до отцепки локомотива тормозными башмаками порта. 
Дальнейшая ответственность за закреплением вагонов возлагается на 
работников порта. Уборка башмаков, при уборке вагонов локомотивом станции 
с путей порта производится составительской бригадой станции перед началом 
маневров после прицепки локомотива. 

Сдача и проверка технического состояния вагонов от железкой дороги 
порту и наоборот по наружному осмотру производится непосредственно на 
ФПВ до начала грузовых работ: 

от железкой дороги вагоны сдают приемосдатчики грузов припортовой 
станции совместно с осмотрщиком вагонов; 

от порта вагоны принимает сменный заместитель начальника склада, 
стивидор. 

Подаваемые вагоны под погрузку или выгрузку должны встречаться 
приемосдатчиком, стивидором или начальником склада по указанию которых 
составитель поездов производит расстановку по ФПВ, а также уборку вагонов, 
с которыми закончены грузовые операции. 

После расстановки вагонов приемосдатчик производит коммерческий 
осмотр подаваемых вагонов, убеждается в правильности подачи вагонов 
данному получателю по вагонному листу, после чего оформляет подачу 
вагонов по ведомости подачи и уборки вагонов. 

Параллельно с осмотром вагонов представитель грузополучателя 
подготавливает механизмы, инвентарь и рабочую силу для выгрузки поданных 
вагонов. После этого начинается процесс ПРР или выдача груза получателю. 

По окончании выгрузки и вручения представителем грузополучателя о 
готовности вагонов к уборке (проверяет очищены ли вагоны, закрыты ли люки 
и борта и двери), приемосдатчик убирает разметку и оформляет прием вагонов 
от грузополучателя по ведомости подачи и уборки вагонов. 

Перед погрузкой все вагоны, поданные под погрузку проверяются 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 80 



 Том 2. Выпуск 46                                                                                                                                         Транспорт 

осмотрщиками вагонов. 
Грузы загружаются в вагоны, оборудованные перед погрузкой согласно 

Правил перевозок, пломбируются работниками порта без участия 
приемосдатчиков станции. 

Прием груженных опломбированных вагонов от порта осуществляется на 
причалах старшими приемосдатчиками груза по наружному осмотру вагонов в 
соответствии с требованиями Правил перевозок грузов. Кроме того старший 
приемосдатчик осуществляет контроль за оборудованием вагонов – закрытием 
потолочных и боковых люков, установкой щитов в дверных проемах крытых 
вагонов. 

При погрузке на открытом подвижном составе старший приемосдатчик, 
принимая груз, должен убедится в том, что тара и упаковка груза, а если без 
упаковки, то и сам груз соответствуют стандартам; не имеет повреждений и 
обеспечивают сохранность при перевозке по железной дороге, имеет 
правильную маркировку. 

По окончании погрузки и приема вагонов по наружному осмотру, 
приемосдатчик убирает старую и наносит новую разметку в соответствии с 
назначением вагона,  а также отмечает время окончания грузовых операций в 
ведомости подачи и уборки вагонов. 

Уборка вагонов производится после проверки пломбировки и очистки 
вагонов, закрытия дверей, люков, уборки реквизитов крепления, и вручением 
перевозочных документов с уведомлением старшего приемосдатчика станции 
представителем порта под роспись, с обязательным подписанием памятки и 
ведомости платы за пользование вагонами. 

Учет времени нахождения вагонов под ПРР производится по памяткам 
пользования вагонами, на основе которых составляется ведомость платы за 
пользование вагонами за время нахождения их под грузовыми операциями. 

Подача вагонов в порт железной дорогой и передача их припортовой 
станции производится по заранее согласованным планам, поэтому группировка 
вагонов в поезде, как правило, соответствует группам вагонов подаваемых на 
отдельные районы или ФПВ. Это обусловлено ограниченностью возможности 
сортировки вагонов прибытия на припортовой станции. Поэтому описание 
алгоритмов обработки поездов (вагонов), приведенной в [2],  в большей мере 
касается поездов (вагонов) по отправлению. 

Однако, в современных условиях, особенно после принятия закона о 
портах [3], все больше самостоятельных стивидорных компаний (СК) ведут 
свою деятельность на территории порта. При этом под понятием «порт» все 
чаще понимается не конкретное предприятие, а территория на которой 
расположена группа СК – кластер.     

Наиболее ярко такая тенденция проявляется в Одесском порту, где такие 
СК работают уже давно и, ведя свою деятельность, самостоятельно привлекают 
грузопотоки в порт.  

Однако, при этом возникают определенные трудности в процессе их 
взаимодействия  с клиентами, при завозе груза в порт. Так, прибывающие 
железной дорогой в адрес конкретной СК грузы, иногда не могут быть 
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обработать из-за неравномерности из поступления в порт под обработку. Хотя 
при заключении договоров с клиентами и планировании завоза груза в порт 
предусмотрена равномерное их поступление. Во избегания простоев вагонов 
из-за ожидании постановки под обработку, СК вынуждены выполнять не 
совсем свойственные им функции экспедиторов. То есть организовывать 
переработку грузов прибывших в их адрес на других СК, которые не имеют 
оговоры с данным клиентом. 

