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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 ученыхспециалистов 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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Никифоров А.А.
СURRICULUM VITAE СОИСКАТЕЛЬСТВА ИСТИНЫ: Я-МЕТОД
ОСВОБОЖДЕНИЯ МАРШРУТНО-МАГИСТРАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
Международный научно-учебный центр Информационных Технологий и
Систем НАНУ и МОНУ, Киев, проспект Академика Глушкова, 40, 03689 ГСП
Nikiforov A.A.
CURRICULUM VITAE APPLICANTS OF TRUTH: I-METHOD OF
LIBERATION ROUTE-TRUNK THINKING
International Research and Training Center for Information Technologies and
Systems of NASU and MESU, Kiev, Academician Glushkov Avenue, 40, 03689 SSE

Статья посвящена вопросам поисково-инициативного построения
индивидуально-ориентированного Я(МОМ)-метода освобождения маршрутномагистрального мышления для захвата лидерства в решении инновационных
креативно-концептуальных задач. Идеал последних – придумывание Новых
Направлений Создания (Благ) Поколений Новых Возможностей (Продуктов
Технологии и Техники) Будущего в контексте прогресс-развития Настоящего.
Ключевые слова: curriculum vitae (резюме жизнедеятельности),
соискательство истины, я-метод освобождения маршрутно-магистрального
мышления (Я(МОМ)), система автор-архитектуры и футуристической
философии (САФ), система инновационной инженерии и технологии техники
(СИТ), программа прогресс-управления развитием (ПУР), программирование
жизненных циклов и форм (ПЖЦ&Ф), кросс-симметрия (#)
The article is devoted to search-and-build initiative individually-oriented
I(MOM)-method of liberation route-trunk thinking to capture leadership in
innovative and creative decision-conceptual challenges. Ideal last – inventing New
ways for development (Benefits) Generations of New Opportunities (Technology
Products and Technology) of the Future in the context of the progress of development
of the Present.
Keywords: curriculum vitae, studies & applicants of truth, I-method of
liberation of route-trunk thinking (I(MOM)), system of author-architecture and
futuristic philosophy (SAF), system of innovative engineering and technology (SET),
program progress-management development (PMD), programming life cycles and
forms (PLC&F), cross-symmetry (#)
Вступление. Статья ориентирована, прежде всего, на авангард и арьергард
распределенного (по возрастному составу) Ученых и Инженеров Креативного
Корпуса Прогрессоров-Проектировщиков Науки (КПН – Ноос):
• аспирантскую и докторантскую поросль, вырабатывающую свою
оригинальную
Авторскую
(А)
и
правильно-подготовленную
Читательскую (Ч) позицию Ученого КПН (ГАП – Главного Архитектора
Проектов Прогресс-Знания) и Инженера КПН (ГИП – Главного
Инженера-Изобретателя инструментов Проектирования ПрогрессДействия) – Дуал-Творца Инновинга современного Мира;
Научные труды SWorld
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• не стареющих Душой ветеранов, желающих обрести дополнительный
мобилизационно-модернизационный ресурс, обратившись к юности.
Если бы к моменту старта моей научно-производственной деятельности
была опубликована наиважнейшая для аспирантов умнейшая книга Ганса Селье
[1], то это изменило б порядок приоритетов и, возможно, карьер-траекторию.
Но, увы, она была опубликована на 12 лет позже. Когда же я ее прочел, то
дополнил сельевский список из 6 групп вопросов, которые изначально надо
задать себе, еще двумя группами вопросов, которые – ниже черты:
1. Почему вы избрали научную карьеру? (Чем руководствовались? Какое
удовлетворение получаете вы от нее?).
2. Кто должен заниматься наукой? (Какие способности необходимы?).
3. Что такое хорошая тема? (Как оценить значимость и осуществимость?).
4. Когда лучше всего делать одно и не делать другого? (Порядок
приоритетов?).
5. Где следует работать? (Из чего формируется благоприятный климат?).
6. Как следует проводить исследование после выбора темы?
7. Кого выбрать Научным Руководителем? (По важности – не ниже п.2 и 3).
8. Чем Сердце успокоится, а Ум удовлетворится – по шагам и в конце?
Объем данной статьи в 15,3 раза меньше, чем фундаментального труда
Г.Селье, что влечет соответствующее урезание широты замысла, а вот цель
совпадает – «…представить проблемы науки на примере жизни ученого, того
единственного, кого я действительно хорошо знаю. Это не попытка изобразить
идеального ученого, не самооправдание, а отчет …безжалостно препарировать
свой разум, как можно объективнее описывая и анализируя все его
характеристики независимо от того, одобряю я их или нет».
В современной практике отчет такого рода относится к жанру Сurriculum
vitae - резюме жизнедеятельности или сравнительное жизнеописание (индивида
или этноса) с внутренней целью соискательства истины, а с внешней претендовать на что-то значимое для себя и/или других. Этот комплекс, в силу
субъективности творчества и полно-сильно-связности феноменов Жизни и
Мышления очень трудно объективизировать, отделить друг от друга и
изложить в соответствии с классическими канонами. Последние различны для
наук гуманитарных, естественных и «неестественных», связанных с
искусственным интеллектом. Поэтому статья расслаивается на три части:
1. Сurriculum vitae соискательства истины.
2. Я(МОМ)-метод освобождения маршрутно-магистрального мышления.
3. Вопросы сопряжения интуитико-эвристических и логико-динамических
подходов и методов.
Первая часть – литературно-поэтическая врезка, нарушающая стилистику,
обычную для научных работ. Вдохновил нас на это дух гения Л.Н.Гумилева,
чтение работ которого и его апологетов [2-4] привело нас к размышлениям о
взаимосвязности Этноса и Нооса, Истории и Футурии Человечества, Земли и
Космоса – с позиций научно-инженерного переосмысления сложнейших
взаимоотношений Природы и Духа как соответствующих машин/программ.
Если поиски Единой Теории Природы делают необходимым введение
Научные труды SWorld
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Суперсил [5] и кратных категорий типа Natura, Natrura Naturans и т.д., то
поиски Единой Теории Творящего Духа - введение Гиперсил и кратных
категорий типа Art(ura), Art(ura) Arturans и т.д. Но подобные проблемы в нашей
Науке даже не поставлены (в силу отрицания «идеализма» материализмом).
Здесь для разрешения в целом нужен Научно-Инженерный Гений уровня
Бартини [6,7], а затем методологи технического «механизменного» мышления
[8,9] и биологического «организменного» мышления [10]. Вот, наконец, мы
подошли к главному вопросу данной статьи – о связности Интуитики (ξ),
Эвристики (ε), Логики (λ), Динамики (δ) в полях (Знаний) Математики /
Механики (μ), Физики / Физиологии (φ), Психики / Психологии (ψ), (здесь
вынуждены ввести принципиально новые термины для феноменов Творящей
Воли «Хочу и Создам!») Халики / Халологии (χ).
Привлекая идеи теории кросс-симметрии (#) и вводя понятные
современному
рационально-мыслящему
инженеру
терминологические
композиты: «Система автор-архитектуры и футуристической философии
(САФ)», «Система инновационной инженерии и технологии техники (СИТ)»,
«Система программного прогресс-управления развитием (СПУРТ/ПУР)»,
«Система программирования жизненных циклов и форм (ПЖЦ&Ф)», мы
осознаем их принципиальную недостаточность для задач Творчества Нового и
Предвиденья Будущего.
Нужны способы и методы доопределения/дополнения любых наших
рациональных построений формализованных категорий. Способы и методы
развития интуиции [11] до запредельных возможностей Провидцев, Пророков
[12] с охватом утраченных исторически пластов Магии Высших Знаний и
Умений [13-7]. Здесь мы делаем (одной ногой) пробный Первый шаг в этом
направлении, имея твердой опорой (для другой ноги) цикл наших последних
публикаций [18-34]. Все они доступны для свободного скачивания с сайта
www.sworld.education.
Надеемся, статья будет интересной и полезной как НИР-прогрессорам,
творцам систем трансформ-проектирования ПУР (превентивных программ
прогресс-управления ускорением развития) роботостроения и подобных им
систем, так и широкому кругу читателей – пользователей продуктов и услуг
Технологии, все более быстро и кардинально изменяющих Мир вокруг нас, его
Население (Этнос), наше мировоззрение и Научный Мир (Ноос).
В завершение введения хочу выразить SWorld и лично С.В.Куприенко
восхищение высшим уровнем профессионализма и сердечную благодарность за
благожелательность и терпение к задержкам автор-текста.
1. Сurriculum vitae соискательства истины.
1.1. Пролог: Фаду (Судьба).
<Этот Мир вообще – забавная штука: / Мы по Жизни бежим, за Пределы
спеша, / Веря в Счастье, в Любовь, Терпя боль и Разлуки, / Так воздай по
Деяньям, Царица Судьба! / Я тянула к Свободе всю жизнь свои руки, / Утекла
моя Жизнь, как меж пальцев вода… / Я готова идти на Смертные муки,
/Только к Детям будь доброй, Царица Судьба! /Перевалочный пункт: Ох, как
же Нас много! Как безлична вокруг Уходящих толпа… / Нас ведут друг за
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другом по Смертной Дороге, / А что там – За Пределом – знает только
Судьба…>.
1.2. Про закладку генотипа и коррекцию фенотипа моего <Я>.
Эту свою песню в стиле «фаду» (по-португальски – судьба) пела мне в
давнем детстве мать, играя на очень маленькой шестиструнной гитаре,
подаренной тетей Марией (тМ). Отец тМ был немец, пассионарий
(профессиональный революционер, коммунист-интернационалист), мать –
испано-португалка, красавица и певица; умерла при рождении дочери – это в их
роду наследственная черта. Поэтому отец тМ, желая изменить это, устроил
дочь еще в детстве на учебу в тайное спецподразделение, которое условно
назовем <777> (7-е Управление и т.д.). По практическим задачам и результатам
оно имело некоторое сходство с германской «Аненербе».
По отношению к матери тМ была сильнее и быстрее раза в два, стреляла
одинаково точно с обеих рук, обладала подготовкой, обеспечивающей
превосходством над любым. Плата за это – невозможность родить, а организм с
годами все больше хотел этого. Ее муж – мой двоюродный дядя Федор (дФ),
которого на самом деле звали не так, также прошел эту систему подготовки,
имел сходные характеристики и также не мог иметь детей. Именно в этом
причина их проявления в нашей жизни и влияния на мое воспитание. Когда
умер Сталин, они исчезли, только пару раз через оказию передавали приветы и
все. Но их влияние на становление моего фенотипа желаний и, соответственно,
онтотипа осознанного жизненного поведения было соизмеримо с
генотипическим потенциалом, полученным от предков (ДНК-закладка) и от
родителей (РНК-коррекция). Так я ощущаю.
1.3. Про родителей и релевантных предков.
Я родился в 1946 г. в роддоме Кировского танкового завода (Челябинского
тракторного завода). Отец был начфином 30 учебного танкового полка при
заводе. Поэтому танки и самоходки, включая трофейные немецкие и японские,
на танковом кладбище были моей любовью и местом наших игр. Через КПП не
пройти, а через дыры сзади части можно. Метода дФ обучения курсантов мне
запомнилась: на карточках записаны вопросы, берешь и отвечаешь, затем
переворачиваешь - совпало – ползачета. Вторые ползачета – переходишь к
разобранному «железу» и показываешь, а не рассказываешь, как собрать.
Меня назвали Александром, выполняя волю деда (со стороны отца),
умершего под обстрелом в 1944 г. Его настоящая фамилия была Победоносцев.
Он был почти одногодком Ленина (1870 г.р.). Участвовал в студенческих
волнениях. Его кумиром был Менделеев, лекции которого ему посчастливилось
слушать. Как химика его в 1905 г. привлекли в качестве «бомбиста» к
революционерам-экспроприаторам, которым «не везло» на химиков, поскольку
их лидер, грузин усатый, был агентом охранки. Деда подставили так, что за ним
гонялись и те, и другие, приговорив к смерти. Бежал в Елисаветград
(Днепропетровск), Стал монахом, был по наличию художественных талантов
приставлен к иконописному делу, подправлять росписи по церквам. Также
малевал картинки для рынка. Братия жила дружно, весело и хорошо пияча. В
этом причина того, что дед, переведя фамилию на грецкий лад, вписался взамен
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ушедшего в детстве подходящего адресата в Церковные книги под именами
Егор, Григорий и Грегуар Андреевич 1988 г.р. Это в славные советские времена
тотальных перепроверок доставило отцу массу неприятностей – справок и
объяснительных. Деду на базаре в душу запала черноглазая красавица –
бабушка Оля. Она была неграмотной, как почти все сельские девушки в то
время. Показал ей, как писать свое имя, напросился на постой и (к ужасу
родителей) нарисовал ее портрет на обороте комнатной иконы. Научил ее
грамоте и любви. Первенец, правда, умер. Она родила 13 детей, из которых 7
выжило. Из них мой отец был третьим (1916 г.р.).
Когда началась революция, дед попытался, бросив все, вернуться.
Оказалось, что грузин стал большим начальником, а он – враг народа. В
Гражданскую дедов монастырь разграбили, монахов разогнали. Вернулся, сжег
книги (по химии) и картину. Ангел-Демон. Правая рука и белое крыло – в высьсвете Востока. Левая рука и черное крыло – в плену низь-тьмы Запада…
В этом сюжете весь дед, вся его судьба. Работал финагентом, сильно
выпивал. Сильно переосмыслил жизнь и новую власть. Говорил жене, что
Религия (Вера) и Политика (Сила) – это 2 ноги государства, чтобы идти за
временем. С одной ногой любое государство со временем падет, ибо идти не
может.
Мой отец учиться не любил, кончил 7 классов. В 1939 г. участвовал в боях
на р. Халкин-Гол (Монголия). В 1939-1941 гг. учился в Златоустовском
пехотном училище, но среднего образования оно не давало. С 30.06 по
10.12.1941 г. на фронте; получил тяжелое ранение разрывной пулей в область
левого бедра – нога стала короче на 14 см. Долго залечивался, ампутировать не
дал, инвалидом стать не хотел. Интуиция его всегда предупреждала, тут тоже,
да изменить ничего было нельзя. Рассказы отца о войне – лаконичны до
предела.
<Хочешь жить – окапывайся. Заставил взвод под горушкой откопать
классный блиндаж. Пришел комроты, похвалил, занял. Пришел комбат,
похвалил, занял. Пришел комполка, похвалил, занял. Тут авианалет,
отбомбились. Горушка и съехала на блиндаж>.
<Дали роту поляков. Политрук – наш. Слева и справа – то же самое.
Увязался один,- Командир, у дочери день рождения. Уважь, попей сливовицы!
Я ж тоже с Украины… Пристал, как репей. – Ладно, говорю,- по глоточку.
Отрубился тут же. Политрук не захотел сливовицы, так его прикладом сзади.
Побежали поляки вперед, немцы включили прожектора и из пулеметов.
Побежали назад, заградотряды положили остаток. Меня еле откачали.
Трибунал. Тут немцы поперли. Повезло. А политруку нет>.
<Про ранение: до сих пор Бог миловал. А тут уложили нас в оборону на
лед озера. Интуиция аж у…ирается Обратился к комбату,- Уложат ведь, кто
приказал такую дурню? Он, - Меня уже послали… Сходи и ты к полкану,
разрешаю. Пошел. Тот пистолетиком машет и матом…А немцы грамотно
трассерами по льду всех положили. Вроде только трое живы>.
Теперь про бабушку (со стороны матери) пани Юлианну Антониевну
Годлевскую – Шамуровскую (1903 г.р.). Знала 4 языка (русский, украинский,
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польский и хохдойч –австрийский вариант немецкого). Не любила поляков и
почти, не взирая на культуру, возненавидела австрияков. Были причины.
Шамуровские имели родственников в Граце, паспорта России и АвстроВенгрии. Когда началась Первая Мировая, прадед решил, что в Граце будет
спокойнее, чем в России, и перевез туда семью. Это была фатальная ошибка.
Они взяли с собой швейную машину «Зингер» и прабабушка обшивала
родственников за пристанище. Почти год было терпимо, но затем война
набрала обороты и их заключили как русофилов в концлагерь Талергоф под
Грацем. Прабабушка там умерла, а бабушка Юлия (бЮ) заработала кучу
болезней. Живых отпустили на родину только в мае 1917 г.
К тому времени бЮ стала классной закройщицей и портнихой, завидной
невестой, поскольку обеспечивала заработком себя и семью, которая лишилась
всего (усадьбы и имущества). У нее была идея построить каменный большой
дом и она его построила. Сила воли жуткая. Она вышла замуж, выбрав самого
лучшего парня на селе, родила в 1923 г. мою мать.
Мамуля Нинуля (мН) – синеглазое златовласое чудо, эталон славянской
женственности и доброты, совершенства арийской красоты. Масса талантов.
Шила с детства все себе. Писала стихи. Пела. Освоила семиструнную гитару.
Польский не любила. Хохдойч ложился в нее, как родной. Но в тайне от всех –
время было такое.
Злой феей мН была, как это ни парадоксально, ее родная мать. Она
безапелляционно навязывала свои решения, многократно жестко ломая судьбу
мН. Заставила выйти замуж за отца, хотя она любила другого. Временами бЮ
превращалась во всевластную ведьму, что пугало и удивляло мН – откуда?
От нее у меня осталось две тетрадки стихов. Не тех, наивных, которые
пишут все Девушки в ожиданьях, мечтах и разочарованьях, и не тех, которые
Женщины пишут для облегчения Доли и Души в делах и долгах. Все те она при
мне бросила в печь, когда отец с солдатами подымал Целину. Уголь был с
породой, печь разворотило. Я был в крови, мН упала в обморок. Когда
очнулась, стала смотреть совсем иными глазами. Вот тогда она их и написала.
До того она мне говорила,- Как Я хочу читать, читать, читать! А быт-дел у
нее было невпроворот. После – совершенно иное Жизни и Мира восприятие.
Помню, она сказала,- Читать было бы интересно, только все они (книги) не о
том, такие глупые. Писать, не зная, не слыша, не ощущая Истину, зачем?
Я недопонял и спросил,- А о чем надо писать? Был Вечер. Лето…Земля в
такой сиреневой тьме, а Небо в Письменах-Сполохах полосок Облаков и
Звезд…
- О чем? Смотри, как умно сделан Мир. Как за ним ухаживают. А Мы
грязним…
<Земь-Мир был, есть и будет вечно с Нами: / Порыв-Прорывы СмертьЛюбви, / Вода и Лед, Огонь-Свет-Пламень, / Душа-Дух-Плоть, / Кровь-ТеменьКамень, / Надежда-Вера Жизнь-Пути, / Объятья, Встречи, Расставанья, /
Земля под Небом, Перст Судьбы, / Война и Мир, Мечты-Дерзанья - / Все Это
вместе - <Я#Ты#Мы>>
1.4. Про магический базис интуитики и эвристики.
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Надо мной бЮ подтрунивала, но любя,- С тебя толку в селе никакого, ты
слишком умный. И в кого ты такой? А, я знаю – в Тосика, твоего второго отца.
– Как? – Ну, да у них любовь была с ее 1-го класса. Я его гоняла. Его отец
моего мужа отца и брата в революцию расстреливал. Правда потом и его, и его
жену убили. А Тосика дядька воспитывал, тоже чекист. В 1937 г., как раз перед
нашим бегством из села они вдвоем попали в грозу. А ее твоя мать пуще всего
боится, с тех пор как в детстве я ее посадила под дерево, а в него молния
ударила. Короче, забеременела она. Сразу не призналась. А тут ночью от
дядьки Тосик прибежал, а тот скакал 18 км, что к нам поедут с утра
арестовывать и раскулачивать. Да разрешение привез на переезд семьи на
стройку Никопольского рудника «Марганец». Ну мы и ходу.
В фамилию Цуркан дописали «ов(а)». А с Нинкой – вызвала я дух моей
тетки Янины Годлевской. Она плод и усыпила в спячку…- Бабуль, ты смеешься
надо мной? – Еще чего, правда. В нашем роду один ребенок в каждом
поколении – от дьявола. Это должен был быть ты, но ты не хочешь – почему?
Значит, им будет кто-то другой, над кем низь-страсти властны…
А к тетке Янине надо сходить, давно я там не была. С утра мы и пошли. По
дороге встретился среди прочих пан Краснянский, лет 50-60. бЮ сказала,- Ой,
как я его не люблю! Смотри, что сейчас будет… У мужика подкосились на
полном ходу ноги и он упал. Затем, крестясь, побежал от нас. – Не поможет,сказала бЮ.
За нами увязались 4 пацана, которые держались метрах в ста. – Следят
каждый раз, когда я иду. – Почему? – 130 лет назад здесь было разбито
польское восстание. Вроде где-то закопано золото шляхты.
Шли часа два. - Все, дальше не пойдем. Мы сели на горке котловины,
внизу зеленое озерцо-болото. Напротив – заросшие развалины. Это когда-то
была польская каплица (часовня, молельня).
- Вот здесь жила моя тетка Янина. Вся земля вокруг была ее. С
арендаторов денег не брала, только чтоб пищу ей и собачкам мясо. А их у нее
было сто, не меньше. В детстве я у нее бывала часто. Когда мне было 7 лет, она
сделала мне подарок – колечко.
Вон там надо поднять, а вон там опустить затворы. Вода спадет. Надо
поднырнуть и попадешь в ход, который поднимался до каплицы. Ракушечник,
поэтому сухо. Там были ее книги – по магии и медицине.
Их она привезла из Ватикана. Она хотела прочесть подлинные, а не
подложные книги Сибиллы. Чего хочет Женщина, она получит. Весь вопрос в
цене. Она мне говорила,- Что есть Судьба? – Высшая Воля, что связывает
Вечность с Душой Человеческой. Стань этой волей и твое желанье исполнит
Вечность, подчиняя Душу и Плоть.
Если у тебя мало воли, призови мой образ, и я исполню желанье. Когда я
вернулась из Талергофа, здесь все выглядело также. Красные взорвали каплицу,
искали золото. Цыгане убили тетку Янину и собак, затворы сломали. Все
заболотилось. А потом тех цыган чекисты порешили, золото искали.
А я всю эту чертовщину не люблю, но куда деваться, если приходится
туго. Тут так, или дано, или не дано. Хотя дано каждому, только хотеть и
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сильно учиться надо.
<Говорят, - Земля – Учебка, где нас – Людишек- учат на Богов: / На тех
одних, кому подвластна Жизни-Смерти Вечность, / На тех других, кому
желанна Бесконечность / Паденья в Бездну Люд-Умов, / В Игрищах Внешних –
Внутренних Миров, / В сетях потоков наших Мыслей, / Непредставимых ДелМуз-Слов, / В страстях Духовных Свободы Запредельной / Пред сбросом
Рабства Плоть-оков…>
1.5. Эпилог Прометея: Загоризонтье.
Учиться я хотел и любил. Наука и Творчество – это наше Предназначение.
А вот с Научным Руководителем не срослось. Кому много Судьбой дается, с
того трижды много спрашивается. Об ушедших – только хорошее, или ничего.
Но два поучительных случая из этого периода приведу.
Когда стало невмоготу, прикинул, под кем бы мне хотелось «учиться и
взращиваться» с пользой и для себя, и для Науки. По наивности я считал, что
такой переход формально возможен («Должон для крепостных быть Юрьев
день!»). Пошел на прием к дважды доктору (физ-мат и техн. наук) К. Он, как
узнал суть, сразу посерьезнел и сказал,- Подождите в приемной. Затем
секретарша мне зачитала:
1. НР – это на всю жизнь, как клеймо. С женой, даже с детьми, можно
развестись. С НР нет.
2. Выбор НР – самое главное для ученого. О чем Вы себе думали?
3. Или уйти, или не высовываться и работать на себя. Третьего не дано.
Фабула второго случая: в рамках Договора об НТС (научно-техническом
сотрудничестве) веду работы по внедрению результатов Диссертации (второй
по счету, первую в урезанном виде (Постановка + Обоснование) по воле НР
пришлось отдать его узбеку-аспиранту; выторговал полгода свободы – в
смысле ежедневной явки на рабочее место) с (условно) ВНИУ, НИЛ-3. В два
спецотчета написал по главе (примерно с такими названиями): «Критерии и
оценки системного проектирования и программирования жизненных циклов и
форм (СПр&ПЖЦФ) сложных объектов новой техники и технологии (СОНТ)
на перспективу Т», «Разработка Программно-Методического Комплекса (ПМК)
SOQRAT#SPURT»; первый компонент – система оценивания качества решений
и алгоритмов СПр&ПЖЦФ(СОНТ), второй – система программного
управления развитием (ПУР или PUR) этих порождаемых и оптимизируемых
процессов. В числе прочих материалов принес пару отчетов, что сделал в
отделе. Нач.НИЛ-3 пП (полковник П.) говорит,- А это мы уже читали. – Как?
Выяснили, «левая рука» моего НР (обозначим АА) просто подменив Титульные
листы (гениально!), сдал их в качестве РММ (Руководящих Методических
Материалов) в 1-й отдел ВНИУ – для обеспечения платформы будущей защиты
своей Докторской. Мне показалось, что есть изящное решение партии в два
хода. Военные обожают розыгрыши. Суть: одному супермажору всем ВНИУ
писали закрытую кандидатскую, секретов в которой (без приложений) не было.
Это был единственный случай в моей жизни, когда я что-то списывал.
Причем списывать требовалось «один в один» с опечатками и т.п. Напечатал
отчет (н/с) в отделе и пустил в местный поток «научного» документооборота.
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Прошло месяца полтора, я напрочь забыл всю эту коллизию. Тут пП меня
вызывает, их Зам.нач.по науке требует меня вызвать. Скандал замяли, но
«пипец» был большой. Генерала интересовали два вопроса: Зачем я подставил
АА? Не буду ли я «добиваться справедливости»? Генерала можно понять. По
статистике (того времени) на 50 полковников - 1 генерал. Щелчок сверху и нет
тебя… Последствия: пП и его начальника (факультета) стали выжимать в
ротацию – в иркутские края. АА и я стали нежелательными персонами в ВНИУ.
Когда Система деградирует, наивно думать, что можно что-то в ней улучшить.
Урок.
<Ученой жизни Апология без философской демагогии: / Каким Желаньем
Сердце успокоится? / Какою Истиной Ученый ум удовлетворится? / Чего
достигнув, Душа не будет боле Духом беспокоиться,- / Мол, дальше просто
незачем стремиться? / – Стать Бесконечным Гением Ума! / Средь Хоров Муз
Небесных и Земных,/ Что славят в Песнях сей Вселенский Мир, / Где Сердцу
каждому дарована Судьба / Познанья Истин и Возможностей Других…/
Достойно завершив, войти в Желанный Круг Родных / Средь Вознесенных на
Житейский Пир / Богов, Героев, Совершенных Свет-Людей, / Творцов,
Творений, Страсть-Идей / Даль-Магистралей Новь-Путей / Надежды, Веры,
Свят-Любви / С Напитком Истин – Вдохновением Души…>
2.
Я(МОМ)-метод
освобождения
маршрутно-магистрального
мышления.
2.1. Ключ-Посыл: – Как в современных условиях все более крутых
изменений жизненной, социальной и техногенной обстановки (Мирконтекста/Поля) научиться эффективно и, по возможности, бездефектно
проектировать и трансформировать программное управление развитием
(ПУР) своего <Я>: мыслить по-новаторски, действовать всегда на
опережение и самому оценивать, что помогает и мешает этому прорыву?
2.2. Ключ-Принцип: Высшие Hi-формы (Халменты – Halm) живут за
счет Низших Lo-форм (Элементов - Elem) и строят себя из них, навязывая
свой Интегральный Порядок (COSM) в Большом Пространстве Σ и
Времени Θ. Такая Архитектура дает Низшим формам гарантии
безопасности существования и развития в темпоритмовых пределах Смен
Поколений (Жизненных Циклов), и предоставляет относительную Свободу
Выбора Поведения в их малых (и потому линейных) Пространствах S и
Временах T Земного Дифференциального Порядка (Terr) при условиях
безусловного выполнения COSM-задач. В зависимости от своей мотивации
и подготовки Низшие формы могут мыслить, подключаясь или нет к
Высшим смыслам и их ресурсам, обретая или нет (в идеале –
беспредельные) возможности Познания Творимой Истины в ХалментПредставлении, служащем Паттерном Построения Правильных ЭлементПреобразований.
Сформулированный Принцип Cosm(Terr)HalmElem-связности дает:
• понятийное основание Постулату Антропоцентризма: Наша Вселенная
оптимизирована под Человека – Венца Творения, созданного и
развиваемого по Образу и Подобию Творца – Вселенского Человека.
Научные труды SWorld
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• возможность сформулировать (одной строкой) суть предлагаемого
Я(МОМ)-метода как установления соответствия:
Сверхзадача Автор-Личности в Научно-Инженерной Творческой Жизни —
мобилизовать свой (индивидуальный и командный) Ум-разум на Творчество
Придумывания Новых Направлений и Создания (Благ) Новых Возможностей
(Продуктов) Будущего в контексте прогресс-развития Настоящего. Тем самым
выявляется тройственная сущность нашего Мышления и Сознания:
1. Интуитико-эвристическая способность ξ(ε) — проспективно интуитивно
уловить и осознать комплекс предвестников грядущих перемен для построения
эвристических шагов по ступеням Лестницы ПУР (Направлениям, как
ожидаемым, так и рационально совершенно непредсказуемым);
2. Логико-динамическая способность λ(δ) — ретроспективно логически
реконструировать
и
динамически
(пере)формулировать
важнейшие
фундаментальные и прикладные проблемы новых периодов развития Культуры
и Цивилизации;
3. Расслоение Управления (U) Инновингом на Внутреннюю компоненту (V
- Понимание и творчество индивидуально и направлено на Совершенствование
Себя) и Внешнюю (W - проектирование и воплощение коллективно и
направлено на Создание Нового и его Совершенствование).
2.3. Теоретика и Практика U(#)VW –совершенствования воспитывает в
Душе Чувство Соответствия (Гармонии) Меры и Пропорций применительно к
нашему Менталитету (Духу) и Инструменталитету (Телу). Отсюда определение
современного Человека как вида Homo Sapiens Ludens – Человека Разумного
Играющего, раскрывающего в ходе Игр(ы) Ума-разума и Плоти-тела свои
Nat(Art)-таланты и способности. Без игрового высвобождения они не нашли бы
выход на уровень Сознания. Их культивирование и взращивание (в каждой
одухотворяемой клетке и во всем нейромышечном ансамбле в целом) дает
повинующийся Воле и Труду результат - желаемые Инсайты Гениальности.
Наше осознанное Я-Отношение к Жизни (Ж) всегда влечет
программируемый
метод
установления
кросс-симметрического
(#)
соответствия Z#(μ, φ, ψ, χ) в нашем духовно-телесном организме, где: Z –
«заряд» Воли(Ума); μ – механическая (материальная) подсистема; φ –
физическая (энергетическая) подсистема; ψ – психическая (информационная)
система; χ – халическая («хочу!» - императив целеполагания и целедостижения
– высшая интеллектуальная/духовная) надсистема.
2.4. Формулировка проблемы. «Ничто не вечно и не ново в Земном Мире
под Луной». Эта Истина, выстраданная Человечеством за свою Историю
Развития Биологии(Бионики), сегодня им же в лице КПН частично нарушается
в Сфере Инновинга Технологии(Техники), начинающей вытеснять и частично
замещать Естественную Природу (Nat) Искусственной (Art). Положение
осложняется комплекс-кризисностью развития Мира на путях все большей
поляризации и конфронтации сил.
Рост конфликтности вызывает к жизни принципиально новые формы
Войны (War) и Мира (Pax), получившие имя «гибридных». Их суть – переход к
превентивным (перманентно опережающим Противника) Схемам ПрогрессНаучные труды SWorld
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Управления Развитием (ПУР) «своих и чужих» частей Мира (территорий и
населения) с навязыванием Человечеству через массмедиа нужных идеологем,
разрушающих традиционные устои, нравственность и мораль, навязывающих
Хаос мышления и поведения в смешении смыслов и форм Pax#War. В качестве
примеров – глобальное столкновение Pax Americana и Русского Мира;
хаотизация и пассионаризация Исламского Мира и т.д., и т.п.
Превентивное трансформ-проектирование (инновационное построение и
преобразование) координированных комплексов гибрид-схем ПУР всего того
на Земле, что поддается (гео)политико-финансовому (ПФ), научнотехническому
(НТ),
социально-экономическому
(СЭ),
культурноцивилизационному (КЦ) воздействию (стимулированию, лимитированию,
подавлению, уничтожению), позволяет Гегемонам господствовать над миром.
В силу этого требуется инновационный инструментарий, обеспечивающий
в экспресс-режиме превентивный комплексный многомасштабный (тотальностратегический, глобально-тактический, локально-оперативный <Анализ
#Диагноз# Прогноз # Синтез> возможных и альтернативных Направлений и
Путей Развития с «моментами Истины» - прорывными решениями. Последние
кардинально изменяют соотношения Сил#Способов ведения боевых Действий.
2.5. Главная тема Современной Инженерной Науки – сопоставление двух,
диалектически сопряженных относительно (перманентно Актуальной)
Актуарической Системы Отсчета и Сравнения (АСОС), частей:
• Исторический конус необратимого развития: Ретроспектива опыта;
• Футурический конус возможного развития: Перспективы будущего.
Формирование АСОС в точке <Здесь*Сейчас> требует сопряжения
разноплановых вопросов и ответов, подходов и методов, связывания субъектов,
принадлежащих ко все более сложно связываемым категориям Авторов
(Разработчиков) и Читателей (Пользователей), и объектов их ЦелеПолагающей
(ЦПД) и ЦелеДостигающей Деятельности (ЦДД) в контексте Мир-развития.
Центральными в каустике (жгучем фокусе схождения лучей) сопряжения
являются Главная тема Современной Инженерной Науки и вечный ключвопрос Большой Науки: Quo Vadis Homo Scientum Futurorum? – Куда/Как
идешь, Человек Научного Знания предвиденья и творенья Будущего?
Кто Ты -Ученый-Инженер, Провидец и Создатель Инновационных Подходов и
Программ Управления Развитием (ПУР) Техники и Технологий, Роботов и
Роботостроения.
2.6. Определение и проблематика Прогрессономики.
Прогрессономика определяется как приведенная к АСОС-центру
интегративная комплекс-наука сравнительного <анализа # диагноза #
прогноза # синтеза> исторического (реального) и футурического (модельномнимого) жизнеописания превентивных программ (проектирования) прогрессуправления развитием (ПУР) Творческих Производящих Сил (ТПС) Человека
