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Введение. Во всем мире проводятся работы по созданию мобильных 

телемедицинских комплексов, целью которых является мониторинг 

биофизических параметров состояния пациента, необходимых для ранней 

диагностики различных заболеваний по данным тоно- и пульсометрии, УЗИ, 

реовазографии, пульсоксиметрии, электрокардиографии, экспрессанализов и т.д., 

выполненных на удаленных от стационаров мест. Это позволяет улучшить и 

ускорить работу бригад скорой помощи (экстренной медицины и медицины 

катастроф), бригадам выездных диагностических рейдов, военно-полевым 

медикам и медикам дальних экспедиций собирать, систематизировать и 

анализировать данные обследований, и прогнозировать результаты с целью 

улучшения диагностики, лечения различных заболеваний и контроля действий 

лекарственных препаратов, состояния организмов здоровых, а также обеспечить 

подготовку почвы для новых научных исследований в медицине, фармакологии и 

электронике [1]. 

Цель исследований. Исследование возможности дистанционно передачи 
достоверных данных тоно- и пульсметрии, снятых с помощью электронного 

тонометра. 

Основная часть. На смену ртутному манометру Рива-Роччи и тонометру 

Н.С. Короткова, созданному в 1905 г., в наше время пришли электронные 

тонометры, в которых сохранены принципы уравнения давления воздуха в 

манжете с давлением артериальной крови в плечевой артерии обследуемого с 

последующей фиксацией данных АД и частоты пульса на дисплее. 

Это позволяет более углубленно заниматься диагностикой и лечением 

больных и улучшения самоконтроля, так как уже необязательно иметь 

медицинское образование, чтобы правильно измерять давление и пульс. 

Преимущества работы электронных тонометров: компактность, автономность, 

точность, скорость получения данных и возможность передачи данных 

специалистам и на носители информации. Электронные тонометры становятся 

доступными для всех пациентов, будучи снабженными системами дистанционной 

передачи данных, системой голосового сообщения данных, и сохранения данных в 

памяти самого аппарата с фиксацией даты и времени [2]. 

mailto:oxsana_17@mail.ru
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Результаты экспериментов. В 

лаборатории биомедицинской электроники 

НТУ ХПИ нами было произведено 

исследование возможности дистанционно 

передачи достоверных данных тоно- и 

пульсметрии, снятых с помощью электронного 

тонометра.  

Исследования проводились на 

экспериментальном стенде с использованием 

универсальной платформы Arduino Mega2560 

с GSM- модулем и платы обработки 

биомедицинских данных e-Health фирмы 

Cooking Hacks (Рис. 1). 

Экспериментальный стенд состоял из 

трех плат: модуля контроллера Arduino Mega2560, модуля сопряжения e-Health и 

модуля GSM-адаптера. 

Все три платы имеют унифицированные разъёмы с одинаковым 

интерфейсом, что дает возможность легкого монтажа и совместной работы. 

Модуль e-Health представляет собой плату сопряжения датчиков биомедицинских 

сигналов с платформой Arduino, к числу которых относится также и датчик пульса 

и SPO2 (пульсоксиметрия). [3] 

Результаты измерений, переданные 

на удаленный компьютер врача-

консультанта, отображаются в виде 

графика Рис. 2, что позволяет ему иметь 

достоверную биометрическую 

информацию о состоянии пациента в 

реальном времени и оперативно принимать 

необходимые медицинские решения, 

позволяющие оказывать 

телеконсультативные медицинские услуги. 

Выводы: Данное исследование показало возможность дистанционного 

мониторинга состояния пациента с гипертоническими заболеваниями, контроля 

основных биометрических параметров с достаточной достоверностью, что 

позволяет осуществлять качественное телемедицинское консультирование 

пациента. 

 
Список литературы: 
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Рис.1. Экспериментальный стенд 

телемедицинского тонометра 

 

Рис.2. Результати измерений 

https://medtehnika.ua/kak-vybrat-tonometr
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Для транспортирования сыпучих материалов в химической, строительной, 

пищевой и перерабатывающей промышленностях, а также в сельском хозяйстве, 

широко применяются спирально-винтовые транспортеры (СВТ). Идея такой 

транспортировки принадлежит Г. Плюсту и Ф. Аренсу, получившими в 1928 г. 

патент на указанный вид винтового конвейера. 

Применение регулируемого привода СВТ вызвало целый ряд трудностей, 

что подтверждают экспериментальные исследования. При скоростях спирали 

20-30 % от номинальной в ЭП возникает автоколебательный режим работы. 

Этот эффект связан с тем, что механическая характеристика СВТ нелинейная. 

Она имеет участок с отрицательной жесткостью, который показан на рис.1. 

При этом использование стандартных настроек регуляторов не позволяет 

решить задачу подавления автоколебательного режима. 

 

 
 

Рис. 1 – Механическая характеристика нелинейной нагрузки СВТ 

(сплошная) и ее линеаризация (пунктирная) 
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Проф. Клепиковым В.Б. установлено, что условием возникновения 

автоколебаний является динамическая неустойчивость системы на падающем 

участке механической характеристики нагрузки. В данном случае объект 

регулирования описывается передаточной функцией, относящейся к группе 

неминимально-фазовых, имеющих правые нули и полюсы. Более того, если 

жесткость падающего участка нелинейной характеристики нагрузки по какой-

либо причине, зачастую носящей случайный характер, приобретает величину, 

большую жесткости механической характеристики электропривода, он 

становится статически неустойчив. 

В настоящее время наиболее распространенными в электроприводах по-

стоянного и переменного тока являются системы подчиненного регулирования 

(СПР), в которых при минимальном числе обратных связей успешно реализуется 

требуемая динамика и возможность ограничения управляемых координат 

недопустимых значениях. 

Нелинейная нагрузка ЭП проявляет себя по-разному в зависимости от 

режима работы СВТ и зависит от физико-механических свойств 

транспортируемого материала, с учетом специфики работы дозатора сыпучих 

ингредиентов на базе СВТ, а также его конструкции. 

Актуальным является дальнейший поиск простых методов и средств борьбы 

с автоколебательными режимами особенно для электроприводов тех машин и 

механизмов, работа которых на падающем участке механической характеристики 

нагрузки является нормальным рабочим режимом, а механическая часть ЭП 

представляется двухмассовой системой с упругой связью.   

Исходя из сказанного, целью данной магистерской работы является не 

только разработка трех конкурирующих систем электроприводов для СВТ: ТП-

Д, ТПН-АД и ПЧ-АД, но и анализ динамических характеристик ЭП с точки 

зрения качества переходных процессов, быстродействия, перерегулирования, 

допустимого изменения параметров механической части ЭП. 

В данной работе рассмотрен синтез методом полиномиальных уравнений 

систем регулирования скорости ЭП постоянного и переменного тока с 

упрощенной структурой. 

В работе проведено моделирование переходных процессов разработанных 

структур и проведен сравнительный анализ полученных динамических 

характеристик. 

 
       Список литератури: 
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Неухильно знижується частка систем приводу з двигунами постійного 

струму, і збільшується частка систем приводу з двигунами змінного струму. Це 

пов'язано з низькою надійністю механічного колектора і більш високою 

вартістю колекторних двигунів постійного струму в порівнянні з двигунами 

змінного струму. Проблема використання вентильних двигунів до недавнього 

часу полягала в тому, що технічно дуже складно виконати датчик, що володіє 

малою інерційністю, що дозволяє вчасно проводити перемикання інвертора при 

швидкому обертанні ротора. 

Сьогодні подібні датчики розроблені, і в своїй роботі вони використовують 

фотоелектричний ефект, або ефект Хола. Надійність цих датчиків забезпечує 

вентильним двигунам оптимальні енергетичні показники в роботі. 

Серед інших достоїнств приводу з вентильним безколекторним двигуном 

можна відзначити дуже високу надійність в роботі, яку можна порівняти з 

надійністю асинхронних приводів з короткозамкненим ротором. 

Мета роботи полягає у аналізі існуючих систем керування 

безколекторними двигунами і подальшій розробці пристрою керування 

безколекторним двигуном з датчиками положення. При розробці планується 

написати алгоритм і програму керування безколекторним двигуном з 

датчиками положення для мікроконтролера. Розрахувати собівартість приладу 

та розглянути негативні фактори стосовно його виробництва.  
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According to the World Health Organization (WHO) about 100 million people 

are need of dynamic monitoring of diagnostic indicators. Due to this the leaders of 

medical manufactures are equip their devices wireless and radio modules, such as 

wireless spirometers. The level of financial and technical support of medicine in low- 

and middle-income countries, including Ukraine, is very low. However, detection of 

diseases, dynamic monitoring of patients leads to the correct formulation of diagnosis 

and treatment promotes productive. [1] 

The aim of the work is verification low cost radio module NRF24L01 to use in 

spirometers as wireless module according to IEEE basic standards: IEEE 802.15 – IEEE 

Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Overview, Architecture and IEEE 

802.15g – IEEE Standard for Local and metropolitan area networks–Part 15.4: Low-Rate 

Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs) Amendment 3: Physical Layer (PHY) 

Specifications for Low-Data-Rate, Wireless, Smart Metering Utility Networks. [2] 

This radio module is a highly integrated with ultra-low-power transceiver with a 

frequency of 2,4 GHz and the transmission rate with microcontroller reaches up to 

2Mbit/s. The supply voltage range is from 1.9V to 3.6V, low cost and high speed SPI 

interface with the controller allows using it in medical technology. 

There are next advantages of this module low cost, accuracy, reliability, energy 

efficiency, energy security. Figure 1 shows this radio module. 

 
Fig. 1 – NRF24L01 

 

For the testing the radio module NRF24L01 was created working model. 

This working model included two microcontrollers STM32F411RE and two 

radio modules NRF24L01 and it simulates the transfer data from spirometer via 

wireless. 

mailto:batachenko9443@gmail.com
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The following parameters was changed during the test:  

• The data size transferred (8 kBit, 16 kBit, 32 kBit); 

• Transmission and receive signal power (0 dBm, -6 dBm, -12dBm, -18dBm); 

• Data transfer speed (250 kBit / s, 1 Mbit / s, 2 Mbit / s); 

• Distance. 

As results were obtained distance, which passed 100% of the information. The 

results are shows in Figure 2. 

 
   a       b 

 

       c 

Figure 2 – Results of tests: a – 8 Byte; b – 16 byte; c – 32 byte 

 

The analysis of test results showed that radio module NRF24L01 meets to the 

standards of IEEE 802.15 – IEEE Standard for Local and Metropolitan Area 

Networks: Overview and Architecture and IEEE 802.15g – IEEE Standard for Local 

and metropolitan area networks--Part 15.4: Low-Rate Wireless Personal Area 

Networks (LR-WPANs) Amendment 3: Physical Layer (PHY) Specifications for 

Low-Data-Rate, Wireless, Smart Metering Utility and can be used in portable 

spirometers as module of transmission data by wireless communication and can be 

used in screening diagnostic system for chronic obstructive pulmonary disease. 
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Вступ. Зміна кожного технічного рішення конструкції, розрахункових 

параметрів повинна базуватися на можливостях виробництва, бути доступною 
для втілення інновацій у електромашинобудівній галузі. Нові можливості при 
проектуванні сучасних електричних машин - це використання нових марок 
електротехнічних сталей, ізоляційних матеріалів, нових технологій та 
експлуатаційних можливостей. Сучасні удосконалення асинхронних двигунів 
(АД) не носять принципового характеру і стосуються в основному підвищення 
надійності агрегату. На відміну від загальнопромислових двигунів, де вихід з 
ладу призводе лише до позаплановій зупинки верстата або механізму, відмови 
АД в авіації впливають на безпеку польоту повітряного судна, від надійності їх 
роботи залежить життя людей. АД застосовується у всіх видах обладнання 
літальних агрегатів (злітно-посадкова механізми, паливні та гідравлічні насоси, 
агрегати запуску та управління авіадвигунів, агрегати в системі управління 
польотом, втулки, панелі і заслінки, вентилятори і нагнітачі...). Збільшення 
частоти обертання дозволяє зменшувати габарити і масу двигунів, але при 
цьому зменшується ресурс, який в основному лімітується підшипниками. Всі 
авіаційні ЕД характеризуються великими частотами обертання (до 8-12 тисяч 
об/хв.) з метою зниження маси. Відповідальні електропривідні агрегати можуть 
мати по дві одиниці, працюють на загальне навантаження через підсумовує 
диференціальну передачу. Кожен з моторів підключається до редуктора 
електромагнітною муфтою зчеплення-гальмування. Для запобігання поломки 
редуктора при досягненні механічного упору електромотори з'єднуються з 
редуктором через саморегулюючі фрикційні муфти. Переміщення вала або 
штока обмежується кінцевими вимикачами або датчиками зворотного зв'язку. 
Так, електромеханізм МКС-3ПТВ, що використовується для приводу 
стабілізатора літаків Іл-62, Іл-76, Ту-154, складається з двох трифазних АД 
АДП-1000 (номінальна напруга 115 В, частота 400 Гц, потужність 1 кВт) та з 
вбудованих електромагнітних муфти зчеплення-гальмування, редуктора і 
кінцевих вимикачів. Живляться двигуни через коробки захисту двигунів, які 
включають муфту тільки при приході на двигун всіх трьох фаз і забезпечують 
затримку її включення 0,5 с, щоб двигун навантажувався, вже набравши обертів 
на неробочому ходу і минувши зону перекидання характеристики, рис. 1.  

Авіаційні АД живляться напругою від бортової системи 
електропостачання. 
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При підвищенні частоти струму прямо 
пропорційно збільшуються індуктивні опори і 
залишаються незмінними активні опори. При 
виконанні магнітопроводів АД, що працюють на 
частоті 50 Гц, прямо пропорційно частоті збільшують 
номінальну потужність і обернено пропорційно до 
частоти зменшують число витків обмотки. Це 
призводить до того, що активні і індуктивні опори 
зменшуються обернено пропорційно квадрату 
кількості витків, але співвідношення між активними і 
індуктивними опорами залишається колишнім, але 
зменшеним в порівнянні зі значенням при частоті 
50 Гц в 8 разів.  Рис. 1 – Загальний вигляд 

електропроводу літального 
агрегату 

Збільшення індуктивних опорів призводить до того, що при однаковій 
конструкції магнітопроводу загальнопромислового і авіаційного АД механічна 
характеристика останнього різко знижується і значення кратності моментів не 
відповідають технічним вимогам, що пред'являються до авіаційним АД. 

При проектуванні авіаційних АД треба збільшити магнітний потік та 
зовнішні діаметри статора і ротора при відповідному зменшенні довжини 
пакета магнітопроводу. Це дозволяє збільшити висоту паза ротора і домогтися 
збільшення активного і зменшення індуктивного опорів ротора в пусковому 
режимі за рахунок витіснення струму і демпфірування магнітного потоку 
розсіювання відповідно. Слід використовувати таку конфігурацію пазів, що 
просиліть скін-ефект і демпфірування магнітного потоку розсіювання, 
застосовувати подвійну білячу клітину ротора, зменшувати переріз 
короткозамикаючого кільця. 

Висновки. У АД, що працюють на частоті 400 Гц: 
1) лінійне навантаження і щільність струму в обмотці статора зросло, але 

магнітна індукція залишилася без зміни і навіть трохи зменшилася; 
2) габаритні розміри авіаційного АД зменшилися більш, ніж в 2 рази, а 

маса активних матеріалів і загальна маса зменшилися більш, ніж в 8 разів; 
3) перевантажувальна здатність, кратність пускового моменту, загальні 

втрати і ККД залишилися без змін, кратність пускового струму зменшилася; 
4) теплове навантаження зросла приблизно в 3 рази, проте підвищення 

температури залишилося практично без зміни, тому що при збільшенні частоти 
обертання покращилися умови охолодження. 
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Вальцешлифовальные станки используют для шлифовки и перешлифовки 

валков прокатных станов. Валки имеют диаметр до 2,4 м и длину до 6 м. 

Особенности валков в том что они имеют выпуклую или вогнутую форму, для 

обеспечения равномерной толщины прокатываемого материала. В связи с этим 

используют ручные, полуавтоматические и автоматические приборы для 

контроля формы, потому что требования к точности достаточно высоки. 

Измерительная скоба валка обеспечивает контроль геометрических 

параметров рабочей поверхности валка. 

Целью разработки измерительной скобы является повышение качества и 

производительности обработки валков. 

 

 
 

Рис. 1 – Скоба измерительная 

 

Скоба измерительная изображенная на рис.1 состоит из головки 

измерительной и ножек измерительных правой 3 и левой 4. В состав головки 

mailto:777gava777@gmail.com
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измерительной входят кассета измерительная правая 1, кассета измерительная 

левая 2. 

В состав измерительной кассеты входит подвижная каретка, шаговый 

двигатель, шариковые рельсовые направляющие, инкрементный линейный 

фотоэлектрический преобразователь перемещения и блоки конечников  

которые контролируют граничные положения каретки. Кассета измерительная 

правая 1 и кассета измерительная левая 2, отличаются друг от друга сборкой и 

направлением главного движения. 

К каждой каретке крепится ножка измерительная в состав которой входит 

инкрементный линейный фотоэлектрический преобразователь перемещений со 

штоком 10 мм, который обеспечивает контроль перемещения каждой 

ножки. Ножка измерительная правая 3 и ножка измерительная левая 4 

идентичны, только отличаются друг от друга зеркальной конструкцией 

корпуса. 

Управление комплексом и обработка результатов измерения осуществляет 

система управления на базе промышленного персонального компьютера. 

Все инкрементные линейные фотоэлектрические преобразователи скобы 

соединены с системой управления. Для измерения диаметра валка суммируют 

значения линейных фотоэлектрических преобразователей, которые находятся в 

составе измерительной кассете 1 и 2.  

Описанная скоба является автоматическим измерительным прибором, 

позволяющим измерять форму и диаметр валка до обработки, в процессе 

обработки и после обработки и выдавать в систему ЧПУ станка по шине 

Profibus всю информацию о текущем   размере и форме  валка  в поперечном  

сечении. 

Тем самым мы получаем возможности измерительной скобы 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Контролируемые параметры рабочей поверхности валка 

Контролируемый параметр Пределы 

измерений, 

мм 

Точность 

измерения, 

мм 

Повторяемость 

результатов, 

мм 

1. Диаметр бочки 2000…2400 ±0,01 ±0,003 

2. Отклонение профиля 

поперечного сечения 

2000…2400 ±0,005 ±0,003 

3. Биение бочки относительно 

базовых шеек 

2000…2400 ±0,005 ±0,003 
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Неможливо уявити сучасний світ без постійного використання двигунів у 

промисловості, транспорті та побуті. Тому потрібен постійний видобуток 

природних енергоносіїв, що наносить шкоду екосистемі Землі. Цей факт 

стимулює розробку та впровадження екотехнологій. 

Швидко перейти від викопних енергоресурсів до використання 

регенеративних (відновлюваних) енергетичних джерел досить складно. 

Гібридні приводи дозволяють поєднувати використання викопних 

енергоресурсів та електроенергії від регенеративних енергоджерел. Така 

система та її стабільне і ефективне функціонування можливе лише за наявністю 

високовольтного акумулятора. 

При дослідженні схем гібридного приводу симуляція потребує потужні 

цифрові прилади та займає багато часу. Це також залежить від складності 

моделі високовольтного акумулятора. Існують два основних методи 

моделювання акумулятора. Більш складний спосіб моделювання 

(експоненціальний) та спрощений (лінійний). 

 Мета роботи полягає у аналізі існуючих систем гібридного приводу, 

аналізі існуючих методів моделювання і симуляції гібридних приводів та 

подальшій розробці моделі за допомогою пакету моделювання SIMULINK 

(MATLAB). Планується дослідити функціонування експоненціальної та 

лінійної моделей літій-іонного акумулятора у складі гібридного приводу та 

визначити їх переваги та недоліки.  
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В зв’язку з моральним та фізичним старінням парку досить актуальною 

задачею вітчизняного машинобудування є модернізація рухомого складу 

рудничних контактних електровозів.  

За кордоном основну масу складають електровози з приводом від 

асинхронних двигунів, але в Україні ці електровози мають тягові двигуни 

постійного струму. Було б доцільно провести заміну всього складу на 

електровози з асинхронним приводом. Через брак коштів неможливо провести 

капітальну заміну всього парку електровозів, який налічує декілька тисяч 

машин [1]. 

Найбільш розповсюдженим є рудничний електровоз К14 (К14У, К14М, 

К14Н, 14КР, КТ14, К14А), зовнішній  вид якого показано рис. 1, що 

призначений для транспортування рухомого складу по підземних виробкам 

шахт і копальням.  

 
Рис. 1 – Електровоз типу К14А 

 

Для привода електровоза К14 використовуються два тягових двигуна типа 

ДТН–45/27 виробництва ПАТ «Електромашина» (м. Харків). Це двигун 
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постійного струму послідовного збудження, який в порівнянні з двигунами 

паралельного збудження має ряд переваг: значну перевантажувальну здібність і 

пусковий момент, меншу чутливість до коливань напруги та ін.  

В цей час, через збільшення енергоспоживання та інші причини,  постійно 

проводиться робота по модернізації тягових електродвигунів постійного 

струму. Замовниками було запропоновано підвищити потужність 

електродвигуна ДТН–45/27 на 33% до 60 кВт в режимі роботи S2, без зміни 

габариту, що ускладнює задачу. До того ж двигун ДТН–45/27 вже має високий 

ступінь використання активних матеріалів. 

В роботі [2] нами було проаналізовані шляхи модернізації двигуна 

ДТН-45/27 і для підвищення його потужності двигуна запропоновано 

збільшити довжину осердя ротора на 30мм за рахунок зменшення довжини 

колектора на 30 мм. Такий крок стає можливим, якщо замінити траверсу, яка 

має два бракета по дві щітки на траверсу з чотирма бракетами по одній щітці.  

На даному етапі була поставлена задача перевірка можливості збільшення 

потужності за рахунок збільшення довжини ротора при збережені поперечної 

геометрії активної зони двигуна. У табл. 1, для порівняння, наведено значення 

густини струму в обмотках двигуна до і після підвищення потужності, дані 

розрахунку носять попередній характер, але навіть їх рівень дозволяє зробити 

висновок, що такі густини струму можуть бути реалізовані в обмотках. 

 

Таблиця 1 – Величини густини струму в обмотках 

Режим роботи 

Густина струму в обмотках двигуна, А/мм
2
 

Обмотка 

якоря 

Обмотка  

збудження 

Обмотка 

додаткових 

полюсів 

Тривалий (S1) 2,76 2,51 2,39 

Годинний (S2) 4,56 4,14 3,94 

Годинний (S2),  

потужність 60 кВт 
6,26 5,68 5,41 

 

Попередній електромагнітний розрахунок показав, що задача модернізації 

двигунам ДТН–45/27 шляхом збільшення потужності без зміни габариту 

можлива, але остаточне рішення можливе тільки після виконання теплого 

розрахунку для режиму роботи S2, що і планується в подальшому.. 
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Вступ. У зв’язку з інтенсивним розвитком електроніки і мікропроцесорної 

техніки в якості  пристроїв керування, майже у кожних сучасних  побутових 

приладах та автоматизованих системах керування, широко  застосовуються 

мікроконтролери, які  суттєво покращують  їх техніко-економічні 

характеристики. 

Одним з найбільш поширених електропобутових приладів з застосуванням 

мікроконтролерів є побутові холодильники компресорного типу та сучасні  

моделі з інноваційними інверторними компресорами  [1-5].  

Покращення надійності побутових холодильників потребує дослідження 

роботи їх  елементів в різних режимах. 

Метою даної роботи є розробка структурної схеми автоматизованої 

системи керування дослідженням та випробуванням побутових холодильників.   

 Для автоматизації досліджень та випробувань побутових холодильників 

пропонується структурна схема стенда на базі мікроконтролера КМ 1816ВЕ51, 

яка зображена на рис. 1.  

Дана схема включає: датчики контрольованих параметрів Д1-Д3 ( струм 

живлення двигуна компресора, і температур холодильної та морозильної 

камер); нормуючі підсилювачі П1-П3; комутатор аналогових сигналів типу 

КР590 КИ6; аналого-цифровий перетворювач типу К1113ПВ1; мікроконтролер 

КМ1816ВЕ51, що містить вбудований генератор тактових сигналів, пам’ять 

команд, ОЗП, вбудовані три порти і послідовний канал зв’язку; компаратори 

К1-К3 типу К554 СА3, виходи яких по "або" об’єднані вихідними керуючими 

сигналами мікроконтролера; пристрої узгодження і обміну ПУО1-ПУО3, які 

включають виконавчі пристрої силової установки, які задають режим 

випробування або дослідження.  

До об’єкту дослідження підключені відповідні датчики контрольованих 

параметрів Д1-Д3, які є первинними перетворювачами струму та температури в 

камерах в напругу. Нормуючі підсилювачі П1-П3 погоджують вихідну напругу 

датчиків з необхідним вхідним сигналом АЦП    0 - 10 В. Мікроконтролер, 

відповідно до заданого алгоритму і програми, керує процесом досліджень або 

випробувань. Компаратори К1−К3 та пристрої управління  об’єктом 

дослідження  ПУО1-ПУО3 є паралельним апаратним контуром для захисту від 

аварійних режимів.  
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Продуктивність вибраного мікроконролера є достатньою для виконання 

поставленої задачі. Контрольовані параметри побутового холодильника можна 

змінювати, тим самим розширювати межі використання  стенда.  

Через послідовний інтерфейс RS232C схема з’єднана з ПЕОМ, яка може 

змінювати режими досліджень або випробувань, а також приймати , 

запам’ятовувати відображати і документувати результати досліджень або 

випробувань.   

 

 
 

Рис. 1 – Структурна схема стенда для автоматизації дослідження  та 

випробування холодильників 

 

Висновок. Розроблені структурна схема і алгоритм дозволяють 

автоматизувати керування процесом випробувань і досліджень побутових 

холодильників, суттєво скоротити терміни і витрати на їх проведення, 

підвищити точність отримуваних результатів та проводити їх подальшу 

комп’ютерну обробку і документування. 

 
Список літератури:  

1. Холодильная техника и технология: Учебник под ред. А.В. Руцкого.-М.:ИНФРА-

М,2000.-286 с. 

2.  Основы холодильной техники и холодильной технологии: Мещеряков Ф.Е.-М., 

1975-изд. «Пищевая промышленность», 559 с. 

3. Грищук Ю.С. Мікропроцесорні пристрої: Навчальний посібник. – Харків:НТУ "ХПІ", 

2008. –348 с.;   . 

 

http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017 Ч.2. 20 

УДК 621.3  

 

МУЛЬТИФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ В ІНДУКЦІЙНІЙ КУХОННІЙ 

ПЛИТІ ТА ПОСУДІ, ЩО НАГРІВАЄТЬСЯ  
 

А.К. ЄЛОЄВ
1*

,  М.Г. ПАНТЕЛЯТ
2 

 
1
 магістрант кафедри електричних апаратів, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

2
 доцент кафедри електричних апаратів, к.ф.-м.н., НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

*
email: mauser98kar@gmail.com 

 

Індукційні побутові плити являють собою новий клас сучасної 

електропобутової техніки – кухонні електричні плити, які розігрівають 

металевий посуд вихровими струмами, які створюються електромагнітним 

полем частотою 20-100 кГц. Останнім часом такі плити отримують все більш 

широке використання. Конструкції сучасних індукційних плит різних 

виробників наведені на рис. 1. Представляє значний інтерес дослідження 

мультифізичних (зв’язаних) електромагнітних, теплових і механічних явищ, що 

протікають в індукційних плитах, а також у посуді, що нагрівається, в процесі 

роботи плити. 

Основним вузлом індукційної кухонної плити є індуктор – плоска 

одновиткова або багатовиткова котушка, при протіканні по якій змінного 

струму створюється електромагнітне поле, яке індуктує в свою чергу вихрові 

струми в посуді, що нагрівається. Конструкція індуктора індукційної плити 

представлена на рис. 2.  

 

 

 
 

Рис. 1 – Індукційні кухонні плити 

 

 
Рис. 2 – Індуктор індукційної кухонні плити 
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В роботі [1] запропоновано інженерну методику розрахунку побутових 

індукційних кухонних плит. Наступним етапом у комплексному дослідженні 

цього іновативного класу електропобутової техніки є чисельний аналіз 

зв’язаних (мультифізичних) електромагнітних, теплових і механічних явищ, що 

мають місце в процесі роботи індукційних кухонних плит, з урахуванням їх 

взаємного впливу одне на інше, що дозволить отримати найбільш достовірні 

результати розрахунків. Взаємний зв'язок між зазначеними явищами 

схематично зображено на рис. 3 [2]. 

 

Electromagneto Thermo Mechanics

 
Рис. 3 – Взаємний зв'язок між явищами різної фізичної природи 

 

Пропонується застосувати метод скінчених елементів для комп’ютерного 

аналізу зв’язаних електромагнітних, теплових і механічних процесів у посуді, 

що нагрівається, а також в індукторі та магнітопроводі індукційної кухонної 

плити, враховуючи залежності електрофізичних, теплофізичних і механічних 

властивостей матеріалів від температури, а також нелінійні магнітні 

властивості (основні криві намагніченості) феромагнітних матеріалів. 

Математичне моделювання розподілу зв’язаних полів доцільно розпочати у 

двовимірній постановці (значно більш складна тривимірна постановка та 

відповідне програмне забезпечення можуть бути використані пізніше для 

уточнення отриманих результатів). Запропонована методика розробляється на 

основі методів комп’ютерного моделювання відповідних процесів у 

промислових індукційних нагрівачах [3] з урахуванням конструктивних 

особливостей та режимів роботи індукційних кухонних плит. 
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Вступ. Мультиварка – це багатофункціональний електропобутовий 

прилад, призначений для приготування їжі. Як можна зрозуміти за назвою (лат. 

multi – багато), цей прилад призначений для приготування багатьох страв за 

різними програмами у різний спосіб. Кількість програм для приготування 

різноманітних страв залежить від набору функцій конкретної мультиварки, що 

є одним з найважливіших параметрів для даного типу електропобутових 

приладів. Однією з функцій деяких мультиварок є можливість приготування їжі 

під тиском, наявність або відсутність якої є основою для поділу мультиварок на 

2 основних типа[2]: 

1) мультиварки без функції приготування їжі під тиском, які часто 

називають рисоваркам, від яких цей тип мультиварок і походить. У 

багатьох країнах такі мультиварки продаються саме під цією назвою; 

2) мультиварки з функцією приготування їжі під тиском, або мультиварки-

скороварки. 

Метою даної роботи є розробка структурної схеми мікроконтролерного 

стенда та алгоритму його роботи для автоматизації дослідження мультиварок. 

Структурна схема. Для автоматизації дослідження мультиварок  

розроблена структурна схема на базі мікроконтролера МК51. Восьмирозрядний 

мікроконтролер МК51 застосовується для керування різними технологічними 

процесами у виробництві, випробуваннях і дослідженнях устаткування, в 

пристроях керування транспортом, у службовій, комерційній, торговій і 

побутовій апаратурі, пристроях автоматичного керування вимірювальними 

приладами[1]. 

Скоротити терміни проведення досліджень, підвищити точність 

вимірювань, знизити їх вартість можна, застосувавши розроблену і викладену 

автоматизовану систему керування технологічним процесом досліджень (АСК 

ТПВ) із застосуванням одно кристального мікроконтролера. 

Структурна схема для автоматизованого дослідження мультиварок, яка 

зображена на рис.1, включає наступні елементи: 

 об’єкт досліджень - мультиварка з підтримкою функції приготування їжі 

під тиском; 

 датчики Д1 - Д4 (напруги та, температури дна мультиварки та тиску 

всередині приладу); 

mailto:mauser98kar@gmail.com
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 нормуючі підсилювачі У1 – У4; 

 чотириканальний комутатор аналогових сигналів типу КР590КИ6; 

 аналого-цифровий перетворювач (АЦП) типу К 1113 ПВ1; 

 мікроконтролер, що містить вбудований генератор тактових сигналів, 

пам’ять команд, ОЗП, вбудовані 4 порти і послідовний канал зв’язку; 

 компаратори К1-К4 типу К554 СА3, виходи яких за «АБО» об’єднані з 

вихідними сигналами керуючого мікроконтролера; 

 пристрої узгодження і обміну УСО1-УСО4, які виключать виконавчі 

пристрої силової установки, що задають режим випробувань або 

досліджень. 

 

 
Рис. 1 –  Структурна схема АСК ТПВ мультиварок 

 

Висновок. Розроблена структурна схема, що дозволяє автоматизувати 

керування процесом досліджень мультиварки, скоротити термaіни і витрати на 

їх проведення, підвищити точність отримуваних результатів та проводити їх 

подальшу цифрову обробку і документування. 

 
Список літератури: 
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Вступ. До авіаційних електричних машин (ЕМ) пред'являються більш 
високі вимоги, ніж до загальнопромислових. Основними вимогами є надійність 
і безвідмовність, мінімальні габарити і маса, висока міцність і стійкість, 
незалежність роботи від мінливих зовнішніх факторів, що впливають на їх 
роботу, орієнтація і положення в просторі і т.п., [1]. Тому питання 
вдосконалення методики розрахунку, проектування і розробки нових 
технологій виготовлення ЕМ для літальних апаратів є актуальним і вимагає 
додаткових досліджень. Традиційним технологічним недоліком конструкції 
асинхронних двигунів (АД) малої потужності є низький коефіцієнт 
використання електротехнічної сталі (0,5 - 0,6), внаслідок чого щорічно сотні 
тисяч тонн дефіцитного матеріалу викидається в відходи. Для оптимального 
проектування ЕМ необхідно забезпечити її експлуатаційні характеристики при 
виконанні вимоги можливого виготовлення відповідно до технологічними 
можливостями виробництва. 

Метою роботи стало вирішення питання вибору матеріалу і розробки 
технології виготовлення магнітопроводу статора з залізокобальтових сплавів 
для електродвигунів (ЕД) авіаційних агрегатів, що забезпечить отримання і 
збереження максимально можливих магнітних властивостей магнітопроводу і 
буде оптимальним і економічно доцільним для дрібносерійного виробництва 
ЕМ. Слід відмітити, що однаковим показником для всього електрообладнання 
літаків є те, що робоча частота живлячої напруги дорівнює 400 Гц. Це накладає 
особливі вимоги до вибору матеріалів, технологій виготовлення та 
електромагнітних навантажень. 

Кобальтові сталі знайшли широке застосування в авіаційній і космічній 
промисловості і поступово починають конкурувати з нікелевими, які добре 
зарекомендували себе і давно використовуються в авіаційній промисловості. 
Сплави, що містять кобальт, необхідні там, де досить висока робоча 
температура, в конструкціях авіаційних турбін. Нікелеві сплави при високих 
температурах втрачають свою міцність (при температурах від 1038 °С), тобто 
поступаються кобальтовим. Однак впровадження кобальтових сталей має 
недолік: висока чутливість до механічних впливів (удари, стиснення, механічна 
обробка). Допустима величина питомої тиску на матеріал, яка ще не призводить 
до значного зниження магнітних властивостей, складає приблизно 196-392 кПа, 
[2]. Зазначене обмеження змушує розробляти нові технології виготовлення 
магнітопроводів з кобальтових сталей. Це питання в літературі висвітлено 
недостатньо, тому багато висновків довелося робити самим. 

Тому на базі проведеного аналізу та експериментальних досліджень слід 
визначитись з рекомендаціями щодо вибору матеріалу, технології виготовлення 
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магнітопроводів для осердь двигунів літальних агрегатів. Перспективним 
напрямком в авіаційному електромашинобудуванні є застосування для 
магнітопроводів сталей з високою індукцією насичення, наприклад, 
залізокобальтових сталей 27 КХ і 49К2ФА. В них можна підняти середній 
рівень індукції в магнитопроводах до 2,2 Тл при прийнятному рівні питомих 
втрат, в результаті чого зменшилися габарити і маса ЕМ, [2]. Залізокобальтова 
сталь (до 40% Co і 7% W) відрізняється високою магнітною стійкістю при 
механічних і температурних впливах, піддається куванню та згинанню. 
Рівноцінний магнітопровід з кобальтової сталі в 6 разів легше, ніж з вуглецевої 
або нікелевої. Додавання Co в стали дозволяє їм зберігати магнітні властивості 
при високих температурах і вібраціях, а також збільшує опір до 
розмагнічування. Так, наприклад, сталь, що містить до 60% Co, має велику 
коерцитивної силу (опір розмагнічування) і всього лише на 2-3,5% втрачає 
магнітні властивості при вібраціях. Високе значення індукції є основною 
властивістю для досягнення максимальної магніторушочої сили. Потужність в 
АД і приводах зростає з подвоєнням індукції, тому, згідно отриманих 
характеристик сталей, застосування кобальтових сталей відкриває нові 
можливості для вирішення проблем забезпечення високої щільності енергії, що 
виділяється в магнітопроводі. Магнітні сплави на основі Co застосовують при 
виробництві осердь АД, трансформаторів і т.д. Дослідження впливу частоти на 
розміри і вагу асинхронних двигунів і трансформаторів для літаків показали, 
що оптимальною частотою змінного струму є частота 400 Гц, при якій 
найбільша можлива швидкість обертання електродвигунів складає 24000 об/хв. 
Вага АД для літаків при частоті 400 Гц приблизно на 40% менше ваги ЕД 
постійного струму з 24 В, мають ту ж номінальну потужність і швидкість 
обертання. У зв'язку з цим в останні роки частота 400 Гц була встановлена, як 
найбільш раціональна для літаків з трифазною системою живлення і з 
нейтралью, з'єднаної з корпусом літака. 

Висновки. Застосування залізокобальтових сталей для виготовлення 
магнітопроводів ЕД дозволяє зменшити їх масогабаритні показники. 
Максимально можливі магнітні властивості сталей досягаються завдяки їх 
термомагнітній обробці - відпалу в вакуумі і в магнітному полі. Для збереження 
цих властивостей слід уникати великих зусиль пресування і натягів при 
установці в корпус електродвигуна. Для зменшення втрат, збільшення 
коефіцієнта заповнення стали і зменшення трудомісткості виробництва 
використовують спосіб капілярної склейки пакетів магнітопроводів, що 
підвищує надійність їх ізолювання. 
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Известно, что щиты постоянного тока (ЩПТ) играют важную роль на 

различных предприятиях [1]. Они предназначены для приёма и распределения 

электрической энергии собственных нужд постоянного тока с АКБ. ЩПТ 

обеспечивает бесперебойное питание оперативных цепей управления, релейной 

защиты, автоматики и сигнализации, электромагнитов коммутационных 

аппаратов, аварийного освещения, ответственных механизмов и т. д. В 

аварийных режимах АКБ должны обеспечить работу оборудования в течение 

заданного времени необходимым уровнем напряжением.  

Самым важным является то, что все вышеуказанные области применения 

ЩПТ не могут полноценно и стабильно работать без преобразователя для 

зарядного устройства, который выполняет функцию контроля и коррекции 

напряжения. Преобразователь переменного напряжения  в постоянное имеет 

функцию автоматического переключения питания от сети на батарею и 

встроенную систему зарядки батарей, что позволяет ему выступать в роли 

автономного источника питания переменного напряжения  или источника 

бесперебойного питания (ИБП) [2] [4]. 

Используются различные схемы на базе широтно-импульсных 

преобразователей  и выпрямителей различного типа[3][5].  

Целью данного доклада является выбора схемы, реализующий 

оптимальный алгоритм заряда аккумуляторной батареи исходя из имеющегося 

технического задания.  
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Получение и обработка видеосигналов перестали быть востребованными 

лишь в системах безопасности и робототехнике. Системы машинного зрения, 

как и робототехнические системы, становятся более компактными, потребляют 

меньше энергии, дешевеют, что позволяет применять их в областях 

человеческой деятельности и домашнего хозяйства, которые ранее были для 

них недоступными.  

Простейшие устройства с техническим зрением относятся к классам 

манипулятор «мышь» и автоматический пылесос. Традиционно эти системы 

состоят из камеры, устройства захвата кадров и микроконтроллера для анализа 

изображения и выполнения соответствующих алгоритмов. Использование 

камер Omnivision низкого разрешения позволяет получить и обработать данные 

изображения с использованием микроконтроллеров семейства STM32.  

Целью данной работы является разработка структурной схемы, 

алгоритмов работы и программного обеспечения системы, включающей 

автономный и сетецентрический подходы к использованию данных, связанных 

с полученным изображением.  

В небольших приложениях, таких как движущиеся автономные объекты, 

основная работа по обработке информации о следовании объекта по заданной 

визуальными маркерами траектории производится в автономном режиме, 

поскольку не требует высокого разрешения и частого захвата изображений. В 

ряде случаев, анализу может подвергаться одна из строк полученного 

изображения и лишь при невозможности принятия решения, учитывается 

информация в соседних строках. 

Использование цветных видеокамер позволяет упростить выявление 

помех в полученных данных и их уменьшение путем использования другого 

цветового канала либо их комбинации.  

В случае необходимости распознавания сложных образов, выходящих за 

рамки компетентности автономного вычислителя, изображение должно быть 

передано для обработки вычислителю верхнего уровня.  

Связь автономного объекта с управляющими структурами верхнего 

уровня осуществляется с помощью Wi-Fi модуля ESP8266, нашедшего широкое 

применение в исследовательских проектах Интернета. 
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Забезпечити високу чутливість максимального струмового захисту (МСЗ) 
до струмів Icc far віддалених коротких замикань (КЗ) в мережах з довгими 
лініями електропередачі (ЛЕП) проблематично. Високої чутливості апаратів 
релейного захисту, підключених на початку ЛЕП, до струмів Icc far наприкінці 

лінії заважають значні пускові струми stI  асинхронних електродвигунів (ЕД), 

підключених на початку лінії. Для реалізації віддаленого резервування (ВДР) 
відмов нижче розташованих апаратів захисту повинна бути висока чутливість 
вище розташованого ввідного апарату до струмів Icc far в будь-якому з відвідних 

фідерів. У цьому випадку заважають струми stI  сусідніх фідерів. В обох 

випадках для підвищення чутливості МСЗ до струмів Icc far необхідна вибіркова 

чутливість до струмів stI , яка може бути забезпечена за рахунок ідентифікації 

струмів stI  за величиною коефіцієнта потужності електричного кола cosφ зі 

струмом збурення і блокування захисту при їх виникненні. 
Якщо збурення електричного кола викликано різким збільшенням струму 

(пуск ЕД або КЗ), то для визначення середньоквадратичного значення ΔIph 
симетричної складової струму збурення необхідна відсутність аперіодичної 
складової в кривій струму. Якщо ж розрахунок значення ΔIph здійснювати в 
перший період Т1 зміни струму збурення, то матимуть місце спотворення, 
зумовлені впливом перехідного процесу зміни струму. Ступінь спотворення 
значення ΔIph залежить від характеру перехідного процесу, величини постійної 
часу τ електричного кола. Тому можливо з аналізу величини спотворення 
значення ΔIph, що виникає при розрахунку в період Т1, визначити τ або cosφ 

   cossin . Аналіз ступеня спотворення значення ΔIph окремо в кожній 

фазі не відповідає вимозі однозначності результату розрахунку. Масив 
дискретних значень фазних струмів ij(a,b,c) й розрахованих за ними значень 
ΔIph(a,b,c) буде залежати від кута ψ початку розрахунку. Якщо ступінь 
спотворення величини ΔIph при розрахунку в період T1 після виникнення 
збурення оцінювати за сумою 

 
2

1ph
2

1ph
2

1ph
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2

1ph cТbТaТ
cba

Т IIII   (1) 

квадратів середньоквадратичних значень струмів трьох фаз, то результат 
однозначно визначається тільки величиною τ або cosφ. 
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Така особливість суми (1) дозволяє визначити величину коефіцієнта 
потужності електричного кола cosφ в момент виникнення струму збурення й за 
величиною cosφ забезпечити вибіркову чутливість захисту до струмів Icc far та Ist. 