С учетом вышеизложенного, моделирования работы порта для выявления 
«узких» и мест и направлений развития представляет собой довольно-таки 
сложный процесс. Для этих целей часто используется теория массового 
обслуживания, которая, как было доказано в [4], для описания 
функционирования порта и его взаимодействия с железной дорогой не 
подходит. Наиболее адекватным методом для анализа взаимодействия 
железнодорожного и морского транспорта в порту является имитационное 
моделирование. Основным недостатком которого является то, что модели 
необходимо строить для конкретного порта, с учетом его технического 
развития, конфигурации и особенностей железнодорожных устройств 
припортовой станции, технических характеристик СК и технологических и 
транспортных характеристик перерабатываемых грузов. 

Ранее уже предпринимались попытки использования имитационного 
моделирования работы порта [5], однако они основывались на приоритете 
морского транспорта и при других экономических и законодательных условиях. 
Поэтому целесообразно в дальнейшем рассмотреть взаимодействия 
железнодорожного и морского транспорта в порту на паритетных началах  в 
современных условиях.  

Заключение и выводы. Была рассмотрена существующая система 
организации взаимодействия морского и железнодорожного транспорта на 
грузовых фронтах порта.   

 Был предложен метод исследования и анализа взаимодействия морского 
и железнодорожного транспорта в порту.  
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Аннотация: В статье анализируются процессы становления единого 

социального пространства для социального субьекта и роль транспорта в 
становлении России как общество сограждан. Этот процесс возможен 
только при условии формирования единой транспортной сети. 
Коммуникационные системы в этом процессе выполняют роль «генетического 
кода» становления российской нации. 

Ключевые слова: социальное пространство, социальный субъект, нация, 
согражданство, транспорт, коммуникационные системы. 

Вступление. 
Существование общества, где труд в той или иной форме всегда разделен 

между людьми, вообще невозможно без обмена, без общения людей. Обмен 
веществом, информацией и энергией между обществом и природой и внутри 
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общества происходит постоянно по принципу обратной связи. Эволюция 
общества зависит от скорости протекания обменных процессов внутри 
общества и между обществом и природой. Прекращение обменных процессов 
ведет к гибели общества, ибо энергия, вещество и информация нужна обществу 
для борьбы с его постоянной дезорганизацией, для постоянного 
самовосстановления и саморазвития общества. 

Основной текст.  
Функционально в транспорт входят все коммуникационные системы, 

которые осуществляют транспортные функции в обществе. В этом смысле 
транспорт осуществляет все обменные процессы в обществе, как обмен 
деятельностью, так и обмен результатами деятельности. Такое расширенное 
толкование транспорта позволяет создать модель общества, его способ 
существования, ибо любое общество существует в результате обмена веществ, 
информации и энергии в процессе его жизнедеятельности. 

Значение транспорта заключается в том, что с его помощью достигается 
"сужение" физического пространства, выраженное в уменьшении затрат 
времени на его преодоление, определяемое скоростью движения. Кроме того, 
оно искривляется обычное двухмерное пространство, выражаемое через 
систему декартовых координат. В результате этого возникают транспортные 
парадоксы - курьезы времени, когда физическому пространству не 
соответствует социальное пространство субъекта, когда ближние города /в 
географическом измерении/ оказываются дальше дальних . Это отмечал еще 
К.Маркс, когда писал, что: "..вследствии развития средств транспорта и связи 
относительные различия во времени нахождения товара в пути может 
изменяться таким образом, что они уже не соответствуют географическим 
расстояниям.»[1] На соотношение физического и социального пространства 
большое влияние оказывают такие переменные как условия комфортабельности 
транспортного средства, скорость движения, стоимость перевозки, 
безопасность и т.д. Раскрытие понятия социального пространства через понятия 
обмена деятельностью и результатами деятельности между социальными 
объектами, по существу, есть соотношения двух самоорганизующихся социаль-
ных систем - транспорта и социального субъекта /человека, общности, 
общества и т.д.\ 

Каждый социальный субъект в обществе создает свое информационное, 
вещественное и энергетическое пространство, внутри которого происходят 
регулярный обмен деятельностью и результатами деятельности  необходимое 
для существования социального субъекта. Чем динамичнее система, тем более 
быстрыми темпами расширяется социальное пространство. Границы этого 
пространства для каждого социального субъекта (человек, домохозяйство, 
поселение, регион, страна) определяются степенью развития транспортной 
системы. Она ставит границу существования такого пространства, хотя 
саморазвитие субъекта стремиться расширить его до бесконечности. Доказано, 
что социальное пространство человека с увеличением скорости передвижения 
возрастает в квадрате. Если транспорт не в состоянии выполнять свою роль, то 
другие, коммуникационные (информационные) структуры могут частично его 
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заменить. Если этого не происходит, в силу самых различных причин 
(материальных, культурных и т.д.) то социальное пространство субъекта 
превращается в закрытую систему. Иначе говоря, транспортная система 
выступает в качестве «генетического кода» существования социального 
пространства. Можно математически вычислить границы социального 
пространства человека по формуле М = (12,3 – Р)/6, где М – средняя 
продолжительность труда поездки в один конец в часах, Р – длительность 
рабочего дня в часах. Зная продолжительность рабочего дня в часах можно 
вычислить границы социального пространства работника в зависимости от 
скорости транспорта. Эта формула применима для развития любого 
социального субъекта (этноса, города, региона, страны). 