Науки (Нооса) и Человечества (Этноса) на многомасштабную перспективу
аппроксимации
(все#)возможных
Направлений
инновинга
НаучноИсследовательского Знания (НИЗ) для оптимизации Процессов олдеринга
Инженерно-Технологического Действия (ИТД), продуцирующих каскады и
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потоки взаимосвязанных инноваций (революционных скачков-прорывов) и
олдераций (эволюционных волн):
• ПФП (политико-финансовых прогресс-преобразований);
• НТП (научно-технических прогресс-преобразований);
• СЭП (социально-экономических прогресс-преобразований);
• КЦП (культурно-цивилизационных прогресс-преобразований.
Халмент-элементная совокупность П(ПФП # НТП # СЭП # КЦП)-действий
Нооса(Этноса) все более темпово, масштабно и необратимо:
 на физическом φ-уровне изменяет и замещает окружающую
Естественную (Nat) среду/обстановку Искусственной (Art);
 на
психическом
ψ-уровне
трансформирует
Личностные
и
Общественные комплексы <Самосознание # Мировоззрение # Жизнь#
Поведение>;
 на халическом χ-уровне (желаний, мечтаний, фантазий) сдвигает
мотивацию каждого Человека («микро-Я») и всего Человечества
(Макро-Я) - в целом и в спектре частностей – к роли Повелителя Всего.
Тем самым во главу угла рассмотрения проблематики данной парциалмонографии ставится апелляция к Я(ПУР)-моделям взаимодействующих сетей
Агентов и Резидентов, строящих любыми внутренними (V) и внешними (W)
средствами свои собственные стратегии, тактики и операции управления (U)
доступными причинно-следственными процессами с выделенными (гипер
#супер # мета # орд) состояниями Защиты/Обороны Интересов своего
Нооса(Этноса) и Борьбы/Войны за господство на Земле (Terr), в Солнечной
системе (Sol), в более Дальнем Космосе (Cosm) со все более разумными
Противниками, со своим Незнанием Высших Законов Природы, за обретение
Всемогущества, Бессмертия, Всезнания и любого уровня Свободы.
2.7. Теология, Идеология, Методология и Технология Прогрессономики.
Что же является достаточным условием интенсификации и согласования
всех родов и видов креативно-инновационной научно-инженерной ЦПД и ЦДД,
связанной с потоко-сетевой старт-мотивацией (вход/ввод), перманентной
перепроективацией (переход/перевод) и финиш-результацией (выход/вывод)
как Теоретического Знания, так и Практического Деяния Прогрессономики?
Почему мы вынуждены использовать такие неуклюжие термины взамен
привычных: мотив, проекция, результат? Озадачимся вопросом из сферы
математики: Интегрирование и Дифференцирование, Алгоритмизация и
Программирование (чего-угодно) – это (единичная) задача или (массовая)
операция?
Если первое, то допустим подход ad hoc (по случаю) и приемлемы любые
«домашние» средства решения задачи. Если второе, то к проблеме создания
нужного операционного исчисления нужно подходить с предельно высоких
понятийных ПУР-позиций, далее сузить их до «хороших» (приемлемых на
сегодня) определений с алгебро-модельной аксиоматизацией, а уж затем
формировать удобный для практики, а значит, в силу массовости
использования, быстро совершенствуемый аппарат.
При полноценном подходе к обоснованию Прогрессономики с предельно
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областями знаний (например, Геометрия Галилея # Кинематика прямой, Оптика
# Механика, Электродинамика # Квантовая механика) вызывает трудности
формирования Словарей взаимоперевода понятий и терминов по мере
расхождения дисциплин на растущем Древе Познания и все большей
детализации Знания. Поэтому ключевыми для Прогрессономики являются
принципиальные вопросы интуитивно-эвристического ξ(ε) усмотрения Истины
(И) для приближенного (экстраполяционного) представления и преобразования
(«халмент-идей начиная с нуля») авторского инициативного ПУР-инновинга с
последующим (интерполяционным) уточнением множеств элементов по мере
набора статистики и подключения алгоритмических логико-динамических λ(δ)методов.
2.9. Вторая трудность Прогрессономики – старт-эзотеричность.
Для понимания обратимся к организации Пифагорейского союза (тайного
ордена). Пифагор после местного школьного обучения прошел в Египте 3 10летних курса (цикла Низшей, Средней и Высшей) жреческой подготовки, что
соответствует приблизительно нашим современным уровням студенческой,
аспирантской и докторантской выучки. По возвращению на Родину ввел 4
градации посвящения в Сакральное Знание:
1. Математики, непосредственно зрящие Облик Истины (генералы);
2. Акусматики, слышащие Голос Истины (старшие офицеры);
3. Пневматики, дышащие Воздухом Истины (младшие офицеры);
4. Матики (рядовой состав, школота).
В целом медитативная подготовка имела целями обретение и усиление
способностей ясновиденья и яснослышанья Высших Сущностей Будущего.
Отечественные реликты Ведической (языческой) Эры:
 Ведуны и Ведуньи – свойство Проскопии = непосредственного
усмотрения Образа (Облика) Истины Будущего; НУН-фактор Магии;
 Вещуны и Вещуньи – свойство Профонии = услышенья Вещего Голоса,
излагающего Тексты Истины Будущего; ТЕТ-фактор Магии;
 Колдуны и Колдуньи – свойство Промомии = ощущенья хода Истины
Будущего; МОМ-фактор Магии;
 Знахари и знахарки (школота).
Современная официоз-наука исключает как «ненаучные» подобные
изыски, но на самом деле имеются многочисленные свидетельства того, что в
мире широко ведутся НИР в этом направлении. Выигрыш – прорыв-инновации.
2.10. Вопросы к Человеку Науки XXI века.
Первый вопрос <Куда # Как # С Чем # За Чем> идешь, ведя за собой в 3-е
Тысячелетие Земь-Человечество и все более темпово и масштабно изменяя весь
комплекс фактов и факторов целостного прогресс-феномена? Вопросы эти
кажутся в силу инерции мышления риторическими: Современному Ученому и
Инженеру вряд ли нужно доказывать необходимость активного поиска,
изучения, совершенствования старых и придумывания новых идей и проектов
овеществления
П-инноваций,
изменяющих
Мир,
Жизнь
и
Сознание(Мышление) самих нас (каждого «Я») и всего Человечества в целом.
Второй вопрос – с какими лозунгами? Si Vis Pacem, Para Bellum? Коль
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жаждешь Мира, будь готов к Войне? Так времени нет готовиться, мы в
цейтноте – 3-я Мировая в принципиально новой форме гибрид-войны
фокусируется на старт-периоде 2014-2020 гг. [1- Циклограмма (Катастрофума)
Мир-войн XX-XXI ст.].
Третий вопрос – как при этом изменяются перспективы? Quo Homo
Homini Est? Человек Человеку есть Кто? Старые однозначные ответы двух
оппонирующих мировоззренческих систем – капитализма (волк, враг,
конкурент) и коммунизма (друг, товарищ, брат) – все более неадекватны Духу
нашего Перелом-Времени. Его Девиз: Старый Биочеловек отменяется,
Новый Техночеловек утверждается! Как тут не вспомнить формулу передачи
жизненной власти: Старый Король умер, да здравствует Новый Король!
Четвертый вопрос - о Инновационных подходах, Мотивах и Мотиваторах
Грядущих все более масштабных Техногенных Перестроек Человечества и
Развития его Вселенной. Подход, традиционный для Естествознания (снизу –
вверх, от микроуровня до макроуровня, путем случайного поиска и накопления
мутаций до критического уровня с последующим переходом количественных
изменений в качественные, с возникновением и закреплением эволюционноновых форм) из-за дефицита информации, потерь модельного времени и
отсутствия средств активного управления в НТП-Искусствознании
неприемлем. Под последним понимается круг научно-инженерных дисциплин,
связанных с Искусством порождения артефактов Техносферы – Торжеством
Знания и Умения Человечества. Здесь базисным является Программно-Целевой
Подход (ПЦП). Он развертывается двояким образом:
1) поуровнево сверху вниз – от субъективно-ясной (интуитивно понятной)
конечной ПЦП-цели, сформулированной в самом общем виде, к
развертываемой сети НИОКР со все большей конкрет-детализацией;
2) поэтапно слева – направо по оси времени с упорядочением периодов
Жизненного Цикла Целедостижения (ЖЦД) конечного результата:
Планирование → Проектирование → Построение → Применение →
Результат.
То, что всему вокруг нас и внутри нас присуще свойство развития в своем
пространстве-времени, общеизвестно. Но вот какими глазами смотреть на это
развитие? Глазами ребенка и, соответственно, юной Науки с наивной
каузальностью простецких объяснений Мира Сущего (Наблюдаемого)? Или
глазами взрослого образованного Обывателя со Здравым смыслом, но без
профессиональной подготовки в неисчислимом количестве Современных Наук?
С его апелляцией к Личной Памяти и Жизненному Опыту? Или глазами
предельно узкого Специалиста, связанного (в своей нишевой зоне) Стандартмоделью (шаблоном подлинно научного) подхода к наблюдению,
исследованию, оцениванию (с внутренней интерпретацией и внешней
трактовкой) факт-материалов? Когда все, что не укладывается в канонпарадигму, восприятием и/или сознанием отрицается, обрезается,
игнорируется, замалчивается. Какие тут Инновации, Революции и Перевороты
Мышления? Только Эволюция! Или глазами старца, достигшему на закате
своей жизненной траектории Предела своей Мудрости в обмен на утрату
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Прежних Желаний и Возможностей? С Мечтой об Универсальной Сверхнауке
Программирования Управления Развитием (ПУР) Природы и Общества в Мире
Жизнедеятельности Человека.
3. Вопросы сопряжения интуитико-эвристических и логикодинамических подходов и методов.
3.1. Логико-динамика: от парадигмы к стратегеме. Наука управления
(транс)формируется аргументированными проблемными и предметными
вопросами и попытками дать адекватные практике ответы, претерпевая ряд
периодов развития. Был осознан стремительно нарастающий кризис теории
автоматического регулирования и управления (ТАРУ). В идеале теория
управления должна представлять собой совокупность концептуальных средств
и математического инструментария (аппарата в виде моделей, методов и
результатов), обеспечивающих решение задач практики. Инструментарий
ТАРУ (язык дифференциальных уравнений) оказался логически неадекватен
связям и требованиям, выдвигаемых практикой управления разработкой,
создания
(постройки)
и
целевого
использования
(эксплуатации)
усложняющихся объектов техники. Отсюда родилась парадигма гибридных
функций как нового метода описания сложных систем. Одновременно акад.
В.М.Глушковым была сформирована автоматная парадигма - структурная
модель
представления
функционирования
компьютера
(дискретного
преобразователя) как композиции двух конечных автоматов - управляющего и
операционного. Интеграция этих парадигм привела к рождению емкого
сленгового понятия "Логико-Динамика» (ЛД).
Это сегодня мы легко осознаем, что "классическая" теория управления
покоится на трех "китах" - стационарности, линейности и локальности. И
хорошо понимаем, что за достижение инновационных возможностей нужно
чем-то жертвовать. Вся история и будущее развитие (футурия) науки
управления - это пробные стратегии последовательного ослабления (вплоть до
полного отказа от) "китов-постулатов". Алгебраический Калмановский подход
стал хрестоматийным, связав воедино ТАРУ, теорию оптимального управления
(ТОУ) и теорию конечных автоматов в духе алгебраической теории линейных
систем (R-модулей над кольцом полиномов) [35]. Достоинства - предельная
абстракт-общность алгебраического аппарата. В ЛД [36] исходным считается
калмановское понятие системы как совокупности Д-взаимосвязей,
описываемых упорядоченной восьмеркой:
Σ = < T, X, U, Ω, Y, Γ, φ, η >
(1)
ЛД-система формируется из исходной с помощью редуцирования. Дкомпонент есть система дифференциальных уравнений, отображающая
континуальное состояние объекта управления (ОУ). Описывается как гладкая
динамическая система (ГДС) с непрерывным временем T (в виде
упорядоченного подмножества множества вещественных чисел R) и
бесконечномерным
пространством
состояний
X.
Представляется
упорядоченной шестеркой:
S[0,∞] = < T, U, X, Y, φ, η >
(2)
Л-компонент есть конечная динамическая система (КДС), отображающая
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состояние системы управления (СУ). Описывается как ГДС с дискретным
временем T (в виде множества или упорядоченной абелевой группы целых
чисел Z) и конечномерным пространством состояний X. Представляется
упорядоченной пятеркой
S[0,1] = < Ω, Y, Q, λ, δ >
(3)
Взаимодействие Д-компонента (3) и Л-компонента (2) ведет к
возникновению синергетического эффекта - модели ЛД-системы - с реакцией
на множество входных воздействий, описываемое четверкой
Ω[0,1] = ( T, Y, U, Z )
(4)
Переходная функция состояния
φ: T * T *X * X * Ω → X,
(5)
значениями которой являются состояния ЛД-системы
x(t) = φ (t; τ, x, ω) ε X
(6)
имеет свойства направленного времени, согласованности отображения (5),
причинности и полугрупповое свойство (асимметрии). Она интерпретируется
как траектория, движение или решение (обыкновенного дифференциального
уравнения). Входное воздействие (управление) ω переводит (преобразует)
состояние x в состояние (5). Выходное отображение η: T * X → Y определяет
выходные величины y(t) = η(t) по значениям переходной функции состояния с
переходом к величине y(t) = h(t, x(t)).
ЛД-специфика движения преобразованной системы Σ сводится к решению
(переходной функции состояния (5), (6)) вдоль некоторого пути управляемых
дискретных переходов на конечных множествах состояний-выходов (всегда
предполагается отождествление Q=Y). Задача управления рассматривается как
частный случай многообразной задачи условной минимизации функционалов,
определенных на нормированных линейных (метрических) пространствах.
Концептуально она связывается в процессах формализации и
интерпретации с четырьмя элементами: 1) ОУ; 2) целью в виде требуемого
значения выходной величины; 3) множеством допустимых управлений
(входных воздействий); 4) мерой "качество - эффективность" управляющих
воздействий, вносимой выбранными принципами оптимальности (максимума
Понтрягина, минимума Беллмана, комбинированных критериев типа свертки и
т.п.) [37,38].
3.2. ЛД- вопросы, которые ждут своего решения. Понятие "обратная
связь" - чисто интуитивное. Его аксиоматическая реконструкция требует
фундаментального пересмотра привычных представлений ТАРУ, ТОУ в плане
идеи переменной геометрии пространства-времени мира вещей (физики) и мира
знаний (идей). Это пространство-время неоднородно и развиваемо. В каждой
своей области (раздуваемой или сжимаемой точке) оно характеризуется
взаимодействием (пересечением) двух противоборствующих устремлений - ОУ
и СУ. В общем случае фундаментальные (полу)группы преобразований
геометрий (пространства-времени) СУ и ОУ разнотипны и разнородны. Каждая
из них может характеризоваться своим структурно-функциональным интегродифференциальным SFID-формфактором.
В частном случае классического пространственного рассмотрения Научные труды SWorld
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квадратичной дифференциальной формой, привязанной к соответствующей
области. Совокупность всех областей пересечений в стандартном (для
современной математики) теоретико-множественном рассмотрении дает нам
знание характеристики изменения целостности системы под действием
обратной связи. Неполнота такой характеристики, в свою очередь, влечет
вопрос о кризисе стандартного инструментария математики в плане нужд
инженерной практики.
Следующий вопрос-противоречие заключается в изменении отношения "
система управления (СУ) - объект управления (ОУ)". Объект ЛД-класса есть
комбъект (комбинация "объект + субъект"), связывающий отношением более
высокого порядка два компонента: 1) управляющий предикатный компонент,
описываемый подходящим логическим языком исчисления предикатов первого
и/или более высокого порядка в универсуме Univ возможностей;
2) управляемый(операционный компонент, описываемый любым подходящим
языком динамики (дифференциальных, разностных или других уравнений) в
континууме Cont возможностей.
Плохое
(с
точки
зрения
ЛД-устройства
высшего
порядка)
координирование Л- и Д-компонент может привести рабочую точку в
катастрофум Cath возможностей.
3.3.
ЛД-мутагенность.
Сформулируем
тезис:
каждый
шаг
взаимосвязанного НТП # СЭП # КЦП инновационного развития Человека и его
Ж-среды есть трансформизм Технологии в самом широком понимании. Здесь
применимо понятие «бутстрап» для характеризации «зашнурованности»
причин и следствий комплексной мутагенности, охватывающей макро-, микро-,
инфра-, ультра-уровни подчинения. Изменяющей стереотип, мотивацию и
научную парадигму поведения особи, группы, популяции. Комплексность
определяется как гораздо более сильное по отношению к комбинированности
свойство взаимного проникновения и стимулирования развития методов
Анализа # Диагноза # Прогноза # Синтеза, Оценивания и Управления по
факторам стратегического целедостижения (СЦД).
Свойство инволюционности связывается со взаимопереплетением
качественно разных фаз жизненных циклов идейного и вещного оформления
категорий развития в средах жизненной циклодинамики (ЖЦД).
При этом ключевой и поддающейся творческому решению становится
проблема построения K(Q)-исчисления структурных (S), функциональных (F),
интегральных (I), дифференциальных (D) форм в рамках обобщенных SFIDсоотношений. Тем самым открывается путь к более адекватному связыванию
больших систем уравнений и неравенств с частными производными и
кратными формами для инновационных задач моделирования СЦД-программ
поведения выделенных ЖЦД-комбъектов с комплекс-интеллектом в
трансформируемых ЖЦД-средах.
Базис - гипотемо-аксиоматическое определение категорий K(Q)исчисления. Аксиомы трактуются как исторически и прагматически очевидные
<Act(His)-посылки
аналитического
характера.
Гипотемы
(эйдосы,
порождающие конуса возможных гипотез) - как СЦД- и ЖЦД-обусловленные
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творческие футуристические (Fut)Act>-предположения прорывного характера.
Само K(Q)-исчисление в формальном отношении развертывается на основе
гипотемы TARG(SFID), где TARG := <Топологизация #Алгебраизация #
Арифметизация # Геометризация> SFID-соотношений (систем уравнений с
кросс-симметрической связностью).
СЦД-Проектор := < Предиктор, (орто)Оператор, Корректор > объединяет
вышеуказанные
комплексы
соотношений,
содержащих
неизвестные
обобщенные переменные под знаком соответствующих представлений и
преобразований с экзосигнатурой и эндосигнатурой. Именно проявление
экзо//эндо-системности, если не исключает полностью, то резко ограничивает
зоны применимости стандартных методов.
Для целостного в смысле охвата разнотипных в теоретическом плане и
разнородных в инженерном аспекте развивающихся в СЦД(ЖЦД)-перспективу
потенциальных конструктов Cont + Univ + Cath нужна опережающе-адекватная
(с преодолением инновационных барьеров сложности) трансформсистемология.
Она должна генерировать и поддерживать инновационные:
а) точки зрения на природу законов и моделей ЛД-преобразований;
б) соответствующие языки (терминологические комплексы) для
выражения (моделирования) их в виде гипотетико-концептуальных, теоретикометодологических,
инструментально-программологических
и
удобных
(конечному пользователю) праксеологических средств;
в) принципы интегрированного оценивания QTEC-оптимальности
(качества Q, перспективности T, эффективности E, конкурентности C)
жизненной циклодинамики (ЖЦД) инволюционных комбъектов.
Комбъект определяется как РСС (в виде квазиорганизмических систем
растущей сложности), подсистемы которых представляют сильносвязную
комбинацию "интеллектуальный субъект управления СЦД + система
управляемых объектов (клеток,..., органов) с механизмами гомеостатизма
(автоматического поддержания жизнедеятельности) и гомеокинетизма
(перестройки низкоуровневых функций управления)".
3.4. ЛД-правила (законы), по которым формируются и оцениваются
сложные ЖЦД-структуры, могут быть простыми и геометрически наглядными.
В качестве модельной ЖЦД-среды "пространство-время" можно предложить
использовать геометро-хронометрическую конструкцию с (+/-)-метрикой:
(∆ρ)2 = (+/-) Σ α2i *(∆ xi )2 (+/-) Σ t2j *(∆ yj )2 ,
(7)
k
с суммированием по i и j от 1 до 4 , где k = 0,1,2,…;
α -- статистический параметр пространственного управления с
размерностью скорости автономного роста ареала ЖЦД;
t - сингуляристический параметр временного управления с размерностью
групповой скорости неевклидовых преобразований темпора ЖЦД комбъекта.
Конечный результат - определение положения QTEC-репера ЖЦД
комбъекта относительно трех важнейших кривых (поверхностей):
ЖЦД-континуоиды,
вне
которой
располагаются
решения,
обеспечивающие доминирование (паретовскую QTEC-оптимальность);
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ЖЦД-катастрофоиды, внутри которой располагаются аутсайдеррешения вымирания;
ЖЦД-универсоиды (квадрамедианы промежуточной области), на которой
располагаются мидлер-решения, гарантирующие выживание (нэшевскую
равновесность).
Заключение и выводы. Переживая кризисы и потрясения, Человечество
XXI века входит в удивительный Новый Период Прогресс-Преобразования
Жизни и Мышления с экстремумами Позитива и Негатива на Магистрали ПУР
(программируемого управления развитием) Культуры (Духа) и Цивилизации
(Плоти), все более ускоренно продвигаясь к Идеал-Совершенству Всевидящего
Планирующего Высшего Ума и Всемогущего Исполнительного Интеллекта.
Последний День Старого Времени необходимо влечет Переход в Первую
Ночь Времени Нового, где мы станем старше, умнее и мудрее. Где наше
дипластическое Эпиметево#Прометеево Сознание, охватив все релятивные
группы голономий (частные онтологические законы над частными
предметными областями), свяжет их в Единую Целостность, имевшую ранее
для нас Силу Абсолюта, в свою очередь - Релятива Надсистемы Развития
Высшего Порядка.
Присущие человеческому дипластическому Самосознанию Демон
Воображения и Джинн Отображения в своих диалектических спорах о
Сущностях Мира Ставшего (Старого) и Стающего (Нового) дают нашему Уму
удивительные возможности обретения Свободы в построении Лучшего
Будущего. Поэтому в нашей парциал-монографии [] рассматривались аспекты
обоснования и построения комплекс-науки ПРОГРЕССОНОМИКА с ключевым
вопросом: Quo Vadis Homo Scientum Futurorum? - Куда/Как идешь, Человек
Научного Знания предвиденья Будущего?
По отношению к Поискам Единой Теории Природы и соответствующих
Метасил Математики и Суперсил Физики (Базиса Естественных и Технических
Наук) XXI век открывает Нам удивительные Перспективы и Возможности
Открытия Гиперсил Освобождения Прометеева Духа Творящей Психики
Нооса, ведущего за собой в Инновинг Будущего Преобразуемый Этнос Земли.
Отсюда следует Осознание личной ответственности каждого УченогоИнженера, каждого Креативного Автора и Активного Читателя за
формирование своей Правильной и Гармоничной теоретико-практической
<Я(МОМ)>-модели #взаимодействия с коллективным Ноос(Этнос)-полем
Человечества. Суть – не давать Злу набирать силу, вычеркивать его из себя;
вписывать Добро – все, что ведет к Общему Благу и Совершенству Духа.
Выводы:
1. Генезис Новых идей и убеждений в человеческом мозгу происходит в
том же темпе, что и Финезис Старых (грубо – на освобожденные места).
2. Генезис Инновинга и Финезис Олдеринга - это две стороны одной
медали (работы Ума).
3. Ум учится и взрослеет с той скоростью, с какой загружает в себя Новые
идеи и выгружает из себя Старые.
4. Что должно побуждать каждого Креативного Автора и Активного
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Читателя к глубоким размышлениям о сопряжении Гео-Био-ритмов нашего
Бытия-Жития (Плоти) и Ноо-Техно-ритмов Мышления-Сознания (Духа), и о
масштаб-интерференциях соответствующих волновых процессов в Мире.
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Аннотация: Установлено, что биогаз, который был побочным продуктом
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биологической очистки отходов, в связи из возникшим энергетическим
кризисом может стать реальной заменой ископаемым топливам. Проведен
анализ влияния температуры метанового брожения на эффективность
генерирования биогаза. Определены группы метанобразующих бактерий за
температурным
режимом.
Проведены
исследования
по
влиянию
температурного режима метантенка на выход биогаза. Установлено, что
увеличение температуры метанового сбраживания ведет к более высокому
выходу биогаза, однако при этом также и увеличиваются затраты на
подогрев субстрата
Ключевые слова: биогаз, метаногены, режим брожения, метан, лаг-фаза,
температурный режим, бактерии
Abstract: It was found that the biogas, which was a byproduct of biological
treatment of waste, due to the energy crisis from arising can be a real substitute for
fossil fuels. The effect of temperature on the efficiency of methane fermentation
biogas generation. The groups of methanogenic bacteria for temperature control.
The research on the effect of temperature on the yield of biogas digester. It is found
that increasing the temperature of the methane fermentation leads to a higher yield of
biogas, but it also increases the cost of heating the substrate
Keywords: biogas, methanogens, mode of fermentation, methane, lag phase,
temperature, bacteria
Введение. Человечество издавна использовало живые организмы для
производства продуктов питания. В ХХ в. на стыке биологических, химических
и технических наук возникла наука биотехнология, которая изучает
применение живых организмов и биологических процессов в производстве. С
тех пор биотехнологические процессы получили распространение в медицине,
пищевой, легкой и рудодобывающей промышленности, переработке отходов,
сельском хозяйстве. Именно с помощью живых организмов осуществляются
основные процессы очистки загрязнения окружающей среды с производством
органических удобрений. Эти процессы могут осуществляться как аэробными,
так и анаэробными организмами. Основной процесс очистки загрязнений в
наше время − аэробный, который, однако, имеет ряд существенных
недостатков:
требует
больших
земельных
площадей,
не
всегда
обезвреживаются патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов и прочее.
Поэтому отходы начали перерабатывать в анаэробных условиях в специальных
реакторах. При этом побочным продуктом такого процесса был горючий газ,
который или выбрасывался в окружающую среду, или ограниченно
использовался для поддержания технологического процесса.
Однако в последнее время возникла глобальная энергетическая проблема
человечества, которая заключается в исчерпаемости ископаемых видов топлива.
Так, разведанных запасов нефти осталось на 45 лет добычи, газа из газовых и
нефтегазовых месторождений − на 60 лет. Уровень добычи урана уже недостаточен
для обеспечения топливом всех функционирующих атомных электростанций.
Мировых запасов угля несколько больше: их хватит более чем на 200 лет добычи,
однако его сжигание связано со значительным загрязнением окружающей среды.
Поэтому сейчас активно ведутся поиски новых альтернативных
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источников энергии. Одним из таких источников энергии может выступать
горючий газ, полученный в результате анаэробной переработки отходов.
В результате, биотехнологические процессы переработки отходов, кроме
очистки окружающей среды, позволяют получать источник энергии − биогаз. В
мире строятся все больше биогазовых установок, работающих на
сельскохозяйственных отходах и назначение которых − получение биогаза,
который используется для производства электроэнергии и в качестве топлива
для транспортных средств, в том числе и сельскохозяйственного назначения.
Обзор литературы. Очень важным фактором эффективного протекания
процесса ферментации является температура субстрата. Метановая ферментация
начинается при температуре 6°С [1]. Снижение температуры среды может
привести к угнетению жизнедеятельности микроорганизмов, однако эти
изменения обратимы, восстановление признаков происходит через 2-3 часа
культивирования при оптимальной температуре [2]. Одновременно с ростом
температуры быстро увеличивается выделение газа. Так, при температуре 30°С
выделение биогаза происходит в 12 раз быстрее, чем при температуре 10°С.
Вместе с тем, при росте температуры снижается содержание метана в биогазе. Это
связано с тем, что при высоких температурах растворенный в субстрате
углекислый газ интенсивно переходит в газообразную фазу (в биогаз), таким
образом снижая относительное содержание метана [1].
В зависимости от температурных преимуществ выделяют три группы
метаногенов: термофилы, психрофилы и мезофилы. Температурные зоны этих
групп бактерий приведены в табл. 1.
Таблица 1
Температурны е зоны жизнедеятельности метаногенов [2]
Температурные зоны
Психрофили
Мезофили
Термофилы
Оптимальная
10-15°С
35-37°
50-60°С
Верхняя задержка роста
25-30°С
43-45°С
75°С
Нижняя задержка роста
0-5°С
15-20°
45°С
В психрофильном режиме нет необходимости в нагреве субстрата, но
производительность разложения и объем получаемого газа незначительны.
Поэтому рентабельная эксплуатация биогазовых установок в психрофильные
режиме, как правило, невозможно. Большинство биогазовых установок
работают в мезофильном режиме, так как при этом наблюдаются относительно
большие объемы получения газа, а также хорошая стабильность процесса,
причем затраты на подогрев субстрата относительно незначительны.
Если путем гигиенизации субстрата нужно уничтожать вредные для
здоровья микроорганизмы, или в качестве субстрата используются побочные
продукты или отходы, имеющие высокую собственную температуру (например,
технологическая вода), рекомендуется применять термофильный режим
сбраживания. В этом случае благодаря высокой рабочей температуре
достигается большая скорость разложения субстрата. Но нужно учитывать, что
для разогрева в ходе процесса брожения необходимо больше энергии. Процесс
брожения в этом температурном диапазоне также отличается большей
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чувствительностью к неполадкам, неравномерности подачи субстрата или
режима эксплуатации реактора, поскольку при термофильных условиях
существует меньше различных видов метаногенных микроорганизмов.
Практика показала, что переходы между температурными диапазонами
являются плавными и микроорганизмам вредит, в первую очередь, быстрая смена
температуры, и наоборот, метаногенные бактерии могут в случае медленного
изменения температуры приспособиться к различным ее уровней. Поэтому для
стабильности технологического процесса важна не так абсолютная температура,
как в гораздо большей степени постоянство уровня температуры [3]. Допустимые
изменения температуры в процессе ферментации могут быть в следующих
пределах:
− психофильный режим: ± 2°С/ч .;
− мезофильный режим: ± 1°С/ч .;
− термофильный режим: ± 0,5°С/ч. [4].
Следует также акцентировать внимание на эффекте самонагревания, что
иногда наблюдается на практике. Этот эффект проявляется при использовании
субстратов, которые преимущественно содержат углеводы, и отказа от жидкого
сырья, а также от хорошо изолированных резервуаров. Самонагревание
объясняется тем, что отдельные группы микроорганизмов в процессе
разложения углеводов выделяют тепло. Это может привести к тому, что при
первоначальном мезофильном режиме эксплуатации температура субстрата
может достичь термофильного режима, возрастет до диапазона 43-48°С. При
интенсивном регулировании процесса изменение температуры может
происходить с кратковременными, незначительными падениями объема
получаемого газа. Но если не осуществлять необходимое вмешательство в
процесс (например, не уменьшать объем подачи сырья), микроорганизмы не
смогут приспособиться к изменению температуры и в самом неблагоприятном
случае получения газа будет сведено к нулю [3].
Входные данные и методы. Степень влияния температурного режима
метантенка на эффективность производства биогаза исследовалась при
периодической загрузке метантенка на примере метанового сбраживания
навозной жижи КРС влажностью 93,4% в термофильном и мезофильном
режимах при температурах 55, 50, 45 и 40°С.
Метановое брожение осуществлялось при периодической загрузке
субстрата. Коэффициент загрузки метантенка объемом 29 м3 составляет 0,75.
Результаты. Обсуждение и анализ. Результаты исследования
представлены на рис. 1, из которого видно, что при увеличении температуры
метантенка выход биогаза увеличивается. Так, средний выход биогаза при
температуре 55°С составляет 7103 см3/сутки, при 50°С − 5226 см3/сутки, при
45°С − 4893 см3/сутки, при 40°С − 2041 см3/сутки.
В опытах длительность лаг-фазы была минимальна и составляла менее
суток (кроме брожения при температуре 55°С, когда из-за смены
температурного режима и субстрата длительность лаг-фазы составляла 4
суток). Для всех температурных режимов сумма времени экспоненциальной
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GRINDER-MIXER OF FORAGES FOR FARMS
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Stavropol, Zootekhnichesky Lane 12