Сума (1) в перший T1 період після виникнення збурення має вигляд: 
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де Δia, Δib, Δic – миттєві значення струмів збурення в фазах a, b, c, відповідно.  
Вираз для силової функції електричного кола [1]: 

              titititS cba

222
  (3) 

Порівнюючи вирази (2) та (3) можна записати: 

   
1

0,,

2

1ph
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cba
Т dttS

Т
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Характер зміни функції (1) не залежить від ψ. Отже, її інтеграл й ліва 
частина виразу (3) теж не залежать від ψ. А, як випливає з (3), інтеграл (4), а, 
відповідно, й сума (1), залежать від постійної часу τ або cosφ. 

При cosφ = 0,3 інтеграл (4), майже на 20% більший, ніж аналогічний 

інтеграл за другий період Т2, в той час як при 7,0cos   інтеграл (4) приблизно 

на 10% менший, ніж за період Т2. При 5,0cos   інтеграли (4) за періоди Т1 й Т2 

приблизно однакові. Приблизно однаковими виходять й інтеграли (4) за період 

Т2 при різних значеннях cosφ. Тому можна прийняти, що величина 
2phТI , 

розрахована за значеннями 
2jTi  є істинним середньоквадратичним значенням 

ΔIph симетричної складової струму збурення. 

Таким чином, порівняння сум 
cba

ТI
,,

2

1ph  та 
cba

ТI
,,

2

2ph , розрахованих за 

дискретними значеннями фазних струмів першого 
1jTi  та другого 

2jTi  періоду, 

дозволяє ідентифікувати вид струму збурення електричного кола. 
Захисна часострумова характеристика запропонованого МСЗ адаптується в 

залежності від виду струму збурення. При встановленні такого захисту на 
початку довгої ЛЕП, можливо відключати струми КЗ менші за пускові струми 
ЕД, підключених на початку лінії. Забезпечується захист від віддалених КЗ та 
гарантується нормальний пуск ЕД. При використанні такого захисту у ввідному 
вимикачеві, до якого підключено декілька відвідних фідерів, для ввідного 
апарату забезпечується можливість реагувати на невеликі струми КЗ в 
відвідних фідерах, ігноруючи, при цьому, великі пускові струми ЕД в фідерах 
сусідніх з аварійним. Тобто, в разі відмови фідерного апарату функцію захисту 
аварійного фідера від струмів КЗ виконає ввідний апарат. Так забезпечується 
віддалене резервування відмов, що істотно підвищує надійність захисту. 

 

Список літератури: 
1. Середа А.Г. Расширение функциональных возможностей аппаратов релейной защиты 

на основе анализа действующего значения тока / А.Г. Середа // Електромеханічні і 
енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2013. – №3 (23). – С. 75-82. – ISSN 2072-
2052. 



ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017 Ч.2. 30 

УДК 621.317.791 

 

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ В ЖИДКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

 

Е.Р. КОРНЕЕВА
1*

,  Р.С. ТОМАШЕВСКИЙ
 

 
1
 магистрант кафедры «Промышленной и биомедецинской электроники», НТУ «ХПИ», 

Харьков, УКРАИНА 
2
  доцент кафедры «Промышленной и биомедецинской электроники», НТУ «ХПИ», 

Харьков, УКРАИНА 
*
email: kat.korneeva2011@eyandex.ru 

 

В лаборатории биомедицинской электроники кафедры промышленной и 

биомедицинской электроники НТУ «ХПИ» был разработан и реализован 

лабораторный стенд для исследования пьезобиоэффекта. Данная система 

состоит из блока задания давления, измерительной камеры, блока регистрации 

и усиления, блока оцифровки и передачи информации, программного 

обеспечения на ПК [1]. 

Пьезобиоэффект заключается в возникновении потенциалов в 

исследуемом объекте (биологическая клетка, участок ткани) при изменении 

приложенного к нему давления [2]. Для воздействия на биологические ткани 

используются различные факторные влияния: тепловые, химические, 

механические и др [3]. Известные уже более 30 лет эффекты возникновения 

вызванных потенциалов в биологических тканях исследованы только на уровне 

макроструктур и используются для получения некоторых специфических 

эффектов (регенерационная медицина). 

Целью данной работы было исследование влияния факторной нагрузки, а 

именно давления в камере, на электрохимические процессы в жидком образце. 

В качестве опытного образца был выбран 0,9% раствор хлорида натрия, т.к. он 

по своему ионному составу идентичен плазме крови. Для этого была собрана 

следующая измерительная система, приведенная на рисунке 1. 

 

Э

КК ДД

УБ

АЦП ПК

РД

UДД

UЭ  
 

Рис. 1 – Структурная схема для измерения изменений давления 

 

На структурной схеме показано, что на компрессионную камеру (КК) 

осуществляется давление с помощью регулятора давления (РД), который 

реализован с помощью электромагнита и поршня. При этом к компрессионной 
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камере подключен преобразователь давления в электронный сигнал (ДД). 

Внешний вид конструкции представлен на рисунке 2. Сигнал с электродов (Э) 

подается на усилительный блок (УБ). Таким образом, ведется регистрация 

одновременно с двух каналов: электродной системы и преобразовательного 

канала. Эти сигналы оцифровываются с помощью АЦП и передаются в память 

ПК.  

 
Рис. 2 – Внешний вид конструкции для преобразования давления в 

электрический сигнал 

 

С помощью данной установки были проведены серии экспериментальных 

исследований при различных концентрациях физраствора и различном 

давлении. Одна из полученных временных диаграмм, представлена на рисунке 

3. 
 

 
Рис. 3 – Временные диаграммы процессов преобразования 

 

В работе был проведен регрессионный анализ полученных результатов на 

основании, которого будет получена функция преобразования измерительной 

системы. Такая характеристика поможет использовать данную систему для 

построения метрических схем состояний жидких биологических образцов. 
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Ультразвуковые (УЗ) технологии в настоящее время получили большое 

распространение. Например, УЗ колебания применяются в гидроакустике, в 

медицине, для интенсификации различных физико-химических процессов в 

жидкостях и т.д.. 

Основным элементом УЗ оборудования является колебательная система – 

электроакустический преобразователь, включающий в свой состав 

пъезокерамический излучатель, который обеспечивает преобразование энергии 

электрических колебаний в энергию механических колебаний УЗ диапазона. 

Для питания УЗ излучателя (И) применяется электронный генератор с 

фиксированной, либо переменной частотой. Изменение частоты генератора 

производится для поддержания излучателя в режиме механического резонанса 

при изменении параметров окружающей среды, а также для ограничения его 

мощности при переходе в газовую среду. 

Целью данной работы является разработка микропроцессорной системы 

управления и контроля ультразвукового излучателя и проверка возможности ее 

реализации на базе микроконтроллера STM32. 

Общая схема замещения УЗ излучателя и его основные характеристики 

приведены на рис. 1 – рис. 4. Исходя из схемы замещения и частотных 

характеристик УЗ И (рис. 1, рис. 3) видно, что излучатель имеет рабочую 

резонансную частоту, определяемую эквивалентными параметрами резонатора 

(последовательная ветвь на схеме). С учетом собственной емкости 

УЗ излучателя, потребляемый на резонансной частоте ток не будет совпадать 

по фазе с питающим напряжением (рис. 2, рис. 4). Для маломощных 

излучателей, состоящих из одной, двух пъезокерамических шайб, фазным 

сдвигом можно пренебречь, но для мощных систем с использованием более 

восьми шайб его необходимо учитывать. 

При помещении излучателя в различные среды, изменяется сопротивление 

механических потерь, электромеханические (эквивалентные) параметры 

излучателя и, как следствие, его резонансная частота. 
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Рис. 1  общая схема замещения УЗИ 
Рис. 2  векторная диаграмма токов в 

соответствии со схемой замещения 

  
Рис. 3  амлитудно-частотная и фазочастотная 

характеристики УЗИ 

Рис. 4 зависимость потребляемого тока и его 

фазного сдвига от частоты 

 

Поэтому появляется необходимость автоматически регулировать частоту 

электронного генератора, поддерживая излучатель в режиме резонанса. 

Выделим несколько методов регулирования: 

1. Если излучатель имеет малые размеры, то можно пренебречь его 

собственной емкостью и считать, что для настройки в резонанс необходимо 

поддерживать нулевой угол сдвига между током и напряжением. Для 

определения мощности излучателя измеряем мгновенные значения тока и 

напряжения либо их амплитудные значения. 

2. Если сдвиг фаз тока и напряжения в режиме резонанса не нулевой, 

то производся вычисление среднего значение потребляемой мощности (не 

менее чем за за пол периода) и осуществляется изменение частоты генератора 

для поиска ее максимума.  

Для определения мощности излучателя можно использовать несколько 

подходов: 

– измеряются и перемножаются мгновенные значения тока и напряжения. 

– измеряются амплитудные значения тока и напряжения и фазный сдвиг 

между ними. Затем используется формула  . 

Для повышения точности определения временных параметров тока и 

напряжения излучателя, частота которых для технологических установок 

составляет 20-80 кГц, целесообразно использовать внешние компараторы. 

Такое решение позволяет упростить синхронизацию микроконтроллера с 

нулевыми значениями измеряемых процессов.  
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Сегодня происходят существенные изменения в структуре парка средств 

измерений, применяемых в основных отраслях промышленности, радио- и 

электротехническом производстве, медицине, цифровой связи. Аналоговые 

приборы успешно заменяются цифровыми.  

Генераторы прямого синтеза частот имеют ряд преимуществ по сравнению 

с генераторами с системой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)
2
: 

Во-первых, в них практически отсутствуют переходные процессы, 

определяет их высокое быстродействие.  

Во-вторых, архитектура цифровых синтезаторов прямого синтеза частот 

позволяет проще производить их в интегральном исполнении, чем синтезаторы 

с системой автоподстройки.  

В-третьих, это - самые дешевые и технологичные синтезаторы. 

В-четвертых, возможность смены ПО простой заменой карты памяти. 

Цифровой генератор сигналов служит для формирования сигналов с 

заданной пользователем характеристикой. 

Применяются такие генераторы как устройства, задающие разного типа 

сигналы, после чего они либо накладываются на другие, либо принимаются за 

идеальные. Эти сигналы подаются на входы электронных устройств для 

настройки, либо сравниваются с выходными сигналами устройства для 

верификации
1
. 

Генераторы прямого цифрового синтеза из-за их преимуществ являются 

самими перспективными для использования в разных системах. 
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Основним елементом автоматизації сучасних технологічних машин є 

регульований електропривод, в якому інтегровані всі технічні досягнення в 

області електромашинобудування, силової перетворювальної техніки, засобів 

систем управління і обчислювальної техніки. Значне поширення в 

електроприводі промислових механізмів має автоматизований тиристорний 

електропривод, головною ланкою якого виступає тиристорний перетворювач, 

що працює в замкненій системі автоматичного регулювання і від реалізації 

граничних показників якого залежать динамічні і статичні характеристики. 

Перетворювачі є достатньо складним елементом з точки зору їх структури 

і, як наслідок, математичний опис динаміки їх роботи наштовхується на цілу 

низку перепон. В електроприводах нового покоління виявляються специфічні 

особливості керованого перетворювача і явище взаємозв'язку процесів в 

електромагнітній та механічній підсистемах.  Практично реалізувати потенційні 

можливості електродвигунів, силової електроніки, засобів обчислювальної та 

вимірювальної техніки виявилося проблематичним через вплив на динаміку 

приводу властивостей перетворювача і пружних механічних ланок, тому 

питання вибору математичної моделі тиристорного перетворювача є 

актуальними при дослідженні динаміки електромеханічних систем. 

Метою досліджень є створення математичних моделей, що відповідають 

підвищеним вимогам створення адекватного опису процесів в електроприводах 

технологічних машин. Результати сучасних досліджень свідчать, що у зв’язку з 

розширенням області і збільшенням застосування, зростанням вимог до 

електромеханічних систем на основі тиристорних перетворювачів гостро стоїть 

питання глибокого дослідження процесів перетворення енергії. 

Питанням аналізу і синтезу систем регулювання з тиристорними 

перетворювачами (ТП) присвячені дослідження [1, 2, 3], які відрізняються 

різним підходом у визначенні динамічних властивостей тиристорного 

перетворювача як елемента системи автоматичного регулювання.  Математичні 

методи опису ТП припускають застосування лінійної неперервної моделі і 

дискретної моделі. При аналізі характеристик ТП відзначається, що 

безперервна керуюча напруга впливає на випрямляч тільки в дискретні 

моменти управління, в проміжки між якими випрямляч працює незалежно від 

керуючої напруги.  Дискретна лінійна модель справедлива для малих відхилень 

сигналу і дозволяє отримати кількісні оцінки за перехідними характеристиками.  



ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017 Ч.2. 36 

Обмеження полягає в тому, що ця модель не придатна для дослідження систем 

регулювання з великим відхиленням сигналів. 

 Труднощі опису динамічних властивостей випрямляча при великих 

відхиленнях вхідного сигналу полягають в складності отримання узагальнених 

результатів, проблематичності застосування існуючих методів і синтезу 

контурів регулювання. Аналіз процесів в електроприводах з пружними 

зв'язками крім динамічних характеристик тиристорного перетворювача вимагає 

врахування властивостей механічної підсистеми – в тому числі резонансної 

частоти Ω12.  Динамічні властивості з достатньою точністю описуються 

двохмасовою розрахунковою схемою [4], яка представляє еквівалент впливу 

основної (нижчої) гармоніки коливань.  Синтез параметрів систем управління 

тиристорних електроприводів проводиться при обмеженнях на смугу 

пропускання і можливостей демпфірування пружних механічних коливань.  

Демпфірування пружних механічних коливань здійснюється за рахунок 

посилення електромеханічного зв'язку електроприводу так, що можливо при 

певному запасі по напрузі тиристорного перетворювача. 

Таким чином можна заключити, що результати аналізу застосування 

можливих моделей тиристорного електроприводу свідчать про необхідність 

системного підходу. 

Критерієм вибору типу моделі може бути наступний [5]: 

K = tп.п / tпр, 

де tп.п – тривалість перехідного процесу;   

tпр = 1/mf1 – період провідності тиристора;  

m – фазність перетворювача;  

f1 – частота мережі живлення перетворювача. 

К < 5 – імітаційні моделі; 

5 < К < 10 – імпульсні моделі; 

10 < К < 30 – нелінійні неперервні моделі; 

К > 30 –  спрощені неперервні моделі. 

У загальному випадку, дослідник при моделюванні режимів 

електроприводу засобами обчислювальної технік шляхом порівняння і 

спрощення характеристик (фактичних) вихідної  електромеханічної системи 

повинен використовувати адекватну модель тиристорного перетворювача. 
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Метод використання озоно-кисневої суміші в лікувальних цілях отримав 

назву – озонотерапія. Ефективність від проведення процедур за цим методом в 

істотній мірі залежить від дозування впливу, що визначається концентрацією 

озону (КО) в озоно-кисневій суміші (ОКС) і її витратою, як при 

безпосередньому впливі на організм, так і при озонуванні дистильованої води, 

фізіологічного розчину або масла. Озон надає антисептичну дію – знищує 

шкідливі бактерії і мікроорганізми [1]. Також озон здатен взаємодіяти з 

хімічними речовинами, які знаходяться в повітрі, і нейтралізувати їх, шляхом 

розщеплення на складові, які не завдають шкоди організму.  

Одним з найбільш поширених способів отримання озону є синтез озону в 

електричному розряді. Електронні апарати за допомогою яких здійснюється 

генерація озону називають озонаторами, які в свою чергу поділяються на два 

типи в залежності від виду електричного розряду.  

Перший тип озонаторів використовує тихий електричний розряд. Основні 

конструктивні елементи озонатору цього типу є: електроди, джерело високої 

напруги і пристрій для подачі повітря (кисню). Джерело високої напруги (до 

декількох десятків кіловольт) підключається до електродів, між якими 

утворюється електричний розряд. В зазорі між електродами нагнітається 

повітря (або чистий кисень), який під дією тихого електричного розряду 

перетворюється в озон. 

Другий тип озонаторів використовує для генерації озону бар’єрний розряд. 

Принцип роботи апарату даного типу базується на виникненні бар’єрного 

розряду, що генерується між двома матеріалами, які мають різну електричну 

провідність, наприклад, між металом і діелектриком або між двома 

діелектриками. Бар’єрний розряд може бути об’ємним, поверхневим або в 

межах осередків компланарної геометрії. Озонатори цього типу є найбільш 

ефективними і високопродуктивними, порівняно з озонаторами, що 

використовують тихий електричний розряд.  

Для створення бар’єрного розряду використовується висока змінна 

напруга, яка прикладається на електроди розрядної камери. Продуктивність 

озону при цьому регулюється зміною амплітуди напруги і об'ємною швидкістю 
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озоно-кисневої суміші. Так як медичні процедури, які використовують ОКС, 

чітко регламентовані за значенням концентрації озону і об'ємної швидкості, то 

параметри розрядної камери озонатору можуть бути розраховані на етапі 

проектування апарата [2].  

Метою даної роботи є дослідження залежності між параметрами розрядної 

камери (рис.1), електричним розрядом і продуктивністю генерації озону. 

 

 
 

Рис. 1 – Розрядна камера озонатору на бар’єрному розряді 

 

Розрядна камера представляє собою порожнистий металевий електрод 1, у 

середині котрого розташований циліндричний електрод 2, на який нанесений 

ізолятор. Відстань між двома електродами в розрядній камері становить кілька 

міліметрів. Така камера забезпечує можливість отримання в широкому 

діапазоні значень концентрацій озону в ОКС. 

До основних параметрів такої камери слід віднести площу електродів, на 

якій створюється бар’єрний розряд, величина поперечного розрізу, через який 

проходить потік повітря або кисню, тип матеріалу, що використаний в 

конструктивних елементах. На кількість отриманого озону також впливає 

амплітуда прикладеної напруги, форма її зміни. Окрім того є ряд параметрів, 

що опосередковано впливають на концентрацію озону в ОКС, серед таких слід 

особливо відзначити температуру (розрядної камери і кисню), а також хімічний 

склад повітря. 

Встановлено, що якщо розряд в камері стійкий і однорідний то параметри 

бар'єру (матеріал, його якість, геометрія і розміри бар'єру) підібрані правильно, 

а озонатор буде працювати досить довго при постійній концентрації озону або з 

незначним її зменшенням за термін роботи. 
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В переважній більшості комутаційних апаратів для діапазонів низьких та 
середніх напруг застосовуються електромагнітні актуатори з потужними непо-
ляризованими або поляризованими електромагнітами [1]. Комутацію обмоток 
вмикання (І) та вимикання (О) поляризованих електромагнітів здійснюють як 
механічними (рис. 1а), так і напівпровідниковими (рис. 1б) ключами, причому 
роль джерела живлення у таких випадках виконують потужні електролітичні 
конденсатори. При механічній комутації операція вмикання обмотки зазвичай 
відбувається безпроблемно, а при виконанні операції вимикання обмотки, яка 
при цьому «розмагнічується», на контактах допоміжних апаратів (в залежності 
від потужності актуатора у них застосовують декілька послідовних контактів – 
у деяких випадках – до шести) виникає електрична дуга, в якій виділяється 
значна частка енергії, що накопичується в обмотці перед її вимиканням. 
Завдяки дузі струм в обмотці зменшується відносно повільно (час горіння дуги 
сягає 10 мс й більше), не спричиняючи небезпечних перенапруг.  
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Рис. 1. Схеми комутації обмоток механічними (а) та напівпровідниковими (б) ключами 

 
Напівпровідникові комутатори (транзистори, тиристори) діють дуже 

швидко (час комутації – порядку 1 мкс), тому для уповільнення процесу 
«розмагнічування» обмоток з метою недопущення неприпустимих перенапруг, 
обмотки зазвичай шунтують «розмагнічувальними» діодами, які при цьому 
затягують процес розмагнічування. Зменшити час розмагнічування можна за 
рахунок введення послідовно з діодами резисторів, але при цьому збільшується 
напруга на транзисторі в момент його запирання, що змушує застосовувати 
дорожчі транзистори з більшими допустимими напругами. Крім того, завдяки 
шунтуванню діодами, у неробочій обмотці (наприклад, в обмотці О при 
виконанні апаратом операції вмикання, або в обмотці І при виконанні апаратом 
операції вимикання) виникає наведений струм, який збільшує час вмикання або 
взагалі блокує виконання відповідної операції. Для подолання цього недоліку в 
колах розмагнічування замість діодів іноді застосовують тиристори [2], що 
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суттєво ускладнює алгоритм керування ключами, а відтак, зменшує надійність 
комутаційного апарата в цілому. Нам не відома практика застосування в 
реальних апаратах варисторів для розмагнічування обмоток замість діодно-
резисторних шунтів, але таку можливість слід дослідити. Метою даної роботи є 
експериментальне дослідження процесу розмагнічування обмоток за 
допомогою діодно-резисторних шунтів, а також можливості та ефективності 
розмагнічування обмоток за допомогою варисторів. На рис. 2 показана 
конструкція дослідної установки, а на рис. 3 – деякі з осцилограм, отриманих за 
допомогою цифрових дволучових осцилографів Siglent, за умови приблизно 
однакових напруг на транзисторі.  

 

П
р

у
ж

и
н

а 

 

Рис. 2. Дослідна установка  
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Рис. 3. Струми iI, iO в обмотках I та O, напруга uC на 

конденсаторі, напруга uRVD на діодно-резисторному шунті та 
напруга uV на варисторі після відкриття та після запирання 
транзистора при виконанні операції вмикання в схемах з 
розмагнічуванням обмоток діодно-резисторними (а, б) та 

варисторними (в, г) шунтами 

З осцилограм видно, процес розмагнічування обмотки за допомогою діодно-

резистивного шунта перевищує 10 мс, у той час як розмагнічування за допомогою 

варисторного шунта становить менш ніж 2,5 мс. Застосування варисторних 

шунтів долає ще один вказаний вище недолік діодно-резистивних шунтів, 

пов’язаний з виникненням наведеного струму в неробочій обмотці (при виконанні 

апаратом операції вмикання в обмотці вимикання виникає наведений струм, який 

протидіє виконанню операції вмикання)  та збільшенням часу виконання 

відповідної операції. При розмагнічуванні за допомогою варистора, він обирається 

так, щоб його номінальне значення напруги стабілізації UV було на 15% … 20% 

меншим ніж напруга джерела живлення US. Обмотки І та О повинні мати 

приблизно однакову кількість витків й відрізнятися за площею поперечного 

перетину обмоткового проводу, тому, наведена у неробочій обмотці ЕРС при від-

пиранні певного транзистора, завжди буде меншою за напругу стабілізації UV 

варистора, струм у цій обмотці не виникне й час виконання операції не збільшиться.  
 

Список літератури: 1. Клименко, Б. В. Електричні апарати. Загальний курс. Видання 
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На цей час в більшості країн розроблені державні програми з 

енергозбереження, в провідних країнах та країнах ЄС ці програми затверджені 

на рівні стандартів, які досить строго виконуються. 

Як відомо, основну частину електроприводів складають асинхронні 

електропривода загальнопромислового призначення, тому завдання підвищення 

енергоефективності цих приводів є актуальним [1]. Підвищення 

енергоефективності асинхронного електропривода проводиться у двох 

напрямках – покращення енергоефективності системи управління і окремо 

самого електродвигуна. Енергоефективність асинхронного двигуна 

визначається рівнем його коефіцієнта корисної дії η. Фактично всі асинхронні 

двигуни, що випускаються підприємствами Україні, мають клас 

енергоефективності IE1. І значить такі двигуни не можуть продаватися на 

ринках країн ЄС.  

В роботі [2] авторами виконувалася оптимізація асинхронного двигуна 

(АД) загального призначення в пакеті програм ANSYS/MAXWELL, але при 

цьому було дотримано умову збереження габаритних розмірів двигуна. Ця 

умова не дозволила добитися значного покращення ККД. Автори наукових 

досліджень вже довели, що неможливо помітно підвищити ККД не збільшивши 

його габарити, тому впродовж роботі [2] ми поставили завдання підвищення 

ККД, тобто енергоефективності АД загальнопромислового призначення до 

класу IE2. 

Об’єктом дослідження є АД з короткозамкненим ротором типу АИР80В4 

на такі номінальні дані: потужність 1,5 кВт; лінійна напруга 380 В; синхронна 

частота обертання 1500 об/хв. Як і в роботі [2] спочатку було виконано 

моделювання АД в модулі RMxprt, який входить до пакету програм 

ANSYS/MAXWELL, відповідно методиці наведеній у [3]. В результаті 

моделювання розрахункове значення ККД двигуна склало 79,15 %, це значення 

ККД приймемо у якості базового. 

В різних дослідницьких роботах вибиралися відмінні параметри 

варіювання, в цій роботі були обрані: довжина осердя статора, діаметр розточки 

статора, висота спинки статора та ротора (висота осі обертання залишалася не 

змінною). Було обрано діапазони варіювання змінних, які показано на рис. 1. 

Оцінка впливу обраних змінних виконувалася в модулі Optimetrics тієї ж 

програми. В якості критерію оптимізації було прийнято максимум ККД.  
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Рис. 1 – Діапазони варіювання обраних параметрів АД 

 

З набору методів оптимізації, які представлені у програмі, було обрано 

генетичний алгоритм оптимізації, процес вибору показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Вибір алгоритму та критерію оптимальності 

 

По результатам розрахунків встановлено, що при довжини осердя статора 

120 мм, діаметрі розточки статора 80 мм, висоті спинки статора 8,1 мм та висоті 

спинки ротора 9,2 мм (діаметр голого проводу обмотки статора склав 0,95 мм) 

досягнуто максимальне значення ККД 83,1 %. Відповідно до IEC 60034–30 АД 

для класу енергоефективності IE2 повинен мати ККД не менше ніж 82,8 %. 

Тобто нам вдалося досягнути поставленої мети і підвищити ККД АД до класу 

енергоефективності IE2, відповідно до положень стандарту він може 

продаватися в країнах ЄС при умові комплектації його частотно-регульованим 

приводом. Незважаючи на те, що мету дослідження було досягнуто не можливо 

розглядати енергоефективність АД тільки по величині ККД, окремо від 

коефіцієнта потужності. Тому в подальшому планується проведення 

дослідження з використанням в якості критерію оптимальності двох вказаних 

факторів. 
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По мнению мировых экспертов в автомобилестроении происходит 
массовый переход от двигателей внутреннего сгорания к электроприводу. 
Основными причинами этого являются ограниченность мирового запаса нефти 
и природного газа, низкий КПД двигателей внутреннего сгорания и влияние 
выхлопных газов на экологическую обстановку. 7 июля 2015 г. В НТУ «ХПИ» 
прошла презентация первого в Украине электромобиля с суперконденсаторной 
батареей, созданного на кафедре «Автоматизированные электромеханические 
системы» коллективом преподавателей, аспирантов и студентов. 

Использование  электропривода с суперконденсаторной батареей (СКБ) 
позволяет использовать режим рекуперативного торможения электропривода, 
при котором происходит возврат кинетической энергии, запасенной 
электромобилем, источнику электрической энергии (СКБ) с возможностью 
дальнейшего использования. Таким образом, использование рекуперативных 
режимов при остановках и при спусках увеличивает дальность пробега 
электромобиля на одном заряде, что является весьма важным показателем для 
современного электромобиля. Аккумуляторные батареи, способные принять 
мощность в рекуперативных режимах, слишком дорогие для широкого 
использования, к тому же, возвращение энергии в аккумуляторы при частых 
торможениях электромобиля в условиях городского цикла движения вызывает 
их ускоренный износ и старение. В связи с вышесказанным целесообразно 
использование комбинированных источников питания на базе аккумуляторов и                  
супер-конденсаторной батареи в качестве буферного накопителя в 
рекуперативных режимах. По своим электрическим параметрам                  
супер-конденсаторы занимают промежуточное положение между 
электролитическими конденсаторами большой емкости и аккумуляторами, но 
по принципу действия отличаются как от тех, так и других. По сравнению с 
аккумуляторами, СКБ имеют ряд важных преимуществ: ресурс более 10 лет, 
большое количество циклов заряда-разряда (до 1000000), меньшая по 
сравнению с АКБ зависимость характеристик от температур.   

Целью работы является исследование энергоэффективности 
электропривода электромобиля с свинцово-кислотными аккумуляторами и 
супер-конденсаторной батареей и программным переключением скоростей. 

Упрощенная схема электропривода электромобиля представлена на рис. 1. 
Схема работает по принципу системы широтно-импульсный 

преобразователь-двигатель (ШИП-Д), основной особенностью и отличием 
схемы является способ сохранения энергии при торможении. В режимах 
рекуперативного торможения работа преобразователя осуществляется по 
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принципу повышающего импульсного регулятора напряжения, в котором в 
качестве накопителя электромагнитной энергии используется индуктивность 
якорной цепи двигателя, а нагрузкой выступает супер-конденсаторная батарея 
(СКБ). 

 
Рис. 1 – Силовая схема ЭП электромобиля 

 

В качестве приводного двигателя М используется машина постоянного 
тока с постоянными магнитами, аккумуляторная батарея АБ включает в себя 
шесть свинцово-кислотных аккумуляторов включенных последовательно, 
супер-конденсаторная батарея СКБ предназначена для накопления 
электрической энергии в рекуперативных режимах, система управления СУ 
обеспечивает коммутацию транзисторами Т1 и Т2, а также включает в себя 
контур управления током. 

Двигательный режим осуществляется коммутацией транзистора Т1, когда 
он закрыт, в результате превышения напряжения СКБ над ЭДС якоря ток в 
якоре растет и индуктивность якорной цепи накапливает энергию, после 
замыкания транзистора Т1, ток продолжает протекать в том же направлении 
через якорь и диод Д2. Благодаря высокой частоте коммутации ШИП, 
нарастание и спад тока за период коммутации Т1 незначительны, что не 
вызывает резких изменений момента на валу двигателя.  

Для перехода в рекуперативный режим осуществляется коммутация 
транзистора Т2, транзистор Т1 при этом закрыт. Когда транзистор Т2 открыт, 
ток двигателя меняет свое направление с двигательного на генераторный под 
действием ЭДС якоря, создавая тормозной момент. Когда транзистор Т2 
закрыт, ток продолжает течь через диод Д1 и СКБ, тем самым заряжает её. При 
этом запасенная кинетическая энергия уменьшается и переходит в 
электрическую энергию СКБ. Управление моментом электродвигателя путем 
коммутации транзисторов Т1 и Т2 осуществляется системой управления. Диод 
Д3 обеспечивает защиту АКБ от больших токов заряда во время 
рекуперативного торможения. 
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В настоящее время происходит интенсивное внедрение силовой 

полупроводниковой техники в устройствах передачи электроэнергии в 

высоковольтных частотно-регулируемых электроприводах.  

Одним из вопросов, касаемо области применения, является рациональное 

построение полупроводниковых преобразователей для среднего и высокого   

уровня напряжений. 

Лидеры рынка электротехнического оборудования для этих целей 

используют автономные инверторы напряжения с ШИМ-регулированием и 

последовательным включением полностью управляемых ключей. В качестве 

ключей используют транзисторы IGBT, двухоперационные тиристоры IGCT с 

электрическим управлением. Преобразователь с передачей энергии  на 

обратном ходу можно назвать одной из самых популярных топологий 

импульсных источников питания. Источник питания понадобится для запитки 

драйверов силовых ключей, питания центрального процессора, различных ОУ, 

а также датчиков тока и напряжения и других вспомогательных элементов 

цепи. Уникальность такого источника питания заключается в том, что он будет 

иметь возможность работы не только с конкретным преобразователем, к 

которому, обычно, разрабатывается отдельный источник, но с множеством 

преобразователей, находящихся в пределах определенных заранее 

характеристик, вне зависимости от преобразователя. Другими словами, можно 

откинуть возможность использования источников, прилагаемых к конкретному 

преобразователю и заменить разработанным, универсальным. 

Преимуществами такого источника питания должны быть хорошая 

эффективность и простота реализации, совместно с малыми габаритами, 

минимальной стоимостью (наилучший претендент в low cost сегменте) и 

соответствующим уровнем надежности. 
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 В крупных городах метрополитен, как правило, является основным 

транспортным средством, осуществляющие более 50% перевозок [1]. Для его 

усовершенствования и уменьшения затрат энергии было промоделировано пять 

систем электроснабжения метрополитена: 1)Традиционная, 2)С рекуперацией 

энергии в сеть , 3)С стационарным накопителем энергии (НЭ), 4)С бортовым 

НЭ, 5)Бесконтактная с бортовым НЭ. В результате были получены 

экспериментальные данные с использование Matlab модели. Данные были 

сравнены  с раннее полученными данными в других работах[2][3][4]. При 

сравнении было установлено что полученные результаты подтверждаю 

результаты в раннее опубликованных работах[2][3][4].  При моделировании,  

осуществляя переход от традиционной системы электроснабжения  к другим 

системам электроснабжения увеличивался КПД, сокращалась энергия 

потребляемая из сети и уменьшались суммарные потери. Исходя из результатов 

видно что для улучшения системы нужен НЭ. 

 Целью настоящей статьи является подбор и сравнение элементов которые 

будут использоваться в качестве накопителя энергии. Так же в работе будут 

рассмотрены преобразователи для заряда НЭ. 
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Вступ. Трифазні асинхронні двигуни (ТАД) у зв’язку з простотою 

конструкції, надійністю та можливістю роботи з живленням як від промислової 

трифазної мережі, так і від побутової однофазної (при підключенні з 

використанням конденсаторів) є основним засобом електроприводу. 

Проектування такого двигуна за однією з методик – Копилова І.П. [1] або 

Гольдберга О.Д. [2] – є курсовою або дипломною роботою для студентів 

електромашинобудівних спеціальностей у більшості технічних ВНЗ [3]. Ці 

методики у багатьох своїх рекомендаціях різняться між собою, а подекуди 

мають і очевидні помилки, тому актуальним є порівняльний аналіз цих методик 

проектування шляхом чисельного розрахунку магнітного поля та 

електромагнітних, силових i енергетичних параметрів спроектованих машин. 

На основі проведеного аналізу можна створити єдину методику проектування 

ТАД, яка об’єднає у собі переваги як методики Копилова, так і методики 

Гольдберга, а також буде позбавлена недоліків. 

Мета роботи – провести порівняльний аналіз методик проектування ТАД 

Гольдберга О.Д. та Копилова І.П. шляхом проектування двигуна за однаковим 

технічним завданням з подальшою перевіркою отриманих параметрів 

спроектованих машин проведенням чисельно-польового розрахунку їх 

електромагнітних та інших параметрів за програмою FEMM [4, 5].   

Об'єкт дослідження – методики проектування ТАД Гольдберга О.Д. та 

Копилова І.П. Дослідження проводилось шляхом створення двох різних 

проектів двигуна за цими методиками, але з однаковим технічним завданням: 

спроектувати ТАД номінальною потужністю РN = 15 кВт, розрахований на 

тривалий режим роботи – S1. Заданими є ще кількість фаз обмотки статора 

ms = 3, кількість пар полюсів p = 1, схема з'єднання фазних обмоток статора – 

зірка, частота мережі fs = 50 Гц, номінальна лінійна напруга UN = 380 В. 

Однаковими задані також вимоги до конструктивного та кліматичного 

виконання ТАД. 

Матеріали дослідження. В результаті було розроблено два проекти ТАД, 

які показали значні відмінності між собою. Поперечний переріз активної 

частини двигуна, спроектованого за методикою Копилова, зображено на рис. 1, 

а двигуна, спроектованого за методикою Гольдберга – на рис.2. Як видно з 

рисунків, висота провідників ротора у проектах значно відрізняється. Це 

обумовлено тим, що у методиці Гольдберга не враховується такий факт, як 

замикання силових ліній магнітного поля через вал у двополюсних машинах, 
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що є помилковим. Крім цього, значно відрізняються повітряні проміжки (в 1,6 

разу), і, як наслідок, намагнічувальний струм, а також розраховані кратності 

пускового та максимального моментів. Хоча висота провідника ротора у 

проекті за методикою Копилова в 1,6 разу більше, ніж за методикою 

Гольдберга, кратність пускового моменту у першому випадку дорівнює 0,8, а в 

другому – 1,3. Такі результати суперечать теорії [6], як і те, що за методикою 

Гольдберга кратність максимального моменту дорівнює 3,8. 
 

       
Рис. 1 – Поперечний переріз активної 

частини двигуна, спроектованого за 

методикою Копилова 

Рис. 2 – Поперечний переріз активної 

частини двигуна, спроектованого за 

методикою Гольдберга 
 

Висновки. Явну перевагу при виборі основних розмірів машини та 

проектуванні статора показала методика Гольдберга, а при проектуванні ротора 

та розрахунку робочих та пускових характеристик – методика Копилова. На 

інших етапах вони є практично однаковими, але конструкція ТАД, отримана за 

першою методикою, дала на основі чисельно-польових розрахунків корисну 

потужність двигуна, яка відрізняється від заданої на 5,3%, за другою – на 22%. 

Тобто методика Гольдберга у підсумку виявилася значно більш адекватною.  
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Вступ. Розвиток нових конструктивних виконань синхронних машин із 

постійними магнітами, які відрізняються від класичних синхронних машин 
простотою конструкції, надійністю та легкістю управління, є сучасною та 
перспективною ланкою енергетичної сфери. Високі показники питомого 
моменту у електричних машинах із поперечним магнітним полем (ЕМПП)  
дають можливість успішно використовувати такі машини у якості 
безредукторних високомоментних приводів. А надійність конструкції – в якості 
генераторів у перспективній та економічно вигідній вітроенергетичній сфері[1]. 

Мета роботи. Опис існуючих конструктивних виконань електричних 
машин із поперечним магнітним полем, та надання цілісної оцінки можливості 
їх використання у вітроенергетичній сфері, та у якості двигунів. 

Процес дослідження. Дослідження конструктивних виконань  
проводилися літературним оглядом існуючих типів ЕМПП, в яких 
підкреслюється простота їх конструкції та надійність у експлуатації. Загальна 
особливість конструкції таких електричних машин полягає у П-подібних 

(кігтєподібних) сегментах 
статора, рівновіддалено 
розташованих від обмотки 
статора. У свою чергу 
обмотка статора представляє 
собою тороїдальну котушку, 
що проходить скрізь 
кігтєподібні сегменти статора 
(рис. 1) [1].  

Ротор ЕМПП 
виконується із 
магнітопровідної сталі із 

постійними магнітами на його поверхні та може бути виконаний із внутрішнім, 
зовнішнім чи дисковим конструктивним виконанням із одним чи двома 
статорами. Принцип дії такої машини базується на взаємному відштовхуванні 
та тяжіння постійних магнітів до кігтєподібних полюсів статора та взаємодії їх 
полів, наведених обмоткою статора (режим двигуна). Під час генераторного 
режиму роботи постійні магніти наводять електрорушійну силу (ЕДС) у 
обмотці статора, яка змінюється по синусоїдальному закону, завдяки 
різнонаправленій полярності магнітів на роторі, які почергово змінюються 
відносно полюсів статора під час обертання (рис. 2). У теперішній час 

 
 

Рис. 1 – До питання принципу дії ЕМПП 

https://vk.com/write?email=Vadimkharkiv13@gmail.com
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Рис. 3 – Зростання загальної потужність 

вітрогенераторів у світі 

проводяться експериментальні та 
теоретичні дослідження використання 
таких електричних машин у якості 
генераторів у вітроенергетиці. 

У теперішній час проводяться 
експериментальні та теоретичні 
дослідження використання таких 
електричних машин у якості генераторів у 
вітроенергетиці. Режим роботи двигуна для 
цих електричних машин також являється 
перспективною ланкою їх використання 
через їх достатньо великий питомий 
момент до 9 Н∙м/кг [2]. 

У роботі робиться акцент на той факт, 
що вітроенергетика зараз розвивається 
досить високими темпами (рис. 3), тому 
необхідно шукати більш економічніші та 
прості по конструкції електричні машини, 

які б відповідали усім вимогам, що пред'являються зараз до редукторних або 
безредукторних генераторів, як класичного, так і альтернативного виконання 
[3]. Тому ЕМПП в недалекому майбутньому може претендувати на цю роль та, 
навіть, повністю замінити класичні синхронні машини подвійного живлення із 

розподіленою обмоткою на 
статорі. У Німеччині такі 
вітрогенератори на базі ЕМПП 
вже використовуються на 
потужність до 20 кВт, а більш 
потужніші експериментальні 
зразки та на сьогоднішній день ще 
досліджуються. Компанією «KEM 
Konstruktion» на сьогоднішній 
день збудовано прототип ЕМПП 
генератор великої потужності – 
1МВт, який зараз досліджується, 
після проведення випробувань 
планується виготовлення  3 та  6 
Мвт потужності для використання 

на вітроелектростанціях [4]. Висновки. Використання ЕМПП у сфері 
вітроенергетики або у якості керованих високомоментних двигунів має 
актуальний характер та дає великі перспективи завдяки простоті їх конструкції. 

 

Список літератури: 
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sustainable development – road transportation and power generation / Д. Свечкаренко, А. Косік, J. 
Soulard, C. Sadarangai // PEDS 2007, 1108-1114, 2007. 2. Weh, H., Transversalflußmaschine. In: 
Schröder, D., Elektrische Antriebe – Grundlagen, Springer, 2007. 3. Deok-je Bang. Design of 
Transverse Flux Permanent Magnet Machines for Large Direct-Drive Wind Turbines, 2010. 
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Рис. 2 – До питання конструкції 

ЕМПП 
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Стрімкий розвиток електроніки в ХХІ столітті привів до того, що ціни на 

напівпровідникові елементи і мікроконтролери значно знизилися, що суттєво 

сприяє широкому застосуванню мікроконтролерів в системах керування 

електропобутовою технікою. Крім того, застосування мікроконтролерів має ряд 

інших переваг і дозволяє автоматизувати керування  електропобутовою 

технікою та її випробуванням і дослідженням. 

Одним з електропобутових приладів з мікроконтролерним керуванням, що 

широко використовуються в побуті є кондиціонер. Сам мікроконтролер, без 

використання датчиків, в кондиціонері виконує лише роль таймеру, який в 

залежності від заданого користувачем режиму задає тривалість  охолодження 

або обігріву повітря. В даному випадку, якщо користувач помилився і ввів не 

вірні параметри, то він може не отримати бажаного результату. 

Цього недоліку позбавлений кондиціонер з використанням 

мікроконтролера в поєднанні з датчиками. Тому для перевірки правильності 

виконання закладеної в мікроконтролер програми при різних режимах роботи і 

вхідних даних, що поступають з датчиків, доцільно застосувати 

мікроконтролерний стенд. Він дозволяє в автоматичному режимі проводити 

збір даних з подальшим збереженням, обробкою та дослідженням їх на 

персональному комп’ютері . 

Метою даної роботи є розробка структурної схеми мікроконтролерного 

стенда та алгоритму його роботи для автоматизації дослідження кондиціонерів. 