Аналогично можно проанализировать развитие социального пространства 
других социальных субъектов. Причем, важно подчеркнуть, что становление 
социального пространства субъекта идет через покорение физического 
пространства. Так, открытие Сибири в ХУ - ХУ1 веках ещё не означало 
регулярного освоения ее богатств. Лишь с развитием транспорта, построение 
БАМа дало возможность расширить социальное пространство нашего 
общества. Подобный процесс происходит сейчас в мире в связи с выходом 
человека в космос, когда покорение космоса переходит в качественно новую 
стадию - регулярному освоению. 

Ряд исследователей именно подчеркивают трехуровневый мир, окружаю-
щий человека. Весь мир, окружающий человека делится на три ареола. В 
центре "дом" - это духовно, материально и политически освоенная часть нации, 
"остров" - осваиваемая область, в хозяйственном отношении это источник 
ресурса и место для отдыха и "океан" - духовно осваиваемый, но практически 
недоступный ареол.[2] Нация с помощью технических средств стремится к 
расширению среды обитания, "борясь" со временем и покоряя пространство. 

К.Д'Эпинэ анализирует, как этнос (социокультурная идентичность) 
определяет повседневную жизнь, а также как возможно эмпирически 
проанализировать и теоретически определить этнос как специфическую 
комбинацию отношений со временем и пространством, как связь между 
восприятием времени и захватом пространства  

Ф. Бродель называет замкнутое целостное пространство, где происходит 
регулярный обмен - мир - экономики. По его мнению, в средние века, даже в 
эпоху великих географических открытий не приводило к расширению 
социального пространства, ибо чтобы закрепить территорию, её мало было 
открыть, её надо было удержать и включить в мир - экономику. Поэтому когда 
транспорт был не развит, в Америке, в Южной Африке возникали свои миры - 
экономики, очень слабо связанные между собой, ибо выгоднее торговать 
внутри социального пространства, чем между ними. 

Между мирами - экономиками существовали мертвые зоны, где почти не 
было транспорта. Они выпадали из мирового развития и имели замкнутую 
территорию. Например, в средние века Польша оставалась крепостнической 
страной, не знавшего государства, а знавшего только своего пана, хотя и 
находилась в центре Европы. Петр I в начале 18 века пытался раздвинуть 
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социальное пространство России, причем основную ставку он делал на 
развитие средств сообщения, в особенности морского флота, как самого 
дешевого. 

Вообще развитие средств сообщения играло основную роль при развития и 
размещении социальных пространств. Изменение центра мира - экономики 
вело к изменению границ социального пространства. В центре всегда был 
главенствующий город c развитыми средствами сообщения, от которого 
бралось исчисление. С появлением такого города местности, слабо связанные 
между собой устанавливали связи, осуществляли обмен, создавали обменную 
экономику, целостную этническую культуру . Этот город, имеющий 
собственный флот или иной транспорт становится центром торговли. Так в 
1580 году Венеция была центром мира - экономики на Адриатическом море. 
Около 500 венецианских купцов занимались только обменом. Голландия стала 
центром социального пространства, т.к она много дешевле строила свои суда, и 
перевозка грузов обходилась значительно дешевле, чем, например, из Франции. 

Расширение социального пространства народов имело и далеко идущие 
последствия для культуры. Так, искусство готических церквей было характерно 
только для Франции и лишь развитие транспорта распространил его по всей 
Европе. 

Барокко, начавшись в Риме и Мадриде "заражает" с расширением 
социального пространства и Англию. Социальное пространство может 
существовать только тогда, когда сеть располагает достаточно плотными и 
частыми ячейками, когда обмен достаточно регулярен и имеет достаточный 
объем, чтобы дать жизнь некому центру. 

В начале 13 века таким городом в Европе стал Шампань, где каждые 2 
месяца проводились ярмарки. Именно он создал некий комплекс от 
Нидерландов до Средиземноморья, появляются сухопутные купеческие дороги, 
налаживается регулярный обмен. 

С развитием средств передвижения меняется и социальное пространство. В 
1421 году Мини сменили столицу, покинув Нанкин, чтобы обосноваться в 
Пекине, изменились сами границы социального пространства, ибо произошла 
смена способов передвижения. 

Громадная территория и слабый уровень развития транспортной сети 
позволяют нам сделать вывод, что в России существуют изолированные 
островки социального пространства, где жить комфортнее, престижнее и 
перспективнее, известные как центры притяжения. Границы этих островков 
определяются степенью развития транспортной системы социального субъекта. 
В политическом аспекте нация распадается на отдельные территориальные 
общности, слабо связанные, а иногда и открыто враждующие между собой. 
Углубление экономического кризиса способствовало росту сепаратистских 
движений различных этнических культур внутри страны. В России налицо сеть 
островов социальных субъектов со своей культурой, местными обычаями, 
самоназванием и другими признаками анклавов или полуанклавов - это 
закрытые, изолированные территории, где осуществляются регулярные 
обменные процессы. Между ними пустые пространства, мертвые зоны, с 
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признаками традиционного общества, живущих в других временных 
измерениях.  