Аннотация. Рассмотрены существующие конструкции измельчителейсмесителей. Предложена конструкция энергосберегающей машины для
приготовления и смешивания компонентов корма в фермерских хозяйствах с
возможностью быстрой перенастройки измельчителя-смесителя из режима
работы «измельчение» на режим «смешивание» путем несложной
перенастройки. По сравнению с другими техническими решениями
предлагаемая конструкция универсальна и пригодна для измельчения
материалов с широким диапазоном влажности, имеет низкие энергозатраты,
проста в обслуживании и безопасна в работе.
Ключевые слова: кормоприготовление, измельчение, смешивание,
криволинейные ножи, ножевой диск.
Abstract. The existing designs of grinders mixers are considered. The design of
the energy saving car for preparation and mixing of components of a forage in farms
with possibility of fast change-over of a grinder mixer from an operating mode
"crushing" on the mixing mode by simple change-over is offered. In comparison with
other technical solutions the offered design is universal and suitable for crushing of
materials with a wide range of humidity, has low energy consumption, is simple in
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service and is safe in work.
Key words: feed preparation, grinding, mixing, curved knives, cutter discs.
Вступление. В России редко встречаются машины, выполняющие
одновременно несколько технологических операций в процессе приготовления
кормов животным, особенно остро стоит проблема измельчения растительных
кормов с широким диапазоном влажности и смешивания сыпучих кормов.
Обзор литературы.
Конструкции измельчителей-смесителей кормов оборудованы различными
рабочими органами, представляющими собой шарнирно закрепленные
молотки, фрезы, штифты. Перечисленные рабочие органы надежны,
долговечны и универсальны, но не отвечают современным требованиям
энергосбережения (Кулаковский И.В. и др.. Машины и оборудование для
приготовления кормов. Справочник. Ч. 1. – М.: Россельхозиздат, 1987, с.57).
Известен измельчитель-смеситель кормов ИСК-3 для приготовления
кормовых смесей и грубых кормов, содержащий рабочую камеру с приемным
бункером и выгрузным патрубком, установленный в камере ротор, на котором
смонтированы, поярусно закрепленные, радиально установленные ножи. Также
режущие элементы установлены на внутренней поверхности вертикальной
камеры (Коба В.Г. и др. Механизация и технологии производства продукции
животноводства. – М.: Колос, 1999 – 24с., рис. 13.33.).
Недостатком является относительно большая металлоемкость и
энергоемкость, что не приемлемо для малых хозяйств, невозможность
регулирования степени измельчения, а также чрезмерное соковыделение из
измельчаемой массы в сравнении с рабочими органами, воздействующими на
материал режущим лезвием (резание) или клином (строгание).
Основной текст.
Предлагаемая конструкция малогабаритного измельчителя-смесителя
кормов состоит из станины, бункера, ротора, вала, входного и выходных
отверстий. Он снабжен ножевым диском и крыльчаткой, расположенной под
ножевым диском и жестко связанной с ним. Ножевой диск закреплен на валу и
выполнен с криволинейными ножами, размещенными на диске попарно в
одном направлении и работающими в режиме скользящего резания. Под
ножами в теле дисков выполнены сквозные окна для прохода измельченного
материала. Ножевой диск с крыльчаткой под ним выполнен в виде ротора,
представляющего собой колесо с лопастями, направленными под углом в
сторону, обратную вращению ротора.
Работа малогабаритного измельчителя-смесителя кормов осуществляется
следующим образом (рис. 1). Неизмельченный (цельный) материал подается в
бункер 1 на ножевой диск 5 вращающийся на валу 4. Наклонные
криволинейные ножи 6, жестко связанные с ножевым диском 5, отрезают
стружку, которая через сквозные окна 7 ножевого диска 5 попадает в
пространство под ним, откуда измельченная резка подается лопастями 8
наружу по гибкому рукаву 20 через выгрузную горловину 21. При этом верхняя
2 и нижняя 3 смешивающие пластины фиксируются наружными стопорами 13
и 14 к стенке бункера 1.
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Рис. 1. Измельчитель-смеситель кормов для фермерских хозяйств
Для выполнения смешивания кормов необходима перенастройка
измельчителя-смесителя. Осевые стопоры 11 и 12 верхней 2 и нижней 3
смешивающих пластин фиксируют к приводному валу 4, а наружные стопоры
13 и 14 отпускают, переводя смешивающие пластины 2 и 3 из режима работы
«измельчение» в режим работы «смешивание». Ножевой диск 5 наоборот,
фиксируют наружным стопором 10 к стенке бункера 1, предварительно
отпустив осевой стопор 9 и установив максимальную высоту возвышения
наклонных криволинейных ножей 6.
Для выполнения разгрузки смеси достигшей необходимой степени
смешения и определенной однородности открывают загрузочную заслонку 21,
наружный стопор 10 отпускают, а осевой стопор 9 фиксируют к приводному
валу 4, переводя ножевой диск 5 с лопастями 8 в режим работы швырялки.
Готовый продукт выводится из бункера измельчителя-смесителя кормов
аналогично процессу измельчения материала.
Заключение и выводы.
Наклонные криволинейные ножи, размещенные на ножевом диске попарно
в одном направлении, удовлетворяют условиям минимального и максимального
углов скольжения по теории режущего аппарата с криволинейным лезвием.
Такое расположение ножей дает эффект «скользящего резания»,
обеспечивающего чистый срез материала и снижение энергозатрат в 1,4…2,5
раза по сравнению с резанием в режиме «рубка».
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SUBSIDIARY FARMS
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Аннотация. Рассмотрены существующие технологии приготовления
кормов в сельскохозяйственных предприятиях. Определена структура
расходов на содержание скота. Рассмотрены особенности механизации
фермерских и личных подсобных хозяйств животноводческого направления.
Предложена примерная структура кооператива крестьянских и личных
подсобных хозяйств.
Ключевые слова: корма, приготовление кормов, фермерские хозяйства,
механизация, кооперация.
Abstract. The existing technologies of preparation of forages in the agricultural
enterprises are considered. The structure of maintenance costs of cattle is defined.
Features of mechanization of farmer and personal subsidiary farms of the livestock
direction are considered. The approximate structure of cooperative of country and
personal subsidiary farms is offered.
Key words: stern, preparation of forages, farms, mechanization, cooperation.
Вступление. По данным статистики в 2014 г. в Ставропольском крае
зарегистрированы 17 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, 430 тыс. личных подсобных хозяйств
граждан и 72 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Численность КРС у фермеров и индивидуальных предпринимателей,
составляла 283,3 тыс. голов (70,8% от общей численности по краю), свиней –
115,3 тыс. голов (39,9%), овец – 1966,2 тыс. голов (81,9%), птицы – 4283,6 тыс.
голов (25,8%). В совокупности малые формы хозяйствования производят свыше
60% валового объема продукции сельского хозяйства региона.
Основной текст.
Средний размер поголовья сельскохозяйственных животных в ЛПХ в
Ставропольском крае имеет большой диапазон: КРС – от 1 до 30 голов; свиней
на откорме – от 2 до 25 голов; овец и коз – от 2 до 40 голов и больше. В
отдельных ЛПХ есть собственные трактор и/или комбайн, грузовой
автомобиль, мотоблоки, мотокультиваторы. При этом, практически нет
крестьянских хозяйств, где механизированы хотя бы основные технологические
операции, связанные с содержанием скота и переработкой продукции [1, 2, 10].
Результаты опроса участников Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ставропольского края
показали, что приоритетными называются вопросы обеспечения приусадебного
животноводства качественными и дешевыми кормами.
Расходы на содержание скота распределяются примерно так: 60…70 %
составляют затраты на корма, 30…40 % – прочие. Поэтому усилия,
направленные на совершенствование кормления скота и снижение расходов,
связанных с ним, должны осуществляться в первую очередь [3].
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Мелкие и средние фермерские и личные подсобные хозяйства не могут
успешно функционировать и развиваться без кооперации друг с другом и
сотрудничества со специализированными подразделениями коллективов
арендаторов или собственников, выполняющих работы, которые не могут быть
выполнены в малых формах хозяйств своими силами. Такими участками
являются создание и уход за многолетними культурными пастбищами для
выпаса частного скота, создание зеленого конвейера, производство и хранение
силосованных кормов, приготовление прессованного и витаминного сена,
приготовление полноценных комбикормов и многокомпонентных кормосмесей.
Сюда же следует отнести подразделения для оказания транспортных и
технических услуг, зоо- и ветобслуживания скота, поставки и продажи
продуктивного молодняка скота и птицы и другие (рис. 1).
Помимо названных, в кооператив могут входить и другие структурные
подразделения, обслуживающие все или часть ЛПХ, среднее или крупное
фермерское хозяйство животноводческого направления.
При этом у каждого участника кооператива могут быть как свои, так и
общие или совпадающие интересы в области механизации работ.
Заключение.
Создание стабильной кормовой базы в крестьянских хозяйствах возможно
и выполнимо на базе предлагаемой модели кооператива. Совершенствование
известных и разработка новых технологий приусадебного приготовления
кормов долговременного хранения является перспективным направлением,
рентабельным мероприятием и выполнимо в условиях крестьянских
фермерских хозяйств.
Литература:
1. Грицай Д. И. Заготовка зерностержневой кукурузной кормосмеси в
личном подсобном хозяйстве / Д. И. Грицай // Совершенствование технологий
и технических средств в АПК. 69-я научно-практическая конференция,
посвященная 55-летию факультета механизации сельского хозяства
Ставропольского ГАУ. 2005. С. 88-90.
2. Детистова О. И. Механизация фермерских и личных подсобных
хозяйств в современных условиях / О. И. Детистова, Д. И. Грицай, Е. С.
Симонова // Научные труды SWorld. 2014. Т. 7. № 4. С. 46-49.
3. Детистова О. И. Ресурсосберегающие технологии приготовления кормов
в крестьянских хозяйствах юга России / О. И. Детистова // Научные труды
SWorld. 2014. Т. 7. № 3. С. 53-58.
4. Грицай Д. И. Универсальный малогабаритный измельчитель-смеситель
кормов / Д. И. Грицай, О. И. Детистова // Научные труды SWorld. 2014. Т. 9. №
3. С. 63-66.
5. Детистова О. И. Определение энергетических затрат в технологиях
приготовления силоса и сенажа в крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйствах / О. И. Детистова, Д. В. Иванов // Научные труды
SWorld. 2012. Т. 6. № 2. С. 48-52.
6. Детистова О. И. Экспертная оценка качества заготовки и хранения
Научные труды SWorld

37

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 2. Выпуск 3(40)

Технические науки

кормов / О. И. Детистова, Д. В. Иванов // Механизация и электрификация
сельского хозяйства. 2010. № 1. С. 13-14.
7. Иванов Д. В. Ресурсосберегающая технология долговременного
хранения кормов в регулируемой газовой среде / Д. В. Иванов, О. И. Детистова
// Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2007. № 7. С. 13.
8. Ангилеев О. Г., Детистова О. И. Приусадебное силосохранилище //
Сельский механизатор. 2002. № 12. С. 43-44.
9. Грицай Д. И., Ангилеев О. Г. Приготовление измельченной кукурузной
смеси в фермерских и личных подсобных хозяйствах // Механизация и
электрификация сельского хозяйства. 2007. № 7. С. 12-13.
10. Грицай Д. И. Разработка технологии и средств механизации
приготовления зерностержневой кормосмеси (ЗСКС) в крестьянских
(фермерских) хозяйствах : диссертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук / Горский государственный аграрный университет.
Ставрополь, 2007. – 152 с.
Статья отправлена: 25.09.2015 г.
© Детистова О. И., Грицай Д. И.
ЦИТ: 315-097
UDC 664.3.032.1:665.3.