Для автоматизації керування дослідженнями кондиціонерів  розроблена 

структурна схема на базі мікроконтролера КМ1816ВЕ51. Восьмирозрядний 

високопродуктивний однокристальний мікроконтролер КМ1816ВЕ51 

виконаний за високоякісною n-МОП технологією є програмно сумісним з 

іншими мікроконтролерами сімейства MCS-51 [1-4]. 

Через послідовний інтерфейс RS232С схема з’єднана з ПЕОМ, яка може 

змінювати режими випробувань або досліджень, а також приймати, 

запам’ятовувати, відображати і документувати результати досліджень. 

До об’єкту дослідження підключені відповідні датчики контрольованих 

параметрів Д1-Д8, які є первинними перетворювачами струму та напруги на 

компресорі, напруги на електродвигунах вентиляторів зовнішнього та 

внутрішнього блоків, температури зовнішнього і внутрішнього середовища, 

температури на виході з кондиціонера, частоти обертання вентиляторів в 
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напругу. Нормуючі підсилювачі погоджують вихідну напругу датчиків з 

необхідним вхідним сигналом АЦП 0 - 10 В і забезпечують низький вихідний 

опір. 

Комутатор аналогових сигналів перемикає один з входів на вихід залежно 

від керуючого коду, що поступив від мікроконтролера. Аналоговий сигнал з 

виходу комутатора поступає на АЦП який забезпечує перетворення його в 

цифровий код. Таке перетворення реалізовано найбільш швидкодіючим 

апаратним засобом на основі ВІС АЦП, що підключається до порту МК  

Для проведення дослідження з необхідною точністю на початку програми 

константі TIME привласнюється значення інтервалу часу, через який 

опитуються датчики і елементи кондиціонера для підтримання оптимального 

мікроклімату. Введення константи на початку програми необхідно для того, 

щоб при зміні часу опитування у програміста не виникало складності у зміні 

тексту програми. Далі обнуляємо чотири порти мікроконтролера і перевіряємо 

чи ввімкнений кондиціонер. Подальше виконання програми відбуватиметься 

тільки тоді, коли на відповідний розряд порту мікроконтролера буде подано 

сигнал логічної "1". 

При включенні кондиціонера мікроконтролер посилає сигнал керування на 

аналоговий комутатор. Згідно одержаному сигналу комутатор з’єднує  датчик 

ввімкнення компресора (Д5) з виводом відповідного порту мікроконтролера. 

Далі на АЦП подається сигнал запуску, після зчитування і перетворення 

сигналу датчика, АЦП посилає сигнал готовності на мікроконтролер. Данні 

прийняті з датчика видаються зовнішньому пристрою через універсальний 

асинхронний приймач-передавач (УАПП) персональному комп’ютеру для 

подальшого зберігання та обробки.  

Після цього програма аналогічно тому, як знімались дані з датчика частоти 

обертання вентилятора, зчитує дані з датчиків температури, вологості. Далі 

мікроконтролер перевіряє ввімкнен чи вимкнений кондиціонер. Якщо 

кондиціонер ввімкнений, то програмно запускається таймер на час, який 

вказаний в константі TIME.  

Вихід з циклу і завершення роботи програми відбувається при відключенні 

кондиціонера. 

Розроблений стенд і алгоритм роботи програми автоматизованого 

дослідження кондиціонерів, дозволяють суттєво скоротити терміни і витрати на 

проведення їх випробувань і досліджень та підвищити точність отримуваних 

результатів. 
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Вступ. Сучасні інформаційні технології склали об'єктивні передумови 

подальшого розвитку діагностичної медичної техніки, зокрема дистанційного 

скринінгу стану пацієнта, що має хронічні хвороби та потребує постійного 

медичного нагляду. 

Ціль роботи. Проведена робота була спрямована на дослідження 

ефективності побудови приладу для дистанційного контролю стану пацієнта, 

хворого на цукровий діабет з використанням модулів загального призначення з 

мікропроцесорним керуванням. 

Загальна частина. Телемедицина — це сучасний напрямок в медичній 

практиці, що базується на найширшому спектрі сучасних комп'ютерно-

телекомунікаційних технологій, здебільшого простих й доступних будь-якому 

користувачеві. Сучасна телемедицина включає до себе різноманітні процедури, 

які спрямовані на вирішення різних клініко-організаційних завдань, в тому 

числі і дистанційного скринінгу стану пацієнтів. 

Цукровий діабет - це хвороба, що супроводжує порушення обміну 

речовин, при якому не відбувається нормального засвоєння клітинами 

організму цукру (глюкози) з крові. Суть цього зводиться до одного, 

найважливішого - у людини хронічно підвищується цукор в крові. Глюкоза є 

основним джерелом енергії, універсальним паливом для наших клітин, і яка 

згораючи забезпечує нормальну функцію мозку, печінки, серця і м’язів, 

особливо при додаткових навантаженнях. А для того щоб цукор потрапив в 

клітини, потрібен інсулін. Інсулін - це білковий гормон, що виробляється 

підшлунковою залозою, саме він доставляє глюкозу в клітку для задоволення її 

потреб. Якщо немає інсуліну, то цукор в клітку потрапити не може,  хоча його 

багато в крові. Абсолютний брак інсуліну буває при 1 типі ЦД. При 2 типі ЦД 

інсулін є, його може бути більше, ніж потрібно, але він не працює, клітини його 

не сприймають. Тому людям хворіючим цим захворюванням дуже важливо 

контролювати рівень цукру в крові. [2] 

Експериментальні дослідження. Для контролю було використано 

комплект для біометричного медичного використання на базі платформи 

Arduino з датчиком e-Health Sensor Platform Complete Kit V2.0. Макет приладу 

був зібраний в ЛБМЕ кафедрі промислової і біомедичної електроніки НТУ ХПІ 

на основі мікроконтролера ATmega 328. Модуль Arduino може отримувати 

інформацію про навколишнє середовище за допомогою різних датчиків, в 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:2stas69@ukr.net
mailto:3kolesniknet@ukr.net
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нашому випадку це глюкометр. Глюкометр - це медичний прилад для 

визначення приблизної концентрації глюкози в крові. [1] 

Нами був проведений експеримент 

з визначення приблизної концентрації 

глюкози в крові з подальшою передачею 

отриманої інформації на віддалений 

комп’ютер домашнього лікаря.  

Невелику краплю крові, отриману 

проколюванням шкіри ланцетом, 

поміщають на одноразову тест-смужку, з 

якої лічильник зчитує і використовує 

для розрахунку рівня глюкози в крові 

(Рис. 1). 

 

Лічильник потім відображає рівень в мг/дл. 

Незважаючи на широко різні інтервали між прийомами 

їжі або випадкового споживання їжі з суттєвим 

навантаженням вуглеводів, людини рівень глюкози в 

крові, як правило, залишаються в межах норми. Проте, 

незабаром після їжі, рівень глюкози в крові може 

підвищуватися, в недіабетіков, тимчасово до 7,8 ммоль/л 

(140 мг/дл) або трохи більше. [3]  

Отримані результати (Рис. 2) були відображені на 

віддаленому комп’ютері, що дало можливість лікарю – 

консультанту надати необхідну консультативну 

допомогу без особистої присутності безпосередньо в 

місці розташуванні пацієнта. 

Висновки. Наш експеримент довів, що результати виміру, що 

відображаються на екрані глюкометра, можуть з достатньою точністю 

передавались через модуль GSM-контролеру на віддалений комп’ютер. Це дало 

змогу дистанційно контролювати даний параметр та визначати необхідне 

лікування. 
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Рис.1 – Макетній стенд 

телемедичного глюкометра 

 
Рис.2 – Результати 

вимірів 
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Современный центр обработки данных (ЦОД) – это сложная техническая 

система, основной подсистемой, которой является система охлаждения, 

обеспечивающая выполнение жестких требований к влажности и температуре. 

Система охлаждения предназначена для поддержания заданной температуры 

для корректной работы серверов. Система состоит из двух основных частей: 

гидромодуля, предназначенного для обеспечения охлаждения жидкости, 

которая далее по трубам доставляется к фанкойлам, и самих фанкойлов, 

устройств, установленных в серверных помещениях, предназначенных для их 

охлаждения. Так же неотъемлемой частью системы охлаждения ЦОДа является 

электропривод (ЭП). Он присутствует в виде частотно управляемых приводов 

насосов в гидромодуле, ЭП вентиляторов чиллеров и  ЭП трёхходовых кранов.  

К проблемам проектирования системы охлаждения относятся её 

энергосбережение и эффективность охлаждения. Для уменьшения  потребления 

энергии могут использоваться различные стратегии управления системой 

охлаждения, поэтому разработка динамической модели, является актуальной 

задачей. При изменении конфигурации трубопровода, которая зачастую 

требуется при модернизации ЦОД, наблюдается неравномерность 

распределения нагрузки между чиллерами. Для поисков решений этой 

проблемы необходимо разработать математическую модель системы в целом, а 

так же изучить особенность данных систем. Для решения поставленной задачи 

была составлена функциональная схема автоматизации объекта, позволяющая 

получить представление о существующей системе, и выявить возможные 

источники возникновения нежелательных режимов работы. Была поставлена 

задача разработки информационной модели системы охлаждения - базы знаний 

в виде семантической сети, дающей полное представление о применяемых 

технических решениях. Фанкойл является важной составляющей системы 

охлаждения, поэтому  разработке его математической модели было уделено 

особое внимание. В ходе исследований была проведена линеаризация 

разработанной нелинейной математической модели фанкойла в рабочей точке и 

синтезирован регулятор, обеспечивающий устойчивый переходный процесс с 

перерегулированием не более 15%. 
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Большинство современных программных ЭКГ систем используют  те или иные 

алгоритмы сжатия данных, что необходимо для организации эффективного хранения и 

передачи больших объемов данных через GSM/GPRS, Internet и другие каналы связи, 

используемые телемедицинскими комплексами (ТМК). Некоторые методы сжатия даже 

включены в стандарты обмена ЭКГ данными. 

Основные методы сжатия биометрических сигналов, используемые в 

телемедицине, по используемым принципам преобразования сигналов, можно 

разделить на три категории: 

1) Прямые методы во временной области. Это ранние методы сжатия медико-

биологических сигналов, которые включали такие, как AZTEC [1], CORTES [2] и FAN-

алгоритмы. Однако они были не достаточно эффективными из-за своей 

квазиоптимальности и чувствительны к частоте дискретизации, уровню квантования и 

высокочастотных помех. 

2) Методы параметрического извлечения. К ним относятся методы 

прогнозирования и векторного квантования (VQ) [3]. Однако, критическими зонами для 

таких методов являются области с низкой амплитудой что может привести к потере 

данных, имеющих важное клиническое значение. Например, провалы в Q и S областях 

и зона PQ. 

3) Методы, основанные на различных типах преобразований. Данные методы 

преобразуют исходный сигнал в частотные компоненты. Исходный сигнал разделяется 

на блоки данных и затем сохраняется в частотной области в виде вектора.  

Представленные три категории относятся к методам сжатия с потерями, для 

которых восстановление сигнала после сжатия происходит с некоторой ошибкой 

относительно исходного сигнала. Основное требование, предъявляемое к сжатию с 

потерями - это достижение максимального коэффициента сжатия (CR) при величине 

потерь, обеспечивающей качество восстановленного сигнала, приемлемое для его 

дальнейшего анализа, а также процент среднеквадратичного отклонения (PRD), 

величина которого рассчитывается по формуле (1) и не должна превышать 5%.  
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(

(1) 

 

где x(n) - исходный сигнал, x’(n) - восстановленный сигнал, L - длина блока 

выборок. 

Лучшими из прямых методов по критериям минимума ошибки восстановления и 

наибольшей степени сжатия являются алгоритмы, основанные на использовании QRS-

комплексов [4]. В настоящее время алгоритмы выделения QRS-комплексов по 

используемому подходу можно разделить на 4 основных группы: А) алгоритмы анализа 

ЭКГ во временной области; Б) алгоритмы, основанные на частотно-временных, в том 

числе и нелинейных, преобразованиях сигнала ЭКГ; В) алгоритмы на основе 

применения нейросетевых моделей; Г) комбинированные алгоритмы. 

 Алгоритмы А используют принципы, основанные на применении к входному 

сигналу процедуры линейной фильтрации, некоторого нелинейного преобразования с 

процедурой интегрирования сигнала в скользящем окне. Эффективность методов этой 

группы составляет 96-98% корректно определяемых QRS-комплексов из общего числа 

присутствующих в ЭКГ. 

 Алгоритмы Б основаны на применении преобразований Фурье, Карунена-Лоева 

и дискретного вейвлет-преобразование [5]. Методики этой группы характеризуются 

относительно высокой производительностью достаточно низкой чувствительностью к 

шумам, превышающей 99%. 

 Алгоритмы В используют нейросетевые методы обработки данных и обычно 

применяются для анализа морфологии и классификации элементов ЭКГ. Нейросетевые 

модели позволяют значительно более эффективно адаптироваться к нестационарному 

характеру ЭКГ. Чувствительность методик варьируется в широком диапазоне, но в 

целом достигает 99%. 

 Группу Г составляют различные комбинации методов, в частности, В и Б или В и 

А. Особенно выигрышным, оказалось первое сочетание, поскольку подобный подход 

позволяет достичь максимальной на сегодняшний день чувствительности - 99,9%. 

Такие методы обладают высокими CR для ЭКГ-записей большой длительности. К 

недостаткам методов этой группы можно отнести то, что эти методы характеризуются 

большой вычислительной сложностью, что ограничивает их практическое применение. 
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Проблема поддержания уровней напряжения тесно связана со свойством 

высоковольтных воздушных и кабельных линий электропередачи генерировать 

в электрическую сеть реактивную мощность (РМ). Она осложняется 

недостаточным объемом, либо отсутствием, средств компенсации РМ, 

неравномерным распределением потоков РМ между сетями различного класса 

напряжений и т.п., что приводит к чрезмерному повышению уровней 

напряжения. Следствием работы с высокими уровнями напряжения являются 

ускоренный износ и повышенная аварийность электрооборудования. Для 

решения этой проблемы принимаются специальные меры, которые нередко 

приводят к ухудшению показателей устойчивости и экономичности работы 

энергосистем. Для нормализации уровней напряжения персонал ТЭС, 

работающих на 110–500 кВ, вынужден переводить турбогенераторы (ТГ) в 

режимы потребления РМ. Это позволяет несколько снизить уровни 

напряжения, но со временем приводит к ускоренному износу этих ТГ, а, в ряде 

случаев, и к аварийным отключениям из-за разрушения торцевых зон статоров, 

т. к. синхронные ТГ старых серий не рассчитаны на эти режимы. 

Необходимость поддержания номинального уровня напряжения может быть 

вызвана небалансом активной и реактивной мощности, т.к.:  

1) высоковольтные ЛЭП генерируют в электрическую сеть реактивную 

мощность: каждые 100 км линии напряжением 220 кВ самогенерируют 11 Мвар 

реактивной мощности, для линий 330, 500 и 750 кВ эти значения составляют 

30, 90 и 230 Мвар соответственно. А в Украине большая протяженность линий 

электропередач; 

3) в настоящее время нет достаточных средств компенсации реактивной 

мощности линий. Например, для линий 500 кВ компенсация реактивной 

мощности составляет в среднем 45 % при рекомендуемых 80–100%. Для линий 

750 кВ – 75% при рекомендуемых 100–110%. В линиях 220 и 330 кВ 

компенсация отсутствует; 

4) отмечается неравномерное распределение потоков реактивной 

мощности между сетями различного класса напряжений. 

Поэтому уровни напряжения в высоковольтных линиях превышают 

допустимые значения на 10–15%, что приводит к ускоренному износу и 

повышенной аварийности электрооборудования электростанций. Для решения 

этой проблемы принимаются специальные меры, которые нередко приводят к 
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ухудшению показателей устойчивости и экономичности работы энергосистем. 

Так, для нормализации напряжения персонал электростанций, работающих на 

шины 220–500 кВ, вынужден переводить ТГ в режимы потребления РМ. Это 

позволяет несколько снизить уровни напряжения, но со временем приводит не 

только к ускоренному износу ТГ, но и к аварийным отключениям из-за 

разрушения торцевых зон сердечников статоров, так как серийные ТГ не 

рассчитаны на эти режимы. Ситуация усугубляется тем, что у всего ТГ парка 

страны превышен установленный нормативами срок службы. 

Одним из кардинальных способов решения отмеченных проблем является 

применение ТГ нового типа – асинхронизированных турбогенераторов (АСТГ), 

которые обладают более высокими пределами устойчивости и предназначены 

для работы в режимах не только с выдачей, но и с глубоким потреблением 

реактивной мощности, [1,2,3]. Это позволяет значительно расширить диапазон 

регулирования напряжения на шинах станции. Внедрение АСТГ позволяет 

исключить режимы недовозбуждения работающих параллельно с ними ТГ, 

повышая их надежность и долговечность. Этим обстоятельством обусловлена 

прямая техническая и экономическая заинтересованность электростанций в 

использовании АСТГ, подкрепленная возможной экономией топлива от 

уменьшения числа повторных пусков энергоблоков после срабатывания 

противоаварийной автоматики, ввиду большей устойчивости АСТГ. 

Классический АСТГ имеет на роторе две одинаковые обмотки 

возбуждения, расположенные под углом 90 эл. град. Однако опыт создания 

АСТГ различной мощности показал, что по причинам конструктивного 

характера, не всегда удается создать такую структуру. Преимущественно это 

касается невозможности размещения ортогональных обмоток возбуждения на 

роторе без увеличения типовых габаритных размеров ТГ (прежде всего 

диаметра ротора и внешнего диаметра сердечника статора). Габариты могут 

быть ограничены требованиями обеспечения взаимозаменяемости статора 

АСТГ и его синхронного аналога, необходимостью установки АСТГ на тот же 

фундамент, что и заменяемый им синхронный ТГ. Предельные диаметры 

роторов также ограничены допустимыми окружными скоростями, что 

затрудняет создание классических АСТГ больших мощностей (например, 800 

МВт и более). Особенно это относится к конструкциям ТГ с полностью 

воздушным охлаждением, где для уменьшения потерь мощности приходится 

снижать удельные электрические нагрузки машины. 
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Вступ. Спектр використання магнітних сепараторів надзвичайно великий – 
від фільтрування сипучих порошків на виробництві до очищення протеїну і 
ізоляції клітин в наукових лабораторіях. Зокрема, магнітні сепаратори 
використовуються в технологічних процесах на горно–збагачувальних 
підприємствах, скляній та керамічній промисловості, цукрообробних заводах, 
підприємствах харчової промисловості, хімічному виробництві та ін [1]. Тому 
виникає потреба у розробці даних пристроїв із покращеними параметрами. 

Мета роботи – аналіз та оцінка магнітного поля (МП) індуктора 
магнітного сепаратора в режимі неробочого ходу, спроектованого на базі 
асинхронного двигуна за методикою, наближеною до класичної [2]. 

Об'єкт дослідження. Електромагнітна система спроектованого індуктора 
магнітного поля (ІМП) подана на рис.1. Трифазна обмотка статора має 
номінальний струм IsN=950 А, його частота fs=50 Гц. Кількість пар полюсів 
індуктора р=1, діаметр розточки осердя dse=0,35 м, його активна довжина 
la=0,3 м. Обмотка є двошаровою і виконана без укорочення кроку. 

Матеріали дослідження. МП в ІМП розраховувалось в режимі неробочого 
ходу за програмою FEMM [3] аналогічно роботі [4]. У розрахункової моделі 
електромагнітної системи в поперечному перерізі на рис. 1 показано напрямки 
фазних струмів та картину силових 
ліній МП.  

Розподіл радіальної складової 
магнітної індукції (МІ) на 
радіальних лініях Оb та Оd показано 
на рис. 2 пунктирною та суцільною 
лініями відповідно (r – радіус). У 
межах робочої зони ІМП індукція 
досягає значень 0,25 0,3B    Тл, 

що говорить про її стабільність, а це 
є одним із основних критеріїв 
ефективної роботи ІМП. У такому 
полі малорозмірні робочі 
феромагнітні елементи інтенсивно 
рухаються та рівномірно 
розподіляються в робочій зоні, що 
виключає проскок необроблених 

0a b

c

d

e

g

h
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Рис. 1 – Розрахункова модель індуктора 
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частинок речовин при безперервному 
протіканні функціонально заданого 
технологічного процесу. Сплески МІ 
наприкінці її розподілу відповідають 
зубцевим зонам та спинці осердя індуктора. 

На рис. 3 представлено розподіл 
радіальної складової МІ по дузі egh у 
повітряному проміжку по полюсному кроку 

p. Цей розподіл має зубчастий характер 
завдяки відповідній структурі осердя статора.  

На рис. 4 представлений аналогічний 
розподіл на лінії кола, що проходить на 
середньому рівні по висоті зубців статора. 
Сплески МІ відповідають зубцям на межах 
фазних зон обмотки ІМП, далі 
спостерігається її зменшення та зростання по 
краях внаслідок особливості його конструкції.  

Висновки. Під час дослідження 
магнітного сепаратора було проаналізовано 
його МП в режимі неробочого ходу методом 
скінчених елементів за допомогою програми 
FEMM з урахуванням насичення осердя ІМП. 

В результаті дослідження отримано 
картину силових ліній магнітного поля, а 
також розподіл магнітної індукції на ділянках 
магнітного кола індуктора по визначених 
лініях в його поперечного перерізу.  

Графіки розподілу МІ підтвердили 
однорідність МП в перпендикулярній 
площині до осі індуктора, що є однією із 
найважливіших вимог, які пред’являються до 
електромагнітних апаратів із вихровим 
шаром обертового магнітного поля. 
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Рис. 2 – Розподіл МІ на повздовжній  
та поперечній осі індуктора 

 
Рис. 3 – Розподіл МІ по дузі egh 

 
Рис. 4 – Розподіл МІ по дузі 

на середньому рівні зубцево–

пазового шару 
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Вступ. Робота при несиметричному навантаженні призводить до цілого 

ряду додаткових проблем в експлуатації турбогенераторів (ТГ), які мають 

електромагнітну природу і виливаються в їх підвищену термічну і силову 

напруженість, в проблеми вібрації і неякісної трифазної системи 

електропостачання. Але така робота в експлуатації, в принципі, допускається та 

регламентується Міждержавним стандартом ГОСТ 533-2000. Встановлено, що 

фазні струми обмотки статора не повинні перевищувати їх номінального 

значення і в них струми зворотної послідовності обмежені 8 %. 

Адекватне дослідження несиметричних режимів ТГ раніш виконувалося 

експериментально, тому що аналітичні методи пов’язані з дуже серйозними 

спрощеннями розрахункових моделей і стосуються лише локальних частин ТГ. 

З розвитком чисельних методів розрахунку електромагнітних полів та 

рівня комп’ютерів можливості математичного моделювання істотно зросли. 

Тому поперед усього постало питання організації таких розрахунків у повній 

електромагнітній структурі ТГ на усій його активній частині в цілому. 

Мета роботи – представлення принципу організації чисельно-польових 

розрахунків магнітних полів ТГ при несиметрії їх навантаження в межах 

обмежень зазначеного стандарту. Це 

відкриває широкі можливості дослідження 

електромагнітних та силових процесів в ТГ 

при обумовленому навантаженні. 

Об'єктом дослідження для прикладу 

обрано трифазний двохполюсний ТГ 

потужністю 35 МВт, його номінальні 

фазна напруга 6,3 кB і струм 2315 А. 

Поперечний переріз електромагнітної 

системи ТГ дано на рис. 1, а позначення 

відповідають [1]. 

Процес дослідження. Несиметричні 

режими в трифазних ТГ обумовлюються 

різницею фазних струмів через різне 

навантаження фазних обмоток статора. Ці 

режими досліджуються за допомогою 

 

Рис. 1 – Розрахункова модель 

турбогенератора 
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методу симетричних складових [1]. Якщо фазні струми прямої послідовності 

мають діюче значення 1sI , то аналогічне значення струмів зворотної 

послідовності 12 08,0 ss II   відповідно до стандарту. Сформовану вихідну 

несиметричну систему векторів фазних 

струмів AI , BI  і CI  подано на рис. 2 і 

вони складаються зі струмів прямої та 

зворотної послідовностей (індекси 1 і 2), 

не перевищують номіналу і склали 

IA=2170,2 А; IB=2314,7 А; IC=2015,3 А. В м 

розрахунках обертових магнітних полів 

задається їх часовими функціями: 

де  – кутова частота. 

 

Початкові фази струмів (1) Ia, Ib,Ic визначились підсумуванням векторів на 

рис. 2, тому жорстко пов’язані між собою і склали Ia = 9,15°; Ib = -117,56°; 

Ic = -237,88°. Потім до них додано загальну початкову фазу  таким чином, 

щоб результуючу МРС обмотки статора Fs було зсунуто на такій саме кут 

відносно МРС обмотки збудження за умови – при заданих струмах статора (1) 

та номінальному струмі збудження If = 632 А забезпечити номінальну вихідну 

активну потужність ТГ. Чисельними експериментами було виявлено, що 

 = -167,2. Саме при такому формуванні системи усіх струмів обмоток ТГ 

виконувалися розрахунки магнітних полів та електромагнітних і силових 

процесів в ТГ при несиметричному навантаженні. В активній частині ТГ 

магнітне поле при заданих струмах його обмоток розраховувалося в двомірній 

постановці в його поперечному перерізі (рис. 1) на основі методу скінчених 

елементів з урахуванням насичення магнітопроводу за відомою програмою 

FEMM [2].  

Висновки. Проблеми експлуатації ТГ при несиметричному навантаженні в 

досить повній мірі виявити можна, розглядаючи ТГ в цілому і розраховуючи 

його магнітне поле при сформованій системі струмів. При цьому для аналізу 

широкого спектра проблем електромагнітного та силового характеру 

ефективною основою є багатопозиційні числові розрахунки магнітних полів [1], 

що дозволяють сформувати часові функцій різноманітних величин . 
 

Список літератури: 

1. Милых В. И. Организация численно-полевых расчетов электромагнитных процессов в 

турбогенераторе при его несимметричной нагрузке / В. И. Милых // Вісник НТУ «ХПІ». –

 2016. – № 11 (1183). – С. 3-10. 

2. Meeker D. Finite Element Method Magnetics. FEMM 4.2 32 bit Executable (10 Oct 2010) 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.femm.info/wiki/Download. – 2014. 

)cos(  IamaA tIi ; 

)cos(  IbmbB tIi ; 

)cos(  IcmcC tIi , 

(1) 

IA1

IB1

IC1

IA2

IB2

IC2

IA2

IB2

IC2

IA

IB

IC

Ia

Ib

Ic

 
Рис. 2 – Векторна діаграма  

фазних струмів ТГ  
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По мнению мировых экспертов в автомобилестроении альтернативы 

электромобилю нет. Основными причинами этого являются ограниченность 

мирового запаса нефти и влияние выхлопных газов на экологическую 

обстановку. В связи с этим на кафедре «Автоматизированные 

электромеханические системы» была открыта специализация 

«Компьютеризированные системы электромобилей» и начата разработка 

учебно-научно-лабораторного экспериментального образца электромобиля.  

Электромобиль был создан на базе отечественного автомобиля Ланос и 10 

июля 2015 г. в НТУ «ХПИ» прошла его презентация. Первичные испытания 

электромобиля показали наличие некоторых проблем, требующих 

исследования и решения. 

С целью использования двигателя меньшей мощности было принято 

решение при переоборудовании автомобиля в электромобиль сохранить 

коробку передач.  

Известно, что для безударного переключения передач необходимо, чтоб в 

момент переключения скорости первичного и вторичного валов коробки 

передач были синхронизированы. В автомобилях с двигателем внутреннего 

сгорания эта функция выполняется с помощью фрикционных механизмов: 

сцепления и синхронизаторов. Этот способ обладает рядом недостатков: 

высокая сложность конструкции, низкая износоустойчивость и надежность, 

дополнительный вес. 

В электромобиле функция синхронизации скоростей может быть 

выполнена путем программного управления силовым полупроводниковым 

преобразователем [1]. В этом случае сцепление и синхронизаторы могут быть 

полностью исключены из конструкции электромобиля. 

Была предложена функциональная схема и алгоритм работы 

электропривода электромобиля с двумя режимами работы: регулирование 

момента и регулирование скорости двигателя. 

Расчет показал, что время синхронизации путем регулирования скорости 

двигателя составляет 50 мс и соответствует современным требованиям для 

легковых автомобилей. 
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Спирометрия, на сегодняшний день, является наиболее информативным и 

наименее трудоемким методом оценки функции внешнего дыхания (ФВД). 

Этот метод используется в медицинской практике, как для проведения 

профилактических осмотров, так и для сложных функциональных 

исследований органов дыхания. Для преобразования скорости потока в 

электрический сигнал в спирометрической аппаратуре наиболее часто 

применяется турбинный преобразователь с оптическим устройством съема 

информации. Его основные достоинства – линейность передаточной 

характеристики, хорошие массогабаритные показатели, высокая точность 

измерений. Однако, одним из существенных недостатков турбинного 

преобразователя является выраженная инерционность вращения лопастей на 

этапах страгивания и остановки. На этих этапах происходит отклонение 

рассчитанного значения от действительного расхода, что ведет к снижению 

достоверности получаемых результатов.  

Целью настоящей статьи является определение путей коррекции 

инерционных свойств турбинного преобразователя потока, который бы 

позволил уменьшить отклонение рассчитанных значений расхода воздуха и 

повысил бы точность проводимых исследований.  

Исследования проводились на разработанном стенде, показанном на 

рис. 1,а,  в состав которого входят: НВ – нагнетатель воздуха, ПП1 – первичный 

преобразователь в виде трубки Флейша, ПП2 – первичный преобразователь в 

виде турбинного преобразователя потока (ТПП), АЦП1 и АЦП2 – аналого-

цифровые преобразователи для получения цифрового значения сигнала с 

выходов преобразователей. Особенностью трубки Флейша является отсутствие 

инерционных свойств, что дает возможность сравнивать изменения сигналов с 

обеих первичных преобразователей.  

Результаты исследований показали действительно наличие интервала 

запаздывания в реакции ТПП на изменения скорости входного потока (см. 

 рис 1,б), однако эти значения достаточно малы и не могут сильно влиять на 

погрешность в рассчитанных значения расхода воздуха и объема выдоха.  
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Рис. 1 – Лабораторный стенд и полученные результаты исследований:  

a – структурная схема лабораторного стенда; б – результаты проведённых исследований. 

 

Основная погрешность заложена в самой функции преобразования ТПП, 

которая заключается в измерении периода между двумя импульсами и 

последующего расчета величины расхода воздуха. Период таких импульсов 

соответствует повороту крыльчатки турбины на половину оборота ротора. На 

начальных этапах разгона в наихудшем случае может быть утерян один период 

импульсов, а также полученные результаты расчета расхода будут не 

соответствовать действительности. Для устранения выше упомянутого 

недостатка возможно провести экстраполяцию и интерполяцию полученных 

данных на этапе обработки полученных результатов. Такой подход требует 

достаточно мощного вычислительного потенциала, что увеличивает 

энергопотребление портативных устройств. 

Еще одним способом является увеличение точек квантования вращения 

ротора. Для этих целей возможно измерять длительности импульсов и пауз в 

импульсной последовательности, а также использовать в измерительных целях 

оптический канал, который отвечает за определение направления вращения 

крыльчатки. Такой подход позволяет увеличить количество информативных 

импульсов до 8 штук на 1 период вращения пластины ротора ТПП при 

незначительном увеличении энергопотребления и является, с нашей точки 

зрения, целесообразным для применения в портативных спирометрах. 
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Дедалі більшу популярність в світі набирають системи, які 

використовують фото- та відео- техніку в умовах руху. До користувачів таких 

систем відносяться спортсмени та екстремали, військові та професійні 

відеооператори. Всі вони потребують гіростабілізовані платформи. Основна 

функція гіростабілізатора полягає у виведенні чіткого рівня горизонтального 

положення та подальшому підтриманню цього положення незважаючи на 

зовнішні впливаючі фактори. На рисунку 1 зображена функціональна схема 

електромеханічного гіростабілізатора с мікропроцесорним управлянням. 

Мікро-

контроллер

Виконуючий 

механізм

осі X,Y,Zосі X,Y,Z

Датчик

 
Рис. 1 – Функціональна схема електромеханічного стабілізатора 

Датчик – мікроелектромеханічна система (МЕМС) що комбінує в собі 

гіроскоп та акселерометр та перетворює величину зміщення інерційної маси 

(платформи) чи її обертання відносно землі в пропорційний електричний 

сигнал.  

Мікроконтроллер (МК) – для дослідження роботи системи був обраний 

мікроконтролер STM32F407ХХ. Він якнайкраще підходить для завдань 

управління системою в реальному часі й забезпечення високої швидкості 

роботи алгоритму управління системи. CORTEX-ядро дозволяє швидко 

виконувати математичні обчислення з фіксованою крапкою, а при зміні родини 

МК на F7 – і з одинарною чи подвійною точністю чисел з плавоючую крапкою.  

Виконуючий механізм – у якості механізму стабілізації положення системи 

було обрано цифровий сервопривід.  

Основний алгоритм керування системою розроблений на базі 

пропорціонально-інтегрально-диференціального (ПІД) закону регулювання. В 

процесі роботи системи використовуються як дані з гіроскопа так і з 

акселерометра, що дозволяє спрогнозувати зміну положення системи відносно 

базової точки, таким чином швидкість реакції системи є найвищою. При роботі 

системи неминуче накопичуюється похибка, для її нівелювання в алгоритмі 

роботи системи було закладено алгоритм зчитування датчика з рухомим 

середнім та корекцією результатів обчислень.  
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Вступ. Вагомою перевагою атомної енергетики є те, що вона при 

нормальній експлуатації не викидає в атмосферу оксидів сірки і азоту, що 

призводять до кислотних дощів (SO2), а також різні гази, що викликають 

парниковий ефект, тобто АЕС є найбільш оптимальним джерелом отримання 

електроенергії з нанесенням найменшого збитку екології Землі. Крім цього до 

переваг АЕС необхідно віднести низьку собівартість виробленої електроенергії, 

а також можливість розміщення АЕС в місцях концентрації споживачів. 

Разом з тим ядерна енергетика має проблему можливих аварій на АЕС, 

тому що технічні системи великої складності і потужності, до яких і належать 

об'єкти ядерної енергетики, створюють підвищений ступінь ризику аварій. Для 

України, в зв'язку з наростаючою енергетичною кризою  та через відсутність 

великих запасів нафти і природного газу, виснаження вугільних покладів, 

розвиток енергетики виявляється неможливим без розвитку ядерної енергетики. 

В Україні на 4 АЄС встановлено серійні енергоблоки ВВЕР (13 ВВЕР-1000 

та 2 ВВЕР- (2*440)). До складу кожного з них входить ядерна парова установка 

водо - водяного типу. Технологічні схеми всіх енергоблоків двоконтурні. 

Перший контур радіоактивний, теплоносієм і сповільнювачем є обезсолена 

вода під тиском. У нього входять головний циркуляційний контур (ГЦК) і ряд 

допоміжних систем. ГЦК призначений для відводу тепла, що виділяється в 

реакторі і передачі його (в парогенераторі) воді другого контуру. ГЦК 

забезпечує роботу чотирьох циркуляційних петель енергетичного реактора. 

Тому важливо, на базі існуючих засобів керування частотою обертання 

асинхронних двигунів (АД), знайти засоби прискорення часу пуску потужного 

двигуна (8 МВт) приводу ГЦН. Загальний вигляд ГЦН блока АЕС з реактором 

ВВЕР-100 наведено на рис. 1, на рис. 2 – загальна структура блоку АЕС. 

Електродвигуни власних потреб блоку АЕС в основному асинхронні. Час 

їх розбігу можна визначити за постійною часу агрегату Та й по надлишкового 

моменту Тіз, рівному різниці моменту, що розвивається двигуном ТДВ, і моменту 

опору агрегату Тс. 

Постійна часу двигуна може бути розрахована, с: 

Í
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де Рн - номінальна потужність двигуна, кВт;  GD
2
- маховий момент, т*м
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Рис. 1 – Загальний вигляд ГЦН 

блока АЕС з реактором ВВЕР-100 
Рис. 2 – Структура блоку АЕС 

 

Створюваний АД крутний момент повинен перевищувати момент опору 

приєднаного до нього механізму протягом усього періоду пуску. У механізмів з 

постійним моментом опору пусковий момент не залежить від ковзання і 

підтримує одну й ту величину (кульові млини, транспортери, шнеки і тому 

подібні механізми). Залежність між моментом і ковзанням АД при напрузі і 

частоті, відмінних від номінальних, можна отримати з виразу, якщо врахувати, 

що кратність максимального моменту пропорційна квадрату напруги і обернено 

пропорційна квадрату частоти f. Критичне ковзання, при якому потужність і 

момент, що передаються ротору, мають максимальні значення, при зміні 

частоти напруги живлення (активний опір обмотки статора не враховується): 

f

kík
kf

k

s

f

fs
s   

Виcновки: 1) пуск АД потужних електроприводів має суттєвий вплив на 

надійність роботи електроенергетичних систем.  

2) при прямому пуску АД з номінальною напругою характеризуються 

великими кидками струму і малими моментами. Але при зниженні напруги 

збільшуються час пуску, втрати і перегрів обмоток; 

2) Частотний пуск здійснюється при зміні частоти і напруги за лінійним 

законом - від нуля до номінальних значень, при цьому швидкість зростання 

напруги перевищує швидкість росту частоти. 

3) Частотний пуск АД, забезпечує скорочення часу пуску більш ніж в два 

рази (0,903 с. замість 2,114 с.), при одночасному зменшенні більш ніж в 10 разів 

втрат енергії в обмотках електродвигуна (з 410 до 40,4 кДж). 
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На кафедре компьютерных и радиоэлектронных систем контроля и 

диагностики с этого года начинается подготовка специалистов по одноименной 

специализации. Одной из базовых дисциплин для таких специалистов является 

«Научно-исследовательская работа». Объем лабораторного практикума данной 

дисциплины достигает 30 часов, т.е. 15 двухчасовых лабораторных работ. 

Тематику работ необходимо постоянно совершенствовать, а лабораторную 

базу – пополнять новыми лабораторными макетами. Для получения 

необходимых навыков будущими специалистами в области систем контроля и 

диагностики нужно иметь специальное оборудование для проведения научно-

исследовательской работы в лабораторных условиях по исследованию 

параметров и характеристик современных датчиков. Это, в свою очередь, 

вызывает необходимость реализации вновь создаваемых лабораторных макетов 

по неким общим систематизированным требованиям. 

При выборе объекта исследования обычно исходят из двух основных 

требований: во-первых, необходимо, чтобы объект являлся широко 

распространенным узлом или элементом систем контроля и диагностики; во-

вторых, чтобы макет позволял исследовать несколько типов или 

разновидностей объектов исследования. Такое оборудование в процессе 

проведения научных исследований должно удовлетворять требованиям, 

которые вытекают из содержания учебных дисциплин, посвященных основам 

научно-исследовательской работы. Имеется в виду проведение классического 

эксперимента, а также проведение определенного количества измерений, 

необходимых для статистической обработки результатов. 

Именно такие систематизированные требования учитывались авторами 

при изготовлении лабораторного макета для исследования индукционного 

датчика компьютерной системы в процессе выполнения магистерской работы. 
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Технологии с использованием мощных акустических колебаний 

ультразвуковой частоты применяются в медицинских исследованиях уже более 

50 лет. При наложении ультразвуковых колебаний многие биологические 

процессы проходят более эффективно (повышается скорость и/или улучшается 

качество воздействия на биологический объект). 

Основными источниками акустических колебаний являются электронно-

механические излучатели, которые работают на мощностях до 1 кВт. Для их 

электропитания применяются ультразвуковой генератор, который представляет 

собой устройство, преобразующее механическую или электромагнитную 

энергию в энергию акустических колебаний ультразвуковой частоты [1].  

Главные элементы схемы любого ультразвукового генератора – это 

задающий генератор импульсов, определяющий частоту генерируемого 

ультразвука, и силовые транзисторы, которые усиливают импульсы задающего 

генератора до требуемой мощности, тем самым, определяя мощность 

ультразвука, воздействующего на биологический объект через излучатель.  

Для проектирования электронной системы генератора с резонатором, 

который содержит ветви с реактивными элементами различных знаков, 

используем комплексный метод и определяем выражение для входного 

сопротивления звена, содержащее указанные ветви, в виде  

нимую часть комплекса входного сопротивления приравниваем нулю, 

затем получаем результирующее уравнение вида  , где  – 

искомые параметры ветвей. Это уравнение используем в качестве целевой 

функции и для нахождения параметров применяем встроенные процедуры 

MATLAB типа fsolve (), fminsearch () [2]. 

Спроектированная таким образом резонансная система имеет ослабление 

резонансных явлений на частотах, лежащих вне основной полосы пропускания. 
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На сегодняшний день практически все тепловые электростанции Украины 

и стран СНГ являются участниками рынка электроэнергии. Работу каждого 

блока контролирует системный оператор. Соответственно те электростанции, у 

которой электроэнергия дорогая, работают меньше, больше стоят в резерве. 

ТЭС, у которых электроэнергия дешевле, работаю больше. В частности на 

сегодняшний день газовые и газомазутные электростанции, которые построены 

еще в СССР, стоят в резерве гораздо больше или работают на минимальную 

мощность, в отличие от угольных ТЭС, загрузка которых практически 

максимальная. Так, например, в России: блоки Шатурской, Смоленской, 

Невиномысской ГРЭС, где основным топливом является газ (резервным - 

мазут) работают на порядок меньше чем пылеугольные блоки. По этой 

причине, оборудование энергоблоков, предназначенное для продолжительной 

работы в номинальном режиме, вынуждено работает в режимах с 

неноминальной нагрузкой, как правило, ниже номинальной. Очень часто 

турбогенераторы (ТГ) вырабатывают 50-70% номинальной мощности, пуски 

остановы происходят практически каждую неделю. Для крупных ТГ тепловых 

электростанций мощностью (500-800) МВт работа в таких режимах крайне 

нежелательна. Наиболее благоприятными режимами работы ТГ являются 

режимы близкие к номинальному. 

Одними из наиболее изнашиваемых узлов ТГ при работе в режимах частых 

«пусков-остановов» являются сердечник статора и система «сердечник - 

корпус». Значительному сокращению срока эксплуатации способствует 

вибрация, усиления которой было установлено в режиме холостого хода. 

Например, на Гомельской ТЭЦ-2 в результате проведения виброобследования 

ТГВ-200-2-У3 было определено: 

- в режимах нагрузки максимальная вибрация активной стали с двойной 

оборотной частотой достигает 33,4 мкм при нагрузке 49,6 МВт. С увеличением 

нагрузки уровень вибрации снижается и при Р = 180 МВт составляет 15,8 мкм.  

- вибрация рамы имеет аналогичный характер вибрации активной стали: с 

увеличением нагрузки вибрация снижается от 30,0 мкм при Р=49,6 МВт до 

21,6 мкм при Р=180МВт по центру рамы. Со стороны турбины и стороны 

контактных колец (КК) вибрация рамы меняется: со стороны КК от 22,9мкм до 

19,8 мкм, ос стороны турбины от 16,2 мкм до 9,9 мкм, [1]. 
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В процессе визуального обследования было обнаружено наличие 

отложений красно-коричневого цвета на спинке сердечника со стороны КК и 

турбины, выявлена неплотность между 3 и 4 клееными пакетами со стороны 

турбины, подтянуты гайки нажимных фланцев сердечника статора, как со 

стороны КК, так и со стороны турбины. Этот факт, является подтверждением, 

что причиной повышения вибрации корпуса является потеря сердечником 

монолитности и нарушения жесткой связи «активная сталь-рама». При 

увеличении мощности увеличивается вращающий момент, создающий более 

жесткое сцепление между сердечником и корпусом, в результате вибрация 

уменьшается. Немаловажное значение имеет тепловое состояние сердечника: с 

уменьшением температуры нарушается монолитность сердечника. 