 Попытка объединить эти анклавы магистральными железными дорогами 
привело лишь к росту хозяйственных связей, но не к становлению 
национальной территории. Развитие скоростного транспорта в нашей стране 
может способствовать становлению не только единой экономической системы 
страны, но и становлению российского согражданства. Этот процесс может 
быть успешным только в том случае, если территория  России будет покрыта 
сетью железных дорог или иных транспортных систем, в результате чего может 
успешно решиться проблема транспортных парадоксов. По этому пути успешно 
идет современный Китай.  Эта проблема стоит давно, и ее решать надо 
благодаря развитию во многом и транспортной системы. В противном случае 
власти в самое ближайшее время придется столкнуться с политическим 
решением объединения России. 

Выводы:Становление российской нации связано, прежде всего с 
развитием единого социального пространства страны. Опережающее развитие 
транспорта и становления транспортной системы страны, наряду с развитием 
других коммуникационных систем является основным системообразующим 
фактором формирования единой нации. 

Summary: In the article processes of formation of uniform social space and a transport role 
in formation of Russia as society of fellow citizens are analyzed. This process is possible only on 
condition of formation of uniform transport network. Communication systems in this process carry 
out a role of «a genetic code» of formation of the Russian nation. 

Keywords: social space, social subjects, nation, common citizenship, transport, 
communication systems 
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быстродействующего оптического  переключателя, основанного на 
поляризационной нелинейности. Исследуется пленка твердого раствора 
фуллерен-полимер, помещенная в интерферометр Фабри-Перро.  
Поляризационная нелинейность фуллерена ведет к светоиндуцированному 
изменению показателя преломления. Продемонстрирована возможность 
управления пропусканием интерферометра  

Ключевые слова: оптические переключатели фемтосекундного диапазона, 
фуллерены 

Введение 
Развитие вычислительной техники и средств связи ставит задачу создания 

быстродействующих  переключателей оптического излучения.  В данной 
работе исследуется возможность создания подобных устройств на основе 
фуллеренсодержащих сред.  

1. Геометрия переключателя и математическая модель 
Тонкая пленка твердого раствора С60 в полимере РММА помещается в 

интерферометр Фабри-Перо. Управляемое излучение с длиной волны 1064 нм 
пропускается перпендикулярно зеркалам, а управляющий фемтосекундный 
сигнал (250 фс)   на длине волны 532 нм   в перпендикулярном направлении. 
Пропускание управляющего излучения приводит к изменению поляризуемости 
фуллерена C60 . и показателя преломления среды. Поэтому пропускание 
управляемого излучения падает на время прохождения фемтосекундного 
импульса. В данном расчете толщина пленки приблизительно совпадала с 
расстоянием между зеркалами и составляла ≈ 10 мкм.  . Коэффициенты 
отражения зеркал R1=R2=R=0.99.     

Твердый раствор C60-PMMA может быть описан 5-уровневой схемой, 
разработанной для растворов[1]. Схема основных энергетических уровней 
молекулы фуллерена представлена на рис.1 . Квант света переводит молекулу  в 
возбужденное состояние S1, поляризуемость которого отличается от 
поляризуемости S0. Решается система уравнений 1-9. 

Кинетические уравнения для заселенностей уровней 
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Уравнение прохождение для заселенностей уровней 
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достаточно большой плотности энергии практически все молекулы фуллерена 
переходят в возбужденное состояние, и дальнейшее увеличение энергии уже не 
ведет к изменению поляризуемости.  . В данных расчетах было использовано 
близкое к максимально возможному значение С=20 мМ. Поэтому более 
сильное изменение показателя преломления в данной системе невозможно.  

 
Рис. 2.  Зависимости  показателя преломления (1) и сдвига максимума 

(2) от энергии фемтосекундного импульса 
Таким образом, в работе продемонстрирована возможность создания 

быстродействующих  переключателей  на фуллеренсодержащих средах.  
 

Литература 
1. Schell J.S. Limiting dynamics of C60 in solid matrices. Journal of Nonlinear 

Optical Physics & Materials, 2000,vol. 9, №3, pp. 315-342 
2. Feng Li, Yingin Song, Kun Yang, Shutian Liu, Chunfei Li .Measurement of 

the C60 molecular polarizability of the excitd singlet state using Z-scan. Optics 
Communications  ,1998, vol. 145, № 1-6, pp.53-56 

3. Воробьев В. Тепловое самовоздействие лазерного излучения в 
атмосфере. Теория и модельный эксперимент. Наука, М. 1987. 

Abstract 
The computer simulation of fast-acting optical switchers, based on  polarization nonlinearity 

is performed.  The film of of fullerene-polymer solid solution , placed in Fabri-Perot  interferometer  
is investigatedated. Fullerene polarization nonlinearity leads to light-induced refractive index 
change. The probability of interferometer reflection and transmission control is demonstrated. 

Introduction. The rapid development of computer engineering and communications requires 
creation of switches of optical radiation, operating in the pico- and femtosecond ranges. In this 
work, we study the possibility of creation of such devices based on fullerene-containing media 

Switcher Geometry and mathematical model . The fullerene films were placed in a Fabry–Perot 
interferometer. For optical switching, we used two light pulses: a signal of controlled continuous-wave 
radiation at the wavelength  1.06 mkm  and a controlling short pulse (hundreds of femtoseconds) at the 
wavelength 0.532 nm. The propagation of the short pulse changes the refractive index of the fullerene-
containing medium and, hence, changes the conditions of transmission of  the weak continuous-wave signal. 