Sukhenko Y.G., Mushtruk M. M.
BIODIESEL PRODUCTION FROM VEGETABLE OILS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroes Defence 15, 03041
Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М.
ВИРОБНИЦТВО ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА З РОСЛИННИХ ОЛІЙ
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ-041, Героїв Оборони 15, 03041

Abstract. A mathematical model describing the transformation of technical
animal fats under the influence of alcohol and a catalyst in the biodiesel.
Key words: mathematical modeling, methyl ester, transesterification, animal fat.
Анотація. Наведені математичні моделі, що описують процес
перетворення технічних тваринних жирів під дією спирту і каталізатора у
дизельне біопаливо.
Ключові слова: математичне моделювання, метиловий ефір,
переестерифікація, тваринний жир.
Introduction. Biodiesel is a clean burning fuel derived from a renewable
feedstock such as vegetable oil or animal fat. It is biodegradable, non-inflammable,
non-toxic and produces lesser CO2, sulfur dioxide and unburned hydrocarbons than
petroleum-based fuel. Biodiesel is a fuel made from fat. Either virgin vegetable oil or
waste vegetable oil can be used to make quality fuel. Fats are converted to biodiesel
through a chemical reaction involving alcohol and catalyst. Nowadays, due to the
price of virgin oil such as canola, soybean oil, the use of low-cost feedstock, such as
waste frying oils in an acid-catalyzed process, should help make biodiesel
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competitive in price with petroleum diesel, beyond being a suitable way to reuse
waste materials. Alternatively, it is a good strategy to find out some vegetable oils
that is not used in the food chain so that they tend to be a cheaper feedstock, as is the
case for castor oil. Bioethanol (ethanol from biomass) is an alternative to methanol,
because it allows production of entirely renewable fuel [1]. For both feedstocks, the
transesterification reaction takes place in the biodiesel process production. This
reaction can be carried out in the presence of alkaline, acid, and enzyme catalysts or
using supercritical alcohol [2].
Bearing this in mind, in this work the modeling of transesterification process of
vegetable oils is studied with focus on developing a systematic method that can be
used whenever an estimation of reaction rate constants is necessary.
Materials. The castor oil was obtained and the frying vegetable oil was colleted
from a local restaurant. The castor oil had 1.2 % of free fatty acid (FFA) and the
frying oil had 3.2% of free fatty acids (determined according to the AOCS official
method Ca 5a-40 as oleic acid).
Equipment. The experiments were carried out in a batch stirred tank reaction
(BSTR) of a 1 liter reactor, equipped with a reflux condenser, a mechanical stirred,
and a stopper to remove samples.
Method of analysis. Gel-permeation chromatography (Waters, USA) also called
high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) was used for the
triglycerides, diglycerides, monoglycerides, ethyl esters and glycerol analysis
according to Shoenfelder [6]. The mobile phase was HPLC-grade tetrahydrofuran (JT
Baker, USA). The relative percentage of each component (xi) was give by HPSEC
and it was determined by Eq. 1, where xi was calculated dividing the peak area of the
ester by sum of the peak area of all components.

A EE
x i = 
 A TG + A DG + A MG + A EE + A GL






(1)

The molar concentration was calculated using Eq. 2. Mi was determined by
dividing the product of the density (di) by the relative percentage xi by the molecular
weight of each component (Mwi).
 x × d i × 1000 

M i (mol/L) =  i
Mw
i



(2)

Experimental conditions. The system was maintained at atmospheric pressure
and the experiments were carried out at constant temperature. The agitation was kept
constant at 400 rpm. The reaction time was about 25 minutes. The experiments were
carried out with 1% wt of sodium hydroxide, molar ratio ethanol: vegetable oil of 6:1.
To examine the temperature dependency of the reaction rate constants, reactions at
30, 40 and 50°C were studied.
CAPE tool for Biodiesel Production (Transesterification)
Specifically, a step-by-step optimization procedure for the calculation of the reaction
rate constants as a function of temperature used in this work is described below:
Determining the appropriate forms of rate expressions. A system of differential
equations based on kinetic model presented by Noureddini and Zhu [1] and Bambase
et al. [2], shown in Eqs. 3-8, were used to model the stepwise transesterification
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d[TG]
= −k1 [TG][A] + k 2 [DG][EE] − k 7 [TG][A]3 + k 8 [GL][EE]3
dt
d[DG]
= k1 [TG][A] - k 2 [DG][EE] − k 3 [DG][A] + k 4 [MG][EE]
dt
d[MG]
= k 3 [DG][A] - k 4 [MG][EE] − k 5 [MG][A] + k 6 [GL][EE]
dt

d[GL]
= k 5 [MG][A] - k 6 [GL][EE] + k 7 [TG][A]3 − k 8 [GL][EE]3
dt

(3)
(4)
(5)
(6)

d[EE]
= k1 [TG][A] - k 2 [DG][EE] + k 3 [DG][A] - k 4 [MG][EE]
dt
+ k 5 [MG][A] - k 6 [GL][EE] + k 7 [TG][A] - k 8 [GL][EE]3

(7)

d[A]
d[EE]
=−
dt
dt

(8)

where [TG], [DG], [MG], [EE], [A] and [GL] are the respective concentrations of
triglyceride, diglyceride, monoglyceride, ethyl ester, alcohol, and glycerol expressed
in mol/L. Kinetic rate constants have units L/mol⋅min.
Estimating a set of temperature dependent kinetic rate constants for each
temperature considered in the experiments. Temperature dependent kinetic rate
constants of the three consecutive and reversible reactions were established based
upon the kinetic scheme presented in Eqs. 3-8. Let θ specify the parameters vector,
which contains all the kinetic rate constants. The objective of the mathematical
estimation of model parameters is to find out θ by minimizing the objective function,
min E(θ):
np

 ([TG] n − [TG]e n ) 2 ([DG]n − [DG]e n ) 2 ([MG]n − [MG]e n ) 2
+
+

2
2
[TG]e
[DG]e
[MG]e 2max
max
max
n =1 
np
([GL]n − [GL]e n ) 2 ([EE]n − [EE]e n ) 2 
ε 2n (θ )
+
+
=

[GL]e 2max
[EE]e 2max
 n =1
E(θ ) =

∑

∑

(9)

where [TG]en, [DG]en, [MG]en, [GL]en and [EE]en are the molar concentrations of
triglyceride, diglyceride, monoglyceride, glycerol and ethyl ester at the sampling time
n. [TG]n, [DG]n, [MG]n, [GL]n and [EE]n are the concentrations computed by the
model at the sampling time n. [TG]emax, [DG]emax, [MG]emax, [GL]emax and [EE]emax
are the maximum measured concentrations and the term np is the number of sampling
points. Here, εn(θ) is the error in the output due to the nth sample.
Applying an equation based on Arrhenius form to describe the influence of
temperature and fit it to the optimized values obtained for each temperature. From the
k-values obtained at different temperatures, the activation energy for each ethanolysis
step was estimated using the integrated form of the Arrhenius equation:
k=

E
− a
RT
Ae

(10)
where k is the reaction rate constant, L/mol⋅min; A is the frequency factor; is the
activation energy, cal/mol; R is the universal gas constant, R=1.9872 cal/mol⋅K and T
is the absolute temperature, K.Results and Discussion. The frying oil had a free fat
acid (FFA) content higher than 1%; then the alkaline catalyst would be destroyed
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because the FFA reacted with the sodium hydroxide to produce soaps and water,
hence, reducing the ester conversion. Fig. 1 (A and B) show the effect of the time on
the frying oil and on the castor oil transesterifications. The castor oil
transesterification is very rapid because the ethyl ester concentration is 2 mol/L,
(conversion of 72%) after 2 minutes, while that the higher conversion for frying oil
(72%) is achieved after 20 minutes, at the same temperature (50oC).
In the transesterification reaction, the reactants initially form a two-phase liquid
system, because the TG and alcohol phases are not miscible [3]. This fact decreases
the contact between the reactants and consequently, the reaction conversion.
The castor oil and its derivatives are completely soluble in alcohols [7]. This fact
leads to increase the mass transfer in the first stage of the reaction, and hence the
ester conversion. Thus, the kinetic constant of the castor oil reaction (TG →DG) is
higher than of other vegetable oils, for the same process temperature.
Summary.
The performances of a reliable systematic procedure to describe the reaction
kinetic of the transesterification process were assessed.
The kinetic model presented acceptable fits, in comparison to experimental
observations, using the proposed methodology. Values of activation energy for
ethanolysis reaction indicated that higher temperatures favor the formation of DG (for
the reaction TG↔DG values of Ea for the forward reaction has a magnitude higher
than the corresponding backward step), but also favor the consumption of MG and
GL (for DG↔MG and MG↔GL values of Ea for the forward reaction has a
magnitude lower than the Ea of the inverse reaction).
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Abstract. Considered the need for a gradual replacement of mineral fuels,
biofuels. Characterized by advanced methods of production of biodiesel from inedible
animal fats.
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Анотація. Розглянута потреба у поступовій заміні мінеральних палив
біопаливами. Охарактеризовані перспективні методи виробництва дизельного
біопалива з технічних тваринних жирів.
Ключові слова: дизельне біопаливо, естер, переестерифікація, рослинна
олія.
Introduction. The use of vegetable oils as diesel fuel is nearly as old as the
diesel engine itself. The inventor of the diesel engine, Rudolf Diesel, reportedly used
groundnut (peanut) oil as a fuel for demonstration purposes in 1900. Fuel and energy
crisis and the concern of society for depleting world’s non-renewable resources
initiates various sectors to look for alternative fuels. One of the most promising fuel
alternative is the vegetable oils and their derivatives. Hundreds of scientific articles
and research activities from around the world were printed and recorded. Oils from
soy bean, sunflower, sunflower, peanut, linseed and palm were used depending on
what country they grow abundantly. In the Ukraine alone, research activities on the
use of vegetable oils as fuel substitute have already been done as early as the 1997s
using of vegetable oils. In the United States, the primary interest as biodiesel source
is soy bean oil while many European countries are concerned with rape seed oil and
countries with tropical climate prefer to utilize coconut oil or palm oil.. Furthermore,
other sources of biodiesel studied include animal fat and used frying oil.
Equipment. Several problems encountered cause delay in the widespread use of
biodiesel. First is economics and second is the properties of biodiesel. Use of neat
vegetable oils cause injector coking, engine deposits, ring sticking and thickening of
the engine lubricant. To overcome this problem, various modifications of vegetable
oils were suggested such as by transesterification, micro-emulsion formation and the
use of viscosity reducers. Among these, transesterification was considered as the
most suitable modification because technical properties of esters are nearly similar to
diesel.
Neat Vegetable Oils. Lots of works on the use of neat vegetable oils as fuel
substitute have already been done and reported. Their properties are competitive with
conventional diesel fuel in some emission categories but problems were also
identified for other kinds of emissions. It was shown that poly-aromatic hydrocarbon
(PAH) emissions were lower for neat vegetable oils especially the alkylated PAHs
which are common in the emission of conventional diesel fuel (DF). Besides higher
NOx levels, aldehydes are reported to present problems with neat vegetable oils.
Total aldehyde increased dramatically with vegetable oils and formaldehyde
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formation was consistently higher than with DF. It was also reported that component
triglycerides (TGs) in vegetable oil can lead to formation of aromatics via acrolein
(CH2=CH-CHO) from the glycerin moiety.
Most studies conducted report that for short-term trials, neat oils gave
satisfactory engine performance and power output are often equal to or even slightly
better than conventional DF. However, vegetable oils cause engine problems.
Studies on sunflower oil, coconut and other oils as fuel noted coking of injector
nozzles, sticking piston rings, crankcase oil dilution, lubricating oil contamination
and other problems. The causes of these problems were attributed to the
polymerization of TGs via their double bonds which leads to formation of engine
deposits as well as the low volatility and high viscosity with resulting poor
atomization patterns.
Alkyl esters. Biodiesel emissions are substantially lower than petroleum diesel
emissions. Compared to gasoline, biodiesel produces no sulfur dioxide, no net carbon
dioxide, up to 20 times less carbon monoxide, and more free oxygen. Biodiesel has
the following emission characteristics when compared to petroleum diesel fuel:
• Reduction of net carbon dioxide and sulfur dioxide (SO2)emissions by 100%.
• Reduction of soot emissions by 40-60%.
• Reduction of carbon monoxide (CO) and hydrocarbon emissions by 10 - 50%.
• Reduction of all polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and specifically the
reduction of the following
• Carcinogenic PAHs:
• Reduction of phenanthren by 97%.
• Reduction of benzofloroanthen by 56%.
• Reduction of benzapyren by 71%.
• Reduction of aldehydes and aromatic compounds by 13%.
Reduction or increase of nitrous oxide (Nox) emissions by 5-10% depending on
the age of the vehicle and the tuning of the engine.Biodiesel Standard. To instill
confidence in biodiesel users, engine manufacturers and other parties and to facilitate
commercialization of this product it is important to develop a reliable standards.
Austria (ONORM C 1190) and Germany (DIN V 51606) have established similar
standards for neat biodiesel. In the United States, an ASTM standard was suggested.
Both standards contain specifications particular to biodiesel (for example, glycerol
quantitation) which are not given for conventional diesel fuel. Ukraine has a standard
for diesel biofuel ISO DSTU 6081:2009. Pursuant to the intent of the Clean Air Act
to develop and utilize cleaner alternative fuels, the Technical Committee on
Petroleum products and Additives of the Department of Energy. The ASTM standard
being used in the United States was used as basis for this specification.
Critical key points on CME fuel quality include; Flash point whose limit is set at
100oC to ensure the removal of excess methanol used during the manufacturing
process. Presence of residual methanol even at small amount reduces flash point. It
can also affect fuel pumps, seals and can result to poor combustion, Sulfated Ash
ensures the removal of catalyst. High level of catalyst in the fuel can result in injector
deposits or filter plugging, Acid number limits to 0.5 maximum. Higher than the set
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limit may cause fuel system deposits and reduce the life of fuel pumps and filters, and
Free and Total Glycerin Number which measure the degree of conversion of oil into
ester. If the value is too high, fuel gumming and engine fouling will occur.
Table 1.
Specification for Biodiesel and the Test Method Used
Property
Test Method
Density at 15 °C, kg/m3
DSTU GOST 31072
Sulphur content mg/kg
DSTU ISO 208 46*
Water content, %
GOST 6356
Content of mechanical impurities, mg/kg
GOST 2477
Content of mechanical impurities, mg/kg
GOST 6370
2
Kinematic viscosity at 40 ° C mm /s
DSTU GOST 33
Acid number, mg KOH/g
DSTU EN 1404
Summary
Biodiesel (fatty acid alkyl ester) is a cleaner-burning diesel replacement fuel
made from natural, renewable and biodegradable sources. It is a stable diesel which
performs reliably in all diesel engines without any modification, is mixable with
petroleum diesel fuel, easy to make and safe to handle. Biodiesel cuts emissions,
reduce particulates, unburned hydrocarbons, carbon monoxide and carbon dioxide. It
is practically free from lead, sulfur and halogens. Biodiesel, therefore, is a very
promising alternative fuel that can lead to a cleaner environment.
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Анотація. Досліджена технологія виробництва дизельного біопалива з
жировмістних відходів, що мають значний вміст вільних жирних кислот.
Ключові слова: біопаливо, метиловий ефір, переестерифікація, жир.
Abstract. Investigated technology biodiesel production of fat-containing waste,
with a significant content of free fatty acids.
Key words: biofuel, methyl ester transesterification, fat.
Вступ. Дизельне біопаливо, виготовлене з дешевої сировини, спроможне
конкурувати з традиційними паливами нафтового походження. Воно не
токсичне, екологічно чисте і майже не містить сірки [1].
Сировиною для виробництва метилових і етилових ефірів жирних кислот
можуть бути рослинні олії, тваринний і пташиний жир, сало, жовтий жир і
побічні продукти риболовецької галузі. Основним компонентом олій та жирів є
тригліцериди, які складають близько 90-98% від загальної маси сировини [2].
Переестерифікація – це хімічний процес взаємодії тригліцеридів зі спиртом у
присутності каталізатора, який застосовують для синтезу біопалива. Для
переестерифікації використовують метанол, етанол, бутанол та інші спирти. [4].
Найбільш поширеною сировиною для виробництва дизельного біопалива в
Європі є ріпакова олія [4]. Основною перешкодою для промислового
виробництва такого палива є його висока собівартість. Альтернативою
сировиною може бути технічний курячий жир (ТКЖ), отриманий з
жировмістних відходів птахопереробних підприємств (ЖВПП), вартість якого
втричі нижча у порівнянні з оліями рослинного походження. ТКЖ добувають з
пір'я, крові, субпродуктів, м'ясо-жирових відходів, що за лишаються після
розділення тушок і виробництва м'ясо-кісткового борошна.
Мета досліджень. Визначити параметри процесу виробництва дизельного
біопалива з курячого жиру з високим вмістом вільних жирних кислот (ВЖК).
Оптимізувати процес попередньої обробки реакційної суміші, дослідити
ефективність застосування каталізаторів, визначити раціональні молярні
співвідношення спирт/жир і час реакції в залежності від рівня ВЖК та
ефективні параметри реакції переестерифікації для отримання якісного
дизельного біопалива.
Матеріали і методи. В дослідженнях використовували КТЖ, який був
підігрітий до 75-80 °С і витриманий при цій температурі протягом однієї
години при постійному перемішуванні для видалення вологи, а потім
профільтрований для відокремлення нерозчинних домішок. Автори роботи [5]
вважають, що рівень ВЖК в сировині треба знизити до 1% перед застосуванням
лужного каталізатора. Тому першим кроком у дослідженнях була попередня
підготовка ТКЖ. Курячий жир, що використовувався, мав кислотне число (КЧ)
27 мг КОН/г. Оскільки КЧ жиру було більше, ніж 2 мг КОН/г, тому необхідно
було провести попередню естерифікацію цієї сировини.
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Естерифікація. Для попередньої обробки КТЖ застосовували метанол, а в
якості каталізатора випробовували сірчану (H2SO4), соляну (НСІ) і азотну
(HNO3) кислоти. Естерифікацію ВЖК проводили за різних молярних
співвідношень спирт/жир, концентрацій кислотних каталізаторів і термінів
проходження реакції. Експерименти проводили за температури 60º С на
лабораторній установці, шо складалась з штатива з двигуном, колби для
реагентів, мішалки, термостата, збірника конденсату, холодильника,
трубопроводів, колби для збирання конденсату, вакуумного насоса,
термометра, водяної “бані”, мішалки, терморегулятора, термо-датчика і
підставки.
Переестерифікація. У реакції молярне співвідношення спирт/жир
становило 6:1, кількість каталізатора КОН брали 1% за масою від вихідної
кількості жиру. Також був врахований надлишок каталізатора для нейтралізації
залишку ВЖК, який розраховувався для KOH, за формулою: % ВЖК × 0,64 +
1,7%, а для NaOH за формулою: % ВЖК × 0,78 + 2,0% [3]. Процес
переестерифікації проводили на описаній вище лабораторній установці.
Реакцію проводили за температури 25 і 60 °С, а час реакції був у межах 1…4
год. Після переестерифікації гліцериновий шар відокремлювали, а утворений
метиловий ефір промивали теплою водою, фільтрували і висушували. Зразки
отриманих метилових ефірів піддавали дослідженню в спеціалізованій
лабораторії.
Результати досліджень. В роботі [5] пропонується зменшення високого
рівня ВЖК в сировині за рахунок проведення двох або трьох послідовних
етапів естерифікації. Разом з тим, збільшення їх кількості знижує вихід ефірів
через розчинність жиру і ефірів в метанолі [4]. Тому була зроблена спроба
отримати належний рівень ВЖК вже на першому етапі, щоб забезпечити
високий вихід ефіру і зменшити термін синтезу дизельного біопалива.
Естерифікація КТЖ з сірчаною кислотою. За еталонний каталізатор була
обрана концентрована сірчана кислота. Реакцію естерифікації проводили за
різних молярних співвідношень спирт/ТКЖ (10:1, 15:1, 20:1, 25:1, 30:1) і
кількостей H2SO4 (3%, 6%, 15%, 20%, 35 %), в залежності від рівня ВЖК,
протягом однієї години за температури 60 °С. Час і температуру реакції не
змінювали. Рівень ВЖК зменшився із зростанням кількості H2SO4 та метанолу у
порівнянні з попередньою реакцією.
Естерифікація з соляною кислотою. Були повторені досліди з 6%, 15% і
20% HCl та метанолом у молярному співвідношенні до жиру 20:1 і 30:1.
Застосування 6% HCl не було ефективним. Рівень ВЖК зменшився до 12,99% і
12,46% при використанні метанолу у співвідношенні 20:1 і 30:1, відповідно.
Кінетики естерифікації з сірчаною і соляною кислотами виявились дуже
схожими.
Естерифікація з азотною кислотою. Азотна кислота HNO3 слабо
розчиняється у метанолі. Тому її потрібно нагрівати до 45 ºС, щоб отримати
суміш спиртово-кислотного реагента. Тому наступні дослідження естерифікації
ТКЖ з використанням HNO3 були відмінені, як безперспективні.
Таким чином каталіз концентрованою сірчаною кислотою дав найкращі
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результати. З огляду на те, що основною метою естерифікації було зниження
рівня ВЖК ТКЖ до 1%, експерименти з її застосуванням продовжили.
Додавання 35% концентрованої сірчаної кислоти до маси жиру показало більш
повне перетворення ВЖК, але втрати вихідної сировини після естерифікації
були найвищими. Тому, в якості каталізатора варто застосовувати 20% сірчаної
кислоти, збільшивши при цьому молярне співвідношення метанол/жир до 40:1,
що забезпечує зниження кількості ВЖК до рівня нижчого 1 %.
Характеристика палива після переестерифікації. Після естерифікації
рівень ВЖК у жирі становив 0,67%, що є необхідною і достатньою умовою для
проведення реакції переестерифікації жиру метанолом з лужними
каталізаторами. Був досліджений вплив виду каталізатора, температури і
терміну реакції на властивості дизельного біопалива. Вихід
біопалива
збільшувався зі збільшенням температури реакції від 25 °С до 60 °С, але
істотно не змінювався зі збільшенням терміну реакції.
Як правило, густина дизельного біопалива зменшувалась зі збільшенням
часу і температури реакції. Досліди показали, що немає істотної різниці між
густиною палива після переестерифікації, яка проводилась з метилатами калію і
натрію КOMe і NaOMe в порівнянні з КОН і NaOH. В'язкість зменшується зі
збільшенням часу і температури реакції, але існує значна різниця між в'язкістю
при використанні КOMe і NaOMe, в порівнянні з КОН і NaOH. Вміст
залишкового метанолу у паливі коливається від 0,01% до 0,20%. Це вказує на
те, що його вміст майже не залежать від параметрів реакції переестерифікації.
Температура спалаху в закритому тиглі майже не змінювалась і знаходилась в
діапазоні 170 - 173 °C. КЧ жиру після естерифікації становило 0,67 мг KOH/г, а
після переестерифікації КЧ палива зменшилось до 0,22-0,3 мг KOH/г. Теплота
згорання палива близька до 40 мДж/кг і дещо нижча, ніж у нафтового
дизельного палива. Ступінь корозії мідної пластини досить низька, що вказує
на низький рівень агресивності палива по відношенню до деталей дизельного
двигуна.
Висновки
1. Сірчана кислота – найбільш ефективний каталізатор для зниження рівня
ВЖК при естерифікації курячого жиру.
2. Зниження рівня ВЖК при естерифікації курячого жиру суттєво залежить
від молярного співвідношення метанол/жир, кількості і виду кислотного
каталізатора і терміну реакції.
3. В'язкість біопалива зменшується зі збільшенням температури реакції.
4. Густина, температура спалаху, вміст метанолу, температура застигання,
теплота згорання, кислотне число і корозія на мідній пластинці дизельного
біопалива істотно не залежать від параметрів реакції переестерифікації.
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ЗАХИСТ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІД КОРОЗІЇ
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ-041, Героїв Оборони 15, 03041
Sukhenko Y.G., Sukhenko V.Y., Mushtruk M. M.
PROTECT EQUIPMENT FROM CORROSION FOOD ENTERPRISES
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroes Defence 15, 03041