На основании результатов измерения вибрации и обследования статоров 

ТГ некоторых ТЭС, можно сделать вывод, что причиной повышения вибрации 

корпуса является потеря сердечником монолитности и нарушения жесткой 

связи «активная сталь - рама», [2]. 

Для контроля и оценки этих узлов целесообразно устанавливать 

специальную контрольно-измерительную аппаратуру, в комплект которой 

входит измеритель вибрации, анализатор спектра, преобразователи линейной 

виброскорости,  преобразователь линейных перемещений, датчики вибрации.В 

последние годы при отказе от обслуживания и ремонта техники по регламенту 

её вывод в ремонт на практике осуществляется тремя основными способами: 

работа до отказа, вывод техники в ремонт по окончанию регламентированного 

срока службы, вывод техники в ремонт по результатам диагностики и прогноза 

состояния. Значительный экономический эффект дает только третий способ. 

Успешное его использование позволяет сократить время и объемы ремонта, на 

треть количество запасных частей; уменьшить число внезапных отказов в 

десятки раз; сократить упущенную прибыль из-за простоев в несколько раз.  

В механике и электромеханике, как показала практика, эффективная 

диагностика машин возможна, в основном, по вибрации, так как: 

колебательные силы возникают непосредственно в месте появления дефекта, а 

машина "прозрачна" для вибрации; вибрация содержит максимальный объем 

диагностической информации; диагностировать можно без разборки и 

остановки оборудования. Такие общепризнанные методы, как контроль 

температуры, анализ смазки и другие при правильном подходе практически не 

требуются, их заменяет анализ вибрации.  
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Метою даної роботи є мінімізація впливу зовнішніх чинників при 

вимірюванні вмісту SPO2 в крові. 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю з достатньою швидкістю і 

точністю виконання безперервних вимірювань SPO2 в умовах різноманітних 

зовнішніх перешкод.  

Завданням роботи є визначення оптимального балансу між апаратною і 

програмною частинами комплексу, дослідження, аналіз та моделювання 

програмно-апаратних засобів оптимізації моніторингу змісту SPO2 в крові. 

Пульсоксиметрія – це неінвазивний вимірювання насиченості киснем 

(SpO2).  

Сучасні пульсоксиметри визначають вимірювання кількості кисню, 

розчиненого в крові, заснованого на виявленні гемоглобіну і 

дезоксигемоглобину. Дві різні довжини хвилі світла використовуються, щоб 

виміряти реальну різницю в спектрах поглинання HbO2 і Hb. Кровотік 

залежить від концентрації HbO2 і Hb, їх коефіцієнти поглинання вимірюються 

за допомогою двох довжин хвиль 660 нм (червоне світло спектра) і 940 нм 

(інфрачервоне світло спектра). Венозний і оксигенированный гемоглобін 

поглинають різні довжини хвиль. Насичення гемоглобіну (Нb) має більш 

високе поглинання при довжині хвилі 660 нм і оксигемоглобіну (HbO2) має 

більш високу поглинання при 940 нм, котре зображено на рисунку 1.а  [1]. 

 

 
а     б        

Рис. 1 – а - графік світла поглинання гемоглобіну; б - схема світло поглинання 

 

В ідеальному поглинання світла залежить від довжини шляху зміни 

артеріальної крові, серцевого пульсу. Відносний рух між тканиною і датчиком 
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пульсоксиметра призводить до зміни довжини шляху між детектором світла і 

випромінювачем, який показано на рисунку 2.  

Зразок ФПГ для кожного з умов руху наведено на рисунку 2, після ізоляції 

AC, нормалізації і низьких частот фільтрації. В умовах руху ФПГ імпульси 

губляться у порівнянні з нерухомим станом. 

 

      
Рис. 2 –  Ілюстрація відносного руху між датчиком пульсоксиметра і пальцем та зразок ФПГ 

для кожної з тестуємих умов руху 

 

На рисунку 3(а) представлена залежність функції розподілу ймовірностей 

для одного з випробовуваних, порівнюючи тест-контроль похибки вимірювань 

для нерухомих і всіх трьох умов руху. Інша частина випробовуваних ділянок 

показано на рисунку 3(б) [2]. 

 

 
а       б    

Рисунок 3 – Розподіл ймовірностей відхилень по SpO2:  

а – залежність функції розподілу ймовірностей для одного з випробовування; б – тест-

контроль похибки вимірювань для нерухомих і всіх трьох умов руху 

 

Висновок: У нашій виконаній роботі показано, що відносний рух між 

тканиною і датчиком пульсоксиметра призводить до зміни довжини шляху між 

детектором світла і випромінювачем, це відображається на графіках розподілу 

ймовірностей відхилення по SPO2, що приведені вище.   
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В последнее время для улучшения качества как потребляемой, так и 

поставляемой электрической находят применение силовые активные фильтры 

(САФ). Особенностью работы САФ в системах электропитания является 

необходимость подавления токов/напряжений с предопределенными частотами 

– гармоник основной частоты напряжения системы питания.  

Характеристики систем управления (СУ) САФ должны соответствовать 

жестким требованиям при рассмотрении как в частотной, так и во временной 

области. Для получения заданных характеристик, в состав СУ САФ вводится 

ряд цифровых фильтров. В частотной области эти фильтры формируют АЧХ 

гребенчатого фильтра с ограниченной полосой пропускания. Во временной – 

необходимо обеспечить минимальное фиксированное время задержки, кратное 

периоду пропускаемой гармоники входного сигнала.  

Широкий спектр подавляемых гармоник делает целесообразным 

использование распределенного активного фильтра, состоящего из ряда 

активных фильтров, каждый из которых подавляет гармоники своего 

частотного диапазона. Совместная работа нескольких активных фильтров 

позволяет оптимизировать рабочий диапазон частот, мощность, схемные 

решения и применяемую элементную базу для каждого из них по критериям 

минимума потерь, стоимости и т.д. 

Целью данной работы является изучение характеристик цифровых 

фильтров с заданными АЧХ. Реализация СУ САФ проводится с 

использованием микроконтроллеров семейства STM32. Данные контроллеры 

находят широкое применение в системах промышленного назначения, но их 

возможности при реализации цифровых фильтров описаны недостаточно. 

Особый интерес представляет определение соотношения времени обработки 

входного сигнала и точности реализации характеристик фильтров при 

использовании целочисленных вычислений, вычислений с плавающей точкой и 

аналогичных вычислений, проведенных с удвоением точности используемых 

чисел. Все эксперименты могут быть проведены как с использованием младших 

членов семейства STM32 – F1xx, так и старших – F7xx без модификации кода 

программ либо с использованием специализированных библиотек. 
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Непрерывное удорожание производства электрической энергии, 

генерируемой традиционными способами, связанное с уменьшением или 

нехваткой топливно-энергетических ресурсов, как во всем мире, так и в 

Украине, вызывает интенсивный рост генерирующих мощностей с 

использованием альтернативных источников энергии, в первую очередь 

ветроэнергетику. 

Исходя из этих прогнозов, ожидается, что к 2020 г. доля вырабатываемой 

энергии только ВЭУ составит 15-20% от всей вырабатываемой электроэнергии. 

Зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективными являются ВЭУ 

с генерируемой мощностью свыше 1000 кВт.  

Для Украины характерно использование ВЭУ с генерируемой мощностью 

100-200 кВт. Имеются опытные установки с мощностью 400, 700, 1000 кВт.  

С ростом мощностей ВЭУ возрастает их воздействие на электрическую 

сеть. В настоящее время преймущественно используются ВЭУ двух типов: на 

основе асинхронных генераторов двойного питания или безредукторные ВЭУ 

на основе синхронного генератора в которых решены проблемы плавного 

пуска, потребления или выдачи реактивной мощности, стабилизации 

напряжения.    

Следует отметить, что дальнейшее развитие ВЭУ идёт по пути 

оптимизации существующих разработок, использование новых профилей 

лопастей, материалов. Весьма перспективна концепция ВЭУ на основе 

синхронного генератора с постоянными магнитами, обладающая более простой 

конструкцией и широким диапазоном скоростей ветроколеса.     

Цель работы заключается в анализе и сравнении существующих 

преобразовательных систем для отбора энергии ветрогенератора. При 

разработке планируется провести расчеты, смоделировать модели данной 

системы. Рассчитать себестоимость системы и рассмотреть различные факторы, 

которые могут возникать при производстве данной системы.   
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В настоящее время широко распространен тип электропривода с 

частотным управлением. В большинстве случаев это реализуется схемой 

автономного инвертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией.  Такая 

реализация помимо достоинств, имеет, однако, существенный недостаток – 

искажение формы напряжений и токов питающей сети. Что ухудшает качество 

электрической энергии, доставляемой потребителю, и отрицательно влияет на 

работу аппаратуры. Кроме того, стандарты IEEE 519-1992 и IEC 61000 

определяют качество электроэнергии потребляемой устройством, 

гармонический состав токов и напряжений на его выводах. Для улучшения 

гармонического состава используются пассивные и активные фильтры. 

Недостатками пассивных фильтров являются значительные капитальные 

затраты на реактивные элементы, большие требуемые площади. Им 

свойственно снижение эффективности фильтрации при колебаниях частоты и 

температуры элементов схемы, а ограничение числа звеньев фильтра вызывает 

ухудшение фильтрации. Поэтому при высоких мощностях целесообразно 

использование силового активного фильтра. 

Целью настоящей статьи является построение модели силового активного 

фильтра в составе схемы мощного асинхронного электропривода и сравнение 

гармонического состава токов и напряжений питающей сети с гармоническим 

составом токов и напряжений питающей сети в схеме без силового активного 

фильтра.  
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Починаючи з початку XX століття процедура зняття електрокардіограми 

стала однією з основних і точних способів дослідження стану серця. Ця 

процедура дозволяє виявляти і діагностувати різні захворювання та  вади серця, 

такі як тахікардія, серцева недостатність, аритмія та інші. Майже з самої появи 

електрокардіографії у лікарів з’явилась можливість для більш точного і 

глибокого вивчення серця і пов’язаних з ним проблем. 

З часом почали з’являтися більш нові та більш досконалі прилади, які 

дозволяли все точніше і точніше отримувати результати серцевих сигналів. 

Сучасні ж прилади дозволяють дуже точно знімати серцевий сигнал і візуально 

відображати його у так званому P-QRS-T комплексі, з попереднім зменшенням 

впливу сторонніх шумів на сигнал серця, що знімається. Останнє покоління 

електрокардіографів майже мінімізує вплив п’ятдесяти герцову перешкоду, та 

вплив міоактивності пацієнта. 

Разом із апаратним прогресом розвивалися також алгоритми і методи, за 

допомогою яких є можливість точно і якомога інформативніше досліджувати 

серцевий сигнал. На даний момент існує біля 20-25 методів аналізу ЕКГ 

сигнали, що застосовуються у приладобудуванні кардіографів. У цілому вони 

дозволяють отримати майже ідентичну картинку  P-QRS-T комплексу, але в 

певній мірі по різному реагують на різні сторонні шуми, а також при різних 

захворюваннях серця. 

Мета роботи полягає у дослідженні і порівнянні різних методів аналізу 

ЕКГ сигналу, порівнянні їх результатів при різних типах ЕКГ сигналах і 

створенні певного висновку їх ефективності при тих чи інших захворюваннях 

серцево-судинної системи, або різних типах впливу на сигнал, що знімається.  
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Электропривод в наше время приобрел очень большое значение, как в 

промышленных, так и в бытовых установках и устройствах. Развитие 

различных систем электропривода позволило облегчить труд человека. 

Электропривода на сегодняшний день применяются в подъемных, погрузочных 

и транспортирующих установках. Большое применение электроприводы 

получили и в тех устройствах, где присутствие человека опасно для его жизни: 

химически активные и радиоактивные среды. Роль человека сводится только к 

функциям управления и контроля работы привода. 

Электропривод включает в себя электрический двигатель, преобразователь 

электрической энергии и систему управления. 

На сегодняшний день для решения задач автоматизации и управления 

технологическими процессами все чаще применяются программируемые 

логические контроллеры. Это стало возможным с развитием цифровых 

информационных технологий и разнообразных систем микропроцессорного 

управления. 

Современные процессы становятся все более сложными и к 

функциональности установок и предприятий предъявляются все более 

серьезные требования. Поэтому целью дипломной работы является 

модернизация заданий и методический указаний к курсовому проекту по 

дисциплине «Микропроцессорный электропривод». В нем запланировано 

дополнить существующие задания новыми, выполняя которые, студенты будут 

учиться решать задачи связанные с электроприводом. Так же будет  

разработано пособие по выбору электродвигателей, в котором будут даны 

рекомендации по использованию справочника Кравчика А.Э. по асинхронным 

двигателям серии 4А, поскольку в ходе проектирования у студентов возникает 

много ошибок в связи со своеобразным представлением информации, которые 

рассчитано на специалистов по электрическим машинам.  
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Для обеспечения перевозок на железных дорогах постоянно ведется 

большая работа по совершенствованию технологических средств и созданию 

новых систем автоматического регулирования и обеспечения безопасности 

движения поездов. Значительную роль в этом играют электромеханические 

устройства стрелочных переводов железнодорожной автоматики. Одним, из 

наиболее эффективным вариантом модернизации стрелочных переводов, 

является использование нейроконтроллера в системах управления этих 

приводов.  Нейроконтроллер используется для решения задачи безударного 

перевода с точным позиционированием рельса в крайнем положении.  

Целью данной работы является сравнительный анализ работы штатного 

электропривода стрелочного перевода и электропривода с использованием 

нейроконтроллера.  

Микроконтроллер - это специальная микросхема, предназначенная для 

управления различными электронными устройствами, можно сказать, что это 

компьютер выполнен в виде небольшой микросхемы. 

Питание двигателя управления электроприводом стрелочного перевода 

осуществляется с помощью ШИМ-преобразователя. 

Алгоритм работы микропроцессорного ШИМ-преобразователя является 

системой последовательных функциональных преобразований с целью 

получения заданного выходного сигнала для питания двигателя постоянного 

тока электропривода стрелочного перевода. 

Была проведена разработка алгоритма работы микропроцессорного ШИМ-

преобразователя. На основе этого алгоритма был выбран аналого-цифровой 

преобразователь ATMEGA32 и микросхема КР573РФ8А.  

Проведена разработка структурной схемы нейропроцессора. Основой 

структурной схемы специализированного нейропроцессора для выполнения 

логических операций является арифметико-логическое устройство. 

Было проведено компьютерное моделирование переходных процессов 

перемещения остряков стрелочного перевода штатного электропривода Рис.1 и 

электропривода с нейроконтроллером Рис.2. 
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Рис. 1 – Переходной процесс в штатном электроприводе 

 

 
 

Рис. 2 – Переходной процесс в электроприводе с нейроконтроллером 

 

Стрелочный перевод с реализацией системы управления на базе 

нейроконтроллера позволяет получить безударное переключение стрелок, что 

значительно продлевает срок службы его механических частей.   

Использование данной системы управления было экономически 

обосновано т.к. данный электропривод также более экономичен с точки зрения 

потребления электроэнергии. 
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Вступ. Магнітні сепаратори (МС) є ефективними для розділення дрібних 

об’єктів з різними електромагнітними властивостями, для перемішування 

різних сумішей, для доведення їх до дрібнодисперсного стану тощо. Існує 

багато варіантів конструкцій МС, і серед них є МС, в яких перемішування 

здійснюється обертовим магнітним полем (МП), що збуджується індуктором, 

створеним на базі статора трифазного асинхронного двигуна (ТАД). Під дією 

такого поля дрібні феромагнітні елементи рухаються в робочій зоні і 

створюють так званий «вихровий шар» у деякій робочій масі, яка зазнає 

необхідну технологічну обробку [1]. Для поширення МС такого типу у різні 

технологічні процеси існує проблема підвищення їх ефективності, що можна 

зробити підвищенням рівня МП у робочій зоні у середині індуктора, а також 

оптимізацією їх параметрів створенням відповідних методик проектування.  

Мета роботи – виявлення основних принципів проектування індуктора 

МС на базі статора ТАД. 

Індуктор МС подано 

поперечним перерізом магнітної 

системи на рис. 1. До її активної 

частини входять осердя з 

електротехнічної сталі та трифазна 

обмотка в його пазах. 

Процес дослідження. При 

проектуванні ТАД [2] задаються 

вихідна механічна потужність, 

напруга обмотки статора та 

синхронна частота обертання МП 

при визначених рівнях коефіцієнту 

потужності та ККД. Для індуктора 

МС ситуація змінюється, і заданими є 

необхідний рівень магнітної індукції 

у немагнітному просторі робочої зони, а також довжина та діаметр цієї зони 

при визначеному рівні однорідності МП. Через останнє діаметр розточення 

осердя індуктора повинен бути декілька більшим за діаметр робочої зони, щоб 

виключити з неї кільцевий шар з різко неоднорідним МП. Можуть також 

регламентуватися напруга обмотки статора та синхронна частота обертання 

Рис. 1 – Індуктор МС з картиною МП 

mailto:larisa_lv@ukr.net
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МП. Найбільшу однорідність має поле, яке утворюється двополюсним 

індуктором, тому саме таким його подано на рис. 1. 

При проектуванні індуктора МС необхідно керуватись вимогами, щоб 

індуктор споживав мінімальний струм для отримання необхідного значення 

магнітної індукції в робочої зоні, при мінімізації втрат потужності та витрат 

матеріалів, що є поширеною та зрозумілою вимогою при проектуванні 

електричних машин взагалі [2]. Але ще одним важливим аспектом 

проектування індуктора МС є забезпечення необхідного електромагнітного 

моменту, тому що речовина, яка безперервно поступає в робочу зону, повинна 

набрати частоту обертання від нульової до практично синхронної. 

Очевидно, що для забезпечення протилежних вимог при проектуванні і 

забезпеченні заданого рівня МП в дуже великому немагнітному проміжку, в 

обмотці статора знадобиться підвищена густина струму. Тому, як наслідок, 

необхідне застосування ізоляції високого класу нагрівостійкості у комплексі з 

інтенсивним охолодженням обмотки. Варіантом такого охолодження може 

бути проточне масляне охолодження, яке може торкатися лише лобових частин 

обмотки, щоб не занадто розширювати габарити активної зони індуктора. 

Що стосується осердя статора, то воно може бути зроблено полегшеним 

через те, що магнітна індукція на розточці, а значить і у осерді, досить мала. 

Висновки. В ході роботи були виявлені принципи проектування індуктора 

МС на базі ТАД за методикою, наближеною до класичної [2]. Принципи 

проектування апробовані на індукторі МС на напругу 380/220 В з довжиною 

осердя 0,3 м, яка дорівнює діаметру його розточки. Було розроблено індуктор 

МС з забезпеченням в робочій зоні магнітної індукції зі значенням 0,23 Тл. 

Трифазна обмотка цього індуктора обрана петльовою, двослойною, 

діаметральною, схема з’єднання – «зірка».  

Перевірний розрахунок електромагнітних параметрів індуктора було 

виконано за методикою [3] шляхом розрахунку МП в режимі неробочого ходу 

методом скінченних елементів за допомогою програми FEMM [4]. Відповідну 

картину силових ліній МП показано на рис. 1. Вона та розподіли магнітної 

індукції підтвердили достатню однорідність МП в поперечному перерізі 

робочої зони індуктора. Але поряд з цім постає завдання дослідження розподілу 

МП по аксіальній його осі, що завжди є актуальним у відносно великих 

немагнітних проміжках, оточених феромагнітними екранами.  
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Бесколлекторные двигатели постоянного тока (BLDC) прошли путь от 

вентиляторов-кулеров до прямого привода в дисководах, стиральных машинах, 

электротяги (segway, Toyota Prius), всё больше вытесняя классический в таких 

задачах коллекторный двигатель. В последнее время BLDC двигатели получили 

еще большее распространение благодаря снижению цены на силовые 

транзисторные ключи и высококоэрцитивные магниты, а также 

совершенствованию микроконтроллеров.  

В транспорте, многодвигательном приводе, малогабаритных устройствах – 

там, где нельзя беспечно относиться к массе и габаритам электропривода, 

следует выбирать BLDC двигатель. Такой параметр как мощность деленная на 

массу, говорит о том что двигатели BLDC в данной категории устройств вне 

конкуренции.  

Конструктивно BLDC это синхронная машина с постоянными магнитами. 

Неотъемлемым элементом BLDC является контроллер, который управляет 

вектором магнитного поля, изменяя направление тока в обмотках статора, 

чтобы обеспечить непрерывное вращение ротора. Как правило, необходима 

система отслеживающая положение ротора. Количество фаз у BLDC бывает 

разное, но чем больше фаз, тем более плавное вращение магнитного поля. 

Наиболее оптимальная по соотношению эффективность/сложность является 3-х 

фазная система, поэтому именно трехфазные бесколлекторные двигатели 

получили наибольшее распространение. Чтобы получить требуемое качество 

привода к системе управления предъявляются серьезные требования по 

точности опроса датчиков и измерению электрических параметров, 

вычислениям и формированию законов управления, распределению сигналов 

на мостовой инвертор. Работы направленные на совершенствование алгоритмов 

управления позволит приблизить регулировочную характеристику 

бесколлекторных двигателей к характеристикам ДПТ с независимым (или 

смешанным) управлением возбуждением, как классика для тяговых 

применений. Совершенствование регулировочных характеристик – актуальная 

задача. 
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Оптимізація режимів роботи енергосистем - процесу виробництва, 
передачі та розподілу електроенергії - почалася з перших кроків появи 
енергоустановок, а з розвитком та розширенням енергосистем потреба в 
оптимізації режимів ставала щораз гострішою. Для цього розроблялись та 
вдосконалювались методи оптимізації, їх алгоритмічна та програмна реалізація. 
В даний час для розв'язання все складніших оптимізаційних задач 
використовуються математичні методи, що базуються на лінійному та 
нелінійному, динамічному та стохастичному програмуванні, причому їх 
застосування в своїй основі містить системний підхід. Тобто, розглядаються у 
комплексі всі частини та функції енергосистем в їх гармонійному поєднанні, 
часткові інтереси підпорядковуються загальним. 

Поява сучасних швидкодійних електронних обчислювальних машин, 
практично не обмежених по пам'яті, дозволяє розв'язувати ефективно будь-які 
оптимізаційні задачі сучасної енергетики під загальним керівництвом 
диспетчера. Це також дало змогу створювати ефективні автоматизовані 
системи керування як окремими об'єктами енергетики, так і об'єднаннями 
енергосистем у цілому в масштабах всієї країни. 

Оптимальне управління нормальними режимами електроенергетичної 
системи (ЕЕС) полягає в тому, щоб за розглянутий період забезпечити надійне 
постачання споживачів електроенергією необхідної якості при мінімальних 
витратах [1].  

Оптимальне управління режимами ЕЕС досягається різними способами: 
шляхом вибору конфігурації електричних мереж; вибором складу включеного в 
роботу обладнання; управлінням параметрами режиму енергосистеми.  

Виняткова складність оптимального управління режимами визначається не 
тільки великою кількістю керованих елементів, а й тим, що значення різних 
регульованих параметрів потрібно підтримувати оптимальними на великій 
території. 

Оптимізацією режиму ЕЕС займаються на різних рівнях [2]:  
• проектувальники, які розглядають режими на тривалий період (на 

перспективу) - 1-5, 5-10, 10-20 років;  
• персонал служби режимів розглядає перспективні режими на добу, 

місяць, сезон;  
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• оперативний персонал станцій, електричних мереж, енергосистеми, який 
розглядає поточний режим. 

До основних завдань, які вирішуються при оптимізації режиму, слід 
віднести наступні:  

1. розподіл активних потужностей між генераторами електричних станцій і 
між електричними станціями ЕЕС, який відповідає мінімуму сумарних витрат 
умовного палива, з урахуванням втрат активної потужності в мережах;  

2. оптимізація режиму електричної мережі, що призводить до зменшення 
сумарних втрат активної потужності в мережах, в результаті оптимального 
вибору потужності та місця розміщення компенсуючих пристроїв, вибору 
коефіцієнтів трансформації трансформаторів зв'язку при обліку технічних 
обмежень;  

3. комплексна оптимізація, тобто знаходження потужностей станцій, 
потужностей і місць розміщення компенсуючих пристроїв, модулів і фаз 
напруги у всіх вузлах при обліку технічних обмежень на параметри режиму;  

4. вибір оптимального складу працюючого обладнання. 
ЕЕС відносяться до керованих системам, причому управління є 

необхідною умовою їх нормального функціонування. Саме тому при вирішенні 
задач оптимізації обовʼязковим є врахування ієрархії в просторі та часі, а також 
ситуативної ієрархії [3]. Слід однак відзначити, що декомпозиція на основі 
ієрархії також не знімає всі труднощі у розв'язанні задачі розподілу 
навантаження в системі, оскільки у загальному випадку задача все рівно дуже 
складна. Тому приходиться йти по шляху її спрощення, наприклад, для 
теплових електростанцій (ТЕС) не враховуються обмеження по 
паливопостачанню, для ТЕС розрахунковий інтервал оптимізації приймають 
меншим від всього періоду оптимізації, відмовляються від точного врахування 
втрат потужності в мережах, впливу потоків активної потужності на рівні 
напруг у вузлах, тощо. Методи оптимізації розвивались та вдосконалювались 
разом з розвитком енергетики в цілому. У більшості випадків практичних задач 
енергетики екстремум цільової функції приходиться шукати при певних 
граничних значеннях аргументів, які виступають у вигляді рівностей (баланс 
активної та реактивної потужностей тощо) чи нерівностей (потужність 
генераторів змінюється від мінімальної до максимальної тощо). 

При оптимізації режимів ЕЕС найбільше поширення одержали метод 
множників Лагранжа і градієнтні методи. Також використовується метод 
динамічного програмування і деякі інші. В даний час розробляються 
альтернативні алгоритми оптимізації режимів, зокрема, з використанням 
методів нечіткої логіки та еволюційних алгоритмів. 
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Планування електроспоживання є однієї з першочергових завдань при 

плануванні й керуванні режимами роботи електроенергетичних систем [1]. Тим 

часом, ціна помилок прогнозування й планування стає усе більше високою. 

Сучасні перетворення в електроенергетиці України привели до формування 

лібералізованих ринків електричної енергії. При цьому функціонування 

зазначених ринків визначається особливістю пропонованого товару. 

Електрична енергія й потужність не підлягають складуванню. Виробники й 

споживачі енергії тісно зв'язані єдністю процесу виробництва й споживання 

електроенергії. Взаємини промислових споживачів із суб'єктами 

електроенергетики будуються з використанням правил ринку «на добу вперед». 

Якщо відбуваються відхилення від запланованих обсягів, учасники ринку з 

певними економічними витратами (ризиками) купують або продають їх на 

балансуючому ринку. Для зниження ринкових ризиків й економічного збитку 

від неточності подачі заявки на оптовий ринок електроенергії (ОРЕ) 

пропонується розглядати прогноз параметрів електроспоживання коксового 

підприємства. Поява того або іншого електричного навантаження є випадковою 

подією, тому навантаження є випадковою величиною, що підкоряється певним 

законам розподілу. На даному етапі розвитку короткострокового прогнозування 

електричного навантаження пропонується велика кількість методів і моделей. 

Основними з них є - методи математичної статистики, регресійного аналізу, 

нейронних мереж, нечіткої логіки, гібридних систем і т.д.[2-4]. Наукова 

новизна полягає в застосуванні різних методів прогнозування навантаження, а 

також виявлення критерію застосовності даних прогнозів й оцінки їхньої 

ефективності. Оцінка ефективності розглянутих методів заснована на 

зіставленні економічної вигоди від кожного прогнозу з ідеальним варіантом. В 

якості генеральної сукупності розглядалося електроспоживання коксового 

підприємства за рік. Річний графік навантаження наведений на рис. 1. Аналіз 

графіків показує, що навантаження підприємства за роки відносно стабільне, 

що свідчить про сталий технологічний процес. 
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Рис.1 – Річний графік навантаження коксового підприємства 

 

Завданням дослідження є прогнозування споживання електроенергії 

промислового підприємства в середовищі MATLAB за допомогою нейро-

нечіткої мережі. Функціонування промислового підприємства можна 

представити моделлю, що використовує в якості вхідних параметрів, такі дані: 

ціна електроенергії, рік, час року (місяць), валовий внутрішній продукт, 

середня температура навколишнього середовища, кількість робочих днів. Обсяг 

споживання електроенергії вважається вихідним параметром. Для реалізації 

процесу нечіткого моделювання в середовищі MATLAB був використаний 

пакет розширення Fuzzy Logic Toolbox. Навчання проводилося в редакторі 

ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) [3]. Це основна процедура 

настройки систем нечіткого логічного висновку типу Сугено та Мамдані, за 

допомогою якої для мінімізації розбіжності між результатами і вихідними 

даними ітераційне визначаються параметри функцій приналежності термів з баз 

знань. Аналіз отриманих результатів дозволяє визначити вплив значень вхідних 

параметрів моделі на обсяг споживання електроенергії підприємством. 
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Анализ опыта эксплуатации распределительных электрических сетей 

показывает, что их надежность ниже, чем у сетей более высоких классов 

напряжения. Повреждения в распределительных сетях обусловливают большую 

часть ущерба, связанного с перерывами в электроснабжении потребителей. 

Одной из основных причин аварий и нарушений являются грозовые 

перенапряжения на воздушных линиях (ВЛ), вызывающие импульсные 

перекрытия и разрушения изоляторов и приводящие к дуговым замыканиям, с 

сопутствующим повреждениям оборудования, отключениям линий.  

Такое объективное состояние проблемы грозозащиты распределительных 

ВЛ привело к признанию неизбежности их грозовых аварийных отключений и 

повреждений в силу отсутствия экономически доступных технических средств. 

В то же время, осуществляемая в последние годы в нашей стране техническая 

политика, направленная на применение на распределительных ВЛ защищенных 

проводов, существенным образом способствовала выработке и принятию новых 

прогрессивных технических решений в области грозозащиты. Воздушные 

линии с защищенными проводами (ВЛЗ) имеют ощутимые эксплуатационно-

технические преимущества перед ВЛ с неизолированными проводами по 

меньшей повреждаемости, большей надежности. Особенностью проблемы 

грозозащиты  ВЛЗ является то, что в случае отсутствия специальных мер при 

грозовом перекрытии изолятора линии, сопровождаемом пробоем твердой 

изоляции провода, образующаяся с большой вероятностью дуга промышленной 

частоты не имеет возможности перемещаться по проводу и горит в месте 

пробоя изоляции до момента отключения линии. Это может привести к 

прожигу изоляции провода, пробою изолятора линии, а в случае возникновения 

дуги – к пережогу провода. Поскольку на линии с неизолированными 

проводами дуга под воздействием электродинамических сил способна 

перемещаться одним из своих концов вдоль провода, фактор повреждения 

провода вследствие теплового воздействия дуги был малозначим, и никак не 

влиял на формирование концепции грозозащиты ВЛ. В случае же ВЛЗ 

предотвращение пережога провода становится главным условием, 

определяющим необходимость обязательного применения тех или иных 

грозозащитных мер. 
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Солнце играет исключительную роль в жизни Земли. Весь органический 

мир нашей планеты обязан Солнцу своим существованием. Солнце – это не 

только источник света и тепла, но и первоначальный источник многих других 

видов энергии (энергии нефти, угля, воды, ветра). Каждый час Земля получает 

очень большое количество солнечной энергии, которая используется 

человечеством менее чем наполовину [1]. 

В последнее время интерес к проблеме использования солнечной энергии 

резко возрос. Потенциальные возможности энергетики, основанной на 

использовании непосредственно солнечного излучения, чрезвычайно велики. 

Так использование всего лишь 0,0125 % количества энергии Солнца могло бы 

обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, а использование 

0,5 % – полностью покрыть потребности на перспективу. К сожалению, вряд ли 

когда-нибудь эти огромные потенциальные ресурсы удастся реализовать в 

больших масштабах [2]. 

Солнечная энергия относится к так называемым возобновляемым или 

«зеленым» видам энергии, которые, по человеческим меркам, являются 

неисчерпаемыми. Территория Украины – зона средней интенсивности 

солнечной радиации. В то же время в нашей стране больше солнечных часов в 

год, чем в половине стран ЕС, что делает ее очень привлекательной в плане 

инвестиций в местную гелиоэнергетику. Однако величина солнечной радиации 

колеблется в зависимости от координат местности, характеристик атмосферы и 

поверхности, времени суток и сезона. По этой причине годовой объем 

солнечного излучения на один квадратный метр земли существенно отличается 

в разных областях Украины. 

В начале 2016 года Международное энергетическое агентство 

опубликовало доклад, согласно которому 10 государств вышли в мировые 

лидеры по производству солнечной энергии. Среди них – Германия (38,25 ГВт), 

Китай (28,33 ГВт), Япония (23,41 ГВт) и Италия (18,62 ГВт). При этом США, 

имея больше ресурсов, находятся лишь на пятом месте (18,32 ГВт). На конец 

2016 года мощность солнечных электростанций в Украине составляла 568 МВт, 

107 из которых – это новые установки, задействованные в течение года. 

Уникальной особенностью производства солнечной энергии в Германии 

является то, что 90% всех панелей расположены на крышах домов. На эту 
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особенность стоит обратить внимание Украине, так как данное решение может 

позволить нашей стране уменьшить нагрузку на распределительные сети. 

К элементам солнечной энергосистемы относятся: 

1. фотоэлектрические панели, которые преобразуют солнечную энергию в 

электрическую; 

2. инвертор, преобразующий постоянный электрический ток от 

солнечных батарей в переменный, необходимый для питания электроприборов; 

3. контроллер, в качестве которого используется пульт управления 

солнечной фотоэлектрической системой, не допускающий перегрузки системы 

или обратного тока в ночное время; 

4. электрический счетчик, фиксирующий количество электроэнергии, 

подаваемой в общую сеть или потребляемой при необходимости, например, в 

зимнее время. 

В современной солнечной энергетике любой страны, в том числе и 

Украины, можно выделить два основных направления: солнечная 

теплоэнергетика, использующая солнечную энергию для получения теплоты, а 

также солнечная электроэнергетика, использующая солнечную энергию для 

выработки электроэнергии. Благодаря изменениям в украинском 

законодательстве граждане наравне с организациями могут продавать энергию, 

генерируемую их альтернативным источником, по специальным «зеленым» 

тарифам. «Зеленый» тариф – это особая тарифная сетка, согласно которой 

правительство от имени государственной компании «Энергорынок» 

приобретает у коммерческих организаций и частных лиц электрическую 

энергию, генерированную с применением восстанавливаемых источников – 

солнца (солнечные панели), ветра (ветряки), биологических веществ 

(биотопливо), а также воды (небольших гидроэлектростанций). Такой тариф на 

солнечную электроэнергию от частных лиц обеспечивает возможность 

оптимальной эксплуатации конструкций солнечных батарей для снабжения 

электричеством жилых строений и повышения их рентабельности. Владельцам 

индивидуальных домов государство всегда платит за избыток электроэнергии, 

поставленный в электрическую сеть. 

В мире уже сегодня солнечная энергетика весьма интенсивно развивается 

и занимает заметное место в топливно-энергетическом комплексе ряда стран. В 

Украине имеются достаточно благоприятные условия для использования 

солнечной энергии и принимаются на государственном уровне законы, которые 

дают существенную поддержку развитию солнечной энергетики, без принятия 

которых использование энергии Солнца было бы практически невозможно, 

особенно на начальных этапах становления. 
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На сегодняшней день, на территории Украины наблюдается такое явление 

как организация мини фотоэлектрических станций (ФЭС) с инверторным 

присоединением мощностью до 30 кВт установленных на крышах частных 

домовладений. Данное явление связано с необходимостью уменьшения 

энергетической зависимости от традиционных источников энергии, а также с 

ростом тарифов на электроэнергию. Поэтому, НКРЭКП с учетом зарубежного 

опыта, начало стимулировать население в вопросе установки ФЭС, установив 

«Зелёный тариф» на покупку выработанной электроэнергии ФЭС с 

инверторным присоединением частных домохозяйств. 

Данное решение НКРЭКП помимо стимулирования развития «Зелёной 

энергетики», может позволить за счёт ФЭС с инверторным присоединением 

регулировать такой показатель качества электроэнергии как кратковременные 

провалы напряжения в районных электрических сетях (РЭС).  

 

 
 

Рис. 1 – Модель ФЭС с инверторным присоединением 

 

Для реализации вышеперечисленных решений НКРЭКП и проверки 

целесообразности данного решения необходимо смоделировать работу ФЭС с 

инверторным присоединением в одном из энергоузлов РЭС Украины, а также 

необходимо спроектировать алгоритм работы инвертора, позволяющий 

регулировать напряжение в электрической сети, за счёт генерации требуемого 

объёма реактивной мощности. 
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Витрати на опалення, електропостачання та інші комунальні послуги – 

одна з найбільших статей витрат будь якого домогосподарства, і зростання 

тарифів на ресурси із централізованих мереж, стрімко актуалізує питання 

автономного енергопостачання. 

Використання відновлюваних джерел енергоресурсів вже давно 

використовується для енергопостачання приватних домогосподарств, але в 

умовах українського клімату, за рахунок природних джерел енергії можливо 

покрити лише невелику частину загального споживання[1], так як існує велика 

різниця між літніми та зимовими споживанням і генерацією. Так же існує 

проблема великої вартості енергетичної установки, яка то того ж сильно 

зростає із збільшенням встановленої потужності. 

Сучасні будівельні стандарти, такі як наприклад стандарт «пасивного 

будинку» (нім. passivhaus, англ. passive house) дозволяють знизити витрати на 

опалення і кондиціонування до десяти разів порівняно із старими будівлями[1], 

що робить можливим використання відновлюваних джерел енергії для повного 

покриття потреб домогосподарства, але для використання в Україні, ці 

стандарти потребують повного перегляду із урахуванням місцевих кліматичних 

умов. Метою роботи є розробка концепції автономного енергопостачання 

приватного котеджу для родини із чотирьох чоловік, основаної на базі 

принципів проектування пасивних будинків, поєднаних із використанням 

сучасних інженерних систем будівель, розрахованих на цілорічне, безперебійне 

постачання теплової та електричної енергії. 

В процесі виконання роботи розраховане теплове та електричне 

навантаження будинку в умовах українського клімату. Здійснений підбір 

системи теплопостачання за критеріями найменших капіталовкладень, та 

найменших витрат енергоресурсів. Здійснений розрахунок необхідної 

потужності гібридної генеруючої установки що використовує потенціали 

сонячної та вітрової енергії. Розглянуто можливість використання міжсезонної 

акумулюючої установки. 
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Актуальность. В настоящее время энергосбережение является одной из 

приоритетных задач. Это связано с дефицитом основных энергоресурсов, 

возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими 

проблемами. 

Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с 

большим потенциалом для улучшений в сфере строительства жилья это 

использование котельных. Современные технологии способны существенно 

уменьшить потребление энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, 

даже повысить КПД. Кроме того, обоснованный выбор котельной часто 

позволяет перейти с экологически грязного и дорогого угля или мазута на более 

дешевое и чистое топливо, такое как газ или древесные гранулы (пеллеты) [1]. 

Такие котельные позволяют решить две проблемы: экономное получение 

энергии и утилизация древесных отходов. 

Древесные отходы, из которых производят пеллеты для котельной, 

образуются в деревообрабатывающей промышленности, в производстве мебели 

и строительной индустрии. В этих отраслях при изготовлении изделий 

требуется высокая точность измерения влажности исходного сырья, т.к. 

нестандартная влажность сырья на производстве может привести к выпуску 

бракованной продукции, а значит к финансовым убыткам.  

Постановка задачи. Повысить метрологические характеристики (МХ) 

измерителей влажности.  

Решение задачи. Наиболее распространенными методами измерения 

влажности древесины являются весовой, кондуктометрический и 

диэлькометрический. Достоинство весового метод – простота, надёжность и 

точность, а главный недостаток – довольно продолжительная процедура. Этого 

недостатка лишены другие два метода. Достоинствами кондуктометрического 

метода являются простота конструкции датчика и вторичной части влагомера, 

относительно несложный и быстрый способ измерения, портативность, 

достаточно точное измерение влажности древесины с высоким содержанием 

влаги (5÷60 %). Диэлькометрический метод, обладая теми же достоинствами, 

достаточно точно измеряет в диапазоне малых значений влажности (1÷5 %).  

С помощью совмещения двух методов измерения: кондуктометрического и 

диэлькометрического – можно повысить МХ измерителей влажности. При этом 

используется комплексный метод повышения точности, создающий 

структурную и информационную избыточность, что позволяет существенно 



ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017 Ч.2. 96 

улучшить МХ измерительного устройства [2,3].  

Результаты. Применение комплексного метода повышения точности дает 

возможность создать двухканальный измеритель влажности, в котором 

преобразование измеряемых параметров – сопротивления и емкости, 

функционально связанных с искомой величиной – влажностью, до ввода 

результата в управляющий микропроцессор осуществляется в неидентичных 

последовательно-параллельных каналах. К обработке измерительной 

информации в таком измерительном устройстве предъявляются особые 

требования в силу неравноточности результатов измерений, полученных в 

отдельных каналах устройства. Для получения конечного результата измерения 

Y двухканального измерительного устройства прибегают к помощи весовых 

коэффициентов, отражающих значимость результата измерения каждого канала 

измерительного устройства: 

 

 
 

где  – результаты преобразования каждого канала измерительного 

устройства; 

 – весовые коэффициенты этих результатов. 

 

В измерителе влажности комплексный метод реализован путем 

использования единого для обоих каналов чувствительного элемента в виде 

двух заостренных пластин-электродов, внедряемых в древесину на постоянную 

глубину. Последовательно во времени измеряются сопротивление и емкость 

между этими пластинами путем включения их в измерительную цепь, 

содержащую коммутируемые образцовый конденсатор и резистор. Эти 

измерения осуществляются в результате определения длительности 

переходных процессов возникающих в получающихся RC-цепях при подаче 

импульсного напряжения прямоугольной формы и стабильной амплитуды. При 

обработке полученных результатов измерения сопротивления и емкости 

выбираются весовые коэффициенты в зависимости от текущего значения 

влажности древесины. Такая схема позволяет повысить точность измерения в 

области малых и больших значений влажности. 
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According to European Directive by 2028 the green generation mast gives 25% 

to the other electricity consumption and that’s why they do their best to complete the 

obligations. They are implementing this plan with wide application of private 

households. A new class of consumers called prosumers appeared. Prosumers are 

energy consumers who also produce electricity from a range of different generators, 

mainly, based renewable sources and sell it to the distribution grid at market prices. 

Due to decreasing prices on renewable energy equipment and adopting special 

market-oriented regulatory framework, the number of prosumers is increasing. 

According to the assessment [1], about 83% of the EU’s households, which amounts 

to about 187 million consumers, can potentially become prosumers and contribute to 

renewable electricity production, demand response, and electricity storage. Today in 

many European countries, prosumers have transformed the electricity market. They 

have become active market players responsible for a significant volume of 

renewable-based generation. For example, in Germany renewables deliver 33% of the 

total electricity with nearly every second kilowatt-hour generated by a broad range of 

prosumers[1]. 