Summary and conclusions.The possibility of femtosecond range switchers creation based on fullerene-
containing media is presented. The maximum achievable concentration of fullerene, equal to 20 mM, 
restricts the maximum shift of the bands to a value of about 5 nm 

Key words: femtosecond range optical switchers, fullerenes 
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Аннотация. Проведены экспериментальные исследования низкочастотных 

регулярных колебаний, возникающих в тлеющем разряде с полым катодом в 
инертных газах. Показано, что положение магнитного поля оказывает 
влияние на характеристики колебаний в разряде. Обнаружена корреляция 
области существования колебаний с зависимостью напряжения горения 
разряда от давления газа. 

Ключевые слова: оптическая спектроскопия, цилиндрический полый 
катод, низкочастотные колебания, тлеющий разряд. 

Abstract. Conducted experimental research in low-frequency regular vibrations 
arising in the regular glow discharge with a hollow cathode in inert gases. 
Demonstrated that application of the magnetic field affects the vibrations 
characteristics in the discharge. Discovered the correlation of vibration region with 
the discharge voltage and gas pressure dependence. 

Keywords: optical spectroscopy, cylindrical hollow cathode, low-frequency 
vibrations, glow discharge. 

Вступление. 
Тлеющий разряд с полым катодом находит широкое применение в 

оптической спектроскопии как источник достаточно узких и стабильных 
спектральных линий нейтральных атомов и ионов. Источники света с полым 
катодом получили повсеместное распространение в атомно-абсорбционных и 
атомно-флуоресцентных спектрофотометрах. Замкнутая конфигурация 
электродной системы в разряде с полым катодом позволяет эффективно 
использовать его в сверхвысокочастотных (СВЧ) приборах и в источниках 
заряженных частиц [1-4]. Необычные свойства тлеющего разряда с полым 
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катодом проявляются в том случае, когда в катодной полости находятся только 
две области тлеющего разряда: темное катодное пространство и отрицательное 
свечение. При этом кинетическая энергия электронов, эмитируемых катодом и 
ускоренных в темном катодном пространстве, эффективно используется для 
ионизации газа и практически все фотоны, ионы и метастабильные атомы из 
плазмы отрицательного свечения попадают на поверхность катода и вносят 
свой вклад в процессы эмиссии электронов из катода. Перечисленные явления 
приводят к тому, что значительная часть катодной полости оказывается 
заполненной плазмой с высокой концентрацией, которая недостижима в 
тлеющем разряде с плоским катодом. При этом катодное падение потенциала 
снижается и в ряде случаев настолько существенно, что становится даже ниже 
нормального катодного падения потенциала. 

Основной текст. 
В данной работе проведено исследование интенсивных низкочастотных 

колебаний, которые затрудняют диагностику параметров плазмы в разряде при 
зондовых и микроволновых измерениях. В эксперименте использовались 
разборные разрядные трубки, состоящие из трех цилиндрических секций (две 
боковые секции служили анодами). Торцы анодных секций закрыты 
стеклянными пластинами и удалены от зоны разряда для исключения 
возможного напыления. Через специальные патрубки осуществлялась откачка и 
наполнение трубки рабочим (инертным) газом. Катод разрядной трубки 
(центральный цилиндр) снабжен рубашкой водяного охлаждения для 
поддержания в процессе эксперимента неизменной температуры катода. 
Преимуществом такой конструкции разрядной трубки являлось то, что разряд 
может возникать только с внутренней поверхности катода во всем исследуемом 
диапазоне давлений. Через один из торцов в разрядную полость с помощью 
системы сильфонов мог вводиться подвижный металлический диск, 
ограничивающий длину катодной полосы, участвующей в разряде. Кроме того 
такие конструкции позволяли проводить спектральные измерения и 
микроволновое зондирование плазмы в катодной полости. Разрядная трубка 
подключалась к вакуумной системе, включающей механический и цеолитовый 
насосы, охлаждаемую жидким азотом ловушку, датчики термопарного и 
ионизационного манометров и систему впуска рабочего газа из баллонов 
высокого давления. Все измерения проводились в режиме непрерывного 
протекания через разрядную трубку спектрально чистых инертных газов. При 
исследовании низкочастотных колебаний в разряде частота гармоник 
измерялась с помощью спектроанализатора С 4-8. 

Результаты эксперимента показали, что наибольшие отличия разряда с 
полым катодом от линейного наблюдаются в области давлений, в которой с 
уменьшением давления газа напряжение горения также уменьшается. Этот 
диапазон давления принято называть областью оптимальных давлений (ООД). 
Положение границ ООД не зависит от материала катода, а определяется родом 
газа и диаметром катода, причем на положение нижней границы оказывает 
влияние еще и длина катода. 

Типичные зависимости напряжения горения разряда с полым катодом от 
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давления неона приведены на рис. 1 (D = 20 мм), j = 1, 2, 3, 4, 5 мА/см2 (кривые 
1, 2, 3, 4, 5 соответственно). 

 
Рис. 1. Зависимости напряжения горения разряда с полым катодом от 

давления. 
Влияние диаметра катода на вид зависимости U(P) и на положение границ 

ООД гелия приведены на рис. 2 при j = 1 мА/см2. D = 30, 20, 15, 10, 5 мм 
(кривые 1, 3, 4, 5 соответственно). 