Анотація. Розроблені та досліджені інгібітори корозії для тепло- і
холодоносіїв, допоміжних і основних середовищ переробних і харчових
підприємств.
Ключові слова: обладнання, довговічність, корозія,, інгібітори.
Abstract. The corrosion inhibitors for hot- and a cold fluids, auxiliary and basic
media of the processing and food enterprises were developed and studied.
Key words: the equipment, durability, corrosion, inhibitor.
Вступ. Змійовикові та пластинчасті теплообмінники використовують на
заводах первинного виноробства, підприємствах бродильної, м’ясомолочної та
хлібопекарької промисловості. Підведення до них холодоносіїв здійснюється по
трубах з вуглецевих сталей, які кородують і зменшують теплопередачу в
апаратах [1,2,3].
Охолоджуючі ропні системи в харчовій і переробній промисловості
застосовуються там, де безпосереднє охолодження за допомогою холодильного
агента не бажане. Найбільш вживаними холодоносіями в цих випадках є
розчини хлористого натрію (NaCl), хлористого кальцію (CaCl), хлористого
магнію (MgCl2), які забезпечують отримання низьких температур (до – 50 °С).
Ропні системи знайшли широке використання на промислових і торгових
підприємствах, на фабриках по виробництву морозива, в бродильній і
молочній, м’ясній, винній та інших галузях промисловості, а також у вагонахльодниках [1-7]. Для виготовлення трубопроводів аміачних та фреонових
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холодильних машин великої і середньої продуктивності, водяних і ропних
трубопроводів застосовують безшовні труби із сталей марок В Ст.3 сп 1, ВМ
Ст.3 сп 1, Ст.3 та 20 корозійна стійкість яких недостатня [8,9].
Мета роботи – підвищення корозійної стійкості холодильних систем
Результати дослідження. Термін служби обладнання до появи наскрізних
руйнувань під дією холодильної ропи коливається в межах 0,5-3 роки.
Характерна нерівномірна корозія насосів, апаратури і трубопроводів,
виготовлених з чавуну та вуглецевих сталей, хоча ці метали є основними
конструкційними матеріалами для виготовлення вже згаданих виробів, і
випарників і батарей ропних систем [6]. Застосування ж нержавіючих сталей
типу 12Х18Н9Т не дає бажаних результатів, тому що вони піддаються
корозійному розтріскуванню (рис. 1).

б, Х2

а, Х2

г, Х4
в, Х4
Рис. 1 Фрагменти вражених корозією пластин П-2 із сталі 12Х18Н9Т
пастеризаційно-охолоджувальної установки ОПУ-15 (2000 год.
експлуатації на міському молочному заводі №2 у м. Києві) під дією ропи:
а- загальний вигляд; б- фрагмент поверхні біля гумового ущільнення;
в,г- втомне міжкристалітне руйнування та фретинг-корозія.
Сталі ж марок Х17Н13М3Т і Х17Н13М2Т хоча і є більш стійкими у ропах,
але вони дорогі і дефіцитні [9].
Зменшити агресивність ропи можна за рахунок домішування до неї
хромату натрію (Na2CrO4) з їдким натром (NaOH) до рН 8,5. Але хромат натрію
негативно діє на шкіру обслуговуючого персоналу [9]. Інгібують ропні
середовища також за допомогою фосфатів і поліфосфатів, карбонату і нітриту
натрію, оксиду кальцію [10,11]. Найбільш ефективними інгібіторами для
ропних середовищ є все ж хромати, які ще з 40-х років минулого століття
застосовували для захисту ропних систем м’ясопереробних підприємств [11],
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але вони токсичні і екологічно небезпечні. Крім того недостатня кількість
інгібітору, збільшення кислотності або температури середовища може
призвести до інтенсифікації корозійного руйнування металів. Фосфати ж менш
ефективні [6,10,11,14].
Основним методом для виявлення захисної дії інгібіторів і корозійної
активності середовищ у лабораторних умовах є гравіметричний.
Випробовували зразки, механічно очищені від окалини та іржі, знежирені,
марковані і висушені на повітрі протягом 30 хв. Зразки з вуглецевих сталей
мали розміри 30х10х0,8 мм, а їх кількість для однієї серії випробувань складала
n = 5 шт. У зразках свердлили отвори діаметром 2 мм для підвішування на
скляних гачках випробувального стенду [14].
Місткість для випробувань мала центральні пропелерні змішувачі.
Температуру середовищ в дослідах підтримувалися на рівні Т = 293 ± 0,5 К. На
1 см2 поверхні готували щонайменше 8-10 см3 середовища.
Ступінь захисту інгібіторів обчислювали за формулою:
Z=

V0 − Vінг
⋅ 100%,
V0

(1)

∆m0
∆m
та Vінг = інг ,
S ⋅τ
S ⋅τ

(2)

де V0, Vінг – відповідно, швидкості корозії зразків у середовищі без інгібітора та
з інгібітором.
Швидкість корозії розраховували за формулами:
V0 =

де ∆m0, ∆mінг – відповідно, втрата маси зразка в середовищі без інгібітора та з
інгібітором, г; S – площа поверхні зразка, м; τ - час випробувань, діб.
Було досліджено вплив гідрооксиду натрію і двоххромовокислого натрію
на зниження корозійної активності 15%-вих розчинів хлоридів кальцію і натрію
у жорсткій воді (дистильована вода + 30 мг/л хлориду натрію + 70 мк/л
сульфату натрію [13]) – компонентів холодоносіїв для ропних систем.
Більш ефективним у досліджених ропах виявився гідрооксид натрію. В
15%-вому розчині CaCl2 при додаванні до нього 0,2-0,5 г/л NaOH на сталі Ст.3
утворюється важкорозчинна плівка, яка захищає метал від корозії. В 15%-вому
розчині NaCl така плівка утворюється при введенні 2,5-3,0% інігібітора NaOH.
В обох випадках ступінь захисту металу від корозії, оцінений з використанням
формул (1,2), наближався до 100%
Вивчено захисну дію цукрату кальцію при корозії сталі Ст3 у 10-30%-вих
розчинах холодоносіїв з хлористим кальцієм. При введенні 1% інгібітору в
30%-вий розчин СаСl2 швидкість корозії деталей промислової установки
зменшується в ≈ 5 разів [11].
Більшість холодильних машин середньої продуктивності і всі великі
охолоджуються водою з артезіанських свердловин, річок, ставків, озер та
міської водопровідної мережі. Для відведення 1 кВт енергії холодильного
агента потрібно близько 0,1 м3/год води. Таким чином, витрати води для
великих холодильників досягають десятків кубометрів за годину [9]. А тому
доцільно застосовувати системи зворотнього водопостачання, деталі яких
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потребують захисту від корозії за допомогою інгібіторів. \
Інгібіторна композиція на молібденовій основі Perfor Мах 401 фірми Drew
Ameroid U.K., Ltd ефективно запобігає корозії і утворенню відкладень у
відкритих рециркуляційних водоохолоджувальних системах. Вона не містить
фосфатів, хроматів і цинку, що робить її екологічно прийнятною [11,12].
Проведені нами дослідження показали, що за інгібітори корозії можна з
успіхом використати нетоксичні речовини харчових і переробних виробництв
АПК – декстрин, желатин, відходи пивоварного виробництва (білковий відстій,
пивну шротину, пивні дріжджі) [14]. Особливо вони ефективні у поєднані з
деякими неорганічними речовинами (гідрооксидом натрію або кальцію).
На основі вивчення взаємного впливу легкодоступних для використання
компонентів нетоксичних інгібіторів корозії при різних температурах
корозійних середовищ оптимізовані рецептури синтезованих нами захисних
складів ІГК-1 (0,2% білкового відстою + 0,2% гідрооксиду натрію), ІГК-2 (0,1%
пивної шротини + 0,2% гідрооксиду натрію) та чистого гідрооксиду натрію.
Досліджені комбіновані інгібітори корозії за своєю ефективністю
перевищують дію компонентів, що входять до їх складу. Змішана ефективна
взаємодія органічних і неорганічних інгібованих систем обумовлена тим, що
вони, адсорбуючись на поверхні металу, утворюють захисну плівку, яка ізолює
кородуючу поверхню від агресивної дії середовища та зменшує або повністю
виключає проходження анодних чи катодних реакцій [14].
Висновок.
Таким чином, запропоновані інгібітори корозії є дешевшими, екологічно
безпечними і можуть бути синтезовані з доступної сировини – відходів
харчових і переробних виробництв АПК.
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ПІДВИЩЕННЯ ОПОРУ СПРАЦЮВАННЮ
ШАРНІРНИХ ВУЗЛІВ ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Київ-041, Героїв Оборони 15, 03041
Sukhenko Y.G., Sukhenko V.Y., Mushtruk M. M.
INCREASE RESISTANCE WEAR JOINTS UNIT PACKAGING MACHINES
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Kyiv, Heroes Defence 15, 03041

Анотація. Проаналізовані умови роботи шарнірних з’єднань пакувальних
машин. Для підвищення їх зносостійкості запропоновано застосувати
електрофоретичні фторопластові покриття.
Ключові слова: шарнірні вузли, зносостійкість, фторопласт, покриття.
Abstract. The conditions of such joints packaging machines. To improve their
durability invited to apply electrophoretic fluoroplastic coating.
Key words: articulated units, wear resistance, PTFE, coating.
Вступ і постановка задачі. За останні роки на підприємствах харчової
промисловості впроваджується багато поточних, механізованих та
автоматизованих ліній та окремих машин-автоматів, виготовлених в Україні та
за рубежем. Особливо багато таких машин експлуатується в кондитерській
промисловості, підприємства якої оснастилися комплексно-механізованими
лініями для виготовлення карамелі, печива, цукерок та інших виробів, а також
загортувальними і пакувальними автоматами і напівавтоматами. Ці автомати є
високопродуктивними машинами, які здатні загорнути до 1000 і більше виробів
за хвилину, але часто втрачають працездатність через недостатню
зносостійкість шарнірних вузлів. Задачею викладених у статті досліджень був
пошук захисту цих вузлів від спрацювання.
Аналіз публікацій. Огляд літературних джерел дозволяє стверджувати,
що в умовах періодичного змащування, або за його відсутності забезпечити
достатню зносостійкість шарнірних з’єднань, які працюють в умовах змінних
навантажень і швидкостей ковзання, можна завдяки використанню
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пластмасових покриттів, зокрема фторопластових [1-4]. Цього ефекту можна
досягти лише за умови високої адгезії покриттів до поверхні деталей. Відомо,
що високу адгезійну міцність і зносостійкість мають електрофоретичні
покриття на основі фторопласту – 4Д. Вони можуть працювати без змащування,
мають добрі демперуючі властивості і показали добру працездатність в умовах
реверсивного тертя [1-3], а тому їх варто випробувати у вузлах з реверсивним
тертям.
Мета
роботи
–
проаналізувати
трибологічні
властивості
електрофоретичних фторопластових покриттів у порівнянні з традиційними
матеріалами, які застосовуються виробниками обладнання для пар тертя, що
працюють в умовах реверсивного тертя і недостатнього змащування в шарнірах
закручуючих голівок машин-автоматів кондитерського виробництва.
Методика досліджень. Експериментальні дослідження зносостійкості
пари тертя „палець – закручуюча губка” ірисозагортувальних машин проводили
безпосередньо у виробничих умовах на 5-ти машинах-автоматах кондитерської
фабрики „Рошен” у місті Києві. Закручуючі губки із сталі 45 (HRCe 52-55)
випробовували у парі з пальцями, виготовленими з різних сталей,
термообробленими до твердості HRCe 52-55, протягом 50 робочих змін. Пальці
виготовляли зі сталі У8, сталі 18ХГТ, цементованої на глибину 0,8-1,0 мм.,
сталі 20, цементованої на глибину 0,8-1,2 мм, та сталі 45 з електрофоретичним
фторопластовим покриттям завтовшки 40 мкм. За допомогою мікрометра
оцінювали знос пальців, а за допомогою нутроміра – знос посадочного місця
закручуючих губок. Результати вимірювань обробляли з використанням
методів математичної статистики.
Результати досліджень. Розв’язання поставленої проблеми підвищення
зносостійкості, закручуючих голівок цукеркозагортувальних машин стало
можливим завдяки відпрацюванню технології нанесення електрофоретичних
покриттів з фторопласту – 4Д на поверхню пальців вузла тертя. Нами
розроблений метод їх електроосадження з водних поліелектролітів, що мають у
складі плівкоутворювач (емаль ВФЛ-149 „Е”) і наповнювач (суспензію
фторопласту Ф-4ДВ) [3].
Отримання покриття з поліелектроліту ґрунтується на тому, що ця
композиція є водною дисперсією негативно заряджених колоїдних частинок.
При накладенні електричного поля постійного струму у водному дисперсному
середовищі заряджені частинки направлено переміщуються і осаджуються на
аноді – пальці закручуючої губки цукеркозагортувального автомата. Утворення
покриття відбувається в результаті електрофоретичного осадження колоїдних
частинок фторопласту та хімічного утворення нерозчинних у воді форм
органічного плівкоутворювача на аноді, що дозволяє отримувати адгезійно
міцні покриття на металевих поверхнях, які є інертними майже до всіх
технологічних середовищ харчових виробництв і стійкими в умовах тертя
ковзання без змащування та реверсивного тертя.
Нанесенню покриття передує очищення ванни технічною та 10%-ю
аміачною водою з наступним охолодженням дистильованою водою. Робоча
композиція складається з 6,5...7% (за вмістом нелеткої складової) емалі ВФЛНаучные труды SWorld
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нанесенням ЕФП оксидно фосфатувати у розчині такого складу (г/л): барій
азотистий (30...40), цинк азотнокислий (10...20), цинк фосфорнокислий
однозаміщений (8...12). Температура розчину - 80...85°С, а час обробки не
перевищує 5...10 хв.
Дослідження показали, що жоден з випробуваних матеріалів для
виготовлення пальців вузла закрутки автоматів ІЗМ не може конкурувати з
запропонованим фторопластовим покриттям.
Висновок.
Покриття на основі фторопласту – 4ДВ дають можливість більш ніж в три
рази підвищити зносостійкість пар тертя закручувальних губок пакувальних
машин.
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Анотація. Запропонована методика аналітичної оцінки роботи вільного
різання м’яса.
Ключові слова: м’ясо, ніж, сили різання, оптимізація.
Abstract. Тhe technique of analytical estimation of free cutting meat.
Key words: meat, knife, cutting force, optimization.
Вступ. Інтенсивна механічна дія робочих органів м’ясоподрібнюючих
машин на сировину призводить до втрат нативних властивостей м’яса і навіть
до його фізико-хімічної деструкції [1-4]. У зв’язку з цим ножі м’ясорізальних
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машин повинні мати геометричні параметри і забезпечувати такі режими
подрібнення, які б негативно не впливали сировину і подрібнювали її
високоякісно та з мінімальними затратами енергії.
Постановка проблеми. Значна частина енергії, яка витрачається на процес
подрібнення, розсіюється в продукті і перетворюється у теплоту, яка провокує
зміни нативних властивостей м’ясопродуктів. Білки м’ясного фаршу частково
денатуруються, інколи коагулюються, що негативно впливає на якість готового
продукту [3,5]. Тому розробка м’ясоподрібнюювальних машин має
проводитись з урахуванням діючих силових та енергетичних показників.
Аналіз виконаних досліджень процесів різання м’яса [1,3-6] показав, що
більшість з них направлені на оптимізацію енергетичних показників процесу.
Установлено [1,3-5], що складний процес різання м’ясопродуктів можна
розділити на ряд простих: руйнування структури, деформування продукту,
тертя інструментів між собою і по сировині та ін. Детальне вивчення
елементарних складових процесу різання сприятиме цілеспрямованій роботі
над удосконаленням м’ясорізальних.
Мета роботи полягає в аналітичній оцінці енергетичних показників
вільного різання м’яса, зокрема в куттерах, і визначення напрямів подальшого
удосконалення ножів машин для зменшення енергоспоживання і забезпечення
високої якості фаршу.
Методика досліджень ґрунтується на аналітичному узагальненні знань з
областей фізики твердого тіла, фізико-хімічної механіки матеріалів, теорії
різання органічних і синтетичних матеріалів для оцінки впливу вагомих
чинників на енергетичні показники різання м’яса.
Результати аналітичних досліджень. Різання лезом можна подати як
процес утворення тріщини, бокові поверхні якої навантажені розподіленим
напруженнями виникаючими при дії клина ножа на продукт. Для такої тріщини
можна застосовувати умови класичної рівноваги та рівняння імпульсів [7,8].
Згідно з теоремою «живих» сил для суцільного середовища повний приток
зовнішньої енергії можна подати як суму робіт для виконання елементарних
процесів, супроводжуючих подрібнення.
Виходячи з аналізу рівнянь, приведених у монографії Л.С. Мороза [10], що
описують подрібнення твердих тіл, а також на підґрунті інших досліджень
[3,11] можна зробити висновок, що загальна робота, що витрачається на різання
м’яса, є сумою таких складових:
5

∑ dA = dA
i =1

1

+ dA2 + dA3 + dA4 + dA5 ,

(1)

де dA1 - елементарна робота на переборення сил зчеплення структурних
зв’язків продукту; dA2 - елементарна робота на в’язкопластичну деформацію
продукту, розташованого в зоні радіуса округлення різального леза інструмента
перед розрізом; dA3 - елементарна робота на зміщення боковин розтину і
деформування продукту поблизу цих боковин; dA4 - елементарна робота на
переборення сил тертя інструмента по боковинах розтину; dA5 - елементарна
робота на надання кінетичної енергії відрізаним кускам продукту (виконується
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лише при різанні твердих м’ясопродуктів).
Роботу на переборення сил зчеплення структурних зв’язків продукту
можна визначити зі співвідношення:
n

l

i =1

0

A1 = ∑ dA1 = ∫

τ

∫ σ (l ) ⋅ dl ⋅ V
Н

n

⋅ dτ ,

(2)

0

де σ Н (l ) - питоме зусилля розривання структурних зв’язків, Н/м; l – довжина
різального леза, м; Vn – швидкість впровадження різального леза в продукт, м/с;
τ – швидкість впровадження різального леза в продукт, м/с.
Швидкість впровадження інструмента у чаші кутера в продукт може бути
постійною по всій довжині леза і тоді процес схожий на рубання, або змінною
при деяких видах ковзного різання.
При ударних режимах взаємодії різального інструмента з продуктом сила в
зоні контакту зростає скачко подібно і її можна апроксимувати четвертою
частиною синусоїди гармонічного закону [12]
P = P0 ⋅ sin ωt
(3)
де P0 = σ Н (l ) ⋅ l , - величина сили різання, Н; ω – поточна величина кутової
швидкості, рад/с.
Враховуючи, що девіатор тензора напружень при деформуванні в’якопружніх тіл пропорційний девіатору тензора переміщень [2,10] будемо вважати,
що переміщення таких тіл при деформуванні перед перерізанням також має
гармонічний характер, а тому
x = x0 ⋅ sin(ωt − ϕ ),
(4)
де х0 – шлях, який проходить лезо при зануренні його в продукт перед
перерізанням; ϕ – відставання деформації від фази росту сили, ω – поточна
величина кутової швидкості леза, рад/с.
Очевидно, що робота на попередню деформацію продукту перед пере
різанням при гармонічному законі зміни сили різання дорівнює:
π

A2 =

2

∫P ⋅х
0

0

⋅ sin ωt ⋅ (cos ωt ⋅ cos ϕ + sin ωt ⋅ sin ϕ ) ⋅ d (ωt )

(5)

0

Враховуючи, ряд перетворень отримаємо:

π

⋅ P0 ⋅ x0 ⋅ sin ϕ .
(6)
4
За використанням методу накатаних сіток [3] було встановлено, що для
статистичних режимів різання ϕ = 90° , а зі зменшенням швидкості різання ϕ
поступово зменшується і при переміщенні гострого леза з швидкістю більшою
за 3…5 м/с величина ϕ наближається до нуля (ϕ ≈ 0) .
Робота по ущільненню продукту перед перерізанням є змінною
величиною. Вона найбільша при статичних режимах різання, коли величина
деформації сягає найбільшого значення, і зменшується при збільшенні
швидкості різання [1,10,11]. Експериментально установлено [1,3], що величина
зусилля різання при впровадженні леза у продукт може бути знайдена із
A2 =
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співвідношення:
n

π

i =1

0

A2 = ∑ dA2 = ∫ σ H (ρ , l ) ⋅ Vn ⋅ dτ ⋅ dl ,

(7)

де σ H (ρ , l ) - питома величина лінійної сили перерізання, Н/м;

τ - термін

занурення леза до перерізання структурних зв’язків, с; l – довжина леза, м; ρ –
радіус заокруглення леза, м.
Робота на переміщення боковин продукту при перерізанні:
A3 = ∫∫ Pn ⋅Vi ⋅ dτ ⋅ ds = ∫∫ Pij ⋅ n j ⋅Vi ⋅ ds ⋅ dτ ,
(8)
S

S

де Vi ⋅ dτ - величина переміщення поверхні розтину; ds - елементарна площа на
робочій грані клина; Pn = Pij ⋅ n j - величина напружень вподовж нормалі до
бокової грані, викликаючих переміщення поверхні розтину.
Величина роботи на переміщення боковин розтину продукту у загальному
випадку дорівнює роботі сил, затраченій на деформування об’єму продукту, що
прилягає до зони розтину [7]:
A3 = ∫∫∫ Pij ⋅ ξij ⋅ dτ ⋅ dV ,
(9)
V

де ξ ij - тензор швидкостей деформацій в об’ємі V; ξ ij ⋅ dτ - тензор деформацій в
об’ємі V.
Очевидно, що розподілені сили Pij викликають при зміщенні бокових
поверхонь різального клина відносно продукта сили тертя, які також виконують
деяку роботу:

A4 = A4' + A4'' ,

(10)
''
4

де A4' - робота сил тертя продукту по робочих гранях леза; A - робота сил
тертя продуктe по бокових гранях тіла.