The regulatory framework should be adapted to ensure cost-effective 

development of distributed generation, as well as a fair allocation of costs and 

benefits. Opting for distributed generation should be a customer choice that does not 

result from artificial incentives. For example, in Finland, where every third electricity 

retailer buys excess electricity from prosumers[2], subsidies, price regulation or 

purchase obligations are not applied. In addition, smart meter roll out has been 

completed and all generators have balancing responsibility. 

In Ukraine, conditions for prosumers activity are quite favorable due to high 

natural renewable resources potential and the government concernment. Firstly, the 

solar intensity reaches 345.1·10
9
 MW·h/year, wind speed is 0.52 MW·h/year per 

1m
2
, the energy potential of biological resources is assessed at 178·10

9
 MW·h/year, 

small rivers drain 8.252·10
6
 MW·h/year[3]. 

Secondly, Ukraine as a member of European Energy Association accepted 

obligations on developing renewable energy sector. According to them, the 

renewables share in the total energy consumption must amount to 11% by 2030. 

According to the plans of  UkrEnergo, Ukraine's National Power Company, by 

2020, the capacity of renewable energy mast increase to 4,600 MW, which will 

mailto:sofiyagera26@gmail.com
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require putting into operation of about 700 MW/year of new capacity. This will allow 

Ukraine to fulfill its international obligationsto bring the share of renewable energy in 

energy consumption to 11% (for comparison, in the EU – 25%).[4] 

At present, the total operating capacity of Ukrainian renewable electric power 

stationsis approximately 1,100 MW, or 2% of the country. Since 2009, private 

households have the right to sell excess electricity which is charged at the feed-in 

tariffs[5]. July 20, 2015, National Commission for State Regulation of Energy and 

Public Utilities of Ukraine passed its Ordinance "On Establishment of “green” tariffs 

for electricity generated by private households". It has come into force on the day of 

its official publication, August 25, 2015.  

In accordance with the above mentioned Ordinance "green” tariffs for electric power 

generated by the installations installed in private households and using wind and/or 

solar energy (provided the total capacity of such installation does not exceed 30 kW) 

have been set and it shown in the table 1[6]. 

Table 1 - "green” tariffs for electricity generation 

from till kop/kWh(VAT 

excluded) 

solar "green” tariff   

January 1, 2016 December 31, 2016 454,32 

January 1, 2017 December 31, 2019 432,44 

January 1, 2020 December 31, 2024 388,68 

wind "green" tariff 

July 1, 2015 December 31, 2019 278,00 

January 1, 2020 December 31, 2024 249,68 

 

With the entry into effect of this legislative act, and the applications of 

renewable energy sources in private homes has become beneficial and justified, there 

is an opportunity to not only save but get a profit also. 
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В даний час має місце інтенсивне зростання енергоресурсів. Оскільки в 

системі електропостачання вартість теплової енергії входить 75-80% витрат на 

енергоресурси, відповідно різко зростає вартість теплової енергії. Значне 

зростання вартості теплової енергії може призвести до відмови споживачів від 

централізованого теплопостачання. Тому, одним із завдань підприємств 

теплопостачання є впровадження заходів, які б дозволили знизити собівартість 

кінцевої продукції. 

Аналіз роботи підприємств теплопостачання показує, що основні втрати 

енергоресурсів пов'язані: 

 з відсутністю використання теплоти відхідних газів; 

 з підвищенням ККД тепло генеруючого обладнання; 

 зниження втрат в теплотрасах; 

 зниження втрат у системах електропостачання та електрообладнанні. 

Дана робота спрямована на дослідження енергоекономічних показників 

підприємства ПрАТ "ТЦРП", а також впровадження енергозберігаючих заходів, 

таких як заміна пальників, утилізація димових газів за котлами.  

На підставі аналізу електроспоживання котельні, було оцінено необхідна 

потужність електрогенерації власного виробництва, проведено розрахунки по 

визначенню добового рівня ТПВ, розрахунки горіння з визначенням кількості і 

складу відхідних продуктів згоряння, оцінка теплого потенціалу димових газів 

при використанні існуючих котлів і підібрано комплекс заходів як 

теплообмінник. 
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На сьогоднішній день і в перспективі в енергобалансі всіх країн світу 

зростає частка відновлювальних джерел електроенергії. Так, у країнах 

Євросоюзу розглядається можливість доведення цієї частки в 2020 р. до 20%. 

Значна роль тут відводиться малим гідроелектростанціям (МГЕС), 

вітроелектростанціям та сонячним електростанціям. В Україні поступово 

відновлюється мала гідроенергетика, але темпи розвитку її на сьогодні 

стримуються цілим рядом факторів. Важливим стримуючим фактором на 

шляху підвищення ефективності розбудови малих ГЕС є недостатнє 

дослідження технічних аспектів їх експлуатації у сучасних умовах і фактична 

відсутність через це методик забезпечення оптимальних техніко-економічних 

показників МГЕС на стадії їх проектування та модернізації. Це в першу чергу 

стосується: 

– оптимізації структури, конструктивних та експлуатаційних параметрів 

основного обладнання малих ГЕС; 

– оптимізації планування і оперативного керування режимами роботи 

каскадів малих ГЕС з метою отримання максимального прибутку від реалізації 

електроенергії; 

– дослідження впливу МГЕС на режими роботи розподільних електричних 

мереж та їх використання з метою підвищення надійності та якості 

електропостачання; 

– вдосконалення системи взаєморозрахунків у випадку транзиту, а також 

адресного постачання електроенергії, що зумовлені роботою МГЕС. 

Важливим питанням забезпечення ефективності МГЕС є дослідження їх 

впливу на втрати електроенергії у розподільних мережах. На втрати впливають 

як параметри МГЕС, так і схеми їх приєднання, а також значення та графік 

споживання навантажень. Багато з цих питань та стримуючих факторів можна 

подолати шляхом модернізації малих ГЕС за рахунок сонячної та вітрової 

енергії, об’єднавши генеруючі вузли одним енергетичним вузлом. 

Комбінуванням різних джерел енергії є дуже ефективним, так як недоліки 

одного джерела можна уникнути за допомогою переваг іншого. Системи, що 

поєднують різні джерела енергії називаються комбінованими системами, а 

електростанції, які входять до одного генеруючого вузла і зв’язані такою 

системою – комбінованою електростанцією. Кореляція між сонячною радіацією 

та швидкістю вітру має багато переваг. Загалом, швидкість вітру вища в з 

зимній період, а величина потоку сонячної радіації вища в літній період. 
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Правильний вибір потужностей енергоблоків комбінованої електростанції, 

дозволить урівноважити річний графік навантаження. А маневреність МГЕС та 

встановлена система акумулювання електроенергії, буде згладжувати добовий 

графік навантажень. 

Важливим завданням на шляху підвищення ефективності МГЕС є вибір 

головної схеми комбінованої електростанції та розміщення сонячних панелей і 

вітрових установок з урахуванням техніко-економічного аналізу. Правильність 

вибору підвищить загальний ККД комбінованої станції. Для забезпечення 

ефективної експлуатації комбінованої електростанції необхідним є 

впровадження засобів автоматизації процесу вироблення електроенергії. При 

цьому автоматизовані системи керування, що розробляються, мають 

забезпечувати виконання таких задач: 

– повна автоматизація інформаційного обміну між електростанцією та 

розрахунково-диспетчерським центром (у перспективі – оператором 

енергоринку) для розв’язання задач комерційного обліку електроенергії; 

– контроль стану основного обладнання, його захист у складних режимах 

роботи та забезпечення надійності роботи комбінованої електростанції у 

цілому; 

– забезпечення централізованого керування основними процесами, 

маневреності та максимальної ефективності використання первинної енергії 

протягом заданого періоду роботи; 

– детально та швидко опрацьовувати основні параметри і вживати негайні 

заходи для покращення якості електроенергії;  

– мінімізація необхідної кількості обслуговуючого персоналу. 

Для реалізації вказаних задач необхідною умовою є забезпечення 

можливості централізованого керування об’єктом у реальному часі, 

враховуючи зовнішні умови, а саме, рівень світового та вітрового потоків, 

сезонність та добовий графік споживання електроенергії. Зазначена умова може 

бути забезпечена через просторову не розгалуженість об’єктів, шляхом 

створення надійних каналів зв’язку між генеруючими вузлами різного типу 

(гідро-, вітро-, та сонячна енергія) та диспетчерським центром. Виходячи з 

цього, автоматизована система керування може бути побудована як 

централізована система оперативного керування всіма основними типами 

енергетичного обладнання. Враховуючи структурну та апаратну складність цієї 

системи керування, а також вимоги щодо мінімізації капітальних та 

експлуатаційних витрат, автоматизована система керування має будуватися, 

спираючись на результати техніко-економічного аналізу. 
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Широкое внедрение защищенных проводов потребовало решения ряда 

новых проблем. Наиболее серьезная из них – повреждение провода при прямом 

ударе молнии. 

Поражаемость воздушных линий прямыми ударами молнии (Nпум) 

зависит от зоны захвата молний данной линией. На зону захвата молний влияет 

высота подвеса провода (Hпод) и тип провода. 

Для выявления этих зависимостей были проведены экспериментальные 

исследования, для определения зоны захвата молнии линиями средних классов 

напряжения в зависимости от высоты подвеса и типа провода. 

По результатам проведенных экспериментов были получены результаты, 

внесенные в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Зона захвата молний для разных типов проводов, классов 

напряжения линий и различного тока молнии 

Значения тока молнии и  

напряжения на проводе 

Расстояние, с которого провод принимает 

прямые удары, м 

СИП 3 1*50-20 АС – 50/8 

Iм = 10 кА; U = 6 кВ 10,06 18,1 

Iм = 10 кА; U = 35 кВ 16,95 26,72 

Iм = 20 кА; U = 6 кВ 11,4 17,1 

Iм = 20 кА; U = 35 кВ 15,96 28,73 

 

Напомним, что высота подвеса проводов 6 кВ составляет 9м, 35 кВ – 15м, 

и как видно из полученных результатов, для голого провода зона захвата 

составляет не 3Hпод, а 2Hпод. Данной градации нет в нормативных документах 

по расчету Nпум. 

Как видно из таблицы, зона захвата проводом СИП 3 1*50-20 почти в 2 

раза меньше зоны захвата провода АС – 50/8 и не много превышает высоту 

подвеса линии, таким образом можно говорить, что зона захвата защищенного 

провода равна Hпод. Данный факт показывает, что Nпум для воздушных линий с 

защищенными проводами типа СИП значительно меньше, чем для воздушных 

линий с проводами типа АС. 
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Протягом останніх двох років в Україні активізувалася сфера виробництва 

електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ). У 2015 році було введено 19,5 

МВт нових потужностей ВДЕ, з них 10,9 МВт - сонячних електростанцій. А 

вже в 2016 році введено 120 МВт нових потужностей. З них 99,1 МВт - це 

сонячні електростанції, 11,6 МВт - вітроелектростанції. На початок 2017 р 

потужність вітроелектростанцій, підключених до ОЕС України, склала 437 

МВт, а сонячних електростанцій 530 МВт. Очевидно, що цей процес буде 

розвиватися з не меншими темпами. 

Аналогічні процеси відбуваються і в усьому світі. Однак стрімка частка 

збільшення ВДЕ в балансі генерації має негативні наслідки. Генерація енергії 

на сонячних електростанціях змінюється як відповідно до річного та добовим 

циклом зміни інсоляції, так і в залежності від несистематично зміни погодних 

умов. 

Робота ВЕС більш стабільна, але з огляду на більший коефіцієнт 

використання встановленої потужності, коливання швидкості вітру надає не 

менший негативний вплив на роботу ОЕС. 

Для покриття дисбалансу генерації і споживання потужності в 

енергосистемі необхідні акумулятори або високоманеврені електростанції. 

Існує безліч різних типів акумуляторів електричної енергії. Останнім часом 

найбільш активно розвиваються енергетичні акумуляторні установки на базі  

Li-ion акумуляторів. Їх перевагою є можливість розміщення в будь-якому місці, 

як біля ВДЕ так і у споживачів, висока швидкість заряду-розряду, і 

масштабованість установок. Їх істотним недоліками є висока вартість і 

обмеженість циклів заряду-розряду. З цього в світі основним способом 

компенсації нерівномірності генерації ВЕС і СЕС є маневрені електростанції. 

Найбільш поширеними типами маневрених станцій в енергосистемах є 

гідроелектростанції (ГЕС) і паро-газові установки. Недоліком останніх є 

використання дорогого і дефіцитного природного газу в якості палива. А 

недоліком ГЕС є дефіцит водних ресурсів. 

В Україні будівництво потужних гребельних ГЕС практично вже 

неможливо, а наявний потенціал будівництва малих ГЕС слабо 

використовується. У 2015 р введено всього 3,3 МВт потужностей малих ГЕС, а 

в 2016 р 5,2 МВт. На початок 2017 року загальна потужність малих ГЕС 
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становить менше 90 МВт. Рішенням проблеми є будівництво 

гідроакумулюючих станцій (ГАЕС), які об'єднують в собі всі позитивні 

властивості акумуляторів та маневрених електростанцій. Потенціал водних 

ресурсів для будівництва ГАЕС також набагато вище. В Україні вже 

функціонує три ГАЕС дві з яких у стадії будівництва, це потужні 

електростанції, завдання яких компенсувати нерівномірність графіка 

навантаження АЕС. Однак розвиток малих ВЕС і СЕС вимагає створення 

«локальних» малих ГАЕС, порівнянних з ними по потужності. Також вкрай 

актуальною є задача об'єднання цих станцій в генеруючі вузли здатні 

забезпечувати стабільне енергопостачання споживачів, в незалежності від 

погодних факторів. 

Метою роботи є оцінка можливостей створення на базі фотоелектричних, 

вітрових та гідроакумулюючих станцій малої потужності енерговузлів, здатних 

забезпечувати потрібний графік генерації. 

Для її досягнення необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Аналіз розвитку енергогенеруючих вузлів на базі відновлювальних 

джерел енергії в об’єднаній енергосистемі та перспектив використання в них 

різних типів акумуляції енергії. 

2. Розробка математичної моделі комплексного енергогенеруючого вузла з 

акумуляцією електроенергії та дослідження режимів його роботи. 

3. Визначення оптимальних потужностей фотоелектричних і вітрових 

електростанцій та ємності акумулятору енерговузла з урахуванням графіка 

навантаження, даних про середньодобову інсоляцію та швидкість вітру. 

4. Визначення параметрів гідроакумулюючої електростанції, що 

відповідають розрахованим потужностям ВЕС та СЕС; 

5. Розробка схеми видачі потужності та головної схеми енерговузла. 

Попередні результати моделювання з урахуванням особливостей 

кліматичних умов Харківської області показали, що для надійного та 

безперебійного енергопостачання споживачів потужність вітрової та 

фотоелектричної станцій повинні в кілька разів перевищувати пікову 

потужність навантаження, якщо в енерговузлі відсутня ГАЕС. Наявність 

акумулятора енергії дозволяє суттєво зменшити це співвідношення. 

Отримані результати досліджень можуть бути використані також при: 

– Плануванні розвитку енергетичних систем при поширенні малих ВЕС та 

СЕС 

– Оцінці необхідного ресурсу гідроакумулюючих потужності в залежності 

від розвитку відновлюваної енергетики в Україні 

– Економічній оцінці проектів будівництва малих енерговузлів. 
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Обладнання електростанцій України є морально та технічно застарілим 

(більшість енергоблоків введено в експлуатацію в 1960-і роки) і знаходиться на 

межі фізичного зносу. Більшість енергоблоків відпрацювала подвійний ресурс і 

функціонує у непроектних маневрово-пікових режимах із значною кількістю 

пусків і зупинок.  

Метою роботи є систематизація існуючих  видів і методів технічної 

діагностики електрообладнання електричних станцій і розробка експертної 

системи оцінки їхнього стану.  

Розрізняють такі види технічного діагностування: робоче технічне 

діагностування, тестове технічне діагностування, експрес-діагностування, 

прогнозувальне технічне діагностування. 

Робоче діагностування – вид діагностування, при якому технічний стан 

об'єкта визначається при безпосередньому виконанні ним робочих функцій без 

тестування його спеціальними випробовувальними діями. 

Тестове діагностування є видом діагностування, при якому технічний стан 

об'єкта визначаєтеся його тестуванням спеціальними випробувальними діями 

без безпосереднього виконання робочих функцій. 

Експрес-діагностування є видом технічного діагностування, при якому 

діагностування об'єкта виконується за частиною діагностичних показників 

(параметрів та ознак) протягом обмеженого часу. 

Прогнозувальне діагностування є видом технічного діагностування, за 

допомогою якого визначається час, протягом якого технічний стан об'єкта буде 

знаходитись в нормі за всіма діагностичними показниками з заданою 

ймовірністю. 

Методи технічної діагностики електрообладнання: алгоритмічний 

(операторний), сигнально-параметричний та фізичний методи діагностування.  

Алгоритмічний метод технічного діагностування ґрунтується на 

використанні перевірки правильності функціонування об'єкта в цілому, або 

окремих його частин на основі оцінювання відповідними технічними засобами 

логічних ознак виконання робочих дій в процесі робочого діагностування, або 

при тестовому діагностуванні з перевіркою технічного стану. 

Сигнально-параметричний метод для виконання технічного діагностування 

використовуються перевірки правильності функціонування об’єкта вцілому чи 

окремих робочих сигналів або параметрів діючих елементів об’єкта в процесі 

робочого чи тестового діагностування. 
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Всі методи технічного діагностування мають свої недоліки і переваги, і 

тому повинні обиратися для кожного конкретного випадку.  

Для подальшого дослідження розглянуто фізичні методи діагностування і 

придатність їх застосування для діагностики електрообладнання електричних 

станцій. 

Залежно від технічних засобів і діагностичних параметрів, які 

використовують при проведенні діагностування, можна виділити наступні 

перспективні фізичні методи неруйнівного контролю: акустичний, вібраційний 

та тепловий методи діагностування електрообладнання електричних станцій. 

Акустичний метод оснований на аналізі параметрів звукових хвиль, що 

генеруються технічними об'єктами та їх складовими частинами. Спосіб 

детектування або сприйняття - дефектоскоп акустичний. Об'єкти контролю: 

трансформатори, турбогенератори, паропроводи електричних станцій. Переваги 

метода - малий час діагностування та можливість виявлення несправностей на 

етапі їх зародження. 

Вібраційний метод заснований на аналізі параметрів вібрації, створеними 

працюючим обладнанням, або є вторинною вібрацією, зумовленої структурою 

досліджуваного об’єкта. Спосіб детектування - дефектоскоп віброаційний, 

п'єзоелектричні датчики. Об’єкти контролю: підшипники кочення електричних 

машин, магнітні шуми електричних машин. Переваги метода:  малий час 

діагностування та можливість виявлення несправностей на етапі їх зародження. 

Тепловий метод заснований на реєстрації змін теплових або 

температурних полів об’єктів, викликаних дефектами. Спосіб детектування або 

сприйняття - тепловізор. Переваги метода: метод, як правило, не вимагає 

складання-розбирання обладнання. 

Види технічного діагностування: робоче технічне діагностування, тестове 

технічне діагностування, експрес–діагностування, прогнозувальне технічне 

діагностування. 

Робоче діагностування - такий вид діагностування, при якому технічний 

стан об’єкта визначається при безпосередньому виконанні ним робочих 

функцій без тестування його спеціальними випробовувальними діями. 

Тестове діагностування є видом діагностування, при якому технічний стан 

об'єкта визначаєтеся його тестуванням спеціальними випробувальними діями 

без безпосереднього виконання робочих функцій. 

Експрес–діагностування є видом технічного діагностування, при якому 

діагностування об'єкта виконується за частиною діагностичних показників 

(параметрів та ознак) протягом обмеженого часу.  

Прогнозувальне діагностування є видом технічного діагностування, за 

допомогою якого визначається час, протягом якого технічний стан об'єкта буде 

знаходитись в нормі за всіма діагностичними показниками з заданою 

ймовірністю.  
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При передаче электрической энергии часть энергии расходуется на её 

транспорт, поэтому потери электроэнергии неизбежны.  

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до технически и 

экономически обоснованного уровня – одно из важных направлений 

энергосбережения [1].  

Закон Украины «Об энергосбережении» №74/943ВР определяет правовые, 

экономические, социальные и экологические основы энергосбережения для 

всех предприятий, объединений и организаций, расположенных на территории 

Украины, а также для граждан.  

Способы хищения электроэнергии, как и сама технология измерения 

электроэнергии, с которой украинским электросетевым компаниям приходится 

иметь дело постоянно, развиваются, и они приводят к большим потерям 

электроэнергии [2]. Вопрос эффективного использования энергоресурсов в 

Украине стоит очень остро.  

Электрораспределительные компании несут убытки из-за действий 

недобросовестных потребителей, которые занимаются хищением 

электроэнергии, из-за несоответствия современным требованиям системы 

учета, а также из-за других нарушений правил пользования электроэнергией.  

Процесс потребления электроэнергии в электрических сетях напряжением 

0,4 кВ в больших масштабах пока не поддается достоверному учету и 

контролю. Поэтому существует большой интерес со стороны электросетевых 

предприятий в определение источников этих самых потерь для уменьшения 

объемов потерь.  

В данной работе рассматривается система, предназначенная для 

повышения уровня точности учета электроэнергии и выявления нарушений 

среди потребителей низкого напряжения. Известно, что в электрической сети 

0,4 кВ весьма актуальна проблема снижения коммерческих потерь 

электроэнергии, обусловленных на половину неплатежами и хищением 

электроэнергии.  

Энергопередающие и энергосбытовые предприятия являются субъектами 

естественной монополии, и они не всегда уделяют необходимое внимание 
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минимизации своих издержек при реализации программы энергосбережения. 

Одно из решений проблемы снижения потерь электроэнергии можно найти в 

системе АСКУЭ бытовых потребителей.  

На сегодняшний день имеется множество различных вариантов АСКУЭ, 

но многие из них еще не получили широкого распространения. Иногда это 

связано с техническими и функциональными ограничениями, в других случаях 

– с достаточно высокой стоимостью первичного внедрения и дальнейшими 

затратами при эксплуатации, которые ставят под сомнение экономическую 

эффективность и целесообразность внедрения подобных систем [3].  

В данной работе объектом анализа является потери электроэнергии в 

электрических сетях напряжением 0,4 кВ, способы борьбы с хищением 

электроэнергии и процесс автоматизации коммерческого учета электроэнергии. 

Целью работы является снижение коммерческих потерь электроэнергии, за 

счет комплексного применения существующих и новых программных и 

аппаратных средств автоматизации коммерческого учета электроэнергии, а 

также разработка алгоритма для выявления хищения электроэнергии. 

Поставленная цель требует решения следующих задач:  

 анализа структуры потерь электроэнергии в электрических сетях 

напряжением 0,4 кВ; 

 анализа способов хищения электроэнергии и пути их выявления; 

 изучение мероприятий по снижению коммерческих потерь 

электроэнергии и методов автоматизации коммерческого учета 

электроэнергии, формулирования требований к АСКУЭ и критериев 

эффективности ее функционирования; 

 разработка алгоритма выявления источника коммерческих потерь 

электроэнергии, которые используют данные, получаемые с помощью 

АСКУЭ. 

Внедрение мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 

электрических сетях, частью которых является повсеместное использование 

АСКУЭ, придаст электросетевым компаниям полную прозрачность, где не 

будет места манипуляциям c счетчиками, с хищением электроэнергии. 
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Якість електричної енергії (ЕЕ) в значній мірі залежить від балансу поміж 

генеруванням та споживанням ЕЕ. Електроенергетика України працює згідно 

добових та річних графіків навантаження, що говорить про необхідність 

маневрування потужностей згідно заданих графіків. 

Диспетчеризація процесу маневрування потужністю (МП) в єдиній 

енергосистемі відбувається за двома напрямками: 1) формування кожній 

електростанції країни об’єму потужності, яку вона повинна видавати в мережу 

в певний проміжок часу; 2) акумулюванням електричної енергії в години 

провалу графіку, та її видачі в години піку. 

Сучасний стан енергосистеми (ЕС) України вимагає використання 

першого напрямку маневрування, що має ряд особливостей. МП на будь-якій 

електростанції зводиться до зміни кількості енергоносія реактора (у випадку 

АЕС) чи котла (у випадку ТЕС). Самим поширеним та ефективним видом МП є 

застосування ГЕС, на яких в широкому діапазоні змінюється напір води у 

гідроагрегатах, але їх загальна потужність в Україні недостатня. 

МП за допомогою АЕС найбільш складне та відбувається в крайніх 

випадках, хоча теплова потужність реактору АЕС може значно змінюватись по 

відношенню до його номінальної потужності, однак існують деякі обмеження, 

що пов’язані з протіканням ядерно-фізичного процесу та конструктивними 

особливостями паливних елементів. При зменшенні потужності АЕС зі 

значення близького до номінального до нуля чи до рівня навантаження власних 

потреб, спостерігається «отруєння» реактору та виникає небезпека потрапляння 

в «йодну яму». Зниження ефективного коефіцієнту розмноження може 

виявитись настільки глибоким що реактор стане на деякий час підкритичним і 

введення його в роботу виявиться можливим тільки через декілька годин після 

зупинки. Для збільшення запасу реактивності необхідні складні, небезпечні та 

високовартісні міри.  Найбільша небезпека пов’язана зі здійсненням 

операторами в ручному режимі по вимозі диспетчерів енергосистеми МП 

реакторної установки.  

У випадку парових котлів ТЕС МП - безпечний процес, але має ряд 

недоліків, а саме: 1) дуже довгий перехідний процес; 2) існують жорсткі 

економічні рамки в яких доцільно маневрувати, й вихід за ці межі є аварійно 
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вимушено; 3) необхідна участь оперативного персоналу, що змушує 

враховувати небезпеку людського фактору; 4) потрібні великі заощадження для 

проведення більш розширеного капітального ремонту блоків; 5) зменшується 

надійний термін експлуатації теплових блоків . Все це впливає на безпеку ЕС та 

якість ЕЕ. 

Тому на сьогодні найбільш технологічно доцільніший метод МП це 

акумулювання балансуючих потужностей. Наразі в Україні в якості 

акумуляторів використовують виключно ГАЕС, проте недостатня їх кількість 

змушує також встановлювати норми видачі потужності станціям. Переваги 

акумулювання за допомогою гідроресурсів: 1) повна екологічна безпека з точки 

зору забруднення навколишнього середовища; 2) висока маневреність. 

Недоліки: 1) складність вибору місця для побудови; 2) висока вартість 

спорудження; 3) затоплення родючих земель; 4) залучення великої території під 

водні басейни ; 5) тривале спорудження. 

Логічним рішенням у даній ситуації є сприяння розвитку інших 

акумулюючих потужностей. Сучасною альтернативою для ГАЕС є безліч 

варіантів. В дипломному проекті розглядається застосування хімічних 

акумуляторів (ХА) з потужними перетворювачами постійного струму в змінний 

будь-якої частоти і форми. Переваги: 1) займають порівняно з ГЕС та ГАЕС 

мало місця; 2) дуже висока маневреність; 3) можливість регулювання частоти 

та підвищення якості ЕЕ; 4) підвищують надійність енергосистеми; 5) 

можливість модульного виконання, що дає можливість зручно змінювати 

ємність та потужність в разі виникнення аварій чи  інших ситуацій. До їх 

недоліків можна віднести: 1) складність утилізації та шкідливий вплив на 

довкілля під час утилізації; 2) порівняно не великий термін служби; 3) велика 

вартість. Проте недоліки ХА з часом послаблюються у зв’язку з появою їх 

нових видів ХА. 

В проекті виконано дослідження можливості спільної роботи ХА з 

традиційним джерелом генерації (ТДГ): розроблена математична модель ТДГ в 

спільній роботі з акумуляторною підстанцією на навантаження з певним 

добовим графіком, проведено моделювання основних режимів роботи. За 

отриманими даними визначено оптимальну потужність підстанцій з ХА для 

забезпечення рівномірного графіку навантаження взятої за основу ТДГ. За 

допомогою техніко-економічного обґрунтування порівняти економічну 

доцільність використання саме хімічних акумуляторів в порівнянні з 

традиційними ГАЕС. 
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Релейная защита и автоматика собственных нужд является важнейшей 

частью любой ТЭЦ. В настоящее время микропроцессорная РЗА являются 

основным направлением развития релейной защиты.  

Помимо основной функции — аварийного отключения, МП РЗА имеют 

дополнительные функции по регистрации аварийных ситуаций.  

В некоторых типах устройств введены дополнительные режимы защиты, 

например, функция опережающего отключения синхронных электродвигателей 

при потере устойчивости, функция дальнего резервирования отказов защит и 

выключателей.  

Данные функции не могут быть реализованы на устройствах релейной 

защиты на электромеханической или аналоговой базе.  

К достоинствам МП РЗА относятся: улучшенные показатели 

быстродействия, чувствительности и надёжности по сравнению с устройствами 

релейной защиты на электромеханических реле.  

Наличие множества сервисных функций: самодиагностика, регистрация и 

осциллографирование сигналов, возможность интеграции МП РЗА в АСУТП 

объекта энергетики и т.д.  

Недостатки МП РЗА — более высокая стоимость. Кроме того, нет единого 

стандарта на аппаратуру, для разработчиков МП РЗА.  

Цель работы - показать внедрение МП РЗ SEPAM фирмы Schneider 

Electric, работающую на программном обеспечении SFT 2841 на действующую 

ТЭЦ-5. 
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Хроматографический анализ растворенных в масле газов (ХАРГ) 

позволяет выявить дефекты в высоковольтном маслонаполненном 

оборудовании на ранней стадии их развития. Основой метода служит то, что 

любой термический или электрический процесс, развивающийся в 

трансформаторном масле или основной изоляции, вызывает её разложение с 

выделением газов, которые, в зависимости от их коэффициента растворимости, 

могут полностью оставаться в масле или частино выделяться в объем газа над 

маслом. Каждому виду термических или электрических процессов 

соответствует свой, строго определенный спектр газов. Большинство известных 

стандартов и методик по интерпретации результатов ХАРГ в качестве 

первичного признака наличия дефекта используют превышение полученных в 

ходе эксплуатации концентраций газов некоторых значений, называемых 

граничными. Решение о наличии дефектов в трансформаторе принимается на 

основе анализа значений скоростей нарастания газов, а характер 

прогнозируемого дефекта определяется либо по значениям отношений пар 

газов, либо с помощью графических методов. В то же время характер 

изменения газосодержания масел в дефектном оборудовании остаётся 

практически неучтённым, что и послужило поводом проведения данных 

исследований. 

Для оценки динамики изменения газосодержания масел были 

использованы результаты ХАРГ по 1167 высоковольтным трансформаторам, в 

которых были выявлены дефекты различного типа. Выполненный анализ 

позволил установить, что, несмотря на рост концентрации газов, которым 

сопровождается развитие дефекта, процентное содержание отдельных газов в 

пробах масел изменяется незначительно и находятся на определенном 

фиксированном уровне. В качестве примера, на рис. 1 приведена динамика 

изменения газосодержания масла в трансформаторе ТДТНГ мощностью 40,5 

МВА напряжением 110 кВ негерметичного исполнения, в котором был выявлен 

высокотемпературный перегрев с температурой выше 700
о
С, вызванный 

«потерей изоляции» стяжных шпилек магнитопровода. Вертикальной 

пунктирной чертой на рис. 1 обозначен предположительный момент 
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возникновения дефекта. Как видно из рисунка, хаотическое изменение 

газосодержания масла до возникновения дефекта, которое обусловлено 

диффузией газов в атмосферу и окислительными реакциями в присутствии 

свободного кислорода воздуха, сменяется практически стационарным 

газосодержанием.  
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Рис. 1 – Динамика изменения газосодержания масла  

в трансформаторе ТДТНГ-40500/110 
 

Более того, для дефектов одного типа динамика изменения газосодержания 

имеет сходный характер. На рис. 2 приведена динамика изменения 

газосодержания масла трансформатора ТДТН-40000/110, в котором выявлен 

высокотемпературный дефект с температурой выше 700
о
С, вызванный 

перегревом сердечника из-за вихревых токов. 
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Рис. 2. –Динамика изменения газосодержания масла 

 в трансформаторе ТДТН-40000/110 
 

Сравнивая рисунки 1 и 2 легко увидеть сходный характер изменения 

газосодержания масел в двух разных трансформаторах при 

высокотемпературном перегреве. Полученные результаты позволяют не только 

выявлять развивающиеся дефекты на ранней стадии их развития, но и 

прогнозировать возможное состояние трансформаторов на основе анализа 

динамики изменения их газосодержания, что невозможно при использовании 

традиционных критериев.  
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Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций на объектах 

электроэнергетики, а также обеспечения функционирования объектов без 

постоянного обслуживающего персонала, возникает необходимость в 

использования автоматизированных систем диспетчерского управления 

(АСДУ) [1, 2]. Применение АСДУ позволяет обеспечивать точное соблюдение 

технологических нормативов  электрической энергии, предупреждение аварий, 

непрерывный мониторинг режимов работы энергообъектов, выполнение 

требований и регламентов для субъектов энергетики. 

АСДУ подстанций представляет собой распределенную иерархическую 

систему, на каждом уровне которой решается обязательный базовый состав 

задач, обеспечивающий выполнение основных функций оперативно-

технологического управления (рис. 1) [3]. 

Условно иерархию АСДУ можно разделить на два уровня: нижний и 

верхний уровень. Нижний уровень ведет сбор и первичную обработку 

информации с контролируемых объектов, производит решение локальных 

задач сигнализации, измерений, диагностики, управления и защиты, передает 

результаты работы на более высокие иерархические уровни системы 

управления. Для этого используются программируемые контроллеры (ПЛК) в 

комплексе с датчиками для измерения тока, напряжения, мощности и т. д. со 

стандартным выходным аналоговым либо число-импульсным сигналом. 

Аппаратура этого уровня расположена непосредственно на объектах 

управления (подстанциях) [4, 5].  

Верхний уровень служит для последующей обработки, хранения, 

представления, документирования информации, для оперативного контроля и 

управления, а также для передачи информации на более высокий уровень 

управления. Для реализации верхнего уровня используется ПЭВМ. 

Оборудование для функционирования верхнего уровня располагается на 

диспетчерском пункте центральной распределительной подстанции (ЦРП). 

Нижний уровень АСДУ – это сеть программируемых микропроцессорных 

контроллеров, ведущих процесс сбора и предварительной обработки первичной 

информации, выполняющих задачи местного управления оборудованием.  
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Рис. 1 – Схема взаимодействия уровней автоматизированной системы диспетчерского 

управления 

 

Таким образом, цифровая автоматизированная система диспетчерского 

управления осуществляет комплексное управление и защиту объектов 

электроэнергетики и позволяет повысить эффективность управления режимами 

работы как электроэнергетической системы в целом, так и отдельных ее 

элементов. 
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Сучасна енергетика в основному базується на невідновлювальних 

джерелах енергії, які, маючи обмежені запаси, є вичерпними і не можуть 

гарантувати стійкий розвиток світової енергетики на тривалу перспективу, а їх 

використання – один з головних факторів, який призводить до погіршення 

стану навколишнього середовища і  його кризового стану. [1] 

Починаючи з 2004 року в світі суттєво зросли капіталовкладення у 

розвиток альтернативної енергетики. Це призвело до того, що за останні роки 

щорічні показники приросту виробництва сонячної енергії у світі в середньому 

оцінюють у 60%, вітрової – 27%, етанолу – 20%. В планах країн Євросоюзу до 

2020 року довести використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії 

до 20% загального обсягу їхнього енергоринку. 

Україна не залишилась осторонь світових тенденцій. На сьогодні, за 

рахунок державного стимулювання, спостерігається інтенсивна розбудова 

відновлюваних джерел енергії, які під’єднуються до електроенергетичної 

системи на рівні розподільних електричних мереж, що призводить до 

поступового переходу від суто централізованої моделі електропостачання 

споживачів, основою якої є потужні ТЕС і АЕС, до комбінованої, коли частина 

електроенергії виробляється розосередженими джерелами. 

Розбудова відновлюваних джерел електроенергії (ВДЕ) має як позитивні 

так і негативні наслідки для функціонування електроенергетичних систем як 

України так і інших країн світу. 

Відновлювальні джерела енергії мають принципові відмінності, тому їх 

ефективне використання стає можливим на основі науково-розроблених 

принципів перетворення ВДЕ у види, необхідні споживачам. У навколишньому 

середовищі завжди існують потоки відновлювальної  енергії, тому в процесі 

розвитку відновлювальної енергетики необхідно орієнтуватись на місцеві 

енергоресурси, вибираючи з них найефективніші. Використання ВДЕ має бути 

багатоваріантним й комплексним, що дозволяє прискорити економічний 

розвиток регіонів.[1] 

Розосередженими джерелами електроенергії (РДЕ) є ті об’єкти, які 

знаходяться поблизу кінцевого споживача, незалежно від того, хто є їх 

власником. РДЕ не є новим для України і країн світу. На початку виникнення 
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електроенергетики практично всі джерела енергії для освітлення, приводу 

розташовувались поблизу центрів споживання. Але, в подальшому, розвиток 

технології традиційних паротурбінних агрегатів теплових і атомних 

електростанцій зумовив появу електричних станцій потужністю в сотні і тисячі 

мегават, в основному розташовуваних поблизу первинних енергоносіїв і як, 

правило, на великій відстані від промислових центрів та населених пунктів. 

На даний час основною складовою РДЕ є відновлювані джерела 

електричної енергії. Останнім часом впровадження РДЕ в енергосистеми є 

основним напрямком розвитку електроенергетики як України так і інших країн 

світу. Причинами цього є зниження негативного впливу на оточуюче 

середовище, покращення показників якості електричної енергії та мінімізація її 

втрат. [2] 

Особливістю відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), найбільш 

розповсюджених РДЕ, є їх нестабільність зумовлена залежністю від природних 

умов. Так вітрові електричні станції (ВЕС) та сонячні електростанції (СЕС) не 

завжди можуть забезпечити задовільну роботу та функціонування системи 

електропостачання.  

Розподільні електричні мережі (РЕМ), є системами магістрально- 

радіального типу, які застосовуються в сільських і приміських районах. Вони 

призначені для роботи без будь-яких джерел генерації у розподільній системі 

чи безпосередньо біля навантаження. Впровадження джерел генерації в РЕМ 

може істотно вплинути на потік потужності (потокорозподіл)  і рівень напруги 

у споживачів та на електрообладнання. Цей вплив може проявлятися позитивно 

або негативно залежно від  характеристик  керування розподільною системою і 

характеристик РДЕ [2]. Позитивний вплив зазвичай називають "перевагою 

підтримки системи", він включає в себе: 

• підтримку напруги та покращення якості електроенергії; 

• зниження втрат; 

• передачу та розподіл  відпущеної потужності; 

• покращення надійності системи електропостачання. 

Досягнути перерахованого вище на практиці набагато складніше. РДЕ 

повинні бути надійними, диспетчеризованими (керованими), відповідної 

потужності і встановленими в потрібних місцях. Оскільки основна частина 

РДЕ є нестабільними джерелами енергії, такі як сонячні і вітрові, то немає 

ніякої гарантії, що ці умови будуть задоволені, і що перераховані переваги 

будуть реалізовані.  
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Устаткування, що включає в себе силові електронні компоненти 

(перетворювачі частоти, тиристорні випрямлячі і т.д.) значно збільшує 

проблеми, викликані гармонійними складовими в системі електроживлення [3]. 

Гармоніки створюють проблеми з моменту зародження промисловості і 

викликані нелінійними опорами тиристорів, діодів, намагнічування 

трансформаторів, реакторів, баластними опорами резонансних ламп і т.д. 

Гармоніки симетричних трифазних систем є, як правило, непарними 

(третя, п'ята, сьома, дев'ята), і їх величина зменшується зі збільшенням 

порядкового номера. Декілька пристроїв можуть бути використані  для 

зниження конкретних гармонік до значень, якими можна нехтувати - повне 

усунення неможливе. У даному розділі рекомендуються практичні засоби 

зниження впливу гармонік, особливо для захисту конденсаторних батарей (КБ) 

[2]. 

Конденсатори особливо чутливі до гармонійних складовим живлячої 

напруги в силу того, що ємнісний реактивний опір зменшується при збільшенні 

частоти. На практиці це означає, що відносно малий відсоток гармонійних 

напруг може викликати протікання значного струму в колі конденсаторів. 

Присутність гармонік викликає спотворення (нормально синусоїдальної) 

форми напруги або струму. Чим вищий вміст гармонік, тим більша ступінь 

спотворення.[1] 

Якщо власна резонансна частота комбінації «КБ - реактивний опір 

енергосистеми» близька до частоти конкретної гармоніки, виникає частковий 

резонанс з підвищеними значеннями напруги і струму при частоті гармоніки. В 

даному випадку підвищений струм викличе перегрів конденсатора  з 

поступовим погіршенням діелектрика, яке в остаточному підсумку приводить 

його до виходу з ладу. 

Розвиток силової електроніки (GTO-тиристорів, IGBT-транзисторів) 

визначив елементну базу, що є основою для побудови активних фільтрів 

гармонік. 

Активний (силовий) фільтр - це перетворювач з ємнісним або індуктивним 

накопичувачем електричної енергії на стороні постійного струму, що формує 

методами імпульсної модуляції усереднене значення струму (напруги), рівне 
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різниці нелінійного струму або напруги і синусоїдального струму (напруги) 

його основної гармоніки. [1] 

За своєю структурою активний фільтр гармонік складається з силової 

частини і системи управління. Силова частина традиційно являє собою 

трьохфазний міст, побудований на IGBT-транзисторах або інших повністю 

керованих елементах.[2] 

Принцип дії активного фільтра заснований на аналізі гармонік струму 

нелінійного навантаження і генерації в мережу таких же гармонік струму, але з 

протилежною фазою. Струм нелінійного навантаження містить основну i1  і 

вищі in гармоніки.[3] 

Таким чином, джерело забезпечує тільки основну гармоніку струму 

навантаження, а активний фільтр покриває практично весь спектр вищих 

гармонік. 

Структурна схема активного фільтра гармонік показана на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1 - Схема активного фільтра гармонік 

 

Паралельний активний фільтр гармонік (АФГ) містить силову підсистему 

(СП) і підсистему управління (ПУ). ПУ розраховує необхідний струм 

компенсації і формує сигнали управління ключами СП. Для підвищення 

напруги на конденсаторі використовується підвищувальний випрямний 

перетворювач - ПВП. 
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На сегодняшний день многие страны мира определили направление 

вектора развития энергетического сектора в с сторону строительства 

электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). 

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что солнечные и ветровые 

электростанции составляют серьезную конкуренцию ТЭС и АЭС. 

В Украине эта проблема стоит особенно остро, так как большая часть 

основного оборудования тепловых станций изношено и требует замены. По 

этому развитие электростанций, работающих на возобновляемых источниках 

энергии особенно актуально. Но одним из основных недостатков этих станций, 

является прямая зависимость между объемом генерируемой энергии и 

метеорологическими факторами. Это может привести к нарушению устойчивой 

работы энергосистемы, в случае значительной мощности СЭС и ВЭС. 

Целью исследования является повышение эффективности работы 

электрических станций, работающих на ВИЭ. 

Для этого необходимо доказать целесообразность объединения солнечных 

и ветровых электростанций в одни энергетический узел, разработать 

математическую модель для определения параметров этих станций в 

зависимости от мощности и графика нагрузки потребителя и рассмотреть 

способы повышения эффективности работы такого энергоузла. Необходимым 

условием является необходимость поддержания нулевого баланса потребления 

и генерации. Расчеты производились без учета потерь на передачу и 

трансформацию электрической энергии. 