 
Рис. 2. Влияние диаметра катода на вид зависимости U(P) и на положение 

границ ООД гелия. 
 
Видно, что с уменьшением диаметра катода обе границы ООД смещаются 

в сторону низких давлений. Следует отметить, что при переходе от гелия к 
более тяжелым инертным газам происходит смещение обеих границ области 
оптимальных давлений в сторону низких давлений, при этом диаметр катода не 
оказывает влияния на эту тенденцию. Это свидетельствует о том, что 
положение границ ООД разряда с полым катодом соответствует одинаковому 
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отношению средней длины свободного пробега электронов к диаметру катода. 
Переход в оптимальный режим полого катода при изменении давления 

газа или диаметра катода не зависит от таких процессов, как ступенчатая 
ионизация, рекомбинация и фотоэффект за счет резонансного излучения, так 
как границы области оптимальных давлений подчиняются законам подобия 
(PxD = const), зависящей только от рода газа. 

Экспериментально показано, что подобие разрядов выполняется и в 
отношении параметра L/D. Уже при отношении L/D = 4 напряжение горения 
разряда превышает минимально возможное только на 3%, следовательно для 
проявления эффекта полого катода в цилиндрической конфигурации 
достаточно превысить диаметр катода в 3...4 раза. 

Известно, что в оптической спектроскопии полые катоды охлаждают до 
температуры жидкого азота, чтобы понизить температуру газа в области 
отрицательного свечения и разрешить сверхтонкую структуру спектральных 
линий. В ходе экспериментальных исследований было обнаружено, что 
результаты измерений сильно зависят от эффективности охлаждения катода (от 
температуры воды в рубашке охлаждения). Эксперимент показал, что 
концентрация плазмы в катодной области уменьшается с увеличением 
температуры катода. Результаты получены с помощью микроволнового 
интерферометра по сдвигу фаз электромагнитной волны с λ = 8,1 мм, 
зондирующей разряд вдоль оси катодной полости. Несмотря на то, что низкая 
чувствительность интерферометра не позволяла измерить концентрацию 
плазмы при Р < 3 тор можно заключить, что влияние температуры на 
напряжение горения разряда (а следовательно, и на концентрацию плазмы) 
практически не сказывается при давлениях выше 3 тор. 

С ростом температуры катода на 50°С увеличивается температура газа, а 
следовательно, и температура положительных ионов в области отрицательного 
свечения. При этом скорость диффузии ионов к границе свечения возрастает, 
что и вызывает уменьшение концентрации плазмы в катодной полости. Можно 
утверждать, что влияние температуры катода на параметры разряда 
усиливается с понижением давления газа. 

При измерении параметров плазмы в цилиндрическом полом катоде 
отмечалось наличие низкочастотных колебаний напряжения горения разряда 
достаточно большой амплитуды, которые затрудняли диагностику разряда 
зондовым и микроволновым методом. При разряде в гелии (d = 30 мм) 
колебания появляются при давлениях выше 0,3 тор и их форма близка к 
синусоидальной. С ростом давления частота колебаний сначала уменьшается, а 
затем растет (Р = 1 тор) и колебания переходят в шумовые (Р = 3 тор). 
Колебания возникают скачком при превышении разрядного тока некоторого 
критического значения. Следует отметить, что и частота и амплитуда 
колебаний почти не зависят от величины разрядного тока, при этом частота 
колебаний имеет минимум при давлении, соответствующему верхней границе 
области оптимальных давлений. Для гелия частоты регулярных колебаний 
лежат в диапазоне 20…15 кГц, неона – 5…3 кГц, аргона – 9…7 кГц. Амплитуда 
колебаний в гелии ~10 В, а в аргоне и неоне снижается до 2 В. 
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Развивающиеся при низких давлениях газа осцилляции быстрых 
электронов в поперечном сечении катодной полости может являться причиной 
возникновения регулярных низкочастотных электрических колебаний в разряде 
с полым катодом. Магнитное поле оказывает влияние на характеристики 
колебаний в разряде с полым катодом. Магнитное поле не оказывает прямого 
воздействия на движение электронов в направлении к катоду, если вектор 
напряженности магнитного поля параллелен вектору напряженности 
электрического поля. В темном катодном пространстве траектории движения 
электронов искривляются, в результате чего увеличивается число актов 
ионизаций и напряжение горения разряда уменьшается. В разряде в гелии с 
ростом магнитного поля частота регулярных колебаний увеличивается и при 
напряженности поля 30…50 Э амплитуда падает скачком до нуля. Затем с 
увеличением напряженности магнитного поля появляются колебания с 
меньшей частотой (2...3 кГц) и при Н = 500 Э колебания переходят в шумовые. 

На рис. 3. приведена зависимость частоты основной гармоники 
регулярных колебаний от давления гелия для катода диаметром 30 мм при 
различных разрядных токах (1, 2, 3 – 50 мА, 150 мА, 250 мА).  

 
Рис. 3. Зависимость частоты основной гармоники регулярных колебаний 

от давления гелия . 
 