S
 1





Або A4 = 2 ∫∫ f ⋅ Pij ⋅ n j ⋅ Vi ⋅ dτ ⋅ dS1 + ∫∫ f ⋅ Pij ⋅ n j ⋅ Vi ⋅ dτ ⋅ dS 2 ,
S2

(11)

де S1 , S 2 - площі, відповідно, бокової грані леза і бокової поверхні тіла
різального інструмента; f ⋅ Pij = σ τ - інтенсивність сил тертя ковзання.
Сили тертя легко визначаються дослідним ляхом в умовах, що
відповідають умовам тертя при різанні.
Робота на надання кінетичної енергії відрізаним шматкам продукту
визначається з урахуванням їх маси і швидкості руху:
A5 = ∫∫∫ dA5 = ∫∫∫ mi ⋅ Vi ⋅ dV ⋅ dV = mV02 2,
(12)
V

V

V0 - швидкість центра маси відрізаного шматочка; m - маса відрізаного
шматочка продукту; Vi - швидкість руху і-го шматочка; V - об’єм шматочка.
Висновки.
Для оптимізації роботи м’ясорізальних машин, інструменти яких
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здійснюють вільне різання м’яса, по кількості витраченої на різання енергії
необхідно аналізувати вплив кінетичних і геометричних параметрів на кожну
складову виконаної інструментом роботи та впровадити оптимізацію процесу
за сумарними витратами роботи, або енергії.
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Анотація. Запропоновані раціональні геометричні параметри ножів та
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реалізований ефект вибіркового переносу при їх терті по решітках для
збільшення ресурсу при експлуатації.
Ключові слова: м’ясо, ніж, решітка, кут загострення, плазмове напилення,
вибірковий перенос.
Abstract. The rational geometrical parameters of knives and implemented
selective transfer effect when they are sliding on the grid for resource increase
during operation.
Key words: meat, knife, grate, sharpening corner, plasma of coverage, selective
transfer.
Постановка проблеми. Виготовлення фаршу для багатьох видів ковбас
здійснюють за допомогою вовчків, які мають низьку довговічність через
інтенсивне зношування різальних інструментів [1-3]. А тому доцільно
дослідити і застосувати конструктивно-технологічні заходи для підвищення
зносостійкості ножів і решіток цих машин.
Аналіз публікацій. Для вовчків характерна висока продуктивність,
простота обслуговування, можливість включення в поточно-механізовані лінії
[1-5].
Найчастіше українські виробники застосовують вовчки виробництва ПАТ
«Полтавамаш», завдяки їх невисокій вартості і наявності достатньої кількості
запасних частин [1,5,6]. Разом з тим, стійкість до спрацювання ножів і решіток
у циклах машин обмежується 7…8 годинами експлуатації. Тому за об’єкт
досліджень був вибраний різальний комплект вовчка МП-160.
Мета досліджень - підвищення зносостійкості різального комплекту
вовчків типу МП-160 завдяки використанню ефекту вибіркового переносу при
терті ножів по решітках та підвищення якості фаршу.
Результати досліджень. Якість фаршу визначається ступенем його
подрібнення, вологовмістом та характеристиками вихідної сировини. Ці
показники прямо залежать від геометричних параметрів ножів і решіток вовчків
та від гостроти різальних лез [7]. Швидкість спрацьовування ножів і решіток
визначає довговічність вовчків у цілому
Різальний комплект вовчків складається із швидкозношуваних деталей, а
витрати на їх виготовлення для поновлення працездатності співмірні з вартістю
самих машин. У процесі експлуатації зношуються лише різальні леза, тому
захист їх від спрацювання та відновлення працездатності коштує дешевше, ніж
виробництво нових інструментів [7].
Одним з головних чинників, що визначають працездатність ножів
м’ясорізальних вовчків, є радіус заокруглення різального леза. Від його
величини залежить вологомісткість м`ясного фаршу. Зі зменшенням гостроти
інструменту цей показник якості зменшується по експоненті (рис. 1).
Дослідження показали, що радіус заокруглення леза ножа визначається
величиною спрацювання, що залежить від кількості повторних загострень, та
переднім кутом ножа γ. Зі збільшенням переднього кута зменшується величина
спрацювання ножа і радіус заокруглення його різального леза та покращується
якість подрібнення сировини.
Відмови деталей різального комплекту переважно обумовлені їх
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спрацюванням в умовах тертя зі змащуванням специфічним середовищем
(фаршем і м’ясним соком). За даними виробничих спостережень, лінійне
спрацювання серійних ножів вовчків, виготовлених зі сталі У8А, до відмови
становить близько 0,2...0,3 мм. При переточуванні лез знімається шар
завтовшки 0,5...0,7 мм. За таких умов довговічність ножів не перевищує 7…15
робочих змін. Традиційні методи підвищення зносостійкості шляхом вибору
зносостійких матеріалів і покриттів ґрунтовно досліджені і їх можливості
обмежені [6,9].
Для виявлення раціональних режимів роботи різальних пар ножів і
решіток, були проведені триботехнічні випробування матеріалів в умовах, які
відповідають параметрам навантаження деталей різального комплекту вовчків
[7]. Досліди проводили на спеціальній установці, побудованій на базі
вертикально-свердлильного верстата, яка моделює роботу пари ніж-решітка
вовчка. Досліджувані зразки інструментів виготовляли із сталей 65Г і У8А, що
широко використовуються для виготовлення ножів і решіток. Зразок, який
обертався, був виготовлений у вигляді складеного ножа вовчка з робочими
різальними пластинами із сталі 65Г (HRCе 56), завтовшки 5мм, за якими
закріплювались різної товщини вставки з бронзи БрАЖ 9-4.
Випробування інструмнтів проводили в середовищі м’ясного соку при
питомому навантаженні 4,0 МПа і коловій швидкості 1,4 м/с, що відповідає
умовам роботи різального комплекту. Лінійне спрацювання зразків ∆
оцінювали методом штучних баз [2,7].
Проведені досліди показали, що спрацювання рухомого зразка і коефіцієнт
тертя залежать від співвідношення товщини G сталевої і бронзової пластин.
Найменше спрацювання відбулося при G=0,6, а мінімальний коефіцієнт тертя µ
був при G=0,8. тому, що у цих умовах найкраще реалізувався ефект
вибіркового переносу міді та сталь з бронзових вставок.
Для перевірки проявлення ефекту вибіркового переносу і результатів
лабораторних триботехнічних досліджень були проведені досліди у
виробничих умовах на м’ясорізальних вовчках МП-160. На спеціально
сконструйованих ножах вовчків встановлювались різальні пластини з сталі 65Г
(HRCе55) завтовшки 4,5 мм, за якими закріплювались бронзові пластини
завтовшки 3,5 мм (G=0,77).
Встановлення бронзових пластин, завдяки прояву ефекту вибіркового
переносу, забезпечило (табл. 1), понад двохразове підвищення наробітку
вовчків до допустимого зносу ножів (0,2...0,25 мм).
Таблиця 1
Залежність зносу ножів (∆) від об’єму переробленої яловичини (Q)
3

Q,м
6
12
18
24

Зношування ножів ∆, мм
Серійні ножі
Експериментальні ножі
на периферії леза на середині леза на периферії леза на середині леза
0,12
0,06
0,06
0,02
0,17
0,09
0,09
0,03
0,21
0,16
0,13
0,06
0,23
0,18
0,15
0,09
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-

-

0,17
0,19

0,12
0,14

Таким чином, проведені дослідження ножів з антифрикційними вставками
підтвердили реальну перспективу значного підвищення довговічності деталей
різального комплекту м’ясорізальних вовчків завдяки використанню ефекту
вибіркового переносу.
Випробування хрестоподібних ножів вовчків з бронзовими вставками
показало, що леза ножів у процесі роботи можуть піддаватися руйнуванню від
утомленості, а в решітках з бронзовими вставками виникають тріщини і, під
тиском фаршу, вони руйнуються. Тому було прийнято рішення формувати
бронзові антифрикційні вставки плазмовим напиленням.
Перед напиленням у решітці свердлилися сфероподібні заглиблення, а
потім, за допомогою плазми і спеціального екрана на напівфотоапараті
15ВБО2, вони заповнювалися бронзою, яка допущена санітарними службами до
контакту з м’ясом (БрАЖ-9-4) [7].
Отвори в решітці можуть мати різний діаметр, в залежності від потрібного
технологічного призначення м’ясного фаршу. А заглиблення в решітці
(допоміжні отвори), які заповнюються бронзою, мають розміщуватися між
основними отворами на концентричних колах так, щоб радіус кожного
наступного кола перевищував радіус попереднього на величину радіуса
допоміжного отвору (рис. 2).

Рис. 1 Залежність відносної
вологомісткості фаршу В від
радіуса заокруглення
різального леза ножа ρ

Рис. 2. Схема розміщення напилених
плазмою вставок на решітці вовчка
утвореної сервовитної мідної плівки
(n ≥ 1) і залежить від умов роботи
різального комплекту та характеристик
технологічного середовища.

Кількість і діаметр напилених плазмою антифрикційних вставок можуть
бути різними, але на концентричному колі і-го радіуса має бути хоча б одна
вставка для збереження безперервності утвореної мідної сервовитної плівки на
поверхні решітки. Радіус кожного концентричного кола може вибиратися із
Научные труды SWorld

62

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 2. Выпуск 3(40)

Технические науки

співвідношення:

Ri = Ri −1 + DВ n ,
де Ri – радіус першого кола, на якому розміщена і-а вставка; Ri-1 – радіус
найближчого меншого кола, на якому розміщена вставка і - 1; Dв – діаметр
антифрикційної бронзової вставки; n – коефіцієнт, що враховує нерозривність
серповидної плівки характеристик робочого середовища.
Максимальна кількість вставок на і-у колі обмежена межею міцності
матеріалу решітки.
Запропонований спосіб дає можливість підвищити ресурс решітки до
перезагострення з 7…8 до 15…20 год, а зносостійкість ножів із сталі 65Г у разі
роботи з напиленими решітками зростає на 70% порівняно з ножами, що
працюють у парі з серійними решітками із сталі У8, і на 30% порівняно з
ножами з бронзовими вставками .
Висновок.
Ефективність використання решіток, напилених плазмою, визначається
скороченням потреб м’ясопереробного підприємства в запасних ножах і
решітках завдяки підвищенню довговічності різального комплекту, зменшенню
енергетичних затрат на перероблення м’ясопродуктів внаслідок зниження
коефіцієнта тертя і покращення різальної здатності м’ясо подрібнювального
комплекту, що радикально впливає на якість м’ясопродуктів.
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Анотація. Запропоновані евтектичні покриття для підвищення
зносостійкості деталей з малим ресурсом молоткових подрібнювачів зерна.
Ключові слова: зерно, сплави, зносостійкість, подрібнювач, покриття.
Abstract. Proposed eutectic coating to improve durability of the resource with a
small hammer chippers grain.
Key words: rain, alloys, wear resistance, shredder, coating.
Вступ. У переробних галузях АПК експлуатується велика кількість
молоткових подрібнювачів ДДМ, МД-300, МД-600 та ін., які застосовуються
для подрібнення картоплі, солоду, зерна. Показники їх надійність
безпосередньо залежать зносостійкості робочих деталей.
Постановка проблеми. В роботах [1, 2] показано, що сила удару молотка
по зерну пшениці складає 1...2 Н. При продуктивності млина МД-300 рівній
~160 кг/год його молотки за годину отримують близько 5 млн ударів, а для
млина МД-600 ця цифра зростає до 40 млн ударів. Тому для таких деталей
характерне абразивне і втомлювальне зношуванння (рис. 1).
Найчастіше на переробних підприємствах АПК молотки виготовляють із
сталей Ст2, Ст3 і використовують без термообробки. А тому їх зносостійкість в
декілька разів менша ніж могла б бути у разі використання належних
матеріалів. Для виготовлення молотків доцільно застосовувати сталь 30ХГСА і
загартовувати їх з використанням струмів надвисокої частоти [1], які
дозволяють отримати тверду поверхню деталі на конструкційно міцній матриці.
Доцільно випробувати молотки з пружинної сталі 65Г, що має добрі демпферні
властивості.

х

х
2
20
Рис. 1. Втомлювальне зношування поверхні молотка подрібнювача МД-300
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Промисловість також освоїла випуск евтектичних та самофлюсованих
порошкових сплавів для газотермічного зміцнення деталей машин, які після
нанесення поєднують у собі високу твердість, пластичність та та конструкційну
міцність [3...6]. А тому доцільно застосовувати ці матеріали для підвищення
зносостійкості молотків.
Мета роботи – визначити найменш зносостійкі деталі молоткового
подрібнювача, дослідити процес їх зношування і причину низької
зносостійкості та запропонувати дієві способи підвищення довговічності
деталей.
Методика досліджень. В основу аналізу і нормування показників
надійності і зносостійкості деталей подрібнювачів типу ДДМ була покладена їх
поелементна оцінка у виробничих умовах за схемою „деталь – спряження –
вузол – агрегат - подрібнювач”. В процесі поелементної оцінки були виявлені
деталі з низьким ресурсом. Це були саие молотки подрібнювачів, які виходилт з
ладу через 10-15 днів роботию
Після випробувань проводили дослідження топографії, хімічного складу і
структури поверхонь молотків та тонких приповерхневих шарів металу
методами оптичної (Heofot-21) і електронно-растрової (Jamp-10S) мікроскопії.
Для металографічних досліджень поверхневих шарів молотків виготовлялись
косі мікрошліфи.
Результати досліджень. Дослідження рельєфу і елементного складу
поверхонь тертя молотків зерноподрібнювачів із сталі 65Г показали, що
ведучим видом їх спрацювання є механохімічна форма ударно-абразивного
зношування (рис. 2).
Деформаційне активування поверхневих шарів молотків, миттєва
взаємодія з активними елементами середовища, окиснення з утворенням
вторинних структур в сукупності призводить до їх інтенсивного руйнування.
Результати ОЖЕ-спектрального аналізу свідчать про важливу роль
окиснювальних процесів в формуванні структури поверхонь тертя молотків.
Ударно-абразивна взаємодія зерна з молотками спонукає до утворення на
металевій поверхні деталей подрібнювача двох областей, які відрізняються
вмістом заліза, кисню, вуглецю та кремнію (рис. 2). Перша область, яка
знаходиться на поверхні (l=min) характеризує склад нової трансформованої
поверхневої фази, що відрізняється від елементного складу основного металу
(l=0,8-1 мкм). Глибина зміненого і окисненого шару близько 0,3…0,5 мкм.
Хімічний склад вторинної структури характеризується підвищеним вмістом
кисню (15-30%), а тому застосування для поверхневого зміцнення захисних
газотермічних покриттів, які утворюють з киснем зносостійкі структури, може
дати позитивні результати для підвищення зносостійкості.
Для вирішенні проблеми збільшення довговічності молотків була
реалізована відома конструкторська ідея, яка передбачає виготовлення частини
деталі з
вуглецевої або малолегованої сталі, що задовольняє потреби
конструкційної міцності, а забезпечення стійкості в контакті з перероблюваним
продуктом здійснюється сформованим спеціальним шаром.
Процес втомлювального руйнування молотків можна розглядати як
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результат поширення ударних імпульсів зернового потоку. Такі імпульси
формують зони локального енергетично напруженого стану, достатнього для
утворення втомлювальних тріщин. Тому збільшення зносостійкості може бути
досягнуте за рахунок виключення можливості утворення локальних
енергетично напружених зон в металі завдяки штучному зниженню імпульсу в
процесі його поширення в глибину молотка. Для цього можна використовувати
правило позитивного градієнту [3] зміни властивостей поверхні деталі, відоме в
триботехніці (рис. 3).

Рис. 2 Результати ОЖЕспектрального аналізу розподілу
елементів у поверхневому шарі
молотка із сталі 65Г після
випробувань протягом однієї
години

Рис. 3 Схема композиційного
захисту поверхні молотка: а –
зона підвищеної твердості; в –
приповерхневий шар деталі; с
– основний метал; β - кут,
характеризуючий
інтенсивність зміни твердості
по товщині зони зміцнення.

Спосіб реалізації цього плану полягає в тому, що якщо на сталевій
поверхні отримати зносостійкий шар підвищеної твердості (а) завтовшки (d),
який буде виконувати роль демпфер (рис. 3)а, то для найшвидшої релаксації
контактних напружень в зоні (а) підповерхневий шар (в) повинен мати плавне
зниження механічних властивостей аж до рівня використаної сталі (с).
Відсутність великого градієнта властивостей у перехідній зоні (невелике
значення кута β) є запорукою високої стійкості деталі в умовах
полідеформаційного ударного навантаження. Такі зміцнюючі шари можна
отримати за рахунок газотермічного напилення прошарку і основного покриття
і наступного їх оплавлення.
Встановлено, що евтектичні газотермічні покриття системи Fe –Mn –C – B,
розроблені в Фізико-механічному інституті (ФМІ) НАН України, мають
достатню твердість і високу пластичність [4-6]. Це пояснюється наявністю в
структурі покриття пластичної матричної фази (легований перліт або аустеніт,
армований марганцевокислим карбідом заліза Fe0,4 Mn3,6 C) і наявністю
дисперсних карбідів металів типу Cr7C3, Fe3C і бориду Fe2B. Тому для
зміцнення молотків зерноподрібнювачів були використані наплавки сплавом
ФМІ-1 (фазовий склад α-Fe +Fe0,4 Mn3,6 C +Fe3C+Fe2B). Були також застосовані
широковідомі самофлюсові тверді сплави типу ПГ-СР4 та ПГ-10Н-01 системи
Ni-Cr-B-Si.
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Кращі результати були отримані при використанні самофлюсованих
твердих сплавів ПГ-СР4 і ПГ-10Н-01. При їх використанні зносостійкість
молотків підвищувалась в 4,5 рази. Евтектичні сплави ФМІ майже не
поступались сплавам ПГ-СР4 і ПГ-10Н-01 за ударно-абразивною
зносостійкістю, але їх вартість завдяки відсутності нікелю значно менша
Висновок.
Для підвищення зносостійкості молотків подрібнювачів перспективні
наплавлені покриття з без нікелевих евтектичних сплавів виробництва ФМІ
НЕН України.
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Анотація. Розроблена технологія і лінія для виготовлення пектиновмісних
паст з овочів, ягід та фруктів без виділення чистого пектину.
Ключові слова: пектин, гідроліз, вакуумний апарат, радіонукліди.
Abstract. The technology and the line for the manufacture of pectin containing
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pasta, vegetables, berries and fruit without extracting pure pectin.
Key words: pectin, hydrolysis, vacuum vehicle, radio is nuclides.
Вступ. Близько 30 років пройшло з дня Чорнобильської катастрофи, але
наслідки відбиваються на нашому здоров’ї, особливо тих людей, які були і
працюють на забруднених радіацією територіях [1].
Постановка задачі. Відомо, що пектин здатний виводити з організму
людини важкі метали, радіонукліди і токсини. Видалення пектину з рослинної
сировини у чистому вигляді [2-5] в ряді випадків недоцільне, бо при цьому
втрачаються всі полівітаміни, які там є у великих кількостях. Тому була
поставлена задача розробити таку апаратурно-технологічну схему виготовлення
пектиновмісних паст з овочів, ягід та фруктів, яка б дозволила, поряд з
концентрацією в них пектинів, зберегти всі наявні в сировині вітаміни [5-6]. Ця
схема виробництва повинна бути реалізована на малогабаритній лінії, яку
можна експлуатувати безпосередньо у місцях вирощування сировини.
Аналіз публікацій. Пектинові входять до складу клітинних стінок рослин,
складаючи до 52 % клітинної маси [2]. У чистому вигляді це аморфні порошки з
відтінками від білого до жовтого, коричневого або сірого кольору [2]. Під
впливом теплової обробки пектин піддається деструкції, молекулярна маса його
зменшується і порушується властива йому корисна особливість — зв'язувати
токсичні речовини. Тому пектин ні в якому разі не можна довго кип'ятити [2].
Пектин адсорбує оцтово-кислий свинець сильніше за активоване вугілля.
Цьому притаманна активна комплексоутворююча здатність по відношенню до
радіоактивного кобальту, стронцію, цезію, цирконію, рутенію та ін. з якими він
утворює самі пектинової і пектової кислот, які легко виводяться з організму
[1,2].
Роботи проведені Інститутом мікробіології і вірусології ім. Заболотного
НАН України [1] показали, що пектинові продукти зв’язують іони Zn2+, Co2+, в
кислих середовищах Pb2+, а в слабокислих Nb3+, Ce3+, Al3+.
Таким чином, дослідження порівняльної здатності пектинів утворювати
малорозчинні з’єднання з іонами металів – потенціальних радіонуклідів –
свідчать про доцільність використання пектинів і пектиновмісних продуктів за
лікувально-профілактичним призначенням.
Пектин у промисловості найчастіше отримують з яблук і цитрусових та
бурякових вичавок [2-5].
Хімічний процес отримання чистого пектину трудомісткий, очищення його
від домішок малоефективне: разом з пектином осідають моноцукри та інші
цінні речовини. Для осадження пектину потрібний у великих кількостях спирт
або хлористий алюміній, який важко видалити з готового продукту [2,6].
З огляду на це часто буває доцільним виготовляти пектиновмісні пасти з
підвищеним вмістом пектину (5-10%) та збереженим комплексом вітамінів
вихідної рослинної сировини [6].
Мета роботи – розробити технологічну схему та малогабаритну лінію для
виробництва пектиновмісних паст з рослинної сировини.
Результати досліджень. За об’єкт досліджень спочатку були обрані
гарбузи. В дослідах був реалізований спосіб отримання пектиновмісних паст за
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рахунок гідролізу рослинної сировини молочною кислотою та сирною
сироваткою, які є одночасно консервуючими агентами [7].
Вибір оптимальних умов гідролізу проводився за чотирма напрямками: а)
вибір гідромодуля (співвідношення сухих речовин і рідкої фази); б) вибір
концентрації гідролізатора; в) вибір температурного режиму; г) вибір часу
гідролізу.
Оцінку отриманого продукту проводили за кольором, смаком, вмістом
пектину, студнеутворювальною здатністю.
По аналогії з способом добування пектину гідролізом бурякових вичавок
кислотами [5] був вибраний гідромодуль процесу ГМ 1:12. При цьому рідка
фаза повністю покривала рослинну сировину. У процесі перемішування
реакційної маси досягалось повне вилучення пектину.
Встановлено, що при високих концентраціях молочної кислоти
утворюється дуже кислий продукт і деструктивний пектин [6]. Оптимальною
концентрацією кислоти для отримання смачної пектинової пасти є 1,5%-вий
розчин 39%- відсоткової молочної кислоти. За умови використання такої
концентрації кислоти була найбільша студнеутворююча здатність продукту, що
свідчить про найбільший вміст утвореного пектину.
При вихідній величині ГМ 1:12 пектинова паста була занадто густою.
Найкраща консистенція пасти та її золотисто-абрикосовий колір утворювався у
випадку, коли забезпечували ГМ 1:16.
Оптимальною температурою гідролізу можна вважати температуру 7080°С. При цьому гарантується збереження якісного пектину, тому що при 90°С
пектин деструктурується. Час, достатній для проведення гідролізу не
перевищував однієї години.
Аналогічні досліди були проведені для отримання пектиновмісних паст з
динь, яблук, груш, слив, моркви, смородини, айви, абрикос.
Згодом процес гідролізу сировини сумістили з процесами її упарювання з
одночасною концентрацією продукту під вакуумом, що дало можливість
отримати пасти з вмістом пектину 7-10% та зберегти в ній всі притаманні
сировині полівітаміни та інші поживні речовини.
На підґрунті виконаних досліджень була розроблена технологічна схема
отримання пектиновмісних паст з рослинної сировини (рис. 1).
Сировина
Гідроліз