Проведенные исследования показали, что объединение различных типов 

электростанций, работающих на ВИЭ, дает возможность существенно повысить 

надежность питания потребителей, а для повышения эффективности такого 

энергоузла, необходимо дополнительно использовать электрические станции, 

способные аккумулировать электрическую энергию. Разработанная 

математическая модель дала возможность определить зависимость между 

мощностями электростанций, входящих в узел, параметров аккумулирующей 

станции и мощностью потребителя. Обоснована целесообразность применения 

технологии Smart Grid и наличия в таких энергоузлах потребителей-

регуляторов, способных изменять график нагрузки в определенных пределах. 
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На сьогоднішній день більше половини електроенергії, що генеруються в 

Україні, виробляється на АЕС, забезпечуючи приблизно 55% потреб країни в 

електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник досягає 70%. В Україні 

працює чотири атомні електростанції, на яких експлуатується 15 атомних 

енергоблоків (13 типу ВВЕР-1000 и два – ВВЕР-440) загальною встановленою 

потужністю 13 880 МВт. При цьому Україна посідає сьоме місце в світі за 

показником встановленої потужності АЕС [1]. 

Більшість блоків були введені в експлуатацію в період з 1981 по 1989 роки. 

З огляду на те що термін експлуатації енергоблоку АЕС за нормами МАГАТЕ 

30 років та допускається його подовження ще на 15 років, в найближчі 10-15 

років вони мають бути закриті, що стане новою енергетичною проблемою для 

України з огляду на суттєву зношеність теплових електричних станцій. 

За оцінками спеціалістів будівництво нових атомних енергоблоків коштує 

приблизно 10 млрд. дол. США. Тому постає питання доцільності інвестування 

настільки великих об’ємів коштів на будівництво електростанцій, які в багатьох 

країнах світу закриваються, а будівництва нових потужностей заморожується. 

Метою даної роботі є оцінка можливості заміщення блоків АЕС за рахунок 

введення в експлуатацію сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових 

електростанцій (ВЕС). 

Для цього були вирішені наступні задачі: 

– визначення річного об’єму енергії, що генерується блоком АЕС; 

– оцінити потенціал сонячної іррадіації та енергії вітру по території 

України; 

– визначення потужностей СЕС та ВЕС при яких буде досягнуто 

необхідний рівень генерації енергії для заміщення одного блоку АЕС. 

На сьогоднішній день в Україні найбільшу динаміку зростання 

встановлених потужностей демонструють електричні станції на відновлюваних 

джерелах енергії (ВДЕ). Станом на 1 січня 2017 року їх потужність (без 

урахування гідроелектростанцій) становить 1117,7 МВт. З них потужність ВЕС 

складає 437,7 МВт та СЕС – 530,8 МВт [2]. Вартість будівництва блоку АЕС 

перевищує вартість будівництва СЕС такої ж потужності у 5 разів, та у 4,4  

рази – ВЕС, у 2 рази – БіоЕС. 
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Середньорічний потенціал сонячної іррадіації становить 1235 кВт год/м
2
, що, 

зокрема, перевищує потенціал Німеччини. В південних областях України 

фотоєлектрична система може працювати на 50% встановленої потужності і 

більше протягом 9 місяців року (з березня по листопад), а 7 місяців – у 

північних (з квітня по жовтень). 

Середньорічна швидкість вітру в приземному шарі на території України 

досить низька – 4,3 м/с. Але враховуючи, що вітроагрегати можуть 

використовувати енергію вітру на висоті понад 50 м, енергетичний потенціал 

вітру становить орієнтовно 330 млрд. кВт·год. Річний технічний 

вітроенергетичний потенціал в Україні становить 30 млрд. кВт·год. Очікувані 

обсяги виробництва електроенергії з 1 м
2
 перетину площі вітроколеса в 

перспективних регіонах складають 800 – 1000 кВт·год/м
2
 на рік. 

Застосування вітроустановок для виробництва електроенергії в 

промислових масштабах найбільш ефективно в регіонах України, де 

середньорічна швидкість вітру більше 5 м/с, а саме в Південних областях, 

Карпатах та на Донбасі. На відміну від сонячних модулів, вітрогенератори 

виробляють більш дешеву електроенергію, це зумовлюється меншими 

капіталовкладеннями в будівництво ВЕС. 

З огляду на це, можна спрогнозувати, що обсяги генерації енергії на 

електростанціях, які працюють на відновлюваних джерелах енергії, в Україні в 

найближчі роки буде збільшуватися, а це призведе до суттєвого вплив на 

режими роботи об'єднаної енергосистеми. 

В результаті проведених досліджень були зроблені наступні висновки:  

1) Обсяги капіталовкладень в будівництво СЕС і ВЕС нижчі ніж в 

будівництво блоків АЕС. Проте, для того, аби отримати такий самий об’єм 

електроенергії , встановлена потужність сонячних та вітрових електростанцій 

повинна значно перевищувати потужність блоку АЕС; 

2) Використання ВДЕ не несе екологічної загрози, відсутні небезпечні 

відходи, які потребують утилізації; 

3) Будівництво нових СЕС та ВЕС сприяє впровадженню в 

енергосистему розподіленої генерації, а це здатне суттєво зменшити рівень 

втрат в розподільчих мережах; 

4) В Україні відсутній замкнутий цикл виробництва ядерного палива 

та утилізації відходів, що призводить до певної залежності від іноземних 

партнерів. 
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Вітроенергетична установка з вертикальною віссю обертання ( Ротор 

“Дар’є”) ефективно працює при невеликих швидкостях повітря, так і при 

значних (більше 10 м/с),  що дає змогу використовувати в регіонах з 

невеликими швидкостями повітря.  

Вітроустановка з вертикальною віссю обертання внаслідок своєї геометрії  

при будь-якому напрямку вітру знаходиться в довільному положенні. Така 

конструкція представляє собою дві і більше аеродинамічних крила, закріплених 

на радіальних балках. Хоча загальний принцип роботи ротора в цілому 

відомий, але повного опису фізичних процесів і адекватної математичної 

моделі до сих пір немає, що обумовлено складним, сильно нестационарном 

характером обтікання лопатей і великим числом Рейнольдса, головною 

відмінністю ротора Дар’є від ротора Савоніуса є його швидкохідні. Так, якщо 

швидкість лопатей ротора Савоніуса близька до швидкості набігаючого потоку, 

то у ротора Дар’є вона в 3-4 рази вище. В роботі показано, що характеристика 

вітрогенератора Дар’є не є автомодельної за критерієм Рейнольдса, а також 

існує режим початкової авторотації, в якій ротор Дар’є і працює в режимі 

ротора Савоніуса. 

За наведеною формулою можна розрахувати енергію, яка буде отримана 

вітроустановкою: 

     P = V
3
 • ρ • S      (1) 

де: V - швидкість вітру, одиниця виміру - м / с; ρ - щільність повітря, 

одиниця виміру - кг / м
3
; S - площа, на яку дме (знизує) повітряний потік, 

одиниця виміру - м
2
. 

На практиці для ротора Дар’є використовують три лопаті, так як при їх 

меншій кількості немає самозапуска і виникають проблеми балансування. При 

збільшенні числа лопатей бистроходность ротора Дар’є падає, як і в випадку 

горизонтально-осьових вітрогенераторів. 

P = ξ • π • R2 • 0,5 • V3 • ρ • ηред • ηген    (2) 

де: ξ - коефіцієнт використання енергії вітру (в номінальному режимі для 

швид кохідних вітряків досягає максимум ξmax = 0,4 ÷ 0,5), безмірна величин; R 

- радіус ротора, одиниця виміру – м; V - швидкість повітряного потоку, 

одиниця виміру - м / с; ρ - щільність повітря, одиниця виміру - кг / м
3
; ηред - 
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ККД редуктора, одиниця виміру – відсотки; ηген - ККД генератора, одиниця 

виміру – відсотки. 

Для отримання  потужності до 10 КВт  доцільним буде використання 

синхронного генератора що дозвалить при невеликих обертах вітроколеса 

отримувати велику потужність ВЕУ.  

Синхронний генератор відповідає за всіма показникам до даного типу ВЕУ 

так як:  

- частота обертання знаходиться в межах 50-12000 об / хв; 

- широкий діапазон потужностей (від десятків Вт до десятків МВт); 

- мінімальні габарити, маса, навантаження на вісь 

- висока надійність роботи 

- коливання температури навколишнього середовища (від -50°С до + 50°С); 

- коливання вологості (95,3%); 

Збильшення потужності залежеть у  збільшені числа робочих пар обмотки  

електродвигуна що дає змогу отримувати велику потужність при невеликих 

обертах. 

E = 4,44*f*w*kw*Ф     (3) 

де: f - частота змінного струму, Гц; w - кількість витків; kw - 

обмотувальний коефіцієнт; Ф - магнітний потік. Частота индуктированной ЕРС 

(напруги, струму) синхронного генератора: f = p * n / 60, де: р - число пар 

полюсів; п - швидкість обертання ротора, об / хв. 

Таким чином для отримання струму з частотою f = 50 Гц  та з частотой 

обертання від 50 до 100 об/хв. нам необхідно всього змінити p, що бачимо з 

формули. 

n = 60f/p       (4) 

Таким чином, проаналізувавши такий тип вітроенергетичних установок, 

можна зробити висновки про переваги: робота ротора Дар’є, як і інших роторів, 

не залежить від напрямку потоку, отже турбіна на його основі не вимагає 

пристрою орієнтування в залежності від напрямку вітру; ротор Дар’є 

характеризується високим коефіцієнтом швидкохідності при малих швидкостях 

потоку, оскільки не вимагає орієнтації на вітер; високий коефіцієнт 

використання енергії вітру. (ротори Дар’є не поступаються, і в окремих 

випадках навіть перевершують горизонтально-осьові конструкції 

вітрогенераторів); знижений шум, створюваний при роботі, на відміну від 

горизонтально-осьових вітрогенераторів, що пов'язано з практично 

рівномірним, в силу швидкохідності ротора Дар’є, обтіканням лопатей; 

відносна простота виготовлення (пропелерний профіль по довжині постійно 

змінюється) - для профілів крил з прямою кромкою; вісь обертання 

вітрогенератора збігається з віссю опорної щогли. 

Недоліками є: значні навантаження на щоглу, пов'язані з ефектом Магнуса; 

велика частина маси обертового механізму на периферії на відміну від 

горизонтально-осьових вітрогенераторів. 
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Впровадження автоматизованих систем контролю і обліку енергоресурсів 

(АСКОЕ) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств і є стратегічним 

напрямком підвищення енергетичного потенціалу країни [1]. Постійне 

подорожчання енергоресурсів призводить до необхідності їх жорсткого 

контролю, обмеження і зниження їх частки в собівартості продукції. Вирішення 

цих проблем пов'язане з впровадженням нових енергозберігаючих технологій, 

серед яких одним із результативних на сьогоднішній день є автоматизований 

енергооблік, що дозволяє звести до мінімуму всі непродуктивні витрати 

енергоресурсів, а процес енергоспоживання в максимальному ступені 

гармонізувати з процесом вироблення і розподілу енергоресурсів. Таким чином, 

питання впровадження і розвитку АСКОЕ є актуальними як для підприємств, 

так і для енергетики будь-якої країни. 

Сучасні АСКОЕ є масштабними системами, які виконують одночасно 

вимірювання і облік кількості енергії і енергоресурсів різного роду за 

територіально розподіленими точками обліку і працюють в реальному часі з 

подальшою передачею інформації ієрархічним рівнем. 

До цілей створення АСКОЕ відносяться [2]:  

- комерційні розрахунки за електричну енергію (ЕЕ) між суб'єктами ринку 

за складним тарифами з тимчасовою дискретністю їх зміни в перспективі до 

однієї години; 

- оперативне визначення балансу ЕЕ за кожним суб'єктом ринку і його 

субструктурами з контролем достовірності даних енергообліку; 

- оперативне визначення втрат і показників якості електричної енергії 

(ПЯЕ); 

- контроль технічного стану та відповідність до вимог нормативно-

технічних документів усіх засобів обліку в складі АСКОЕ; 

- оперативне управління режимами енергоспоживання з використанням 

даних АСКОЕ. 

Основними принципами технічних рішень під час створення АСКОЕ є: 

модульність; максимальна уніфікація; можливість нарощування за точками і 

структурами обліку; використання серійних інтерфейсів і відкритих протоколів; 

використання вітчизняних і зарубіжних технічних засобів. 
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Для підприємств впровадження АСКОЕ дозволяє здійснити такі 

енергозберігаючі заходи:  

- перехід на розрахунок за більш вигідним тарифом;  

- збільшення точності обліку і зниження ризику штрафів; 

- оптимізація режиму роботи виробництва.  

Оцінка економічної ефективності даних заходів проводиться за виразом 

)(Е)(В)(ЕфАСКОЕ ttt  ,     (1) 

де )(ЕфАСКОЕ t  – економічна ефективність; )(В t  – сумарні витрати на 

впровадження АСКОЕ; )(Е t  – сумарна величина економії від впровадження 

АСКОЕ. 

Сумарні витрати на впровадження АСКОЕ включають в себе витрати на 

приладову базу )(Вприл t , на програмне забезпечення )(Впрогр t , на монтаж і 

пуско-налагоджувальні роботи )(Вмонт t , а також на обслуговування )(Вобсл t : 

)(В)(В)(В)(В)(В обслмонтпрогрприл ttttt  .   (2) 

Сумарна величина економії від використання АСКОЕ визначається як 

)(Е)(Е)(Е)(Е)(Е тарифштрафвтрточн ttttt  ,   (3) 

де )(Еточн t  – економія від підвищення точності обліку; )(Евтр t  – економія від 

зниження втрат; )(Ештраф t  – економія від зниження штрафних санкцій під час 

поліпшення ПЯЕ; )(Етариф t  – економія від використання більш гнучкого 

тарифу під час оплати за спожиті енергоресурcи. 

Було проведено оцінку економічної ефективності впровадження АСКОЕ 

на підприємствах різних галузей економіки України відповідно до 

запропонованої методики. 

Величина економічного ефекту від використання АСКОЕ досягає серед 

підприємств в середньому 15-30% від річного споживання енергоресурсів, а 

окупність витрат на створення АСКОЕ відбувається за 2-3 квартали, що цілком 

підтверджує результати [3, 4]. 

Таким чином, на сьогоднішній день АСКОЕ є тим необхідним механізмом, 

без якого неможливо вирішувати проблеми цивілізованих розрахунків за 

енергоресурси з їх постачальниками, безперервної економії енергоносіїв і 

зниження частки енерговитрат в собівартості продукції підприємства. 
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В электроэнергетике существует потребность в использовании устройств, 

способных накапливать, хранить и выдавать энергию в периоды, 

соответственно пониженного и повышенного потребления энергии. Существует 

целый ряд накопителей энергии, используемых для различных целей [1]. 

Рассмотрим основные типы накопителей энергии, которые могут быть 

установлены на электростанциях.  

1. Механические накопители, которые обеспечивают запасания и 

хранения кинетической и потенциальной энергии. Среди них выделяют: 

1.1. Гравитационные накопители, обеспечивающие поднятие груза на 

заданную высоту с последующим опусканием. Гравитационные накопители 

бывают твёрдотельными и жидкостными. 

1.2. Кинетические накопители, обеспечивающие накопление энергии в 

виде кинетической энергии. Это - колебательные (резонансные) накопители с 

возвратно-поступательным движением, гироскопические накопители, в которых 

запасается кинетическая энергия вращающегося маховика, выполненного из 

твердого или эластичного материала. 

1.3. Механические накопители с использованием сил упругости, к 

которым относятся пружинные, запасающие энергию сжатия пружины, и 

газовые, накапливающие энергию сжатого газа. 

2. Тепловые накопители энергии, обеспечивающие аккумулирование 

тепловой энергии. Среди них выделяют: 

2.1. Теплоемкостные накопители, в которых накопление энергии 

происходит за счёт нагрева, а отдача – за счёт охлаждения. 

2.2. Накопители энергии со сменой агрегатного состояния вещества. 

2.3. Термохимические накопители, обеспечивающие накопление энергии 

за счёт термохимических реакций при смене фазового состояния вещества. 

3. Электрические накопители энергии, обеспечивающие накопление 

энергии магнитного или электрического поля. Среди них выделяют емкостные 

(конденсаторы) и индуктивные (ионисторы, сверхпроводящие индуктивные 

накопители) накопители. 
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4. Химические накопители энергии, обеспечивающие накопление 

энергии за счёт химических реакций. Среди них выделяют «топливные» и 

«бестопливные». 

Рассмотрим применение химического накопителя для повышения 

эффективности работы энергосистемы крупного предприятия в ночной, 

полупиковый, пиковый периоды. 

Согласно приказу N 32/28/28/276/75/54 от 17 апреля 2000 года 

Министерства топлива и энергетики «Про затвердження Концепції побудови 

автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку» 

предприятия с установленной мощностью электроустановок более 750 кВА 

обязаны внедрять систему автоматического контроля и учета электрической 

энергии (АСКУЭ). Соответственно оплата на электрическую энергию будет 

производиться по двухсезонному или трехсезонному тарифу согласно 

постановления НКРЭ от 20.12.2001 № 1241, факсограмма ГП «НЭК 

«Укрэнерго» от 08.12.2016 №03/03/13844): Таблица 1 – Тарифные 

коэффициенты 

 

Таблица 1 – Тарифные коэффициенты 

Период k Границы тарифных зон, часы 

Ночной  0,25 с 23 час. до 6 час. 

Полупиковый  1,02 

с 6 час. до 8 час. 

с 10 час. до 17 час. 

с 21 час. до 23 час. 

Пиковый  1,8 
с 8 час. до 10 час. 

с 17 час. до 21 час. 
 

Проектируемая аккумуляторная подстанция в составе крупного 

предприятия будет аккумулировать электрическую энергию днем от солнечных 

батарей и круглосуточно с помощью ветровых генераторов, или, если погодные 

условия не позволяют, накапливать энергию в ночные периоды от энергосети, 

когда электроэнергия дешевая. Задачи такой подстанции: покрывать все или 

часть нужд предприятия в периоды потребления дорогой электроэнергии, и 

одновременно уменьшать долю потребления предприятия от энергосети страны 

тем самым сглаживая график нагрузки в пиковые часы. Потреблять дешевую 

электрическую энергию в ночной период заполняя провалы в сети, и отдавать 

накопленную энергию в пиковые и полупиковые часы предприятию уменьшая 

его долю потребления в энергосистеме Украины, и экономя денежные средства. 

Так же, подстанция выступает в роли резервного источника питания в моменты 

отсутствия основного источника питания – сети, что может предотвратить брак 

продукции и избежать существенных убытков.  
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В останні десятиріччя практично у всіх країнах посилились вимоги 

національних законодавств і нормативів з охорони навколишнього середовища, 

що регламентують пріоритетність забезпечення екологічної безпеки у всіх 

видах діяльності. 

Лінії електропередач надвисокої напруги є джерелами потужних 

електромагнітних полів, які існують навколо фазних проводів лінії.                                    

Ці електромагнітні поля чинять значний негативний вплив на екосистеми, що 

знаходяться поблизу трас ліній електропередач надвисокої напруги. 

Розрізняють два типи впливу електромагнітних полів на біологічні 

організми – тепловий та інформаційний. Інформаційний проявляється в 

електромагнітних полях надвисокої частоти (300 МГц і більше) і на сьогодні 

вивчений недостатньо. 

Для полів промислової частоти 50 Гц ліній надвисокої напруги основним є 

тепловий вплив від електричних струмів, індукованих в тілі біологічного 

організму. 

Розрізняють наступні види впливу: 

• безпосередній вплив, який проявляється при перебуванні людини в 

електричному полі. Ефект впливу підсилюється зі збільшенням напруженості 

поля і часу експозиції; 

• вплив електричних зарядів (імпульсного струму), що виникають 

внаслідок дотику людини до ізольованих від землі конструкцій або при дотику 

людини, яка ізольована від землі, до рослин і різного роду заземлених 

конструкцій; 

• вплив струму витоку. 

Багаторічні дослідження в галузі впливу електромагнітних полів ліній, 

зокрема полів електропередач, на біологічні організми і передусім на людину 

виявили, що найчутливішими системами організму людини є нервова, імунна, 

ендокринна і статева. 

Вкрай негативний вплив електромагнітні поля чинять на серцево-судинну 

та імунну системи людини і тварин. Процеси імуногенезу зазвичай 

пригнічуються, що призводить до ускладнення інфекційних процесів в 

організмі. 
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Основним критерієм екологічного нормування ЕМП може бути 

положення, у відповідність з яким безпечним для екосистеми вважається ЕМП 

такої інтенсивності, при якій можлива втрата окремої особини при обов'язковій 

умові збереження стабільності екосистеми. При екологічному нормуванні ПДУ 

ЕМП має сенс верхньої межі стійкості організму, при перевищенні якого ЕМП 

стає лімітуючим фактором навколишнього середовища (рис. 1). 
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Рис. 1 - Умовна крива змін показників життєдіяльності організму від інтенсивності 

впливає ЕМП 

 

3 урахуванням відзначених негативних впливів електричних полів на 

організм людини, нормативними документами передбачено наступні гранично 

припустимі рівні напруженості електричного поля: 

• у середині житлових будинків – 0,5 кВ/м; 

• на території зони житлової забудови – 1 кВ/м; 

• у населеній місцевості поза житловою забудовою – 5 кВ/м; 

• на ділянках перетину лінії з автомобільними шляхами – 10 кВ/м; 

• у ненаселеній місцевості – 15 кВ/м; 

• y важкодоступній місцевості – 20 кВ/м. Дотримання даних норм 

реалізується на етапі проектування ліній електропередач надвисокої напруги 

виконанням вимог і обмежень, передбачених відповідними нормативними 

документами. 

Таким чином можно враховувати, що термін "електромагнітне 

забруднення навколишнього середовища" об'єктивно відображає нові 

екологічні умови, що склалися на Землі в умовах впливу електромагнітного 

поля (ЕМП) на людину і всі елементи біосфери. В теперішній час проблема 

електромагнітної безпеки та захисту навколишнього природного середовища 

від впливу ЕМП придбала велику актуальність і соціальну значущість, в тому 

числі на міжнародному рівні.  
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В умовах практично повного зносу основного і допоміжного обладнання 

районних і квартальних котелень, а також теплових мереж, все частіше постає 

питання про майбутнє централізованих систем теплопостачання (ЦСТ) 

житлових масивів, зокрема, багатоповерхових будинків. Оскільки середній 

рівень зношеності магістральних теплових мереж України досягає 70 %, а 

відсоток теплових втрат в розподільчих мережах складає 15-20 % від теплової 

енергії, що відпускається [1], ЦСТ потребують або капітальну реконструкцію, 

або повну заміну. Загальні капіталовкладення в ці заходи оцінюються в 

17 млрд. $, що в сучасних економічних умовах не може бути здійснено. 

Одним із шляхів подолання означеної проблеми є модернізація ЦТС за 

рахунок встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). ІТП дозволяють 

значно знизити втрати теплової енергії в районних системах теплопостачання 

(до 50% в мережах гарячої води і до 15% в системі опалення) завдяки 

зменшенню довжини трубопроводів та модульності устаткування. Додатково, 

споживання електричної енергії на перекачування теплоносія знижується до 

20%. Це призводить до економії природного газу, який є основним паливом для 

котелень і ТЕЦ ЦТС. 

Другим шляхом є перехід до автономних систем, що може підвищити 

енергоефективність теплопостачання в 1,7 рази [2]. В новоспоруджених 

багатоповерхових будинках все частіше встановлюються газові дахові або 

модульні котельні. Що до старих будівель, до 2007 року мешканцям 

дозволялось переходити на індивідуальне поквартирне газове або електричне 

опалення, але зараз в законодавчому порядку це заборонено. Крім цього, 

стрімко зростаючі ціни на газ та електроенергію роблять і квартирні котли, і 

дахові котельні недоцільними. Тільки за останні 3 роки ціни на природний газ 

для кінцевих споживачів зросли майже в 6 разів: з 1,098 грн/ м
3
 газу в 2014 р. до 

6,879 грн/ м
3
 в 2016 р. [3]. Що стосується електроопалення, в 2017 р. тариф на 

електроенергію для побутових споживачів зросте до 1,68 грн/кВтч [4], при 

цьому регіональні постачальники отримали право додатково піднімати тарифи 

на 3% щомісячно [5]. Це робить застосування електроенергії для 

теплопостачання не досить привабливим для споживачів, але таки системи 

можуть позитивно вплинути на роботу об’єднаної енергосистеми України.  

Метою даної науково-дослідної роботи є аналіз доцільності 

децентралізації теплопостачання багатоквартирних житлових будинків для 
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підвищення ефективності і якості їх забезпечення тепловою енергією та 

зниження втрат первинних та вторинних енергоресурсів. 

Об’єктом дослідження в роботі є системи опалення та гарячого 

водопостачання побутових споживачів – мешканців багатоповерхових будинків 

основних типових серій, які складають основу житлових масивів українських 

міст. В процесі дослідження визначені теплотехнічні характеристики цих 

будинків і оцінені економічні витрати для підвищення класу їх 

енергоефективності відповідно сучасним вимогам. Проаналізовано декілька 

можливих енергозберігаючих схем централізованого та автономного 

теплопостачання багатоквартирних будинків, у тому числі з використанням 

енергоефективних технологій та відновлювальних джерел енергії. Оцінено 

вплив встановлення електричного обладнання для опалення та гарячого 

водопостачання на роботу ОЕС України. Також проаналізовано можливість 

будівництва пасивного будинку в умовах Харківської області. Запропоновано 

шляхи фінансування впровадження розглянутих заходів підвищення 

енергоефективності багатоповерхових житлових будинків і визначена економія 

від їх реалізацій. Проведено порівняльний аналіз централізованої системи з 

запропонованими рішеннями за критеріями економічної ефективності.  

Важливим аспектом являється екологічний вплив систем теплопостачання. 

Екологічна безпека оцінюється за двома параметрами: викиди забруднюючих 

речовин, що регламентується ПДК, та викидами парникових газів (в СО2 

еквіваленті). Порівняння централізованних і звичайних децентралізованих 

систем с цієї точки зору є не на користь останніх, так як в середньому викиди 

ЦТП складають 2,8 мг/м
3
 против 3,2 і 3,8 мг/м

3
 при газових дахових котельнях і 

поквартирному опаленню, відповідно [6]. В роботі оцінено екологічний вплив 

встановлення енергоефективного устаткування в системи теплопостачання. 
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Постійно зростаючі ціни на електроенергію в Україні, погіршення її 

споживчих якостей у віддалених споживачів, висока вартість підключення до 

електромереж, а часом навіть неможливість цього, приводять нас до 

використання альтернативних джерел енергії. Одним з найперспективніших є 

енергія Сонця. Кількість сонячної енергії, що потрапляє на поверхню Землі 

протягом тижня, перевищує енергію світових запасів нафти, газу, вугілля та 

урану разом узятих. Людство використовує всього одну десятитисячну частина 

цього виду енергії. Один із перспективних методів генерації – це сонячні 

ставки. Терміном «сонячний ставок» називають водойм обмеженого обсягу, в 

якому рідиною є соляний розчин зі зростаючою з глибиною щільністю. Це 

призводе до відсутності або сильному зменшенню конвекція (перемішування 

шарів), що дає можливість отримання значно високих температур поблизу дна 

ставку: нижні шари можуть прогріватися до 100°С та вище [1].  

Мільйони років існують соляні озера, які є природними тепловими 

акумуляторами не залежно від географічного розміщення. Прикладом 

природних сонячних ставків може служити ряд озер в Угорщині та Румунії, а 

також східне узбережжя Червоного моря. На цьому узбережжі температура 

поверхневого шару може становити 16 градусів, а на глибині 1,5 м – 48 градусів 

[1]. Озеро Ванда в Антарктиді прогрівається за рахунок променевої енергії 

Сонця до самого дна на глибину 70 м через прозорий лід товщиною 4 м. 

Температура води в озері 27C, а зовні – 50С [2]. В Україні також існують 

природні соляні озера, наприклад, в Закарпатській (озеро Кунігунда), 

Херсонській (озеро Сіваш) та в Харківський  області, вода  в  них  багата іонами 

брому, цезію, фтору і рубідію. На даний момент вони використовуються для 

оздоровлення людей.  

Соляні ставки також будуються штучно. Саме просте використання  таких 

ставків – це локальне теплопостачання.  Проте їх можно використовувати   для 

локального електропостачання:  з'єднання сонячного ставка з паротурбінної 

установкою, що працює за циклом Ренкіна на водяній парі або легко киплячих 

агентах, дозволяє виробляти електроенергію. Електрична потужність, яку 

можна отримати з соляного штучного ставку, складає приблизно 8 Вт/м
2 

[3]. 

Однак, у зв'язку з низьким температурним інтервалом, в якому буде працювати 

установка, ККД перетворення теплової енергії в електричну складе 8-10% 
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У 80-ті роки XX століття найбільший за площею ставок створено в Ізраїлі 

поблизу Мертвого моря. Його площа 250 тис. м
2
 [4]. На ньому була побудована 

і випробувана паротурбінна фреонова енергетична установка потужністю 5 

МВт. Там же був створений експериментальний сонячний ставок з насиченим 

розчином 95 % хлориду магнію і 5 % хлориду кальцію. Влітку 1984 р. отримана 

температура 98 °С. Розрахункова температура водойми такого типу може 

досягати 120 – 150 °С. В 1978 р. з ставку площею 7500 м
2
 отримана електрична 

потужність 150 кВт. Найбільшим у США є сонячний ставок площею 0,3 га в 

Ель Пасо (штат Техас). Він приводить в дію турбогенератор Ренкіна 

потужністю 70 кВт для опріснювача соленої води продуктивністю 20 м
3
 на 

добу, а також поставляє технічне тепло на сусідній харчовий комбінат. Під час 

пікової потужності ця установка здатна виробляти понад 100 кВт·год 

електроенергії на годину, а обсяг опрісненої питної води становить понад 

350 м
3
 на добу.  

Метою даної науково-дослідної роботи є оцінка потенціалу та доцільності 

використання сонячних ставків на території Харківської області для локального 

енергопостачання віддалених споживачів. 

Об’єктом дослідження в роботі є системи тепло та електропостачання 

об’єктів, які працюють від сонячного ставка. В процесі дослідження 

проаналізовано декілька прикладів використання сонячних ставків в світі. 

Визначені основні питомі теплові та електричні показники сонячних ставків 

для умов Харківської області, розроблені та розраховані схеми 

енергопостачання різних об’єктів. Поведено техніко – економічне 

обґрунтування використання таких джерел енергії.  

Використання сонячних ставків вирішують три екологічних проблеми, які 

пов'язані з використанням звичайних видів палива. По-перше, енергія 

виробляється без спалювання викопного палива, тим самим зменшуючи 

забруднення навколишнього середовища. По-друге, зберігаються традиційні 

енергетичні ресурси. По-третє, сонячні ставки в поєднанні з опріснювальними 

установками можуть бути використані для очищення забрудненої або 

мінеральної води, а сам ставок може стати сховищем для соляних відходів. В 

роботі оцінено екологічний ефект від використання таких ставків. 
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Електроенергія, володіє певними характеристиками, що дозволяють 

робити висновки про її придатності у різних виробничих процесах. Сукупність 

таких характеристик, об'єднані під загальним поняттям якості електроенергії. 

Останніми роками підвищення якості електроенергії приділяють багато 

уваги, тому що якість електроенергії може істотно впливати на її витрати, 

надійність систем електропостачання, технологічний процес виробництва. 

Одним з основних питань, пов'язаних з підвищенням якості електроенергії 

в мережах, є питання про компенсацію реактивної потужності. 

Інтенсивний  розвиток силової техніки і використання вентильних 

перетворювачів для електротехнологічних установок  призвело до погіршення 

показників якості електроенергії, передбачених ГОСТ, і навіть до проблем  

несинусоїдальності  – проблема вищих гармонік. Наявність вищих гармонік 

призводить до багатьох негативних наслідків. Серед них збільшення втрат 

електроенергії, створення додаткових втрат у трансформаторах, скорочення 

терміну служби електрообладнання. 

Метою роботи є компенсація реактивної потужності в мережах 6 Кв за 

наявності частотно-регульованого електропривода. При використанні частотно- 

регульованого електропривода виникає велика кількість вищих гармонік. 

Одним із основних засобів зменшення струмів і напруг вищих гармонік є 

застосування фільтрів. А саме активних, пасивних, та застосування активного 

кондиціонера гармонік. Під час проектування електропостачання потрібно 

передбачити  заходи і пристрої для забезпечення якості електроенергії 

відповідно вимогам  ГОСТ 13109 та ДСТУ ЕN 50160.  

За допомогою експериментальних досліджень в бібліотеці SimPowerSys 

програмного комплексу Matlab виконано дослідження по моделюванню 

пристроїв забезпечуючих компенсацію реактивної потужності при вищих 

гармоніках. Виконали порівняльний аналіз можливих заходів по компенсації 

реактивної потужності в мережі 6 Кв в умовах роботи вищих гармонік, для 

конкретного об'єкта, в якому працює певне обладнання і для якого вибирається 

компенсуючий пристрій.  
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Генераторы являются одними из наиболее ответственных компонентов 

энергосистем, поэтому к системам их защиты предъявляются очень жесткие, 

постоянно возрастающие требования по универсальности применения, 

точности, достоверности контроля и быстродействию. 

Большинство устройств релейной защиты, находящихся в эксплуатации в 

нашей стране представляют собой электромеханические и полупроводниковые 

реле. Однако быстрое развитие вычислительной техники и её элементной базы 

создало предпосылки для разработки и создания более совершенных устройств 

автоматики и релейной защиты. Появилась возможность реализации 

алгоритмов защит, которые не могли быть реализованы ранее на элементах 

аналоговой техники. 

Учитывая особенности современных генераторов, возрастает роль, так 

называемых профилактических защит, позволяющих предупреждать развитие 

аварии генератора при повреждениях, которые в начальный момент их 

возникновения не представляют большой опасности. С позиции надежности 

вредна не только недооценка опасности повышенного нагрева элементов 

конструкции генератора, но и ее неоправданная переоценка. 

К таким повреждениям относятся повышенные нагревы активной зоны 

генератора в анормальных электрических режимах, таких как перегрузки по 

току обмотки статора и ротора, несимметричные режимы, повышение 

напряжения обмотки статора генератора. 

Поэтому создание высокоэффективной системы защиты генераторов, 

учитывающей особенности конструкции современных генераторов и 

удовлетворяющей современным требованиям по техническим и экономическим 

показателям, способной эффективно работать как автономно, так и в составе 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП), представляет собой крупную и актуальную научно-техническую 

задачу. 

Целью настоящей работы является разработка и исследование 

комплексной микропроцессорной системы защиты генераторов. 
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Втрати активної потужності у розподільчих мережах побутового сектору є 

одним із проблемних питань сучасної енергетики. Частка споживання 

електричної енергії населенням складає у загальному обсязі споживання по 

Україні у середньому 30 %.[1] За даними Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України при передачі електричної енергії побутовим 

споживачам загальні втрати в мережах 0,4 кВ складають біля 30 % (за 

статистикою у розвинутих країнах – (3–7) %).[2] При аналізі факторів виявлено, 

що така величина втрат в основному обумовлена специфікою побутового 

споживання електричної енергії, а саме несиметрією навантаження в різних 

фазах мережі, а також наявністю в мережі гармонійних складових струму. 

Отже, підтримка нормованої якості електричної енергії призведе до 

зменшення втрат електроенергії, а також до зниження витрат на паливо, що 

зараз є вкрай актуальним для Україні.  

В даній науково-дослідницькій роботі об’єктом дослідження є режими 

роботи розподільчої мережі комунально-побутового електричного 

навантаження. 

Метою роботи є виявлення факторів якості електроенергії та визначення 

ступеня їх впливу на втрати електроенергії в розподільчих мережах. Для 

досягнення мети у роботі були вирішені наступні задачі: виконано аналіз 

існуючих методик розрахунку втрат електроенергії в розподільчих мережах (на 

прикладі побутового сектора) на предмет врахування у них впливу показників 

якості електроенергії; виявлені показники якості електроенергі, які впливають 

на втрати електроенергії в розподільчих мережах і ступінь їх впливу (на основі 

комп'ютерного моделювання); удосконалено методику розрахунку втрат в 

розподільчих мережах з урахуванням впливу факторів якості електроенергії; 

проведено апробацію удосконалення методики на прикладі побутового сектора; 

розроблені заходи з енергозбереження для даного об'єкту та розрахована їх 

економічна доцільність. 

В процесі дослідження розглянуто існуючі методики розрахунку втрат 

електроенергії в розподільчих мережах, на предмет врахування у них впливу 

показників якості електроенергії. В методиці ГНД 34.09.104-2003 «Методика 

складання структури балансу електроенергії в електричних мереж 0,38-154 кВ, 

аналізу його складових и нормування технологічних витрат електроенергії» 

втрати електроенергії розраховуються за формулою: 

http://teacode.com/online/udc/62/621.31.html
mailto:your@email.com
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В інший методиці «Методичні рекомендації визначення технологічних 

втрат електричної енергії» вони розраховуються за формулою: 
 

PФ

P TkRIaW  322 10 ,    (2) 

де R – активний опір елемента мережі; Ai 
БО

 – сумарне перетікання енергії за 

розрахунковий період; di – дисперсійний коефіцієнт збільшення втрат 

електроенергії через нерівномірність графіка навантаження; kн – коефіцієнт 

збільшення втрат через нерівномірність розподілу навантаження по фазах 

(приймається рівним для мережі 0,4 кВ – 1,35); Тр – кількість годин у 

розрахунковому періоді; U – номінальна напруга; tgφ – коефіцієнт реактивної 

потужності; а – коефіцієнт, що залежить від виду мережі (трифазна, 

однофазна); I – середнє діюче значення сили струму в елементі мережі; kф – 

коефіцієнт форми графіка навантаження елемента мережі. 

За допомогою програмного пакету Matlab побудована модель розподільчої 

мережі комунально-побутового сектору, в якій використовується фільтр 

симетричних складових (рис.1) 
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Рис. 1 – Фільтр симетричних складових. 

 

Проведено експериментальне дослідження, що показує, які показники 

якості електроенергії впливають на втрати електроенергії в розподільчих 

мережах і ступінь їх впливу. Було запропоновано враховувати додаткові втрати, 

які викликаються зниженням якості електроенергії в розподільчих мережах. 

Розроблені заходи з енергозбереження, та розрахована їх економічна 

доцільність. 
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На современной стадии развития электроэнергетики, при все более 

ощущающихся дефицитах генерирующих мощностей и довольно низких 

уровнях напряжения в энергосистемах, актуальными задачами являются − 

снижение потерь мощности и электроэнергии, а также повышение качества 

электроэнергии в точках потребления. Наиболее эффективным способом 

решения указанных задач является использование устройств компенсации 

реактивной мощности в электрических сетях. Компенсацией реактивной 

мощности принято называть ее выработку или потребление с помощью 

компенсирующих устройств (КУ). К КУ относятся батареи конденсаторов, 

синхронные компенсаторы, статические источники реактивной мощности 

(ИРМ), шунтирующие реакторы. Оптимизация мощности компенсирующих 

устройств состоит в определении оптимальной мощности и мест установки КУ. 

Эта задача имеет целью нахождение такого решения, которое обеспечивает 

максимальный экономический эффект при соблюдении всех технических 

условий нормальной работы электрических сетей и приемников 

электроэнергии. Критерием экономического эффекта являются экономический 

эффект. Технические требования сводятся к ограничениям по отклонениям 

напряжения, по загрузке элементов сети, по мощности КУ. По своей технико-

экономической сущности оптимизация выбора КУ в электрических сетях 

многокритериальна. Обычно на практике используют критерии "min З" и 

"min ∆Р". Но уменьшение полного тока в сети сопровождается и другими 

полезными возможностями: можно в ряде случаев уменьшить 

капиталовложения на отдельные элементы сети (уменьшить сечения линий, 

мощность трансформатора), добиться должного повышения напряжения в 

отдельных узлах сети. Взаимосвязь указанных факторов сложна. Попытка их 

одновременного учета даже в простейшей сети ведет к не оправданному 

усложнению целевой функции. Задача оптимизация выбора КУ является частной 

задачей из области оптимизации режима электрической системы. Ее решение требует 

применения методов нелинейного программирования для определения в общем 

случае параметров наилучшего режима. При этом принимаются во внимание 

ограничения, определяемые допустимыми значениями отклонения напряжения в 

узловых точках. В общем случае соответствующие расчеты требуют применения 

ЭВМ по алгоритмам, реализующим оптимизацию режима сетей произвольной 

конфигурации [1]. Известны упрощенные методы выбора КУ по нормативному 

mailto:suchinao@mail.ru
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средневзвешенному коэффициенту мощности, по разрешаемой энергосистемой 

к использованию реактивной мощность в часы максимума нагрузки и др. [2]. 

В практике проектирования электрических сетей различных классов 

напряжений и различной конфигурации должны применяться упрощенные, но 

тем не менее, обоснованные методы выбора и расстановки КУ. На основе 

подходов, представленных в [3], были разработаны методики выбора мощности 

источников реактивной мощности в радиальных, магистральных и 

сложноразветвленных сетях по условию баланса реактивной мощности. Для 

определения реактивной мощности одного источника (рис. 1), обеспечивающего 

желаемое напряжение в точке его включения может быть предложена общая 

формула Qк = U1ж ∙ (U1ж − U1) / X, которая также применяется в сетях более сложной 

конфигурации и при большем числе нагрузок. 

 

 
 

Рис. 1 − Выбор мощности КУ 

 

Использование формулы определения Qк можно рассматривать как метод 

получения ориентировочного значения мощности КУ. В общем случае это значение 

должно быть учтено более строгими методами. Такими методами являются методы 

расчета режима линий с двухсторонним питанием. Найденные с помощью этих 

методов мощности по концам линий позволяют определить по условию баланса в 

узловых точках требующиеся мощности источников реактивной мощности. При этом 

в сети одновременно устанавливаются точки сети, в которых должны быть включены 

источники реактивной мощности, и достаточно точно определяется их мощность. 

Рассмотренный подход основывается на существовании закономерной связи 

между балансом мощности и качеством энергии, получаемой потребителями. Однако 

при этом непосредственно не учитываются изменение технико-экономических 

характеристик сети в зависимости от распределения КУ по сети. Учет этого изменения 

может быть выполнен методом вариантного сопоставления, при котором 

рассматривается ряд сочетаний желаемых напряжений в узловых точках. Для каждого 

варианта определяются затраты З, связанные как с установкой КУ, так и с изменением 

потерь мощности в сети. Сопоставление затрат позволяет найти экономически 

наиболее выгодное распределение КУ. 
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Часто причиной выхода из строя подстанционного оборудования является 

наличие в сети импульсов перенапряжений, вызываемых различными 

источниками. 

В случае возможности превышения допустимой величины и длительности 

какого-либо из воздействий на оборудование необходимо принять меры по их 

ограничению. К таким мерам относятся: 

- установка на ПС специальных защитных аппаратов (ЗА) – вентильных 

разрядников (РВ) и нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН). 