Сравнение этих кривых с зависимостью напряжения горения от давления 

(рис. 1) показывает, что частота колебаний минимальна при давлении, 
соответствующему верхней границе ООД, а увеличение разрядного тока в 5 раз 
приводит росту частоты колебаний на 25-30 %. 

Заключение и выводы. 
 Были рассмотрены характеристики низкочастотных колебаний в 

различных инертных газах в разряде с полым катодом. В результате их анализа 
можно утверждать, что они коррелируют с зависимостью напряжения горения 
разряда от давления газа. Кроме того, частота, амплитуда и форма колебаний 
немонотонно зависят от давления газа.  

Были получены результаты, которые подтверждают, что причиной 
развития колебаний в разряде являются процессы в катодной полости. Можно 
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предположить, что эти колебания являются следствием развития ионно-
звуковых волн в катодной полости, которые обусловлены дрейфом электронов 
по направлению к аноду. 
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Аннотация. Рассматривается метод, позволяющий свести решение 
задачи линейного сопряжения для пары функций к задаче линейного 
сопряжения для произведения и частного этих же функций. Это дало 
возможность найти решение задачи в аналитической форме. Метод 
апробирован на задаче о вдавливании штампа с трением и сцеплением под 
действием центрально приложенной силы. 

Ключевые слова: жесткий штамп, сцепление, проскальзывание, 
симметричная задача, дробно-линейное преобразование. 

Введение 
Известно, что целый класс смешанных контактных задач о штампах, 

вдавливаемых в упругую полуплоскость с трением и сцеплением, сводится к 
решению однородных (неоднородных) задач линейного сопряжения для одной 
или системы аналитических функций. Однородная задача линейного 
сопряжения для аналитической функции решается достаточно просто методом 
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Н.И. Мусхелишвили [ ]1 . При решении задач для пары и тем более для системы 
аналитических функций, к которым сводятся задачи о вдавливании штампов с 
трением и сцеплением, возникают математические трудности. Они связаны с 
определением неизвестных границ участков сцепления и проскальзывания и, 
что самое главное, такие задачи нельзя свести к задачам с разделяющимися 
функциями.  

Впервые задача о вдавливании жесткого штампа в упругую полуплоскость 
под действием центрально приложенной прижимающей силы P  при учете 
трения и сцепления была поставлена в 1945 г. Л.А.Галиным и решена им 
приближенно методом конформного отображения некоторой области на 
верхнюю полуплоскость [2]. Приближенный метод Л.А. Галина, основанный на 
конформном отображении области, близкой к заданной, на верхнюю 
полуплоскость, дает возможность получить соотношение для определения 
неизвестной границы участков сцепления и проскальзывания для задачи о 
вдавливании штампа с трением и сцеплением.  В 1972 г. задача была решена 
В.И. Моссаковским и А.Г. Бискуп с помощью уравнения класса Фукса [3]. В 
этой работе было составлено и исследовано дифференциальное уравнение 
класса Фукса для симметричного случая задачи Галина, когда на полуплоскость 
действует только штамп.  

Основной текст  
Рассматривается процесс вдавливания плоского штампа  в упругую 

полуплоскость под действием центрально приложенной силой P . 
Предполагается, что площадка контакта разбивается на три участка, на одном 
из которых имеет место сцепление (участок BC ), а на двух других – трение 
(участки AB  и  CD ). 

Граничные условия задачи имеют следующий вид:  
на свободной поверхности полуплоскости EA  и DE lx −<<−∞( и 

)∞<< xl  
0,0 == yxy στ , 

на левом участке проскальзывания AB  )( axl −<<−  
2, cvyxy == ρστ , 

на участке сцепления BC  )( axa +<<−                                       (1) 
21, cvcu == , 

на правом участке проскальзывания CD  )( lxa <<  
2, cvyxy =−= ρστ  

0≠yσ    на   )( lxl +<<− , 
yxy σρτ <   на  )( axa +<<− , 

где  −l  половина длины площадки контакта,  −a  половина длины участка 

сцепления (неизвестная величина),  xyτ  и −yσ  тангенциальные и нормальные 
напряжения, −ρ  коэффициент трения, u  и −v  компоненты вектора смещения 
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в направлении осей x  и  y  соответственно, −P  прижимающая сила. 
В функциях Галина  

                  
111 )( ivu

z
dzW

l

l
y +=

−
= ∫

−
ς

ςσ
,   

222 )( ivu
z

dzW
l

l
xy +=

−
= ∫

−
ς

ςτ
 

граничные условия (1) перепишутся в виде:  
      0Im 11 == Wv ,   0Im 22 == Wv    lx −<<−∞(   и   )∞<< xl , 

     0)Im(
0)Im(

2121

1212

=+=+

=−=−

WiWvu
WWvv
ββ

ρρ

                  )( axl −<<− ,                   

    0)Im(
0)Im(

2121

1212

=+=+

=−=−

WiWvu
WiWvu

ββ
ββ

             )( axa +<<− ,                                    (2)                

    0)Im(
0)Im(

2121

1212

=+=+

=+=+

WiWvu
WWvv
ββ

ρρ

                )( lxa << ,              

где 11 ReWu = ,  22 ReWu = ,  ν
νβ

22
21

−
−

=
,  −ν  коэффициент Пуассона; 

z
PzW →)(1

,  z
TzW →)(2

    при   ∞→z ,                                                      (3) 
−T  сдвигающая сила )0( =T . 