Миття

Очищення

Концентрація

Подрібнення

Фасування

Реалізація

Рис. 1. Технологічна схема виробництва пектиновмісних паст
З огляду на прийняту технологічну схему виробництва була розроблена
механізована лінія (рис. 2) продуктивністю до 800 кг пасти за зміну.
Такі малогабаритні лінії можуть з успіхом використовуватись
безпосередньо на місцях виробництва овочів, фруктів і ягід, що наближає
переробку до сировинних джерел та знижує транспортні витрати.
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Рис. 2. Малогабаритна механізована лінія для виробництва
пектиновмісних паст.
Лінія працює наступним чином. Рослинна сировина поступає на установку
миття 1. Далі по транспортеру в тарі 2 поступає на стіл для різання
великогабаритної сировини (наприклад, гарбузів) 3. Нарізана сировина
направляється в лотках 4 на подрібнювач 5. Після подрібнення в лотках 6
сировина поступає у вакуумний гідролізатор-упарювач 7, а потім
розфасовується в тару 8 і по транспортеру 9 направляється на маркування та на
склад готової продукції. Термін зберігання продукції без герметичної упаковки
– 1 рік. Концентрація паст (видалення вологи) відбувається при глибокому
вакуумі при температурі 40-60°С за технологіями МП «Кімо-бізнес», що
дозволяє зберегти в кінцевому продукті всі вітаміни і корисні елементи і
подовжити їх термін зберігання (патенти України №№ 33349А, 387745А,
42510А).
Дослідження паст у ВАТ «Український науково-дослідний інститут
харчування» за фізико-хімічними і мікробіологічними показниками, а також за
показниками безпеки показали, що продукти відповідають вимогам МБТ
№5061-89 і можуть застосовуватись для лікувально-профілактичного
харчування населення.
Запатентована технології [6] дозволяє переробляти дешеву сировину
(гарбуз, яблука, груші, сливи, абрикос тощо) і не вимагає використання дорогих
реагентів для виділення пектину, відрізняються абсолютною екологічною
чистотою. Замовниками і споживачами пектиновмісної продукції можуть
виступити хлібопекарна і кондитерська промисловість, споживча кооперація,
їдальні навчальних закладів, санаторії і профілакторії.
Висновок.
Розроблена технологія і лінія для отримання пектиновмісних паст з
рослинної сировини, призначених для лікувально-профілактичного харчування
населення, є привабливою для інвестування.
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CHANGES IN ACIDITY IN THE MANUFACTURE OF MINCED COOKED
SAUSAGE
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Анотація. Досліджена кислотність фаршу на різних стадіях
технологічного процесу виготовлення варених ковбас і її вплив на якість
готового продукту.
Ключові слова: м’ясний фарш, кутерування, кислотність, вологовміст,
якість.
Abstract. Investigational acidity of stuffing on the different stages of
technological process of making of the boiled sausages and its influence on quality of
the prepared product.
Key words: forcemeat, grinding down, acidity, moisture maintenance, quality.
Постановка проблеми. Якість ковбасних виробів визначається
комплексом медико-біологічних вимог і санітарних норм для продовольчої
сировини і харчових продуктів. Показники якості ковбас залежать від складу і
властивостей вихідної сировини, дотримання рецептур і технологій
виготовлення складових компонентів, напівфабрикатів і готових продуктів,
режимів і умов їх зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо
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якості сировини, стану виробничих приміщень і обладнання, а також тари [1,2].
Питома вага варених ковбас у загальному об’ємі ковбасного виробництва
переважає всі інші види продукції. Їх споживчі властивості, колір, смак і запах
залежать від властивостей сировини,фізико-хімічних і біохімічних перетворень
в процесі виготовлення продуктів [3,4].
Споживчі характеристики ковбас прямо залежать від ступеня подрібнення
фаршу його рН , титруємої кислотності його екстрактів, вмісту в ньому
молочної кислоти і наявності летких кислот. Тому доцільним є визначення цих
показників на різних стадіях технологічного процесу виготовлення ковбас.
Від якості подрібнення фаршу та величини рН залежить також його
вологоутримуюча здатність і вихід продукції, а від вмісту летких органічних
кислот — аромат і смак ковбас.
Мета досліджень - оцінка змін властивостей фаршу на різних стадіях
технологічного процесу виготовлення варених ковбас, зокрема обумовлених
наявністю зв’язаних та летких кислот.
Задачі досліджень – виявити інтенсивність розпаду молочної кислоти та
утворення летких кислот в м’ясній сировині при її солінні, складанні фаршу,
обжарюванні та варінні.
Методика досліджень ґрунтується на оцінці кількості молочної кислоти і
летких кислот у м’ясній частині фаршу та його водневого показника з
використанням спиртового і ацетонового екстрактів та рН-метра.
Результати досліджень. Досліджували любительську ковбасу вищого
сорту, виготовлену з мускульної тканини парних яловичих і свинних туш та
хребтового шпику. Для виготовлення ковбаси після витримки протягом 50
годин при температурі 4ºC м’ясо подрібнювали і солили згідно з технологічною
інструкцією та витримували в ропі двоє суток при 4ºC. Ковбасу виробляли в
кутизиновій оболонці діаметром 60 мм. Аналізували проби на чотирьох стадіях
технологічного процесу: 1- перед посолом; 2- після виготовлення фаршу; 3після обжарювання; 4- після варіння.
Установлено, що під час соління і кутерування через зменшення вмісту
молочної кислоти та завдяки іншим процесам рН зміщується на 0,1- 0,15 в
нейтральну сторону і вологоутримуюча здатність фаршу збільшується. При
обжарюванні батонів лікарської ковбаси кислотність фаршу знижується
найбільш інтенсивно (на 0,15-0,20). Це можна пояснити сприятливими в умовах
для дії ферментів мускульної тканини та мікроорганізмів завдяки збільшення
температури всередині батона до 42-44 ºC . Таке зростання рН забезпечує
покращення здатності утримання вологи фаршем при варінні, тим більше в
процесі варіння рН продовжує збільшуватися до 6,25-6,35 (рис.1).
При переході від 1-ї до 4-ї стадії технологічного процесу вміст молочної
кислоти зменшується на ~ 27%, що сприяє зростанню величини рН. Особливо
інтенсивно знижується вміст молочної кислоти в процесі посолу і складання
фаршу. Це відбувається тому що при солінні парної свинини та гов’ядини різко
гальмується розпад глікогену і накопичування молочної кислоти, а через 5-6
годин після соління цей процес взагалі зупиняється.
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Рис. 1. Зміна вмісту молочної кислоти М (М молів в 100г сухої речовини
м’яса фаршу) і рН фаршу
В процесі подрібнення охолодженого м’яса, соління і кутерування також
дещо змінюється напрямок автолізу, що сприяє зменшенню вмісту у фарші
молочної кислоти. Очевидно, що під час цих операцій молочна кислота
частково бере участь в аеробному процесі перетворення вуглеводнів, що сприяє
її утилізації. Завдяки таким перетворенням з молочної кислоти можуть
утворюватись ароматичні речовини, які впливають на якість і аромат готового
продукту.
Разом з тим, технологічні операції з фаршем не забезпечують повне
видалення молочної кислоти і її вміст у ковбасі буде тим більшим, чим більший
її вміст у сировині. Тому молочна кислота є дуже важливим компонентом, який
забезпечує смакові властивості готового виробу. Зміна рН, загальної
кислотності фаршу (рис.2.), а також вмісту молочної кислоти взаємно зв’язані.
Зниження загальної кислотності екстрактів фаршу обумовлене зменшенням
вмісту молочної кислоти і накопиченням лугів.

Рис.2. Загальна кислотність фаршу К (в спиртовому і ацетоновому
екстрактах в перерахунку на 100 г сухої речовини фаршу, мл 0,01 Н NаОН)
і вміст летких органічних кислот К1(в перерахунку на 100 г сухої речовини
фаршу, мл 0,01 Н NаОН)
Леткі органічні кислоти накопичуються на всіх стадіях технологічного
процесу виготовлення варених ковбас. Найбільша інтенсивність їх утворення
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спостерігалась при обжарюванні та варінні ковбаси (рис.2.), що пояснюється з
підвищенням температури всередині батона і активацією біохімічних і фізикохімічних процесів, які відбуваються завдяки гідролітичному розщепленню
ліпідів, дезамінуванню амінокислот, окисленню вуглеводнів і карбонільних
з’єднань.
Під час обжарювання батонів, поряд з іншими компонентами диму, через
ковбасну оболонку також дифундують органічні кислоти, що сприяє їх
накопиченню, перетворенню у леткі форми, які покращують смак ковбасних
виробів.
Висновки.
1. Величина водневого показника фаршу найбільше зростає в процесі їх
обжарювання, що сприяє покращенню вологоутримання і збільшенню виходу
готової продукції.
2. Кількість молочної кислоти у фарші інтенсивно зменшується у період
соління і футерування.
3. Аромат готової ковбаси залежить від кількості летких органічних
кислот, які утворюються при обжарюванні і варінні.
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Анотація. У статті запропоновано методику розрахунку кулькових
подрібнювачів для забезпечення ефективного розмелювання сировини.
Ключові слова: подрібнювач, модель, система, інерція, сила.
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Abstract. In the article the method of calculation of ball grinders to ensure
effective grinding of raw materials.
Key words: shredder, model, system, inertia, force.
Вступ. Подрібнення зернової сировини – одна з основних технологічних
операцій при виробництві борошна із зерна та зернопродуктів. Використання
білкових добавок рослинного походження, в рецептурах хлібобулочних виробів
дозволяє підвищити їх харчову та біологічну цінність, органолептичні та
фізико-хімічні показники.
Постановка задачі. Перспективним джерелом білка для хлібопекарської
галузі є вторинні продукти переробки круп’яної, борошномельної та
олійножирової промисловості .які важко розмелюються в існуючих машинах
[1].
Актуальною задачею є розроблення альтернативного способу тонкого
подрібнення відходів, наприклад олійножирових культур. Такий спосіб був
запропонований і впроваджений авторами [ 2, 3, 5].
Результати аналітичних досліджень. Основним конструктивним
параметром подрібнювача є кут нахилу робочої поверхні притискного кільця до
робочої поверхні розмелювального кільця, тому, що цей кут впливає на
динаміку руху кульок робочих тіл млина [ 2, 5].
Розмелювальне кільце (рис. 1) у перерізі має форму конуса з кутом
скосу до вертикалі ϕ1. Притискні кільця розташовані під кутом ϕ2 до
горизонту.. Така механічна система може ефективно працювати лише при
певних кутах ϕ1 і ϕ2, та частоті обертання ω .
Для визначення динамічних властивостей механічної системи
подрібнювача складемо геометричну модель млина (рис. 1), що складається з
розмелювального кільця, яке обертається навколо вісі OZ зі сталою кутовою
швидкістю ω.
Під час обертання кульки притискаються відцентровою силою
і
контактують з розмелювальним кільцем та двома притискними кільцями 3.
Притискні кільця разом з центральною частиною нерухомі. Припустимо, що
рух розпочинається з правого нижнього положення, в якому кульки
знаходяться між розмелювальним і притискним кільцями. В лівому
верхньому положенні вони вже матимуть деяке прискорення, що
створюється дотичною складовою відцентрової сили і складною взаємодією
силових навантажень зі сторони притискного кільця, яке забезпечує складну
траєкторію руху розмелюваної сировини.
Найсуттєвішим фактором, який впливає на параметри складного руху, є
нахил притискного кільця відносно площини руху кульок. Адже кулька при
контакті з притискним кільцем утворює додаткову вісь обертання. В
залежності від положення притискного кільця, а саме кута нахилу ϕ2 (рис. 2)
точка контакту В зміщується по поверхні кульки і, відповідно, і зміщується
вісь її обертання.
Кулька постійно притиснута до поверхні притиснутого кільця реакцією
сили N2, що спричиняє ковзання точки її контакту по поверхні притиснутого
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кільця. При цьому виникає умовна вісь обертання, яка забезпечує
перекочування.

Рис. 1. Принципова схема
розташування робочих органів
механічної системи подрібнювача:
1 – розмелювальне кільце; 2 –
кулька; 3 – притискне кільце.

Рис. 2. Схема розташування
кульки на розмелювальному
кільці у верхньому крайньому
положенні

Такий рух можливий за умови, коли точка контакту кульки з
притискним кільцем не співпадає з умовною віссю її обертання. Кулька ж
створює у подрібнюваному продукті деформацію стиску з одночасним
зсувом, що забезпечує ефективне подрібнення [3,4].
У момент, коли відбувається миттєве “гальмування”, кулька на деякий
час зупиняється. Тому всі сили, а також моменти сил повинні
врівноважитись:
n
Fi = 0
∑
,
(1)
i =1
n

∑ r ×F
i =1

i

i

=0

(2)

У рівнянні (1) закладені активні сили (вага, інерція) та реакції їх в’язів.
За принципом д’Аламбера для зв’язаної матеріальної точки активні сили, що
прикладені до неї, та реакції в’язів урівноважуються силою інерції. Рівновагу
вважають фіктивною:
F + R+ I = 0 ,
(3)
де I - сила інерції і-тої кульки, F- рівнодіюча активних сил, R - рівнодіюча
реакцій в’язів.
Застосуємо принцип звільнення від в’язів. Тоді невільну систему точок
можна розглянути як вільну, що рухається під дією заданих сил та реакцій
в’язів.
Завдяки тому, що кульки рухається по складній траєкторії, то при цьому
створюється їх складний осцилюючий рух по поверхні розмелювального
кільця. Тоді в точці А крім нормальної реакції кульки N1 на поверхні кільця
виникає сила тертя, яку можна розкласти на дві складові Fx1 , Fx 2 F x1 в
площині Ах1х2 (рис. 2).
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Розглянемо систему сил, які утворюються у точці В контакту кульки з
притискним кільцем, де присутня нормальна реакція N2 та сила тертя, яка
складається з двох складових F1 та F2 :
F1 = − fN 2 ,
(4)
F2 = (0, fN 2 cos ϕ 2 − fN 2 sin ϕ 2 ) .
(5)
З огляду на те, що розміри кульок в порівнянні з розмірами
розмелювального та притискного кілець на порядок менші то, користуючись
теоремою Варіньона для сил інерції та тяжіння, вважаємо, що дані сили
прикладені до центру кульки.
Отже, в точці О маємо наступну систему складових сил: mi g , miWυ , miWτ ,
N1 , N 2 , N 3 , N 4 та Fx1 , Fx 2 , F1 та F2
В момент повного “гальмування” кулька припиняє перекочування по
поверхні розмелювального кільця і обертання навколо умовної вісі. При
цьому зовнішні сили та моменти врівноважують систему реакціями в’язів:
F + R+ I = 0 ,
(6)
(7)
M a (F + R+ I ) = 0 ,
У даному положенні забезпечується рівновага системи, причому
сукупний момент відносно точки А дорівнює нулю (обертання відсутнє).
Для того, щоб наповнити умови рівнянь (6) і (7) реальними
співвідношеннями, розглянемо рис. 2. На ньому зображено дві активні
системи координат − одна з центром в точці О (Oxyz), а друга - з центром в
точці А (Ах1х2х3). Система координат Ах1х2х3 введена для зручнішого
проектування компонентів реакції розмелювального кільця в точці А на вісі
Oxyz. Щоб спроектувати сили та моменти потрібно знати радіус –вектори
AO, AB, AC , AD .
Координати точок в системі Oxyz записуються так:
А (0; -rкcosϕ1; -rкsinϕ1), B (0; rкsinϕ2; rкcosϕ2),
C (-rкcosϕ3; rкsinϕ3; 0), D (rкcosϕ3; rкsinϕ3; 0).
Тоді радіус – вектори мають такі координати:
→

AO = (0; rk cos ϕ1 ; r k cos ϕ1 ),
→

AB = (0; rk (sin ϕ 2 + cos ϕ1 ); rk (cos ϕ 2 + sin ϕ1 )),
→

AC = (− rk cos ϕ 3 ; rk (sin ϕ 3 + cos ϕ1 ); rk sin ϕ1 ),
→

AD = (rk cos ϕ 3 ; rk (sin ϕ 3 + cos ϕ1 ); rk cos ϕ1 )

Сили в проекціях на вісі координатної системи Оxyz можна записати
так:
N1 = (0; N1 cos ϕ1 ; N1 sin ϕ1 ),

N 2 = (0;− N 2 sin ϕ 2 ;− N 2 cos ϕ 2 ),
N 3 = ( N 3 cos ϕ3 ;− N 3 sin ϕ3 ;0),
N 4 = (− N 4 cos ϕ3 ;− N 4 sin ϕ3 ;0),
mi g = (0;0;−mg ),
miWi = (−mi Wi sin α ;− mi Wi cos α ;0),
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Анотація. Наведено результати досліджень неметалевих конструкційних
матеріалів для експлуатації в умовах кавітаційно-ерозійного зношування.
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Abstract. The results of the research of non-metallic construction materials for
use in cavitation-erosive wear.
Key words: cavitation, wear, polymers, ceramic, materials.
Вступ. В машинобудуванні для харчової та переробної промисловості
важливого значення набуває раціональний вибір конструкційних матеріалів. Їх
застосування обмежене санітарно – гігієнічними вимогами і обумовлене
доступністю і вартістю. Для експлуатації в харчовій промисловості дозволений
вузький асортимент матеріалів. Використання кольорових сплавів, легованих і
високолегованих сталей не завжди економічно оправдане.
Відомо, що зносостійкість конструкційних матеріалів в харчових
середовищах часто зумовлена їх антикорозійними властивостями, а
характеристики міцності не завжди мають першорядне значення[1]. Через це
заслуговують на увагу полімерні, композитні та керамічні матеріали для
виготовлення деталей і вузлів технічного обладнання, в роботі якого кавітаційні
режими є нормальними.
У харчовому машинобудуванні конструкційні матеріали з полімерів і
композитів та захисні покриття на їх основі використовують давно. Вони не
дорогі, зручні при механічному обробленні, мають високу корозійну і достатню
абразивну зносостійкість. Такі властивості забезпечують полімерам задовільні
експлуатаційні характеристики в технологічних середовищах харчових і
переробних виробництв. Полімерні матеріали і композити використовують для
виготовлення ущільнень, втулок, шестерень, зубчастих коліс, різьбових деталей
різного призначення тощо.
Огляд літератури. Зносостійкість полімерних матеріалів і покриттів у
різних технологічних середовищах досліджено досить повно, однак, літературні
відомості про кавітаційну стійкість полімерних матеріалів і композитів
обмежені та недостатні. Зокрема, в [2] встановлено, що під дією
гідродинамічної кавітації руйнування зразка з полістиролу почалося вже після
п’ятої хвилини досліджень. Аналогічні результати спостерігали при
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дослідженні зразків з епоксидної смоли. Відомо [3] , що кавітаційна стійкість
полімерів зокрема, поліхлорвінілу (ПХВ), фторопласту значно вища стійкості
алюмінію, але поступається зносостійкості ливарної сталі. Кавітаційно-ерозійну
стійкість полімерів, що складаються з матриці на основі епоксидної смоли і
наповнювачів, досліджували 3%-вому водному розчині NaCl [4]. Встановлено,
що зносостійкість полімерів визначається також властивостями наповнювача.
Так, тривалість інкубаційного періоду при кавітаційному руйнуванні
полімерів(тобто до початку інтенсивної ерозії) з наповнювачами у вигляді
карбідів важкоплавких металів з розмірами 20…100 мкм становить 35…50 хв.
Для полімерів з силіконовим наповнювачем – 30 хвилин, а для епоксидної
смоли без наповнювача – лише 20 хв. Очевидно що кавітаційна стійкість
зразків обумовлена їх фізико-механічними властивостями.
Мета дослідження – оцінити кавітаційну стійкість полімерних,
композиційних і керамічних матеріалів. Досліджували кавітаційну стійкість
полімерних конструкційних матеріалів у водопровідній воді, температуру якої
підтримували 20±2°С. На установці з магнітострикційним вібратором(МСВ)
при частоті коливань 22 кГц обробленню піддавали зразки з поліуретану, і
поліетилену, епоксидної смоли та композицій на її основі, а також керамічні з
оксиду алюмінію. Їх зносостійкість визначали ваговим методом за об’ємними
втратами маси зразків протягом чотирьох годин.
Результати досліджень. Встановлено, що найбільш високу зносостійкість
мають зразки з композицій ”епоксидна смола + силікон”. Об´ємні витрати їх
маси за час досліджень становлять 0,03…0,05 мм3 (залежно від вмісту
наповнювача), що в 2,5…4 рази менше втрат маси зразків з поліуретану, у
7…10 разів – з поліетилену і майже в 100 разів – зразків з алюмінію за
аналогічних умов досліджень.
При досліджені стійкості композицій ”епоксидна смола + силікон” з
різним вмістом наповнювача встановлено, що домішки силікону в епоксидній
смолі змінюють її модуль пружності, який зменшується зі збільшенням вмісту
силікону. Внаслідок цього кавітаційна стійкість таких конструкційних
матеріалів підвищується.
Порівняльні дослідження кавітаційної стійкості еластомерів показали, що
тривалість інкубаційного періоду зразків з гуми майже в 10 разів більша за
стійкість сталі 45 в аналогічних умовах досліджень причому зносостійкість гум
визначається їх фізико-механічними властивостями, зокрема, ступенем
наповнення технічним вуглецем. Але, через недостатню жорсткість гуми
застосовують переважно як захисні покриття і використовують для захисту
робочих вузлів технологічного обладнання, зокрема відцентрових насосів.
Перспективними конструкційними матеріалами для виготовлення деталей
обладнання, які працюють в умовах кавітаційно-ерозійного зношування,
вважаються керамічні матеріали. Вони відрізняються достатньою твердістю,
питомою міцністю, хімічною інертністю. При дослідженнях та з досвіду
промислового використання накопичено певні дані про їх властивості за різних
умов експлуатації [3,5]. Однак, відомості про кавітаційну стійкість керамічних
матеріалів обмежені. Зокрема, встановлено, що в керамічних матеріалах, як і в
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металах, внаслідок ударно-хвильової дії колапсуючих кавітаційних бульбашок
виникають пружні деформації, які викликають виникнення поверхневих тріщин
та поступове крихке руйнування матеріалу [3]. Експериментальні дослідження
кавітаційного зношування зразків з керамічних матеріалів внаслідок їх
руйнування під дією ультразвукової кавітації показують, що за зносостійкістю
вони перевищують традиційні конструкційні матеріали. Найбільшу
зносостійкість мають керамічні матеріали на основі карбіду бору, дещо меншу
– на основі оксиду алюмінію [6]. Однак, зважаючи на економічні показники,
використання матеріалів на основі оксиду алюмінію більш раціональне.

Рис. 1. Мікрофотографія зразку
характерного типу досліджуваної
кераміки (×5000).

Рис. 2. Дослідна установка для
вивчення зносостійкості зразків:
1 – ємкість з водяною сорочкою для
розміщення дослідних зразків;
2 – магнітострикційний вібратор
(МСВ); 3 – пристрій для переміщення
МСВ; 4 – установка УЗДН-2Т;
5 – мілівольтметр; 6 – підсилювач;
7 – гідрофон.