Указанные аппараты предназначены для защиты оборудования ПС от грозовых 

и коммутационных перенапряжений, но не от квазистационарных 

(феррорезонансные перенапряжения, резонансное смещение нейтрали); 

- схемно-режимные мероприятия, направленные на снижение тех видов 

перенапряжений, для ограничения которых ОПН и РВ не предназначены и 

которые могут привести к повреждению оборудования ПС (в том числе и самих 

ЗА). 

При построении схем защиты оборудования ПС от перенапряжений с 

помощью ОПН и РВ необходимо решать две основные, задачи: 

- выбор количества, мест установки и характеристик ЗА, которые 

обеспечат надежную защиту основного оборудования ПС; 

- обеспечение надежной работы самих ЗА. 

О настройках защитных аппаратов и месте их установки 

Для оборудования сетей номинальным напряжением 35-110 кВ 

наибольшую опасность представляют грозовые перенапряжения, но в этих 

сетях имеют место и коммутационные перенапряжения. Но из-за 

конструктивных особенностей разрядников их вольт-секундные 

характеристики искровых промежутков можно отстроить так, чтобы 

разрядники типа РВС, РВМ, РВМГ срабатывали при воздействии грозовых 

перенапряжений. 

В тоже время так как нелинейные элементы ОПН постоянно присоединены 

к сети, то при использовании ограничителей перенапряжений вместо 

разрядников защита изоляции электрооборудования, вне зависимости от 

номинального напряжения сети (35-110 кВ), будет производиться и от 

грозовых, и от коммутационных перенапряжений. 

Защитные аппараты на ПС могут быть установлены: 
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- в цепи трансформатора, автотрансформатора; 

- у шунтирующего реактора; 

- на шинах распределительного устройства ПС (например, у шинных 

измерительных трансформаторов напряжения); 

- на концах присоединенных к ПС линий. 

Основными характеристиками защитных РВ и ОПН являются: 

- наибольшее рабочее напряжение аппарата; 

- амплитуда импульса тока пропускной способности или удельная 

энергоемкость аппарата; 

- характеристика «напряжение–время»; 

- номинальный разрядный ток грозового импульса; 

- ток взрывобезопасности. 

Превышение значений какого-либо из этих воздействий может стать 

причиной повреждения аппарата. 

 Снижение пробивного напряжения искровых промежутков разрядников 

типа РВС и РВМГ может быть причиной их срабатываний от коммутационных 

перенапряжений, что приводит к последующему взрывному разрушению 

разрядников при прохождении сопровождающего тока. Таким образом, 

находящиеся в эксплуатации РВ зачастую не только не выполняют своих 

защитных функций, но и сами становятся потенциальными источниками 

возможных аварий. 

Из-за высокой трудоемкости производства и настройки искровых 

промежутков для РВ отечественные предприятия полностью прекратили 

выпуск вентильных разрядников, но при этом существенно расширили 

номенклатуру выпускаемых ОПН. 

Можно сделать следующие основные выводы: 

- вентильные разрядники, собранные эксплуатирующими организациями 

из исправных элементов разукомплектованных однотипных РВ, не могут 

обеспечить требуемую надежность защиты оборудования ПС от 

перенапряжений; 

- замена устаревших вентильных разрядников 35-110 кВ на современные 

ОПН позволит снизить воздействия коммутационных и грозовых 

перенапряжений на оборудование ПС этих классов номинального напряжения; 

- возможность установки ОПН (в том числе взамен устаревших РВ) 

должна быть проверена соответствующими расчетами достаточности его 

характеристик для удовлетворения условиям эксплуатации на каждой 

конкретной ПС; 

- при выборе характеристик ограничителей перенапряжений для 

конкретных условий эксплуатации должны быть рассмотрены необходимость и 

возможность проведения в сети специальных схемно-режимных мероприятий, 

ограничивающих до допустимых значений воздействие на ОПН 

квазистационарных перенапряжений. 
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Современная электроэнергетика идет путем развития и создания мощных 

электроэнергетических систем, которые отвечают требованиям надежности и 

бесперебойности снабжения, а также имеют лучшие технико-экономические 

показатели. Необходимость передачи значительных мощностей на большие 

расстояния в современных электрических системах сверхвысокого напряжения 

(330−1150 кВ) делает важным рассмотрение схем замещения линий 

электропередачи сверхвысокого напряжения и соотношений для определения 

их параметров при разных способах учета их распределенности. 

Основные характеристики электропередач могут быть получены на 

основании уравнений длинной линии. Эти характеристики позволяют получить 

все данные, необходимые для анализа эксплуатационных характеристик линий 

электропередач любой длины и их проектирования [1]. 

Практически удобно представлять электропередачи схемами замещения 

представлеными на рис. 1. 

 
Рис. 1 − Схемы замещения электропередачи: a – П-образная; 

б – четырехполюсник 

 

Длинная линия представляет собой цепь с распределенными параметрами. 

Представление линии сосредоточенными параметрами позволяет учитывать 

тем или иным путем волновой характер передачи энергии по протяженным 

линиям. Эквивалентная схема замещения линии выявляет лишь соотношения 
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между режимными параметрами по концам линии, но не позволяет найти 

напряжения, токи, активные и реактивные мощности вдоль по линии. Это 

ограничивает возможности схем замещения линии, полезных тем не менее при 

выявлении основных характеристик линии: пределной активной мощности, 

к.п.д., потока реактивной мощности в приемную систему и др. 

Рассматривая длинную линию как пассивный четырехполюсник, можно 

записать соотношения [2]: 

 U1 = A ∙ U2 + √3 ∙ B ∙ I2;  I1 = 1 / √3 ∙ C ∙ U2 + D ∙ I2. (1) 

Здесь  A = ch(γ0 ∙ l);  B = Zс ∙ sh(γ0 ∙ l);  C = 1 / Zс ∙ sh(γ0 ∙ l);  D = ch(γ0 ∙ l). 

Представив линию П-образной схемой замещения (см. рис. 1, а) и 

рассмотрев режимы холостого хода и короткого замыкания в конце 

электропередачи, можно установить связь между параметрами П-образной 

схемы и четырехполюсника. 

Так параметры четырехполюсника через параметры П-образной схемы 

могут быть представлены как:  A = ch(γ0 ∙ l) = 1 + Zл ∙ Yл;  B = Zв ∙ sh(γ0 ∙ l) = Zл; 

C = 1 / Zв ∙ sh(γ0 ∙ l) = (2 ∙ Yл + Zл ∙ Yл
2
);  D = ch(γ0 ∙ l) = 1 + Zл ∙ Yл. По 

соотношениям для A, B, C и D, в свою очередь, определяются Zл и Yл                 

П-образной схемы: 

 Zл = Z0 ∙ l ∙ [sh(γ0 ∙ l) / (γ0 ∙ l)] = Z0 ∙ l ∙ KZ, (2) 

где Z0 = r0 + jx0; γ0 – коэффициент распространения волны; γ0 = √(Z0 ∙ Y0);          

Y0 = g0 + jb0; KZ − коэффициент, учитывающий распределенность параметров 

линии, KZ = kZ ∟φZ = sh(γ0 ∙ l) / (γ0 ∙ l) = sh[l ∙ √(Z0 / Y0)] / [l ∙ √(Z0 / Y0)]. 

 Yл = [√(Z0 ∙ Y0) / √(Z0 / Y0)] ∙ (l / 2) ∙ [th(γ0 ∙ l / 2) / (γ0 ∙ l / 2)] = 

 = Y0 ∙ (l / 2) ∙ КY, (3) 

где  KY – коэффициент, учитывающий распределенность параметров линии; 

KY = kY ∟φY = [th(γ0 ∙ l / 2) / (γ0 ∙ l / 2)] = [th[(l / 2) ∙ √(Z0 ∙ Y0)] / [(l / 2) ∙ √(Z0 ∙ Y0)].  

Для практических расчетов в выражения для коэффициентов KZ и КY, 

называемые коэффициентами Кеннели, вносятся определенные упрощения. 

Так, выделив в коэффициентах Кеннели действительные и мнимые части, и 

считая g0 = 0, можно найти поправочные коэффициенты (коэффициенты 

Шварцкопфа) к активному КR, индуктивному КХ сопротивлениям и емкостной 

проводимости КВ. Разработанный комплекс программ, использующих 

коэффициенты Кеннели и Шварцкопфа, позволил выполнить анализ влияния 

различных способов учета распределенности параметров электропередачи 

сверхвысокого напряжения при разных способах учета их распределенности 

для длин, реально достижимых в обозримом будущем, а также линий 

протяженностью соизмеримой с длиной полуволны. 
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Надійність і ефективність роботи електрообладнання залежить від якості 

електроенергії в розподільних мережах. Проблема підвищення якості 

електричної енергії набула особливої гостроти в останні роки в зв'язку зі 

зростанням кількості споживачів, які погіршують несиметрію напруг в 

трифазних електричних мережах. До них відносяться однофазні та нелінійні 

навантаження різних електротехнологічних установок: індукційні, дугові, 

рудно-термічні печі; установки дугового і контактного зварювання, 

електрошлакового лиття та ін. Застосування подібних електроустановок 

призводить до значного погіршення якості електроенергії, підвищення 

технологічних втрат, а також до підвищення витрат електричної енергії та її 

втрат.[1] 

Проблему підвищення якості електроенергії (зниження несиметрії) можна 

успішно вирішити, застосовуючи різного роду організаційні і технічні заходи і, 

в першу чергу, використовуючи в електричних мережах спеціально 

розроблюємі симетруючі пристрої: статичні перетворювачі, кондиціонери 

гармонік, симетруючі пристрої на основі фазорегуляторів, конденсаторних 

батарей, несиметричні силові фільтри, схема Штейнметца і т.п.[2] 

Метою роботи є створення і вдосконалення симетруючого пристрою для 

економічного та надійного постачання споживачів електроенергією необхідної 

якості при наявності потужних несиметричних навантажень із змінними 

параметрами. 

У представленій роботі розроблена модель симетруючого пристрою і за 

допомогою програмного пакету Matlab виконані експериментальні дослідження 

роботи пристрою в системі електропостачання. Результати моделювання 

наведені в доповіді. 
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Основной целью анализа рабочих режимов является определение их 

параметров как для проверки допустимых показателей режимов (значений 
напряжений, например по условиям работы изоляции; значений токов − по 
условиям нагрева проводов и т. д.), так и для обеспечения экономичности 
работы всей энергосистемы или её отдельных частей. Достоверность 
результатов этих расчетов и правильность принимаемых по ним решений в 
значительной мере зависит от точности подготовки исходных данных и 
принимаемых в ходе расчетов допущений. Рассмотрение и учет нелинейных 
элементов электрических систем и их характеристик может оказать 
значительное влияние на уточнение результатов определения параметров 
режимов. Наиболее существенное значение имеет учет статических 
характеристик нагрузки по напряжению [Рн = f(U), Qн = f(U)], отражающих 
изменение мощности, потребляемой нагрузкой при изменениях подведенного к 
ней напряжения. 

При более высоких требованиях к точности расчетов, необходимо 
учитывать также нелинейности, связанные с источниками питания, 
насыщением магнитопроводов трансформаторов и реакторов, коронированием 
проводов ВЛ СВН и др., т. е. учитывать нелинейные статические 
характеристики нагрузки  Sн (Uн), Sс (Uс), нелинейность потерь мощности в 
продольных сопротивлениях обмоток (потери в меди) трансформаторов (ΔSт 
либо ΔSн, ΔSc и ΔSв), нелинейность поперечных элементов сети − потери 
активной и реактивной мощности в поперечных элементах (потери в стали) 

трансформаторов (ΔРx и ΔQx) и линий (Ркор и Qзар) т. е. зависимость всех этих 
параметров от напряжения. Тогда приведенные  Sп (U) и расчетные  Sр (U) 
нагрузки узлов электрической сети также имеют вид статических 
характеристик. 

Для узлов электрической сети с двухобмоточными трансформаторами: 
Sр (U) = Sп (U) + ∑Yл i ∙ (Uв) ∙ Uв

2
 / 2 = 

= Sн (Uн) + [Sн (Uн) / Uн
в
)

2
 ∙ Zт / nт + nт ∙ Yт (Uв) ∙ Uв

2
] + ∑Yл i ∙ (Uв) ∙ Uв

2
 / 2 = 

= Sн (Uн) + [Sн (Uн) / Uн
в
)

2
 ∙ Zт / nт + nт ∙ ΔSх (Uв)] + ∑Sл (Y) i (Uв) / 2. 

Для узлов электрической сети с трехобмоточными трансформаторами и 
автотрансформаторами: 

Sр (U) = Sп (U) + ∑Yл i ∙ (Uв) ∙ Uв
2
 / 2 = 

= Sн (Uн) + Sс (Uс) + [Sн (Uн) / Uн
в
]

2
 ∙ Zн / nт + [Sс (Uс) / Uс

в
]

2
 ∙ Zс / nт + 

+ [Sв"(Uн, Uс) / U0
в
]

2
 ∙ Zв / nт + nт ∙ Yт (Uв) ∙ Uв

2
 + ∑Yл i (Uв) ∙ Uв

2
 / 2 = 
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= Sн (Uн) + Sс (Uс) + [Sн (Uн) / Uн
в
)]

2
 ∙ Zн / nт + [Sс (Uс) / Uс

в
)]

2
 ∙ Zс / nт + 

+ [Sв"(Uн, Uс) / U0
в
)]

2
 ∙ Zв / nт + nт ∙ ΔSх (Uв) + ∑Sл (Y) i (Uв) / 2. 

В представленных формулах  ΔSх(Uв) − комплекс мощности ветви 
намагничивания трансформатора; ∑Sл (Y) i (Uв) − комплекс мощностей 
поперечных элементов i-й линии. 

Дополнительную сложность при определение приведенных и расчетных 
нагрузок узлов с трансформаторами и автотрансформаторами создаёт 
необходимость учета всего диапазона изменений коэффициентов 
трансформации трансформаторов, снабженных устройствами РПН и ПБВ. 
Удовлетворительное решение поставленной задачи анализа режимов 
электрических систем с учетом реальных нелинейных характеристик их 
элементов предлагаеся в виде расчетной операции − определение приведеных 
нагрузок узлов электрической сети для условий всех рассматриваемых 
установившихся режимов сети с учетом следующих положений: 

а) для двух-, трехобмоточных трансформаторов − требований встречного 
регулирования напряжений на низшей стороне трансформаторов (на низшей 
стороне трансформаторов  Uн должно поддерживаться равным 1,05 ∙ Uном сети НН 
в режиме наибольшей нагрузки и  Uном сети НН в режиме наименьшей нагрузки и 
послеаварийных режимах) и всего диапазона изменений коэффициентов 
трансформации трансформаторов, снабженных устройствами РПН; 

б) для трехобмоточных трансформаторов − требований стабилизации 
напряжений на средней стороне трансформаторов  (на средней стороне 
трансформаторов  Uс рационально поддерживать равным  1,05 ∙ Uном сети СН во 
всех режимах) и всего диапазона изменений коэффициентов трансформации 
трансформаторов, снабженных устройствами ПБВ; 

в) для автотрансформаторов − требований обеспечения соответствующих 
значений напряжения (на средней стороне автотрансформаторов  Uс должно 
поддерживаться равным 1,1 ∙ Uном сети СН в режиме наибольшей нагрузки и      
Uном сети НН в режиме наименьшей нагрузки и послеаварийных режимах) и всего 
диапазона изменений коэффициентов трансформации автотрансформаторов, 
снабженных устройствами РПН. 

Разработанный комплекс программ определения приведенных и расчетных 
нагрузок узлов с двух-, трехобмоточными трансформаторами и 
автотрансформаторами с учетом всего диапазона изменений коэффициентов 
трансформации трансформаторов, снабженных устройствами РПН и ПБВ, 
позволил предложить уточненные методы анализа режимов электрических 
систем с учетом характеристик их нелинейных елементов. 
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Проблема организации грамотной системы молниезащиты в настоящее 

время все более актуальна и является предметом многих исследований. Её суть 

кроется не только в возрастающих требованиях потребителей к качеству 

электроснабжения, но и в существующих методах расчета параметров внешней 

молниезащиты.  

В настоящее время в Украине действует одновременно два нормативных 

документа, которые используются в проектировании систем молниезащиты: 

а) ДСТУ Б.В.2.5-38: 2008 «Инженерное оборудование зданий и 

сооружений. Устройства молниезащиты зданий и сооружений » 

б) ДСТУ EN 62305: 2012 «Молниезащита», он состоит из 4-х разделов: 

«Общие принципы», «Управление рисками», «Физические разрушения 

сооружений и опасность для жизни людей», «Электрические и электронные 

системы, расположенные в зданиях и сооружениях».  

Требования по проектированию систем молниезащиты указанные в ДСТУ 

EN 62305: 2012 использует  метод «фиктивной сферы». В странах Евросоюза 

данный метод используется для молниезащиты зданий сложной конфигурации. 

Суть метода  заключается в нахождении точек, которые могут быть 

подвержены прямому удару молнии (ПУМ). Основываясь на 

электрогеометрической модели в виде сферы, производят обкатку защищаемого 

объекта для определения зоны защиты от ПУМ. Диаметр сферы соответствует 

одному из четырех  уровней молниезащиты. Каждый участок оборудования или 

сооружения, который может коснуться сферы, подвержен  ПУМ.  Следует 

отметить, стандарт ДСТУ EN 62305-3:2012 имеет более глубокое описания 

анализа рисков, на основе которого, выносится решение о необходимости и 

уровне системы молниезащиты.  

Однако в ДСТУ EN 62305-3:2012 не представлено ни одной расчетной 

формулы и официального перевода стандарта еще не имеется, он принят в 

Украине на английском языке. При этом сложность реализации метода 

«катящейся сферы» заставляет проектные организации отказаться от его 

использования. Вместо него используют указания по зонам защит,  описанных 

в ДСТУ Б.В.2.5-38: 2008, которые требуют сравнительного анализа на предмет 

соответствия зон полученных по  разным нормативным документам.   
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Основне місце серед пристроїв автоматичного управління займає релейний 

захист, який діє при появі ненормальних режимів роботи електричних 

установок. Релейний захист знайшов використання в системах 

електропостачання раніше, ніж інші пристрої автоматичного керування. 

Найнебезпечніші і найчастіші пошкодження – короткі замикання між фазами 

електричної установки і короткі замикання фаз на землю в мережах з 

глухозаземленими нейтралями. Можливі і складніші пошкодження, які 

супроводжуються короткими замиканнями й обривом фаз. В електричних 

машинах і трансформаторах поряд з вказаними пошкодженнями виникають 

замикання між витками однієї фази. Внаслідок короткого замикання 

порушується нормальна робота системи електропостачання з можливим 

виходом синхронних генераторів, компенсаторів і електричних двигунів з 

синхронізму і порушення режиму роботи споживачів. Небезпеку представляє 

також термічна і динамічна дія струму короткого замикання як безпосередньо в 

місці пошкодження, так і при проходженні його по непошкодженому 

обладнанню. 

Щоб недопустити розвитку аварії або зменшити наслідки можливого 

пошкодження при к.з. необхідно швидко виявити і вимкнути пошкоджений 

елемент системи електропостачання. В ряді випадків пошкодження повинно 

бути ліквідоване протягом долі секунди. Таким пристроєм релейного захисту та 

автоматики приєднань напругою понад 1000В являється мікропроцесорне реле 

RET 650. Пристрій серії RET 650 забезпечує швидкодіючий і селективний 

захист, моніторинг двох- і триобмоткових трансформаторів, 

автотрансформаторів, блоків генератор-трансформатор, а також шунтуючих 

реакторів, а також управління ними. Пристрій призначений для забезпечення 

правильного функціонування захищаючих об'єктів в умовах зміни частоти 

енергосистеми під час анормальних режимів, а також при включенні / 

відключенні генераторів. 

Швидкодіючий диференційний захист з автоматичним підстроюванням 

коефіцієнта трансформації і компенсацією векторної групи робить даний 

пристрій ідеальним рішенням для застосування в системах РЗА з підвищеними 
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вимогами до технічних характеристик. Пристрій серії RET 650 не пред'являє 

підвищених вимог до використовуваних ТС. Проміжні вирівнювальні ТС не 

потрібні. 

Диференційний захист має функції блокування по другій гармоніці і 

блокування за формою кривої для запобігання відключення в режимі кидка 

струму намагнічування, а також функцію блокування по п'ятій гармоніці для 

запобігання відключення в режимі перезбудження захищаючого 

трансформатора через підвищення напруги. Диференційний захист забезпечує 

високу чутливість при коротких замиканнях невеликого числа витків обмотки. 

Новий унікальний чутливий диференційний захист пристроїв серії RET 650 на 

основі вимірювання симетричних складових забезпечує максимальну 

чутливість при міжвиткових КЗ в обмотці. 

Диференційний захист нульової послідовності від коротких замикань на 

землю є доповненням до основної чутливою і швидкодіючого захисту від 

замикань обмотки на землю. Для забезпечення додаткової селективності дана 

функція забезпечена органом спрямованості на основі вимірювання струму 

нульової послідовності. 

Відключення за сигналами газового реле і датчиків температури може 

виконуватися через дискретні входи пристрою серії RET 650. Дискретні входи 

стійкі до перешкод для запобігання некоректних спрацьовувань, наприклад, при 

розрядах конденсаторів в системі постійного струму. Функції захисту широкого 

призначення, вимірювальні органи яких можуть бути налаштовані на фіксацію 

фазних величин, величин прямої, зворотної або нульовою послідовностей 

струмів і напруг можуть бути виконані спрямованими  або з контролем за 

напругою. Вони можуть застосовуватися в якості резервних захистів. Крім того, 

є можливість (за вибором при замовленні) оснастити пристрій серії RET 650 

функціями захисту від теплового перевантаження, від зниження/підвищення 

напруги, підвищення/пониження частоти. Вбудований реєстратор анормальних 

режимів і реєстратор подій забезпечують користувача необхідною інформацією 

для післяаварійного аналізу в анормальному режимі. Функція резервування 

відмови вимикача (ПРВВ) дозволяє виконати швидке відключення суміжних 

вимикачів. Реєстрація анормальних режимів дозволяє виконати незалежний 

після аварійний аналіз первинних осцилограм. Отже, можна зробити висновок, 

що застосування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту дозволить 

забезпечити надійну роботу підстанцій, захист її елементів від пошкоджень і 

ненормальних режимів. 
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Передача электроэнергии от электростанции к потребителям—одна из 

важнейших задач энергетики. От эффективности передачи электроэнергии на 

расстояние зависит работа единых электроэнергетических систем 

охватывающие обширные территории. В этом случае появляется 

необходимость увеличивать пропускную способность линии, что бы 

рациональнее использовать существующие ЛЭП и электростанции. 

В линиях большей протяжённости, длина которых соизмерима с длиной 

волны, равно как и в относительно коротких линиях сверхвысокого 

напряжения, появляется необходимость в той или иной мере учитывать 

волновой характер передачи электроэнергии.  

Волновой характер линии также влияет на предел передаваемой по линии 

мощности. Воздействие на данную величину на сегодняшний день возможно 

изменением волнового сопротивления электропередачи: 

   

Новая возможность передачи по линии предельной передаваемой 

мощности основана на изменении волновой длины линии путем изменения 

частоты передаваемого напряжения (тока), что позволяет при настройке линии 

передать на любое расстояние мощность равную пределу передаваемой 

мощности. Изменение волной длины зависит от частоты сети, что видно из 

формулы: 

fcl / ,     

где l – волновая длинна линии, с – скорость света (3*10
8
 м/c), f –частота 

электрической сети для которой ведется расчет.  

Исходя из этого, можно передавать максимальную мощность по линии 

электропередач практически любой протяженности изменяя только частоту 

сети. Это может уменьшить затраты на генерацию электроэнергии и 

уменьшение затрат на построение промежуточных подстанций для 

выравнивания напряжения по концам электропередачи. 
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Титан та його сплави є одними з найбільш затребуваних матеріалів, які 
використовуються у техніці для виготовлення виробів різного призначення. 
Широке застосування титану обумовлене його властивостями (високою 
температурою плавлення, питомою міцністю, хімічною стійкістю), поєднання 
яких дозволяє вважати цей метал одним з перспективних металів сучасності. 
Титан має достатньо від’ємне значення стандартного потенціалу, тобто він 
відноситься до числа активних металів, які повинні легко кородувати у 
більшості середовищ. В звичайних умовах поверхня титану вкрита тонкою 
плівкою TiO2 яка переводить метал до пасивного стану, що сприяє підвищенню 
його корозійної стійкості. Природні оксидні плівки на титані внаслідок 
незначної товщини не завжди в достатній мірі захищають метал від корозійного 
руйнування. Особливо це стосується сплавів титану, хімічна стійкість яких, як 
правило, знижується при збільшенні числа легуючих елементів.  

Для одержання штучних оксидних плівок використовуються хімічні і 
електрохімічні методи. Хімічні методи оксидування полягають в обробці 
поверхні деталей у розчинах речовин-окисників. Оксидні плівки, одержані 
хімічним шляхом, характеризуються малою товщиною. Більш раціональним є 
метод електрохімічного оксидування (анодування), який дозволяє одержати 
оксидні плівки з заданою структурою і визначеної товщини. При 
електрохімічному оксидуванні деталі підключають до анодної штанги 
гальванічної ванни, заповненої розчином солі або кислоти – тетраборату 
натрію, нітрату натрію, боратної, сульфатної, винної, щавлевої кислот тощо. 
Необхідність використання спеціальних гальванічних ванн і джерел живлення 
обумовлює більш високу вартість процесу електрохімічного оксидування 
порівняно з хімічним методом.   

Чистий титан відрізняється невисокою міцністю, що виключає можливість 
використання виробів з нього при роботі в умовах механічних навантажень. 
Для виготовлення навантажених деталей використовуються титанові сплави: 
ВТ5, ВТ6, ОТ4 і ін. Зокрема, широке застосування одержав сплав ВТ-6, (3,5–5,3 
% V, 5,3–6,8 % Al), який має оптимальне поєднання міцності і технологічних 
властивостей, дуже корозійностійкий. Оксидування (анодування) виробів з 
цього сплаву зменшує ймовірність їх поверхневого руйнування з 
викришуванням металевих часток, що може викликати появу запальних 
процесів у тканинах організму людини, що особливо актуально при 
використанні сплаву ВТ-6 для виготовлення імплантатів різного призначення.  
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Сучасні свинцеві акумулятори використовують майже у всіх галузях 

техніки. В процесі їх експлуатації імпульсними режимами на поверхні 

електродних матеріалів утворюються крупнокристалічні сполуки сульфатів 

свинцю, які не перетворюються в активний стан PbO2 та Pb при зарядженні. 

При коливаннях температури та вібраціях поверхня пластин змінюється, що 

призводить до зменшення фактичної ємності [1,2]. Своєчасне виявлення 

виявлення акумуляторів в складі батареї з гіршими питомими 

характеристиками (відстаючих акумуляторів) є одним з важливих заходів 

ефективної діагностики експлуатації батарей. Складність такого виявлення 

полягає в конструктивних особливостях розташування окремих акумуляторів в 

батареї, та відсутності вимірювання їх електричних параметрів в умовах циклів 

заряджання та розряджання.   В даній роботі використана гіпотеза про 

можливість виявлення зменшення електричної ємності окремих акумуляторів 

та батареї в цілому контролюванням швидкості зростання напруги заряджання 

або розрядження в залежності від фактичної ємності поданої на акумулятор при 

зарядженні або знятої з нього в умовах розрядження. 

Дослідження проводились на двох акумуляторах, в яких один мав 

номінальну ємність батареї 6 СТ– 60 , а другий забезпечував 70 ÷ 80 % Qн. 

Вольт амперні залежності проводились на решітках та пластинах цих 

акумуляторів, в розчинах H2SO4  550 г/дм3  (ρ = 1.25) г/см3    . Решітки 

позитивних пластин мали склад Pb – 98 % ; Sb – 2 %, решітки негативних 

пластин  Pb – 98.9%, Sn – 1%, Са = 0.1%. Потенціали вимірювались за 

допомогою ніобій оксидного електрода порівняння, потенціал якого мав 

величину Ес = + 0.2В. Заряд проводився імпульсним програмованим джерелом 

струму RS – 485. Електричні параметри електродів та акумуляторів 

(потенціали, густини струму, напруга, швидкість зростання напруги заряду та 

зменшення заряду, ємності) фіксувались в автоматичному режимі [3].  

В умовах анодної поляризації гальваностатичним  режимом густиною 

струму 1 А/дм
2
 потенціал свинцевого сплаву решітки позитивного електроду 

змінюється від Еі = - 0.1 до +2.5 В. В інтервалі подачі ємності 60 ÷ 70% від 

фактичної на позитивному електроді починає виділятись кисень, а в кінці 

заряджання позитивного електрода досягає Еі = + 2 + 2.2 В. Потенціал сплаву 

негативної решітки при заряджанні змінюється в негативну область в інтервалі 
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величини Е1 = - 0.15 до -1 В. При потенціалах Е1 = - 0.9 ÷ - 1В на негативному 

електроді виділяється водень. В подальших умовах циклювання потенціал 

решітки негативного електроду змінюється від – 0.1 до – 1 В. Слід відзначити, 

що поверхня решіток акумуляторів  закрита активною масою.  

При заряджання першого акумулятора кисень виділяється на пластинах 

при досягнені 90% номінальної ємності, а другого 60 ÷ 70% Qн . Розряджання 

акумуляторів супроводжується падінням напруги від 2.05В до 1.8В. Фактична 

ємність розряду акумуляторів, де кисень виділяється при забезпечені 85 ÷ 90 % 

зарядної ємності, досягла величини номінальної ємності ,а другий акумулятор 

віддав при розряді 80% номінальної ємності.  

Остання стадія розряду цього акумулятора супроводжувалась падінням 

напруги розряду та блокуванням поверхні електродів сульфатами свинцю, 

стибію та кальцію. В умовах заряджання до 60 % Qф швидкість зміни напруги 

майже не змінюється Vзар = 0.05 – 0.1В/А∙год, а в інтервалі величин зарядної 

ємності Qз = 0.6 ÷ 0.8 Qф відмічається різке збільшення швидкості заряджання 

до величини  Vзар = 0.2 В/А∙год. На акумуляторі починає активно виділятися 

кисень. При подальшому заряджанні швидкість зміни напруги заряду до 

величини початкового заряду V = 0.05 ÷ 0.08 В/А∙год. Розряджання 

акумуляторів супроводжується постійною швидкістю зміни напруги. При 

падінні напруги до 1.9 В і віддачі 60 % номінальної ємності швидкість 

розряджання акумуляторів падає до величини Vр = - 0.25 ÷ -0.3 В/А∙год. Таке 

падіння швидкості розряджання пов’язане з утворенням сульфатних сполук на 

поверхні електродів яка призводить до сульфатації пластин. Акумулятор з 

фактичною віддачою за ємністю однаковою з номінальною має стабільну 

швидкість розряджання на протязі всього розрядного циклу  

Приведені залежності можна використовувати як параметри діагностики 

зарядно- розрядних циклів свинцевих акумуляторів [4]. Якщо батарея 

акумуляторів не герметизована і є можливість визначення швидкості 

заряджання окремих акумуляторів і всієї батареї, за величиною швидкості 

заряджання та розряджання визначається фактична ємність окремих 

акумуляторів і батареї в цілому. На разі циклування герметизованої  батареї, 

контроль швидкості заряду і розряду батареї в цілому може визначати її 

фактичну ємність без фіксації ємності кожного акумулятора. 
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Завдяки комплексу таких цінних технічних властивостей, як тепло- і 

звукоізоляція, вогнестійкість, морозостійкість і довговічність, керамічні пористі 

наповнювачі і засипки представляють значний інтерес для сучасного 

енергозберігаючого будівництва.  

В роботі проведені дослідження по встановленню характеристик 

спучування і властивостей легких керамзитових гранул та їх залежності від 

технологічних параметрів виготовлення (режими формування і термічної 

обробки). Встановлено, що на спучуваність і фізичні властивості гранул 

позитивно впливає добавка до глини 1 % мазуту. Визначена залежність між 

тиском пластичного формування гранул та їх спучуваністю, яка полягає в тому, 

що збільшення зусилля формування покращує характеристики спучування 

гранул і зменшує їх густину.  

Одним із важливих показників якості гранульованого матеріалу є форма 

його зерен, яка безпосередньо впливає на насипну вагу і теплозахисні 

властивості засипки. Експериментально встановлена залежність між формою та 

спучуваністю керамічних гранул, яка показала, що оптимальними за формою і 

розмірами є дрібні гранули, виготовлені при збільшеному зусиллі формування. 

Оптимальною температурою випалу гранул є 1170 °С при температурній 

зоні спучування 1110 – 1200 °С. За даної температури коефіцієнт спучування 

гранул становить 3,2 при середній густині зерна 550 кг/м
3
. Водопоглинання 

гранул (7 – 16 %) знаходиться в межах значень, характерних для керамзиту (не 

більше 25 %). Втрати маси гранул, які після 15 циклів заморожування-

відтавання  не перевищують 0,21 % (при допустимих не більше 8 %), свідчать 

про те, що вони є морозостійкими. За результатами досліджень визначені 

технологічні параметри виготовлення (режими формування і термічної 

обробки) дрібних керамічних гранул з коефіцієнтом форми 1, коефіцієнтом 

спучування 3,2, які за показником густини (не більше 600 кг/м
3
) відносяться до 

групи дуже легких і можуть використовуватися як заповнювачі легких бетонів, 

компонент композицій для виготовлення пустотілих стінових каменів на основі 

в’яжучих речовин та як будівельний матеріал для теплоізоляційних засипок з 

пустотністю 40 – 50 %.  
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Пероксиоцтова кислота (ПООК) відноситься до групи сильних 

окиснювачів. Використовується як протимікробний, дезінфікуючий, 

вибілювальний засіб, як пастеризатор на пивоварних та винних заводах, в 

промисловості для синтезу епоксидів і т.п. Окислювальний потенціал ПООК 

складає 1,06 В [1]. Широкому розповсюдженню перешкоджає її висока вартість 

та нетривалий термін зберігання. ПООК отримують хімічним синтезом 

змішуючи концентрований пероксид водню та льодяну оцтову кислоту в 

присутності кислотного каталізатору. 

На основі вище сказаного виникає інтерес в створені електрохімічної 

технології отримання ПООК на місцях використання, таким чином усуваються 

витрати пов’язані з транспортуванням та зберіганням кінцевого продукту, в 

якості електроліту використовуються розбавлені розчини оцтової кислоти. 

Мета даної роботи: побудова діаграми Е-рН системи СН3СООН-Н2О-

СН3СОООН-Н2О2 для обґрунтування можливих механізмів електрохімічного 

утворення ПООК. 

Для розрахунку стандартного електродного потенціалу був проведений 

термодинамічний розрахунок енергії Гіббса для приведеного механізму [2]: 

 

Н2О → ОН˙ + Н
+
 + е; 

СН3-СООН + ОН˙ → (СН3-СОО)˙ + Н2О; 

(СН3-СОО)˙ + ОН˙ → СН3-СОООН. 

 

Стандартний електродний потенціал системи СН3СООН / СН3СОООН: 

 

E = (-ΔG) / (n ∙ F); 

СН3СООН + 2ОН˙  СН3СОООН + Н2О, ΔG = -191,6 кДж/моль;        (1) 

 = 191,6 / (2 ∙ 96,5) = 0,9927 В. 

 

Рівноважний потенціал відповідає рівнянню: 

 

 =  – 0,0591 ∙ рН. 
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В водному розчині оцтової кислоти окрім цільового процесу (утворення 

ПООК) протікають наступні реакції [3]: 

 

2Н2О = О2 + 4Н
+
 + 4е, Е = 1,228 – 0,0591 ∙ рН;                       (2) 

2Н2О = Н2О2 + 2Н
+
 + 2е, Е = 1,776 – 0,0591 ∙ рН.                     (3) 

 

На рис. 1 представлено діаграму Е-рН системи СН3СООН-Н2О-

СН3СОООН-Н2О2: лінія 1 відповідає процесу утворення ПООК по механізму 

(1); лінія а – виділення кисню по механізму (2); лінія 2 – утворення пероксиду 

водню по механізму (3). 

 

 
 

Рис. 1 – Діаграма Е-рН системи СН3СООН-Н2О-СН3СОООН-Н2О2 

 

З аналізу побудованої діаграми видно, що утворення ПООК по механізму 

(1) можливо при менших потенціалах анодної поляризації ніж виділення кисню, 

проте при потенціалах 1,55…1,8 В утворюється Н2О2 і як наслідок СН3СОООН 

(СН3СООН + Н2О2 ↔ СН3СОООН + Н2О). Тобто цільовий продукт 

утворюється в результаті перебігу двох паралельних реакцій. Доцільно 

проводити електрохімічний синтез ПООК при потенціалах > 1,55…1,8 В для 

максимального ВС і використовувати інгібітори виділення кисню (роданіди, 

хлориди, йодиди, фториди). 
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Актуальність теми наукової роботи полягає в створенні ефективної, 

екологічно чистої, економічної схеми переробки металевих відходів  з метою 

вилучення срібла у вигляді дрібнодисперсного порошку  чистотою 99,99 % та 

однорідним гранулометричним складом і його застосуванні для створення 

антибактеріальних матеріалів.  

Використання срібла у світовій індустрії невпинно зростає. Основними 

постачальниками сировини, що містить срібло, є хімічна, електротехнічна, 

радіопромисловість, а також ювелірне виробництво. 

Запропонована уніфікована схема переробки вторинної сировини, що 

містить срібло. 

Новизна досліджень полягає в проведенні  розрахунків та аналізу основних 

термодинамічних характеристик процесу вилуговування срібла, згідно до яких 

реакція вилуговування при температурі 313 – 373 К протікає у прямому 

напрямку та є незворотною. Вивчення кінетики реакції вилуговування срібла 

дозволило визначити залежність ступеню вилуговування від тривалості процесу 

при різних умовах його проведення (температурі, початковій концентрації 

нітратної кислоти та домішок). На підставі розрахунків енергії активації, 

порядку реакції та константи швидкості реакції було визначено, що лімітуючою 

стадією є дифузія реагентів у зону реакції та відведення продуктів реакції у 

глибину розчину.  

Визначено, що найбільш дрібнодисперсні порошки утворюються на 

металах, поверхня яких вкрита оксидною плівкою (Ті, Аl) або на склографіті, з 

застосуванням імпульсного електролізу, обертового сферичного катоду та з 

додаванням поверхнево – активних речовин. 

Показана суттєва антимікробна активність дрібнодисперсного срібла, що 

робить можливим застосування одержаних порошків в медицині  для 

модифікації традиційних матеріалів з метою надання їм ефективних біоцидних 

властивостей.    
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Електрохімічний метод формування пористих анодних оксидних плівок 

(АОП) на вентильних металах (Al, Ti, Nb, Ta і ін.) привертає увагу багатьох 

дослідників, тому що дозволяє створювати оксидні матеріали з керованою 

наноструктурованою морфологією поверхні [1, 2]. 

Нанопористий оксид ніобію і танталу володіє унікальними властивостями 

(пори нанометрового розміру, висока хімічна і термічна стійкість, каталітична 

активність та ін.), що робить його перспективним з практичної точки зору. Дані 

матеріали характеризуються можливістю ефективного їх застосування для 

створення широкого спектра пристроїв, таких як газові сенсори, сонячні 

батареї, каталізатори, тонкоплівкові літієві акумулятори та ін. Отже, розробка 

технології електрохімічного формування пористих АОП на танталі  

дослідження його властивостей має істотну науково-технічну значимість. 

Дослідження електропровідності АОП на танталі здійснювалося у 0,5 М 

розчині CuSO4 при катодній поляризації. Як видно з рис. 1 для анодних оксидів 

танталу різної структури вольтамперні залежності при декоруванні міддю 

мають різний вигляд. 

 

                  
Рис. 1 – Вольтамперні залежності системи Ta–Ta2O5–Cu 

1) – безпористий Ta2O5 (U = 80 В, 1M H2SO4); 

2) – аморфний Ta2O5 (U = 60 В, 1M H2SO4 + 0,25М NH4F); 

3) – кристалічний Ta2O5 (U = 80 В, 1M H2SO4 + 1М NH4F). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-P-OxY3SAhUE3iwKHXr4BjIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fsites.kpi.kharkov.ua%2Fdte%2F&usg=AFQjCNGtmRiZILEMYU-fZ6LExr983JJRmA
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-P-OxY3SAhUE3iwKHXr4BjIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fsites.kpi.kharkov.ua%2Fdte%2F&usg=AFQjCNGtmRiZILEMYU-fZ6LExr983JJRmA
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В інтервалі 0,2 – 0,4 В виділення міді на плівках аморфної структури 

практично не відбувається, що підтверджується фотографіями поверхні АОП, 

синтезованої протягом 2 годин рис. 2, а. При катодній поляризації 0,4 В і вище 

процес виділення міді на зразку з кристалічною АОП  

рис. 1, кр. 3 йде з більшою швидкістю. Про це свідчить покриття міддю майже 

усієї поверхні анодованого танталу за досить короткий час  

рис. 2, б. Отже, опір на межах розчин CuSO4 – АОП – танталовий для покриттів 

різних структур істотно відрізняється і найменше значення має для 

кристалічної поруватої плівки. 

Сформований безпористий оксид танталу має найбільший опір і являється 

діелектриком, про що свідчить досить мале значення струму  

рис. 1, кр. 1. Утворення пористого кристалічного оксиду танталу дозволяє 

досягти електропровідної і максимально розвиненої поверхні рис. 1, кр. 3. 

 

                           
а       б 

Рис. 2 – Фотографія поверхні оксиду танталу, синтезованого в різних умовах: 

а – 1М H2SO4 + 0,5М NH4F, U = 60 В; б – 1М H2SO4 + 0,5М NH4F, U = 80 В. 

 

При напрузі катодної поляризації 0,5 В та вище процес виділення міді стає 

незворотнім: при анодній поляризації мідь, що виділилась не розчиняється. 

Тобто від міді до анодованого металу не протікає достатній електронний струм. 

Таким чином, за допомогою методу декорування була проаналізована 

властивості поверхні оксиду танталу, сформованого при різних умовах. 

Отримані дані корелюють з даними, одержаними раніше за допомогою методів 

хроноамперометрії та електронної імпедансної спектроскопії, та 

підтверджують, що плівки, які мають кристалічну будову є електропровідними. 
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Введение. Из разрабатываемых химических источников тока, однако 
отдельную нишу занимают высокоёмкие автономные энергоустановки (ЭУ) на 
базе механически перезаряжаемых ХИТ электрохимической системы кислород-
алюминий с водными электролитами. Так как в подавляющем большинстве 
случаев наземного применения используется кислород воздуха, эти источники 
называются воздушно-алюминиевыми (ВА). Преимуществом ВАИТ является 
одно из самых высоких значений теоретической удельной энергии, алюминии ̆ 
обладает третьим местом среди металлических горючих, по теоретической 
удельной энергии. В процессе реакции алюминий превращается в гидроксид 
алюминия, который выпадает в виде осадка, загрязняя электролит. Также при 
этом расходуется сам материал анода, вследствие чего требуется постоянная 
замена, как самих анодов, так и электролита. Гидратированный оксид 
алюминия, получаемый в результате нормальной работы батареи, будет 
необходимо в некотором роде переработать. Цель и задачи работы. 
Разработать схему регенерации электролита и переработки продуктов реакции. 