Кроме того, функции )(1 zW  и )(2 zW  должны быть таковы, чтобы их 
особенности в точках действительной оси были вида: 

                                       ( ) θ−− bz ,     )10( << θ , 
где −b  координата особой точки. 
       Применим преобразования 

)(
)()(

1

2
zW
zWzS =

,   12

12

1

2
iWW
iWW

iS
iS

−
+

−=
−
+

−=
Φ
Φ

=ξ
                                          (4) 

к граничным условиям (2), получим в плоскости ξ  
          21 Φ−=Φ ,    12 Φ−=Φ         lx −<<−∞(   и   )∞<< xl , 

          
122

211

1
)1(

1
1

1
)1(

1
1

Φ
+

−
+Φ

+
+

=Φ

Φ
+

+
−Φ

+
−

=Φ

βρ
βρ

βρ
ρ

βρ
βρ

βρ
ρ

i
i

i
i

i
i

i
i

               )( axl −<<− ,    

  
12

21

1
1
1
1

Φ
+
−

=Φ

Φ
−
+

=Φ

β
β
β
β

                                  )( axa +<<− ,                               (5)   
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φieg = . Решение этой задачи, согласно [ ]1 , для функций 1Φ  и 2Φ  будет иметь 
вид 

               

α










−
−

−
−=Φ⋅Φ 22

22

22

2

21 az
lz

lz
iP

,   π
φα
2

=
.                                     (11) 

При этом, на бесконечности функция 
2

2

21 z
iP

−=Φ⋅Φ
. 

Рассмотрим теперь однородную задачу линейного сопряжения, связанную 

с частным функций 2

1
Φ
Φ

: 

            

+−









Φ
Φ

=







Φ
Φ

2

1

2

1

                   lx −<<−∞(   и   )∞<< xl , 

            

+−









Φ
Φ

⋅=







Φ
Φ

1

2

1

1

2

1
D
C

            )( axl −<<− , 

         

+−









Φ
Φ

=







Φ
Φ

2

12

2

1 κ
              )( axa +<<− ,                                          (12) 

          

+−









Φ
Φ

⋅=







Φ
Φ

1

2

2

2

2

1
D
C

          )( lxa << . 

Логарифмируем граничные условия (12). Тогда для функции 2

1ln
Φ
Φ

=F
, 

получим: 
             +− = FF                                 lx −<<−∞(   и   )∞<< xl ,      

             ρarctgiFF 4⋅−=+ +−
         )( axl −<<− , 

   κln2=− +− FF                    )( axa +<<− ,                                 (13) 

             ρarctgiFF 4⋅=+ +−
           )( lxa << .  

Продифференцировав граничные условия неоднородной задачи линейного 
сопряжения (13), получим однородную задачу линейного сопряжения для 
функции F ′=Ω : 

             +− Ω=Ω                                 lx −<<−∞(   и   )∞<< xl ,      
             0=Ω+Ω +−

                          )( axl −<<− , 
  +− Ω=Ω                                 )( axa +<<− ,                                (14) 

             0=Ω+Ω +−
                         )( lxa << .  

Решение задачи (14) имеет вид 
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Неизвестная координата a  находится из соотношения 

                  ρ
κ

arctgJ
J

2
ln

2

1 −=
,                                                  (22) 

неизвестная константа C  находится из соотношения (20) или (21). 
Напряжения под штампом вычисляются по формулам 

( )+− Φ−Φ= MM
y 11Reσ  ,   ( )+− Φ−Φ= MM

xy 11Imτ ,                    (23) 

где функции Мусхелишвили 
M
1Φ  и 

M
2Φ  связаны с функциями 1Φ  и 2Φ  

соотношениями 

       
Miz 11 2)( Φ⋅=Φ π ,    

Mz 22 2)( Φ⋅−=Φ π . 
При решении этой же задачи с помощью аналитической теории 

дифференциальных уравнений получено то же самое аналитическое решение. 
Акцессорные параметры 2C , полученные в данной работе, дают хорошее 
совпадение с их значениями, найденными в [ ]3 . 

Заключение и выводы 
Для вычисления a , C  и напряжений под штампом составлены программы. 

Значения координаты a  и акцессорного параметра 2C  при различных 
коэффициентах ρ , вычисленные по данной методике, хорошо совпадают с 
результатами, полученными в [ ]3 .   

Построены графики нормальных и касательных напряжений от действия 
единичной силы. Найдены значения константы, которая в уравнениях класса 
Фукса является акцессорным параметром.  
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Abstract 
Introduction. Object of research is the problem of a stamp in the elastic half-plane with 

friction and the clutch. 
Main text. The method which allows reducing the solution of the problem of linear 

conjugation for the pair of functions to the problem of linear conjugation for product and quotient 
of the same features is considered. The method was tested on the problem of the pressing a stamp 
with friction and clutch under the action of the central application of force. This provided an 
opportunity to find a solution of the problem in an analytical form. 

Summary and Conclusions. In solving the same task with the help of the analytic theory of 
differential equations received the same analytical solution. The values of the coordinates of a  and 

the parameter 2C  accessory for different coefficients ρ  calculated by this method are in good 
agreement with the results obtained in other investigations. 
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