Авторами проведено дослідження кавітаційної стійкості зразків кераміки з
вмістом оксиду алюмінію 92…96%, мікрофотографія структури яких наведена
на рис.1. Випробування проводили в дегазованій водопровідній воді за
температури 20…22 °С. Для досліджень використовували установку з
магнітострикційним вібратором при частоті його коливань 22 кГц (рис. 2).
Встановлено, зі зменшенням твердості зразків лише на 2,5 % швидкість їх
руйнування збільшується майже на 12 %. При цьому ударна в’язкість зразків
була практично однакова. Водночас, втрати маси зразків з поширеної
конструкційної сталі 45 за аналогічних умов досліджень в 7…8 разів більші,
ніж керамічних.
Висновок.
Одержані результати свідчать про можливість використання керамічних
конструкційних матеріалів для виготовлення деталей технологічного
обладнання, яке працює в умовах кавітаційно-ерозійного зношування.
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Abstract. Ways of biodiesel production, which are used to accelerate and
simplify the production process, analyzed the advantages and disadvantages,
including increased speed of reaction and separation process improvement.
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Анотація. Розглянуті способи виробництва дизельного біопалива, які
застосовуються для прискорення і спрощення процесу виробництва,
проаналізовані переваги і недоліки, зокрема збільшення швидкості реакції і
поліпшення процесу розділення.
Ключові слова: дизельне біопаливо, виробництво, переестерифікація,
мікрохвилі; ультразвук.
Introduction. The world oil resources are expected to meet the projected
growth in energy demand in near future [1]. Biodiesel is produced from vegetable oil
or fat by transesterification process [2]. In transesterification process, the vegetable
oil or fat is mixed with the mixture of anhydrous methanol and catalyst. This mixture
of the reactants is heated and stirred using suitable devices and the transesterification
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reaction takes more than one hour for completion. The variables which affects the
biodiesel yield are, reaction temperature, reaction time, type of catalysts,
alcohol/vegetable oil molar ratio, purity of the reactants [3-4].
Biodiesel Production by Conventional Method. The conventional biodiesel
processes are based on use of high power conventional heating and mechanical
stirring. In conventional method, an electrical heater and an electric motor are used
for heating and mixing of the reactants respectively. The con-ventional heating
depends upon convection currents and the thermal conductivity of the reaction
mixture. The stoichiometry molar ratio of alcohol to oil required for the
transesterification is 3:1, but excess molar ratio has been used for better biodiesel
yield and to shift the reaction to the product side as this reaction is a reversible one.
Generally, the reaction temperature is maintained below the boiling point of the
methanol. The biodiesel yield of 80 to 100% can be obtained depending on the
feedstock, amount and type of alcohol, catalyst quantity, reaction temperature and
reaction time. The conventional biodiesel processes in batch processing is slow and
the reaction time is more than one hour and phase separation takes more than 5 h. [3].
Microwave Technology. Microwave is an electromagnetic wave with
frequencies between 0.3 GHz and 300 GHz and is a form of energy that resides fairly
low in the electromagnetic spectrum. A domestic microwave oven passes microwave
radiation, causing dielectric heating by absorption of energy in the water, fats and
sugar contained in the food [4]. During microwave irradiation, the bonds are neither
formed nor broken but the energy is rapidly transferred to the sample. From the
literature, it is observed that the microwave irradiation can be used as the heat source
during transesterification reaction because it accomplishes the transesterification
reactions in sec or min. The microwave dielectric properties depend significantly on
the temperature, frequency and catalyst.
In microwave assisted biodiesel production unit, the reactants such as vegetable
oil, alcohol and catalyst were mixed using suitable stirring device and heated by the
microwave heat source. The reactants are subjected to the microwave irradiation for
the required reaction time of few min. After that the products of the
transesterification were allowed to settle for phase separation. The separation of the
biodiesel and glycerin phase takes 30 to 60 min. After that the crude biodiesel is
subjected to water wash to remove impurities and dried to remove the moisture
content. The reaction time and setting time required for this method is low and hence
the production cost also reduces significantly. The fuel properties of the biodiesel
produced by this method are similar to the biodiesel produced by conventional
method and satisfy the biodiesel standards.
Engine Test with Biodiesel. The properties of biodiesel obtained by microwave
irradiation are similar to the biodiesel obtained by the conventional method. When
waste palm oil biodiesel was used as a substitute in 100 kW diesel generator with
B100 and B50 as fuel, the engine thermal efficiency was reduced as compared to the
fossil diesel, at all loads. But the engine emissions such as CO, NOx and HC were
reduced, except that at the 75 kW engine load [7].
Ultrasonic Technology. The ultrasonication increases the chemical reaction
speed of the transesterification and also facilities the change of production method
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from batch processing to continuous flow processing. The principle of ultrasound
action in biodiesel production is primarily based on the emulsification of the
immiscible liquid reactants by microturbulence generated by radial motion of
cavitation bubbles. It allows a short reaction time and high yield because of
emulsification and cavitation of the liquid–liquid immiscible system. The ultrasonic
irradiation biodiesel process reduces the reaction time by 30 min or more as
compared to the conventional method. The highest biodiesel yield and methyl ester
content were observed at an ultrasonic power of more than 450 W [4].
Studied the effects of ultrasonic irradiation time (t) on the biodiesel yield (Y) of
biodiesel produced from blended oil consisted of 20, 50 and 30% of tung, canola and
palm oils, respectively and CH3OH and KOH. Their results showed that biodiesel
yield reaches high value of 87–91% for tung oil as t ≥ 5 min, while of about 92–94%
for blended oil as t ≥ 1 min. The researchers suggested that the tung oil should be
blended with other oils in order to produce biodiesel satisfying the biodiesel
standards.
Combination of Microwave and Ultrasonic Technologies. Used sequential
effect of microwave and ultrasound in a two-step synthesis method for high acid
value nagchampa oil and its comparison with individual approaches of microwave,
ultrasound and conventional approach. They reported that the reaction time for the
esterification and transesterification using ultrasound alone was 60 min and 20 min
respectively and it reduced to only 15 min and 6 min for the sequential approach.
Work shows that the optimal procedure involved 1-min ultrasonic mixing and 2-min
closed microwave irradiation and the optimal reaction conditions were amount of
catalyst used, 1.0 wt%; reaction temperature, 333 K; and methanol/oil molar ratio,
6:1 [7].
Studied four different methods such as mechanical stirring (MS), flat plate
ultrasonic irradiation (FPUI), flat plate ultrasonic irradiation with mechanical stirring
(UIMS) and probe ultrasonic irradiation (PUI), to select a better one that need less
catalyst, energy consumption and time for preparing biodiesel through transesterification of sunflower oil. Their results showed that under the same condition,
UIMS and PUI used less catalyst, less methanol, shorter time and less energy
consumption than MS and FPUI with the same biodiesel conversion [6].
Pyrolysis. Few researchers found that the biodiesel can be produced by
pyrolysis of the olea-ginous materials, instead of the traditional processing of oil
extraction and trans-esterification. Takuya Ito et al. used pyrolysis method to produce
biodiesel from waste cooking oil. from their work, they reported that, compared to
the biodiesel obtained by transesterification, the biodiesel obtained by pyrolysis
showed improvement of about − 5oC in the pseudo-cold filter plugging point.
Pyrolyzed the dry fermented wheat straw mass in a fixed-bed reactor in order to
convert the microbial oil to biodiesel. They reported that the conversion rates of
hexadecanoic acid methyl ester and 9-octadecenoic acid methyl ester can be
increased by pyrolysis with catalyst permutit. It can be speculated that during
pyrolysis, the fatty acid methyl esters were produced by transesterification of
microbial oil with methanol which was another pyrolysis product of the fermented
mass [7].
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Conclusion.
The biodiesel is produced by transesterification of vegetable oils and the
reaction rate depends on the free fatty acid composition of the oil and heating mode
of the reaction. In recent years, unconventional heating methods such as microwave
irradiation and ultrasonic irradiation were used for the transesterification of vegetable
oils. The ultrasonic irradiation had two effects, those were heating and mixing of the
reactants. From the literature it is observed that these two methods were efficient,
energy saving and economically feasible way to produce biodiesel. The biodiesel
produced by these unconventional heating methods are similar to biodiesel produced
by conventional heating method and satisfies the biodiesel standards. These methods
will reduce the operating cost and reduces the cost of the biodiesel.
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with low content of free fatty acids.
Key words: biodiesel, continuous process, methyl esters, jatropha oil,
transesterification.
Анотація. Досліджена і обґрунтована технологія виробництва дизельного
біопалива з олії ятрофи, що мають низький вміст вільних жирних кислот.
Ключові слова: дизельне біопаливо, метиловий естер, олія ятрофи,
переестерифікація.
Introduction. The most common method for producing biodiesel is the onestep
or two-step batch transesterification process. Batch processes suffer several
disadvantages compared to continuous processes: batch processes require larger
reactor volumes, thus requiring higher capital investment; they are inherently less
efficient than continuous processes owing to their start-up and shutdown nature; there
are batch-to-batch variations in the quality of the products; and labor costs are higher
with batch processes [1 – 2].
There have been some attempts to develop continuous transesterification
processes. The has developed a continuous process that apparently significantly
reduces the size of some of the equipment [2]. Used a motionless high-shear mixer
for continuous conversion of vegetable oil into methyl esters and achieved a methyl
ester yield in excess of 98% of the theoretical yield [3].
The objective of this work was to develop a process for the continuous
transesterification of jatropha oil. Oil jatropha is one of the most efficient oil-bearing
plants, and the production cost of jatropha oil in the major producing countries,
Malaysia and Indonesia, is lower than any other vegetable oil [4]. This study focused
on determining the optimal residence time for maximum production of methyl esters
from jatropha oil.
Experimental procedures. Reference standards such as trijatrophaitin, triolein,
diolein, monoolein, methyl oleate, methyl jatrophaitate, and glycerol of >99% purity
were purchased. Methanol and potassium hydroxide were of analytical grade.
Scheme 1 is a diagram of the experimental setup, which consisted of a 1-L
reactor equipped with a condenser, reservoirs for the feed (oil) and the catalyst (1%
w/w KOH dissolved in the methanol); three pumps for the oil, catalyst, and product
streams; and a separating funnel for separating methyl esters from glycerol.
The temperature of all experiments was fixed at 60°C based on previous work in
our laboratory [5]. Heating was provided by a thermostatically controlled water bath
that was capable of maintaining the temperature within ±0.2°C. Initially the reactor
was charged with 500 g jatropha oil and heated to 60°C with stirring.
After the temperature had reached 60°C, the catalyst and methanol were added
and the reaction was allowed to proceed in a batch mode for one residence time. The
feed pumps and product pump were then simultaneously started. The two feed pumps
delivered oil and catalyst to the reactor at a combined flow rate, F, such that
residence time (θ) = V/F, where V is the volume of the reaction mixture. The product
pump removed methyl esters and co-products out of the reactor. The timing was
started at the moment the pumps were started. Catalyst (KOH) concentration was 1%
w/w of the weight of the oil, and the molar ratio of methanol/oil was 6:1 for all
experiments, based on previous optimization studies [5] . The weight of 1 mol oil was
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determined from the calculated average molecular weight of jatropha oil based on the
known fatty acid composition of the oil.
Samples (about 1 g or less) were taken from the outlet and analyzed for
concentrations of triglycerides, diglycerides, monoglycerides, methyl esters, and
glycerol using gel permeation chromatography. Typically, sampling was done every
half volume replacement. All experiments were run for at least 5 vol replacements to
ensure steady state had been achieved, i.e., the product volume was five times the
volume of the reaction mixture. Data presented are averages of at least two replicate
determinations.
A residence time distribution study was performed to characterize the state of
mixing in the reactor. Jatropha methyl esters containing a tracer (β-carotene) were
used as the feed. Initially the reactor was charged with pure jatropha methyl esters
containing no detectable amount of carotene. The feed, catalyst, and product pumps
were then started. The total reactor volume was kept constant by maintaining the
same flow rate for the feed and the product to give a residence time of 60 min.
Samples were taken at the product line periodically and diluted with hexane; their
absorbances were determined at 446 nm, which was the optimal wavelength for βcarotene. An ideal continuous stirred tank reactor (CSTR) will show a residence time
distribution described by the following equation [5]:
F(t) = 1 – e–t/θ
(1)
where θ = V/F = residence time (min), t = time of operation (min), V = volume of the
reaction mixture (L), and F = flow rate (L/h).
Results and discussion. Fig. 1 shows the residence time distribution of the
continuous reactor. It generally followed the CSTR mixing pattern, although there
was a slight shift to lower times compared to the ideal condition.

Fig. 1. The laboratory setting to study the process of obtaining biodiesel
This could be because we did not completely account for the total volume of the
system, e.g., the tubing, and perhaps also due to evaporation of methanol. After four
residence times, there was no significant difference between concentration of the
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tracer in the feed and in the product. All reactions in this study were run for at least
five residence times or volume replacements to ensure steady state conditions had
been achieved.
Reactor performance. Shows the concentration of reaction products during
continuous transesterification of jatropha oil at 60°C and a residence time of 40 min.
The concentration of methyl esters was 82.7% w/w at the beginning of the continuous
run (because the reactor had been operated as a batch reactor for the previous 40
min). However, the methyl ester concentration decreased continuously after startup,
reaching only 58.8% w/w after 5 vol replacements. The triglyceride concentration
simultaneously increased and reached 26.4% w/w after 5 vol replacements. This
indicates that a residence time of 40 min is too short to complete the reaction and in
effect, there was a dilution of the reaction products by incoming feed. This in turn
caused a buildup of intermediate products that reduced the reaction rate.
Increasing the residence time to 50 min resulted in a better conversion rate and
the average methyl esters concentration was 78.26% w/w. Further improvement was
achieved with a residence time of 60 min. The average concentrations of esters and
triglyceride under these conditions were 85.6 and 2.08% w/w, respectively. However,
at a residence time of 70 min, a decrease in concentration of methyl esters was
observed. Thus, the optimal temperature for maximal concentration of methyl esters
is 60 min . The lower conversion rate at the 70-min residence time could be due to a
shift of the reaction equilibrium to the left at higher residence time, e.g., free glycerol
would react with methyl esters to form glycerides.
Long-term stability. The stability of the continuous reac-tion was evaluated by
operating the reactor under optimal conditions for 20 vol replacements at a residence
time of 60 min. As shown in Figure 6, a steady output was observed during this run
with minimal variability of the conversion rate.
Summary.
The average yield of methyl esters was 89.5% w/w of the maximum theoretical
yield, with a relative standard deviation of 2.61%. This is in contrast to the study
yields for continuous transmethylation of jatropha oil in a reactor coil of 50% w/w or
less using the same methanol/oil molar ratio of 6:1. Their low con-the standard, e.g.,
even simple water washing should be able to reduce the concentration of the
monoglycerides. Other advantages of a continuous process are the reduction in
reactor volume and consequent reduction in capital cost, easier process control and
less variation in product quality.
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Аннотація. В роботі наведено результати досліджень впливу ступеню
аерації на біосинтез дріжджів в процесі культивування під час зброджування
крохмалевмісної сировини. Доведено, що достатній рівень аерації
кукурудзяного сусла дає змогу інтенсифікувати процес вирощування
виробничих дріжджів у виробництві біоетанолу. Встановлено, що аерація на
рівні 1,4-1,6 дм3 повітря на 1 дм3 кукурудзяного сусла за годину дає змогу
збільшити кількість дріжджових клітин на 26- 34%.
Ключові слова: біоетанол, кукурудзяне сусло, дріжджі, культивування,
аерація.
Abstract. In this paper the results of investigation of aeration on the biosynthesis
of yeast in the fermentation process in bioethanol production on starch raw
materials. It is proved that a sufficient level of aeration of corn mash makes it
possible to intensify the process of cultivation of yeast growing in bioethanol
production. It was found out that the aeration level of 1,4-1,6 liter of air per 1 liter of
corn mash will increase the amount of yeast biomass by 26- 34%.
Key words: bioethanol, corn mash, yeast, cultivation, aeration.
Вступ.
На сьогодні одним із першорядних завдань соціально-економічного
розвитку України є зменшення дефіциту енергоносіїв шляхом розробки та
впровадження у виробництво інноваційних технологій, які забезпечуватимуть
великотонажне виробництво біоетанолу при скороченні витрат енергетичних
та сировинних ресурсів, максимально враховуючи досягнення у науці та
виробництві. Найбільш перспективним напрямком для організації
великотоннажного
виробництва
біоетанолу
та
забезпечення
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конкурентоспроможності основного кінцевого продукту є розроблення та
впровадження технології безперевного зброджування крохмаловмісної
сировини.
Огляд літератури.
Аналіз виробництва біоетанолу в Україні показує, що ця галузь є досить
розвинутою з точки зору впровадження інноваційних технологій [1]. З появою
високоактивних ферментних препаратів на спиртових заводах знайшли широке
застосування низькотемпературні схеми термоферментативного оброблення
крохмалевмісної сировини .
Процес зброджування крохмалевмісної сировини можна поділити умовно
на дві взаємопо′язаних між собою стадії: перша – культивування виробничих
дріжджів, мета якої накопичення необхідної кількості біомаси для здійснення
другої стадії – процесу анаеробного бродіння; друга – процес утворення
етилового спирту, мета якої накопичення максимальної кількості етилового
спирту. На спиртових заводах України, які перероблюють крохмалевмісну
сировину, на першій стадії використовують періодичний спосіб, в якому
розвиток дріжджів відбувається в одному апараті та в ньому накопичується від
120 до 180 млн/см3 дріжджових клітин при тривалості процесу від 16 до 20
годин [2].
Загальновідомо, що процес дріжджогенерування при зброджуванні
цукровмісної сировини проводять при інтенсивній аерації мелясного сусла [3].
Вплив ступеня аерації на швидкість накопичення дріжджової біомаси достатньо
вивчений провідними вченими України і широко використовується при
здійсненні гомогенно-безперервного та градіентно-безперервного способів
дріжджогенерування. Цей процес є набагато ефективнішим за процес
вирощування виробничих дріжджів під час зброджування крохмалевмісної
сировини і дає змогу накопичити необхідну кількість біомаси дріждів за 6 -8
годин. Слід зазначити, що при здійсненні культивування дріжджів в умовах
спиртових заводів, які зброджують крохмалевмісну сировину, аерування
дріжджів під час культивування на першій стадії не проводиться.
На основі аналізу та порівняння процесів культивування дріжджів з
використанням цукро та крохмалевмісної сировини було визначено два
основних фактора, які впливають на швидкість біосинтезу дріжджів: склад
середовища і ступінь аерації. Дослідження щодо удосконалення складу
середовища шляхом внесення згущеного кукурудзяного екстракту було
проведено автором 2013 році, а одержані результати опубліковано [4].
Вхідні дані та методи.
Для досліджень використовували кукурудзу з крохмалистістю 62,43%,
вологістю 13,5%. Помел кукурудзи, який одержували за допомогою
лабораторного млина, характеризувався 92 %-м проходом через сито з
діаметром отворів 1 мм. Готували заміс на стерильній водопровідній воді з
гідромодулем 1:3. Як розріджуючий фермент використовували Амілекс ЗТ з
розрахунку 1 од/г крохмалю, як оцукрюючий фермент використовували Діазим
Х4 з розрахунку 6 од/г крохмалю. Заміс розварювали за температури 88-90 0С
впродовж 3-х годин, потім охолоджували до температури (55±2)0С та
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проводили оцукрювання розвареного середовища за цієї температури
впродовж 4-х годин. Згідно попередніх досліджень щодо удосконалення складу
кукурудзяного сусла, в останнє вносили згущений кукурудзяний екстракт (ЗКЕ)
у кількості 1 % до об'єму сусла та карбамід з розрахунку 0,2 кг/дм3 ( дослідне
кукурудзяне сусло). Контролем було кукурудзяне сусло, в яке не вносили ЗКЕ,
а вносили азотне та фосфорне живлення відповідно до норм, регламентованих
у спиртовій галузі.
Під час досліджень використовували дріжджі Saccharomyces cerevisiae
штам ХІІ-Т, які є виробничим продуцентом для спиртового зброджування
сусла з крохмалевмісної сировини [5]. Чисту культуру дріжджів вирощували за
режимами, які прийнято у спиртовому виробництві.
Визначення впливу рівня аерації середовища на накопичення дріжджових
клітин під час культивування на кукурудзяному суслі було проведено на
лаборторній установці. Установка складалася з 4- х склянок Дрекселя: в кожну
склянку наливали приготовлене за визначеними режимами оцукрене
кукурудзяне сусло за температури 35 0С у кількості 250 см3. У кожну склянку
вносили засівні дріжджі у кількості 10% від об'єму середовища. Повітря
подавали за допомогою мембранного компресора FB65499 в кожну склянку,
регулюючи таким чином, щоб подача була рівномірною за такими варіантами:
0,6-0,8 (1-й варіант), 1,0-1,2 (2-й варіант); 1,4-1,6 (3-й в варіант), 1,8-2,0 ( 4-й
варіант); 2,4-2,6 (5-й варіант), 3,0-3,2 (6-й варіант) літра повітря на літр
середовища на годину. Температуру процесу постійно підтримували на рівні
(32±2)0С. Після аерування впродовж 12 годин уміст склянок змішували для
одержання середньої проби, з якої відбирали 200 см3. У відібраній пробі
визначали: кількість дріжджових клітин методом підрахунку клітин за
допомогою камери Горяєва, рН вимірювали за допомогою рН-метра,
кислотність – методом титрування [6].
Результати. Обговорення і аналіз.
За результатами досліджень встановлено, що збільшення кількості повітря
більше 3-х дм3 не було доцільнім, тому, що починалося сильне піноутворення і
спостерігали втрати середовища. Результати зміни кількості дріжджових клітин
за рахунок різних варіантів аерування контрольного і дослідного кукурудзяного
сусла показано на рис.1. Показано, що аерування середовища під час
культивування виробничих дріжджів як на контрольному кукурудзяному суслі
так і на дослідному кукурудзяному суслі з додаванням ЗКЕ, дає позитивні
результати.
Кількість дріжджових клітин на дослідному суслі зростає інтенсивніше та
досягає 372-380 млн клітин у 1 см3 при аерації за 3-м та 4-м варіантом.
Тривалість процесу при цьому становить 12 годин, що на 4-6 годин менше ніж
тривалість вирощування дріжджів у виробничих умовах. Одержані результати
свічать про те, що за рахунок аерування кукурудзяного сусла збагаченого ЗКЕ
під час культивування виробничих дріжджів можна збільшити кількість
дріжджових клітин на 26- 34% порівняно з контрольним варіантом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ И СХОДИМОСТИ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
МГУ им.Н.П. Огарева,
Россия, г. Саранск, Б. Хмельницкого 39, 430005
Guseva E.D., Kovalenko O.Y.,Ivanov D.A.
RESEARCH AND CONVERGENCE REPRODUCIBILITY OF
EXPERIMENTS AT MEASUNING PARAMETERS OFLIGHTING DEVICES
Ogarev Mordovia State University,
Russia, Saransk, B. Khmelnitsky 39, 430005

Аннотация. В работе рассматриваются методы измерений параметров
светотехнических устройств, проводится проверка сходимости и
воспроизводимости экспериментов по применению методов измерения
спектральных характеристик светотехнических устройств, произведенных в
испытательной лаборатории и целесообразность проведения подобного рода
экспериментов. Сравнение результатов двух экспериментов
является
необходимой процедура в научных исследованиях. Такое сравнение
выполняется, например, с целью коррекции данных, для оценки и правильности
методов измерения.
Ключевые слова: светодиодная лампа, эксперимент, световой поток,
испытание, воспроизводимость, сходимость.
Abstract. The paper discusses methods of measuring the parameters of lighting
devices being tested repeatability and reproducibility of experiments on the use of
methods for measuring spectral characteristics of lighting devices produced in one,
and in a variety of testing laboratories (centers), and the usefulness of this kind of
experiments. Comparing the results of two experiments is a necessary procedure in
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scientific research. Such a comparison is performed, for example, in order to correct
the data for evaluation and measurement methods correctly.
Keywords: LED lamp , experiment, light output , test the reproducibility of
convergence .
Вступление.
С целью увеличения светового потока в люминесцентных источниках
света был проведен ряд экспериментов с лампами типа FL 36W/765 с
различным процентным соотношением люминофоров белой и дневной
цветности. Была выявлена закономерность незначительного увеличения
светового потока. На этом основании были проведены лабораторные
исследования по составлению композиции из двух компонентов, а именно
светодиодных ламп (LB – 24, 2700 К и 4000 К).
На основании полученных данных, возникла необходимость в
исследовании воспроизводимости и сходимости каждого из этих
экспериментов, для оценки качества измерительных операций. Эти показатели
характеризуют точность испытаний и наиболее распространены при оценке
качества испытаний [1].
Обзор литературы.
Смешение цветностей ламп в целях увеличения световых потоков было
рассмотрено в работе Гусевой Е.Д., Солдатовой М.Ю., Коваленко О.Ю.
Методы увеличения светового потока люминесцентных источников света в
условиях учебной лаборатории. Сборник научных трудовSWorld.- Выпуск 2.
Том 9.-Одесса: Куприенко СВ, 2014 – 89с.
Однако, проверка на сходимость и воспроизводимость данных
экспериментов не была проведена.
Входные данные и методы.
Актуальность изучения методов измерения спектральных характеристик
светотехнических устройств постоянно возрастает. Это вызвано прежде всего
развитием рыночных отношений. В этих условиях резко возросли требования к
качеству продукции. Исследование воспроизводимости экспериментов по
применению
методов
измерения
спектральных
характеристик
светотехнических
устройств
непосредственно
актуально.
Сравнение
результатов двух экспериментов – необходимая процедура в научных
исследованиях. Такое сравнение выполняется, например, с целью коррекции
данных,
для оценки
и правильности
методов измерения.
Область
использования чрезвычайно обширна, эффективно работают в лабораторных,
полупромышленных и промышленных условиях и позволяет
отыскать
оптимальные условия.
Одним из способов решения данной проблемы является исследование
влияния внутрилабораторных дисперсий на результаты экспериментов,
связанных с повышением энегроэффективности светотехнических
устройств путем
смешение двух цветностей в разном процентном
соотношении, проведение экспериментов, произведение оценки светового
потока первичных и повторных экспериментов, анализ результатов и
соответствующие выводы.
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Результаты. Обсуждение и анализ.
В ходе проведенных нескольких серий экспериментов с различным
процентным соотношением цветностей, а именно: 5% «тепло-белой цветности»
+ 95% «белой цветности» были получены следующие результаты ( табл. 2-3).
Таблица 2

Результаты испытаний 5% (ТБ) + 95% (Б) (1)
ЦКП «Светотехническая метрология» Дата и время испытаний:
5/22/2015 11:17:12
Световой поток, лм
115,4 lm
Общий индекс цветопередачи, Ra
62.95
Координаты цветности
x
0.4467
y
0.4138
Результаты испытаний при 5% (ТБ) + 95% (Б) (2)

Таблица 3

ЦКП «Светотехническая метрология» Дата и время испытаний:
1/07/2015 13:17:12
Световой поток, лм
117,0 lm
Общий индекс цветопередачи, Ra
65.91
Координаты цветности
x
0.4498
y
0.4187
Проведем развернутый анализ лабораторий.
В качестве мер прецизионности используют две величины:
- стандартное отклонение повторяемости σr (1) ;
- стандартное отклонение воспроизводимости σR (2).
σr = σ2W.
(1)
2
Ожидается, что σ W будет иметь различные значения в разных
лабораториях вследствие различий. Необходимо установление общего значения
внутрилабораторной дисперсии для всех лабораторий, использующих данный
метод (2).
,
(2)
2
где σ L включает в себя изменчивость результатов, полученных разными
операторами и на разном оборудовании.
Для единичного уровня неопределенность в стандартном отклонении
повторяемости будет зависеть от количества лабораторий (n) и количества
результатов измерений в каждой лаборатории (P). В отношении стандартного
отклонения воспроизводимости, определяемого по двум стандартным
отклонениям, зависимость является более сложной.
Нужен дополнительный показатель γ, представляющий отношение
стандартных отклонений воспроизводимости и повторяемости (3).
γ = σR/σr.
(3)
Научные труды SWorld

95

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 2. Выпуск 3(40)

Технические науки

γ = 1,00
Систематическая погрешность метода измерений может быть оценена как
разность (4) :
=y – μ,
(4)
где y - общее среднее значение всех результатов измерений, полученных всеми
лабораториями на одном из уровней эксперимента; μ- принятое опорное
значение измеряемой характеристики.
= 30,33.
Заключение и выводы.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
измерительная система лаборатории ЦКП «Светотехническая метрология»
считается приемлемой, с систематической погрешностью метода измерений =
30,33 и оценка находиться в пределах от истинного значения систематической
погрешности метода измерений с вероятностью 0,95 [3].
Это говорит о целесообразности дальнейшего исследования влияния
смешения цветностей на увеличение светового потока светодиодных
источников света и включении подобных экспериментов в научно –
исследовательскую деятельность кафедры «Метрологии, стандартизации и
сертификации».
Литература:
1. Гусева Е.Д., Солдатова М.Ю., Коваленко О.Ю. Методы увеличения
светового потока люминесцентных источников света в условиях учебной
лаборатории. Сборник научных трудовSWorld.- Выпуск 2. Том 9.-Одесса:
Куприенко СВ, 2014 – 89с.
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