Выполнение поставленных задач. Отработанный электролит 
подвергается регенерации путем отделения щелочного раствора от продуктов 
реакции и используется для повторной заправки ЭУ. Отделённый от 
электролита твёрдый гидроксид отмывается от остаточной щелочи и 
направляется на переработку для получения исходного алюминия или для 
неметаллургических целей. Разработана технологическая схема утилизации 
продуктов реакции и регенерации исходного щелочного электролита. В состав 
сплава алюминиевого анода входят различные примеси и добавки. Наиболее 
значительное содержание в сплаве является магний, который экстрагируется 
путем  электролиза хлорида магния.  

Выводы. Технология регенерации или утилизации продуктов реакции и 
отработавших свои ̆ ресурс установок, обеспечивает полную экологическую 
безопасность эксплуатации энергетической системы. Для этих операции ̆ 
используется простейшее оборудование, что удешевляет процесс 
обслуживания. Условия предоставляют возможность формирования замкнутого 
ресурсосберегающего цикла эксплуатации В ВАИТ, ввиду того что алюминий, 
по сути, является энергоносителем, допускается возможность создания 
«алюминиевой энергетики» для направленного энергоснабжения объектов, 
отдаленных от энергосетей. Энергетические затраты на регенерацию не 
превышают реализованной энергии источника. 
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На сьогодні виключно актуальним є створення поліфунціональних 

композиційних матеріалів, у тому числі таких, що поєднують не тільки високі 

міцносні характеристики, термічні, хімічні та електричні властивості, але і є 

стійкими до дії змінних факторів. На сьогодні створення нових високоміцних 

поліфункціональних матеріалів є пріоритетним напрямком підвищення 

обороноздатності країни. Незважаючи на значні досягнення зі створення та 

застосування склокераміки, перспективи удосконалення та розробки 

принципово нових матеріалів та покриттів вказаного призначення і технологій 

їх одержання є актуальними. Вирішення таких завдань значною мірою 

пов’язано з розробкою високоміцних склокристалічних матеріалів та 

поглибленням знань щодо дослідження їх структури. 

Метою даної роботи є розробка модельних літійалюмосилікатних стекол, 

дослідження їх кристалізаційної здатності в умовах термічної обробки, 

одержання склокристалічних матеріалів на їх основі та дослідження їх 

механічних властивостей.  

Проаналізовано основні напрямки розробок склокристалічних матеріалів 

на основі літійалюмосилікатних стекол та встановлена перспективність їх 

застосування як елементів індивідуального бронезахисту. З урахуванням 

комплексу вимог до властивостей захисних склокристалічних матеріалів 

обґрунтовано вибір літійалюмосилікатної системи та синтезовано склади 

модельних стекол. 

В основу створення бронеситалів покладена наступна ідея: досягнення 

високої механічної міцності склокристалічних матеріалів може бути 

реалізовано шляхом спрямованої каталізованої кристалізації аморфної фази 

певного хімічного складу для забезпечення щільноупакованої однорідної 

високоміцної структури. 

Для встановлення області існування стекол як основи для синтезу 

літійалюмосилікатних склокристалічних матеріалів було обрано систему R2O – 

LiF – CaF2 – RO – RO2 – R2O3 – P2O5 –SiO2, де R2O – Na2O, Li2O, K2O; RO – СaO, 

MgO, ZnO, MnO; RO2 – ZrO2, TiO2, SnO2, CeO2; R2O3–Al2O3, B2O3. В дослідній 

системі було обмежено область та синтезовано склади модельних 
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скломатеріалів серії СП як основи для одержання захисних сподуменових 

склокристалічних матеріалів.  

Склокристалічні матеріали (СКМ) на основі стекол були одержані 

скляною технологією за двома методами термічної обробки: 1) одностадійною 

витримкою впродовж 6 годин в градієнтній печі з температурою 450÷950 °С; 2) 

послідовним двостадійним нагріванням впродовж 4 годин на кожній стадії в 

силітовій печі. Температури нагрівання обирались у відповідності з видом 

термограм до, в межах та після екзотермічного максимуму, який відповідає 

низькотемпературній кристалізації. Саме при низькотемпературній 

кристалізації скло автоматично «обирає» першими ті метастабільні кристалічні 

фази, які найбільш легко змочуються склом, і, як наслідок, найбільш міцно 

зв’язані зі склом. При тривалих високотемпературних витримках відбувається 

перекристалізація в стабільні фази. В дослідних стеклах об‘ємна 

тонкодисперсна кристалізація β-сподумену у їх складі дозволить забезпечити 

необхідні функціональні властивості склокристалічних матеріалів. 

За результатами проведених досліджень досліджено взаємозв’язок 

механізму фазоутворення в матеріалах при одностадійному та двостадійному 

режимах термічної обробки з їх механічними властивостями. Встановлено, що 

значне зміцнення стекол, закристалізованих при двостадійному нагріванні при 

550 та 850 °С, слід віднести на рахунок послідовного утворення кристалічних 

фаз метасилікату літію та β-сподумену у кількості 80 об.%.  

Встановлено, що завдяки наявності тонкодисперсних кристалів β-

сподумену у кількості 80 об. %, які рівномірно розподілені у об’ємі, дослідні 

склокристалічні матеріали характеризуються значеннями твердості за 

Віккерсом HV (7900 ÷ 8667 МПа), мікротвердості H (8330 ÷  9084 МПа) та 

показнику тріщиностійкості K1C (2,4 ÷3,4 МПа·м
1/2

).   

Визначено, що отримані сподуменові склокристалічні матеріали 

характеризуються високими механічними властивостями та можуть бути 

використані як основа при розробці елементів бронезахисту.  
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Электрохимическое полирование (ЭХП) благородных металлов являются 

одним из наиболее прогрессивных методов финишной обработки поверхности, 

имеющих ряд неоспоримых преимуществ перед механическими способами. 

Однако использование ЭХП сдерживается тем, что традиционно серебро и 

его сплавы полируются в опасных для здоровья и экологически вредных 

цианистых электролитах [1]. Возможно также применение нецианистых 

электролитов (тиосульфатного [2], аммиачно-нитратного [2], хроматного [2]). 

Однако качество поверхности после обработки в таких растворах недостаточно 

удовлетворительное для использования в промышленных масштабах. 

Целью работы является исследование электрохимической полируемости 

образцов серебра Ср 999 и образцов из ювелирного сплава серебра Ср 925 в 

нецианистых электролитах на основе роданида калия с использованием 

нестационарных режимов электролиза. 

Проведенные поляризационные измерения указывают на то, что процесс 

анодного растворения серебра и сплава СрМ 925 в роданидных электролитах 

протекает с диффузионным контролем. Показана возможность уменьшения 

скорости анодного растворения серебра и его сплава путем введения в 

роданидный электролит многоатомного спирта  глицерина. Положительное 

влияние на ход процесса ЭХП серебра оказывает также применение режимов 

нестационарного электролиза – импульсного тока большой скважности. 

Варьирование электрического режима в широких пределах позволило 

установить, что оптимальный эффект достигается при длительности импульса 

0,51,0 с и скважности 810. 

Таким образом, были оптимизированы составы электролитов и 

определены режимы ЭХП серебра и его сплава с медью, обеспечивающие 

высокое качество обработанной (полированной) поверхности при пониженной 

скорости съема металла. 
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Синтез-газ є базовою сировиною для великотоннажних виробництв 

хімічних речовин, таких як аміак, метанол і вищі спирти, оцтова кислота, 

карбамід та ін. Сьогодні синтез-газ отримують, в основному, з природного газу, 

проте до 70-х років ХХ століття використовували вугілля та інші тверді горючі 

копалини [1]. Нині, з ряду причин, у світі знову ведуться розробки технології 

синтез-газу з вугілля. Одним із перспективних напрямків перероблення вугілля 

є проведення процесу в розплавах різних теплоносіїв: метали – свинець, цинк, 

алюміній та ін. (температура плавлення 600-930 К); неорганічні солі та їх 

суміші – NaCl, KCl, CaCl2, Na2CO3 та ін. (температура плавлення 770-1100 К); 

шлаки (температура плавлення вище 1500 К). Однак відомих технологічних і 

особливо кінетичних даних з конверсії вугілля в розплавах сьогодні 

недостатньо для можливості забезпечення ефективної реалізації процесу. 

В роботі представлені результати кінетичних досліджень парової конверсії 

вуглецевого залишку вугілля в розплаві натрій хлориду. Для кінетичних 

досліджень основних закономірностей процесу конверсії вугілля в синтез-газ у 

розплаві натрій хлориду був використаний проточний метод. Лабораторна 

установка [2] включає блок підготовки та подачі сировини, реакційний вузол, 

відведення та збір продуктів реакції. 

Проведені дослідження кінетики конверсії вуглецевого залишку антрациту 

типу АШ фракцією менше 0,05 мм, наступного складу, % мас.: вологість – 8,0; 

леткі речовини – 4,0; зольність – 28,0; склад горючої маси: С – 93,0; Н – 1,8; N – 

1,0; О – 3,0; S – 1,7. Дослідження проводились за таких умов: температура 1273 

К, маса наважки 3 г, початкова концентрація вуглецю 0,033 гС/гР, фракція <0,05 

мм, витрата води 0,006 л/год, час контакту 0,3 с, висота розплаву 90 мм, 

глибина точки введення води 35 мм. 

На рис. 1 представлений ступінь перетворення води зі зміною концентрації 

вуглецю в розплаві. У результаті виявлені три області, у яких залежність 

ступеня перетворення води від концентрації вуглецю в розплаві носить 

лінійний характер (рис. 1). Перша – кінетична область – спостерігається за 

високих значень концентрації вуглецю в розплаві не менше 0,024 гС/гР, друга – 

перехідна область – виявлена в інтервалі концентрації вуглецю в розплаві 

0,024-0,0225 гС/гР (швидкості процесу в кінетичній і дифузійній областях 

mailto:mining_07@mail.ua
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розрізняються не більше ніж на 5%). У разі значень концентрації менше 0,0225 

гС/гР процес конверсії здійснюється в третій області, у якій лімітувальною 

стадією стає процес дифузії. 
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Рис. 1 – Ступінь перетворення води в синтез-

газ від концентрації вуглецю в розплаві 
Рис. 2 – Кінетика конверсії вугілля водою 

при зміні концентрації вуглецю в розплаві 
 

На рис. 2 наведені дані щодо швидкості конверсії вуглецю з урахуванням 

концентрації вугілля. Зміна швидкості конверсії, як і ступеня перетворення 

води (рис. 1), характеризується наявністю трьох областей проходження 

процесу. 

Показано, що в області концентрації 0,024 гС/гР і вище залежність має 

практично лінійний характер. Це дозволяє екстраполювати дані в область більш 

високих концентрацій вуглецю. Відомо [3], що конверсія вугілля водою 

перебігає за реакцією першого порядку. Це ж підтверджується для процесу 

конверсії в розплаві. Математична обробка експериментальних даних 

дозволила отримати рівняння, яке описує залежність швидкості конверсії 

вуглецю від його концентрації в розплаві в області вище і нижче 0,024 гС/гР, з 

похибкою ±7%: 

COH CCkW 
2C ,      (1) 

де k=94,5  в області концентрації вугілля в розплаві СС > 0,024 гС/гР; 

k=104,1 в інтервалі концентрації 0,024 гС/гР > СС > 0,0225 гС/гР; 

k=120,3 в області СС < 0,0225 гС/гР. 

Збільшення концентрації вугілля в розплаві понад 0,032 гС/гР недоцільне, 

оскільки спостерігається винесення твердої фази з реакційної зони, і швидкість 

процесу очікувано не збільшується. 
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Основними перевагами кераміки як декоративного матеріалу для 

облаштування фасадів є її довговічність і стійкість кольору під впливом 

ультрафіолетового випромінювання, що дає змогу суттєво економити на 

підтримці гарного вигляду фасаду. Архітектурна виразність керамічних фасадів 

забезпечується не тільки формою виробів, але й їх кольором, отже, задача 

розширення кольорової палітри такої кераміки завжди лишається актуальною.   

В роботі наведені результати досліджень по отриманню керамічних 

матеріалів різних кольорів методом поверхневого забарвлення солями 

перехідних металів. Розглянуті два принципово різних напрямки забарвлення:  

використання комбінацій солей для отримання темнозабарвлених матеріалів і 

синтез пігментів на поверхні матеріалів під час їх випалу для отримання 

акцентних кольорів. В обох випадках використовувалися легкотопка 

червонопалена глина і концентровані сольові розчини, які методом поливу 

наносилися на поверхню свіжосформованих зразків.  

За першим напрямком досліджено хромофорну дію різних комбінацій 

солей кобальту, купруму, мангану і хрому з метою отримання зразків, 

забарвлених у чорний колір. За температури випалу 1100
о
 С було отримано 

матеріали чорного кольору з використанням комбінованих сольових розчинів, 

що містили катіони купруму та мангану або кобальту.  

За другим напрямком додатково було використано оксид цинку, який 

вводився у сольовий розчин, утворюючи таким чином забарвлюючу суспензію. 

Кількість ZnO розраховувалася на підставі стехіометричної реакції утворення 

вілеміту Zn2SiO4 (як основи пігментів) з урахуванням вмісту SiO2 у глині. За 

температури випалу 1100 °C  з використанням кобальтової і манганової солей 

отримано зразки відповідно темно-зеленого і жовтого кольору з цікавим 

декоративним ефектом (так звана «рустикаль»).  

Дослідження властивостей зразків (водопоглинання і механічна міцність), 

визначені за нормативами, прийнятими для лицьової цегли, показали, що вони 

не залежать від виду солі і прийому забарвлення. В той же час швидкість 

адсорбції забарвлених зразків у порівнянні з незабарвленими суттєво менша. Це 

вказує на кращу спікливість забарвленої поверхні, що, у свою чергу, позитивно 

впливає на морозостійкість будівельного матеріалу.  
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Электроосаждению двойного сплава Со-Мо посвящено большое 

количество научных работ. В основном интерес к этим материалам связан с 

магнитными, механическими, прочностными, коррозионными, 

каталитическими свойствами, что делает возможным их широкое применение в 

различных отраслях промышленности. Соосаждение кобальта с молибденом 

позволяет получать более мелкокристаллические, в некоторых случаях − 

аморфные сплавы, обладающие высокой прочностью и стойкостью к износу. 

Свойства таких сплавов зависят от соотношения в нем компонентов. Сплавы, с 

малым содержанием Мо  (до 10 %), обладают магнитными свойствами. При 

высоком содержании в сплаве Мо (более 25 %) такие покрытия обладают 

коррозионной стойкостью, износостойкостью и жаропрочностью, что позволяет 

использовать их в качестве защитных и защитно−декоративных покрытий. 

Большой интерес представляют сплавы на основе Мо для катализа, а также 

для электрокатализа, так как они имеют не только каталитическую активность, 

но и  коррозионную стойкость, твердость. 

При электрохимическом осаждении сплавов основное значение имеют 

состав электролита и условия электролиза, контролирование которых должно 

обеспечить осаждение сплава заданного состава и обладающего необходимыми 

свойствами. Во многих случаях природа электролита при осаждении сплавов 

играет такую же роль, как и в процессах осаждения одного металла. Однако 

следует учитывать влияние на химический состав электролитического осадка 

соотношения концентраций металлов, разряжающихся на катоде, форм их 

нахождения, а также возможное взаимодействие между собой компонентов 

сплава [1-6]. 

Целью данной работы является получение кобальт − молибденовых 

покрытий на медной основе с дальнейшим расчетом кинетических параметров 

электрохимического процесса.  

Методом линейной вольтамперометрии [7,8] зарегистрированы 

поляризационные кривые, которые позволили построить зависимости тока пика 

от скорости развертки потенциала в координатах Іп – s
1/2

, имеющие линейный 
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характер и не пересекающие начало координат. Зависимости потенциала пика 

от скорости поляризации имеют не линейный характер и не пересекают начало 

координат. Для каждого процесса рассчитан критерий Семерано [9], для 

определения направления протекания реакции. Исходя из полученных  

результатов и закономерностей, можно сделать вывод о механизме 

протекающих электродных реакциях. 

В работе представлены результаты расчета энергии активации и порядка 

реакции [10,11], с помощью которого установили величину скорости процесса. 

Анализ экспериментальных данных позволил предложить механизм осаждения 

сплава Со-Мо.  
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Створення нових матеріалів з новими електрофізичними властивостями в 

значній степені визначає науково-технічний прогрес в космічній, 

аерокосмічній, електронній техніці, радіоелектроніці. В даний час для 

зазначених галузей все більше й більше знаходять застосування спеціальні 

керамічні матеріали, які призначені для поглинання та пропускання 

електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, які мають 

відповідно визначення радіопоглинаючі та радіопрозорі. Найбільш 

перспективним напрямком створення спеціальних керамічних матеріалів є 

неорганічні матеріали, які характеризуються однорідністю властивостей в 

широкому інтервалі температур та діапазоні  радіочастот електромагнітного 

випромінювання. Створення ефективних спеціальних матеріалів розглядаються 

різними вченими у таких країнах як США, Японія, Германія, Китай, Україна та 

ін. [1-3]. Найбільш перспективним напрямком створення спеціальних  

матеріалів є неорганічні матеріали, які характеризуються високою 

однорідністю властивостей, термостійкістю і радіопрозорістю в широкому 

діапазоні радіочастот. 

Унікальністю в контексті створення кераміки яка в залежності  від складу  

може бути радіопоглинаючою або радіопрозорою є система SrO –  Al2O3 – SiO2 – 

TiO2  за рахунок одночасного вмісту таких кристалічних  фаз як славсоніт та 

титанат стронцію. Відомо, що перспективним напрямом створення керамічних 

матеріалів максимально поглинаючих електромагнітне випромінювання 

радіочастотного діапазону є сегнетоелектричні  речовини, такі як титанати 

стронцію та барію за рахунок їх високих значень діелектричної проникності (див. 

рисунок 1), а перспективним напрямом створення радіопрозорих керамічних 

матеріалів є   славсоніт (стронцієвий польовий шпат) SrAl2Si2O8, який має високу 

температуру плавлення, низький коефіцієнт термічного розширення, низькі 

значення діелектричної проникності та тангенса кута діелектричних втрат в 

широкому температурному та частотному діапазоні [4, 5]. 

Інформація щодо повної субсолідусної будови системи SrO –  Al2O3 – SiO2 

– TiO2  в літературних даних нами не знайдена, що в свою чергу визиває 

труднощі при розробці керамічних радіопрозорих та радіопоглинаючих 

матеріалів.  Аналіз літературних даних показав, що  інформація щодо будови 



ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017, Ч. 2. 171 

трикомпонентної системи SrO – SiO2 – TiO2  є вкрай обмеженою та повністю 

відсутня  її тріангуляція [6].  
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Рис. 1 – Частотна залежність діелектричної проникності та тангенсу кута діелектричних 

втрат титанату барію при кімнатній температурі 
 

Термодинамічний аналіз субсолідусної будови досліджуваної 

трьохкомпонентної системи проводився шляхом зіставлення зміни величини 

енергії Гіббса в інтервалі температур 800 – 2000 К за методикою, представленій 

в роботі [7]. В рамках теоретичних досліджень визначено субсолідусну будову 

системи SrO – SiO2 – TiO2, яка є складовою базової системи SrO –  Al2O3 – SiO2 

– TiO2, обраної як базової для синтезу кераміки спеціального призначення. 

Здійснено її триангуляцію, побудовано графіки взаємозв’язку елементарних 

трикутників та розраховані їх геометро-топологічні характеристики, склади і 

температури евтектик. Надано геометро-топологічну характеристику фаз, що 

належать дослідженій системі. Отримані дані є корисними для подальшого 

дослідження субсолідусного стану базової чотирикомпонентної системи  

SrO –  Al2O3 – SiO2 – TiO2. 
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Несомненно, продукты ликеро-водочного производства не являются 

ключевыми в рационе питания современного человека. Тем не менее, спрос на 

данную продукцию велик и продолжает расти. В связи с этим как в Украине, 

так и в зарубежных странах открывается все больше новых предприятий 

данного направления. Контроль качества сырья и готовых изделий алкогольной 

промышленности не менее важен, чем для других пищевых продуктов, 

потребляемых человеком. Предлагая изделие высокого качества, производитель 

гарантирует безопасность товара, тем самым повышая спрос на него. С этой 

целью, для каждого ликеро-водочного завода должны быть разработаны 

проекты лабораторий, компоновка которых будет учитывать особенности 

качественных анализов продукции, изготавливаемой на производстве.  

Несмотря на некоторые особенности, есть ряд аппаратов, лабораторной 

посуды, химических реактивов, которые необходимы для проверки качества 

любого алкогольного продукта. Такими аппаратами являются: рефрактометр, 

центрифуга, весы лабораторные, насос лабораторный, сушильный шкаф, 

фотоэлектрокалориметр, термостат, магнитная мешалка, афрометр. 

Немаловажным является правильное размещение вышеуказанной 

аппаратуры, а также дополнительной лабораторной посуды, средств измерения 

и химических реактивов. Таким образом, рефрактометры следует располагать 

возле источника природного освещения; центрифуги и магнитные мешалки– на 

отдельном столе, чтобы избежать влияния вибрации на показатели других 

приборов; сушильные шкафы, муфельные печи, электроплиты, термостаты 

необходимо разместить на одном рабочем столе. Весы устанавливают в 

специальной весовой комнате, изолированной от остальных лабораторных 

помещений. В лаборатории обязательно размещают, как минимум, один 

рабочий стол, свободный от любого оборудования. Кроме того, каждая 

лаборатория должна быть оборудована вытяжными шкафами, специально 

отведенными местами для хранения стеклянной посуды и реактивов.  

Таким образом, перспективным направлением является разработка как 

универсальных, так и специальных лабораторий для контроля качества 

алкогольной продукции.  
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На сегодняшний день примерно каждый шестой человек в Мире 

испытывает нехватку чистой пресной воды. Основной причиной многих 

эпидемий и высокой смертности в развивающихся странах является 

некачественная вода. При оценке качества воды микробиологические 

загрязнения обычно выделяют в первую очередь. Исследования американского 

ученого Роберта Тардиффа показали, что опасность микробиологического 

загрязнений воды во много тысяч раз выше, чем при химическом загрязнении 

воды. В Украине и некоторых других странах также существуют проблемы, 

требующие безотлагательного решения [1,2]. 

Существующие химические (хлорирование, озонирование) и физические 

(обработка воды ультрафиолетовым излучением) методы широко 

распространены и позволяют обеззараживать значительные объемы воды до 

необходимых микробиологических показателей. Однако, эти методы 

разрабатывали для систем централизованного водоснабжения и для решения 

локальных задач они мало применимы. 

Альтернативу видим в методе обеззараживания ионами серебра и меди. 

Такой метод известен в мире, его эффективность подтверждена [3,4] и на его 

базе конструируются аппараты [5]. Этот метод, в отличие от 

вышеперечисленных, обладает стойким, пролонгированным 

бактериостатическим эффектом; ни один из известных микроорганизмов не 

обладает стойкостью к действию ионов серебра; аппаратное обеспечение 

метода существенно компактнее, не требует использования опасных реагентов 

(таких как соединения хлора или озон). 

В качестве источника антисептических ионов предлагаем 

электрохимическое растворение анодов из этого металла. Такой способ 

обладает рядом преимуществ: возможен постоянный дозированный выброс 

ионов в обрабатываемый объем, образующиеся ионы обладают максимальным 

антисептическим эффектом, аппаратное обеспечение сравнительно простое и 

легко масштабируется под заданные условия. 

Способ получил высокую оценку от специалистов ДУ Институт 

микробиологии и иммунологии им. Мечникова. По заключению экспертов – 
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микробиологов ионы серебра обладают антисептическим эффектом при 

концентрациях серебра в воде ниже ПДК. Также из отчета экспертов следует, 

что метод обладает стойким бактериостатическим эффектом и применим для 

санации поверхностей и нейтрализации биопленок. 

Лабораторные испытания, проведенные на кафедре Технической 

электрохимии НТУ «ХПИ» [6-9] позволили оптимизировать технологические 

параметры анодного растворения серебра. В качестве рабочего выбран 

импульсный режим электролиза, с амплитудой униполярного сигнала  

2,2 мА/см
2
 с максимальным потенциалом анодного растворения  

875…900 мВ [10]. 

Также лабораторные исследования позволили установить, что в качестве 

катодов следует использовать инертный материал – нержавеющую ASI 304, при 

этом суммарная площадь катодов должна превышать площадь анодов для 

снижения катодной плотности тока. Это позволит понизить pH 

приэлектродного слоя, что в свою очередь увеличит время существования 

максимально инактивационно активных ионов серебра за счет снижения 

скорости их гидратирования [11]. 

 
Список литературы: 

1. Мануйлов А.М., Степанова И.И., Куковицкий Н.Н., Мартынов А.В., Маньковский В.В. 

// Вісник Національного технічного університету «ХПІ» - 2011, Вип. 65, С. 80 – 86. 

2. Мануйлов А.М., Клейн Ю.Б., Мартинов А.В., Маньковський В.В., Московкін В.М. // 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №1054 – 2013, Вип. 8, 

С. 133 – 137. 

3. Goetz A., Yu V.L. // American J. of Infection Control – 1997, Vol. 25, P. 249 - 251. 

4. Liu Z., Stout J. E., Boldin J. Rugh, Diven W. F., Yu V.L. // Clinical Infection Diseases – 

1998, Vol. 26, P. 138 - 144. 

5. George S. Glenn, патент US5783090 (1998). США 

6. Shtefan, V.V., Ved, M.V., Sakhnenko, M.D. et al. // Materials Science - 2007, Vol.43, Issue 

3, Р. 429–433. 

7. Shtefan V.V., Smirnova A.Y. // Russian Journal of Applied Chemistry, 2013, Vol.86, 

Issue 12, P. 1842–1846. 

8. Shtefan V.V., Smirnova A.Y. // Russian Journal of Electrochemistry, 2015, Vol.51, Issue 12, 
P. 1168–1175. 

9. Shtefan V.V., Bairachnyi B.I., Lisachuk G.V. et al. // Materials Science, 2016, Vol. 51, 

Issue 5, P. 711–718. 

10. Штефан В.В., Епифанова А.С., Мануйлов А.М., Кучма Ю.Ю., Канунникова Н.А. // 

Современные электрохимические технологии и оборудование: материалы докладов 

Международной научно-технической конференции. – Минск: БГТУ – 2016, С. 275 – 278. 

11. Кучма Ю.Ю., Штефан В.В., Смірнова А.Ю. // Міжнародна науково-практична 

студентська конференція магістрантів: матеріали конференції Ч.2 – Харків: НТУ «ХПІ», 

2016, С. 230. 

http://link.springer.com/journal/11003/43/3/page/1
http://link.springer.com/journal/11003/43/3/page/1
http://link.springer.com/journal/11167/86/12/page/1
http://link.springer.com/journal/11175/51/12/page/1


ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017, Ч. 2. 175 

УДК 621.3(075.8) 

 

ВЫБОР ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

ЭЛЕКТРОСТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 

 

А.В. ЛЫСЕНКО
1
, Г.Г. ТУЛЬСКИЙ

2
, Т.А. БЕЛОУС

3 

 
1
магистрант кафедры Технической электрохимии НТУ "ХПИ", Харьков, УКРАИНА; 

2
заведующий кафедрой Технической электрохимии, докт. техн. наук, НТУ "ХПИ", 

Харьков, УКРАИНА; 
3
аспирант кафедры Технической электрохимии НТУ "ХПИ", Харьков, УКРАИНА 

 

Вступление. Очистка оборотной воды ТЭЦ с использованием реагентных 

методов не удовлетворяет все возрастающим требованиям к качеству воды. 

Источниками загрязнения технологической воды соединениями, приводящими 

к образованию осадка в теплообменниках, является подпиточная вода и 

углекислый газ, растворяющийся на поверхности бассейнов-накопителей. 

Наиболее перспективным безреагентным методом водоподготовки является 

электрохимический метод очистки воды [1, 2]. 

Задачи и цель работы. Основной задачей при разработке технологии 

электрохимической обработки и обосновании конструкции установки 

электростабилизационной обработки воды является выбор материалов 

электродов. 

Результаты исследований и их обсуждение. Технологическая вода ТЭЦ-

5, работающей с подпиткой в оборотную систему характеризуется повышенной 

минерализацией.  

Повышенная жесткость воды приводит к агрессивному воздействию 

минерализованной воды на строительные сооружения и металлические 

конструкционные материалы, а также накипеобразованию в конденсаторах 

турбин и на оросителях градирен. 

Перспективным методом удаления солей жесткости является 

электрохимический метод. При протекании постоянного электрического тока 

через обрабатываемую воду происходят электрохимические реакции на 

поверхности катода и анода. Согласно данным ЦЗЛ ТЭЦ-5 состав воды в 

оборотной системе имел следующие загрязнения. 

 

Таблица 1 – Качество воды 

Дата 
Ж, 

(мг∙экв)∙дм
–3

 

Щ, 

(мг∙экв)∙дм
–3

 

Cl, 

мг∙дм
–3

 

Окисляемость, 

мг O2∙дм
–3

 

Солесодержание 

мг∙дм
–3

 

09.2016 20 0,6–5,6 542 14,5 2564 

10.2016 22,3 0,5–5,6 503 12,4 2286 

11.2016 16,1 0,5–6,0 373 11,8 2264 

12.2016 13,8 0,4–5,7 255 13,8 1512 
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На поверхности катода происходит разложение воды с выделением 

водорода, при котором происходит подщелачивание прикатодного 

пространства.  

При подщелачивании прикатодного пространства растворенные соли 

жесткости образуют трудно растворимые соединения и выпадают в осадок на 

поверхности катода.  

Проведенные вольтамперные исследования показали, что катодная 

плотность тока на чистых стальных катодах должна составлять   2–4 А∙м
–2

. 

Такой режим электролиза осаждения обеспечивает закрепление первичного 

слоя карбоната кальция и гидроксида магния.  

По мере образования слоя осадка на катоде сопротивление электродного 

блока постепенно увеличивается, так что при постоянной силе тока, 

напряжение на электродном блоке увеличится примерно на 20 % (в 

зависимости от толщины слоя осадка). 

Пористый слой карбоната кальция играет роль центра образования 

зародышей и вызывает образование на нем затравочных кристаллов, которые 

служат основой для возникновения кристаллов во время электролиза. Через 

1,5–2,0 ч работы плотность тока увеличиваем до 5–10 А∙м
–2

. Кристаллы солей 

жесткости нарастают на пористом слое осадка. При более высокой плотности 

тока (до 100 А∙м
–2

), кристаллы отрываются от катода потоком водорода, 

уносятся водой  и падают на дно ванны. 

Низкая катодная плотность тока позволяет использовать в качестве анодов 

ОРТА анодный потенциал которого в таком режиме не достигает критических 

для ОРТА значений. 

Выводы. Проведен выбор материала анода – титан марки ВТ-1 с 

покрытием из оксидов титана и рутения (ОРТА), материала катода – 

углеродистая сталь. Определены технологические показатели 

электрохимической обработки. 
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Никелевые покрытия по объему производства находятся на втором месте 

после цинковых. Широкое применение никелевых покрытий обусловлено их 

высокими декоративными, защитными и функциональными свойствами.  

Покрытие никелем применяют в различных отраслях промышленности, 

как в качестве подслоя, так и самостоятельно для защитно-декоративных и 

функциональных целей. Покрытие никелем характеризуется твердостью, 

значительной коррозионной стойкостью.  

Никелевые покрытия наносятся на медь, железо, и их сплавы, а также на 

титан, вольфрам и другие металлы. При никелирование стальных деталей 

наносят подслой меди. Покрытие никелем могут быть блестящими, 

износостойкими, черными.  

Для защитно-декоративного и декоративной отделки изделий и деталей 

автомобилей обычно применяется матовое или блестящее никелирование. 

Такое покрытие обеспечивает защиту изделий в условиях повышенных 

температур и в агрессивных средах (щелочах, кислотах).  

Также никелирование используется, например, для покрытия деталей 

химической аппаратуры, автомобилей, велосипедов, медицинского 

инструмента, приборов, предметов домашнего обихода, измерительного 

инструмента, клише, стереотипов, а также деталей, которые эксплуатируются с 

небольшими нагрузками. Никелевые покрытия с течением времени теряют свой 

первоначальный блеск, поэтому слой никеля покрывают более устойчивым 

слоем хрома.  

Наиболее распространены электролитическое и химическое 

никелирование: Электролитические покрытия обладая некоторой пористостью, 

которая зависит от качества подготовки поверхности основания и от толщины 

покрытия. Для защиты от коррозии необходимо полное отсутствие пор, 

поэтому обычно проводят предварительное меднение или наносят 

многослойное покрытие, которое при равной толщине надежнее однослойного 

(например, стальные изделия часто покрывают по схеме Cu - Ni - Cr). 

 В большинстве случаев для электролитического осаждения никеля  

применяют электролиты на основе простых гидратированных ионов 

(сульфатные, сульфаматные, ацетатные и др.). Это связано с тем, что катодное 
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выделение никеля из растворов его простых ионов сопровождается высоким 

перенапряжением и, как следствие, осаждением покрытий  

мелкокристаллической  структуры. Комплексные электролиты используются 

реже, в основном для никелирования сложно профилированных  изделий, а 

также для осаждения никелевых покрытий  на основу с более отрицательным 

потенциалом, например, на цинковые и алюминиевые сплавы [1, 2].  

Характерной особенностью электролитических никелевых покрытий 

являются довольно высокие внутренние напряжения, которые снижают 

пластичность, коррозионную стойкость, прочность сцепления, делают 

покрытия хрупкими. Причины повышенных внутренних напряжений могут 

быть связаны как с природой электролита, наличием органических и 

неорганических компонентов в его составе, так и с режимом электролиза, 

выходами по току и др. 

Учитывая негативное влияние внутренних напряжений на 

эксплуатационные характеристики электролитических осадков, анализ причин 

и различных факторов, влияющих на их величину, позволит определить 

условия формирования никелевых покрытий с низкими внутренними 

напряжениями.   

 В качестве объекта исследований из простых электролитов выбраны 

сульфатный электролит и сульфаматный электролиты матового и блестящего 

никелирования.  

Среди комплексных  электролитов предпочтение отдано аммиакатным, 

пирофосфатным и, разработанным на кафедре технической электрохимии НТУ 

«ХПИ», полилигандным электролитам на основе пирофосфатно-аммиакатных 

комплексов никеля [3]. 

В задачи исследования входило как установление оптимальных   

технологических параметров осаждения покрытий из  данных электролитов – 

диапазона рабочих плотностей тока, рН, выходов по току, рассеивающей 

способности, так и измерение и  проведение сравнительного анализа 

внутренних напряжений, твердости, прочности сцепления покрытий,  

получаемых в различных условиях. Проведенные исследования позволят  

выдать рекомендации относительно целесообразности   использования данных 

электролитов в тех или иных случаях. 
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Поряд з традиційними процесами використання дріжджів в харчовій 
промисловості, розробляються нові шляхи застосування дріжджів для синтезу 
цінних речовин (ферменти, вітаміни, органічні кислоти та ін.). Дріжджі 
використовуються як векторні системи при розробці біотехнологічних процесів 
виробництва інсуліну, інтерферону. Тому отримання високоякісних культур, 
котрі будуть мати високу проліферативну активність та резистентність, має 
велике значення для сучасної біотехнології. Предметом дослідження дипломної 
роботи є культура клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Методами 
дослідження є культивування клітин дріжджів для отримання біомаси; 
фотометрування на КФК -2 для визначення концентрації клітин у 
культуральному середовищі. Метою даної роботи є вивчення особливостей 
проліферативної активності культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae під 
дією екзогенних речовин. Для вирішення мети  поставлені наступні задачі: 
проаналізувати джерела літератури для того, щоб охарактеризувати основні 
поняття, особливості росту, будови  культури дріжджів Saccharomyces 
cerevisiae; провести постановку експериментального культивування культури 
дріжджів Saccharomyces cerevisiae; дослідити вплив активаторів та інгібіторів 
на проліферативну активність клітин. Основними компонентами в поживному 
середовищі для росту культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae є такі 
елементи: С,Н, О та N; також необхідна присутність макро- та мікроелементів у 
його складі. Джерелом вуглеводу для дріжджових культур є моносахариди (D-
глюкоза, D-маноза, D-фруктоза, D-галактоза, D-ксилоза.). Джерелами азоту 
можуть виступати:  сульфат амонію, діамонійфосфат та розчин аміаку. Макро- 
та мікроелементи, які необхідні для росту дріжджів – F, K, Mg, S, Zn, Cu, Ca,  
Mn,   Fe,  Co. Оптимальними умовами для росту культури дріжджів є рН 2.5-3, 
температура 25 — 28 °С, постійне перемішування та аерація. Активаторами 
росту культури клітин Saccharomyces cerevisiae виступають вітаміни (тіамін, 
пантотенова кислота, біотин та ін.), янтарна кислота, ауксини, карнітин та ін.. 
Інгібіторами росту є антибіотики актиномицетового та грибного походження 
(актидіон, полієнові антибіотики та ін.), культивування при високих або 
низьких температурах, рН вище 8. В результаті огляду літератури були обрані 
оптимальні умови для культивування культури клітин Saccharomyces cerevisiae 
для подальшого проведення експерименту: поживне середовище на основі 
меляси з додаванням розчину суперфосфату та сульфату амонію;- температура 
культивування 25-28°С; інгібітори: пеніцилін; активатори: тіамін, біотин, 
янтарна кислота; 
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Прийняття в Україні державної програми енергоефективності вимагає від 

будівельників дотримання більш жорстких вимог нових норм по тепловому 

опору зовнішніх огороджувальних конструкцій. Відповідність нових будівель 

цим стандартам забезпечується використанням різних видів теплоефективних 

стінових матеріалів, до яких в тому числі відносяться керамічні камені з 

пустотністю до 60 % і форматом 14 NF. Найбільш затребуваними з них є камені 

з поризованою структурою керамічного тіла, яка формується за рахунок 

газовиділення під час термічної обробки напівфабрикатів.  

В роботі досліджений взаємозв’язок між інтервалами спікання глинистого 

компонента мас та інтервалами газоутворення поризуючих добавок. 

Встановлений вплив перебігу означених процесів на структуру і механічні 

властивості керамічних матеріалів, отриманих за температур 950 і 1000 С. 

Визначено, що при використанні в масах карбонатних добавок (мергелю чи 

доломіту) ендотермічний процес газоутворення завершується до початку 

інтенсивного спікання глинистого компонента, а рівень міцності зразків 

визначається рівнем спікливості глинистої основи. При використанні тирси і 

торфу, незважаючи на екзотермічний характер газоутворення, так само ступінь 

спікання глинистого компоненту визначає механічну міцність зразків. При 

застосуванні вуглецьвмісних відходів вуглезбагачення та золошлакових 

відходів екзотермічне газоутворення розпочинається за температур фізико-

хімічних перетворень у глинистому компоненті і пришвидшує ці перетворення, 

закінчення процесу газовиділення співпадає з температурами спікання 

глинистої сировини. Додаткова теплова енергія, яка виділяється саме під час 

спікання глинистої основи, інтенсифікує цей процес, що позитивно впливає на 

механічну міцність керамічних матеріалів.  

Визначено вплив виду глинистого компонента мас на пористість і межу 

міцності при стиску зразків. Встановлено, що використання суглинку 

забезпечує отримання матеріалів з механічною міцністю та відкритою 

пористістю в середньому на рівні 16 МПа та 23 % відповідно,  використання 

глини за інших однакових умов дає змогу покращити механічну міцність  

керамічних матеріалів до 25 МПа при відкритій пористості на рівні 20 %.  
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Листове флоат - скло в даний час отримує все більш широке застосування, 

що у значній мірі пов'язано з наданням йому нових експлуатаційних 

характеристик з використанням передових технологій. Висока світло-, тепло- і 

звукоізоляція приміщень, абсолютна екологічність, істотне зниження витрат на 

освітлення - далеко не повний перелік аргументів на користь фасадного 

освітлення будівель [1-3]. Популярність і застосування енергоефективних вікон 

значно зросли у світі протягом минулих десятиліть. У дев'яності роки минулого 

сторіччя  альтернативу їм створили так звані низькоемісійні стекла, у тому 

числі зі спеціальними покриттями, завдяки успіхам, що були досягнуті в 

технології стекол [4,5].  

Мета даної роботи – аналіз актуальних питань в  галузі одержання та 

застосування низькоемісійних стекол. 

Відомі два типи таких  стекол: 1 – пофарбовані в масі оксидами металів, 

які забезпечують поглинання сонячної теплової радіації і зниження 

пропускання у видимій області спектра, за рахунок чого досягається потрібний 

ефект; 2 – зі спеціальними світлотеплозахисними покриттями, які забезпечують 

аналогічний ефект. Недоліком світлотеплозахисних стекол, пофарбованих у 

масі, є дуже висока вартість, обумовлена використанням вельми дорогих і 

дефіцитних, особливо в Україні,  фарбувальних компонентів,  а також  

складністю процесу їх варки [4]. 

Низькоемісійне скло - це поліроване флоат-скло, на поверхню якого 

шляхом напилення нанесено спеціальне покриття, що містить вільні електрони, 

з напівпровідникових оксидів металів або кольорових металів. В даний час 

використовується два типи низькоемісійних стекол з покриттями: з м'яким (так 

зване I-скло, або Double Low-E) та – з твердим (К-скло, або Low-Е).   

Для додання флоат-склу енергозберігаючих властивостей на поверхню ще 

гарячого скла методом піролізу в процесі виробництва на флоат-лінії    

наносять тонкий шар спеціального металооксидного покриття, яке, 

«спікаючись» зі склом, відрізняється особливою міцністю і тому називається 

твердим. Воно є стійким по відношенню до механічних і атмосферних впливів. 

Скло з таким покриттям можна гартовувати, молірувати, використовувати при 
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виготовленні багатошарових систем заскління. Недоліком його є 

утворення при піролізі, окрім діоксиду стануму, інших сполук, які досить важко 

видалити [5]. 

I-скло має кращі характеристики у порівнянні з К-склом, зокрема більшу 

светлопропускну здатність і більш низький коефіцієнт випромінювальної 

здатності. Його основним недоліком у порівнянні з К-склом  

є менша абразивна  стійкість м'якого покриття, що обумовлює проблеми при 

зберіганні, транспортуванні та монтажі. Але  якщо таке покриття знаходиться в 

середині склопакета, це не позначається на його експлуатаційних властивостях. 

На сьогодні, коли проблема енергозбереження стає все більш актуальною, 

провідні виробники склопакетів рекомендують використовувати 

енергозберігаюче скло.  Застосування однокамерних склопакетів з 

енергозберігаючим склом  виявляється більше вигідним у порівнянні з 

двокамерними зі звичайним склом завдяки  поліпшеній теплоізоляції 

однокамерного склопакету з Low-E склом та меншій вартості. В Україні лінія з 

випуску енергозберігаючого І-скла (Double Low-E) з «м'яким» покриттям, яке 

наносять методом вакуумного магнетронного напилення, вперше уведена в 

експлуатацію в листопаді 2008 року на ПАТ “Лисичанський склозавод 

“Пролетар” – єдиному вітчизняному підприємстві з виробництва флоат-скла, у 

тому числі з низькоемісійними покриттями, які наносять методом вакуумного 

магнетронного напилення [6].  

Висновок. Порівняльний аналіз технологій одержання флоат – стекол з 

низькоемісійними «твердим» (Low-E) та «м’яким» (Double Low-E) покритями 

показав, що в теперішній час найбільше поширення мають саме І-стекла. 

Незважаючи на досить розвинені технології нанесення низькоемісійних і 

сонцезахисних покриттів, дослідження в цій галузі залишаються вельми   

актуальними у зв’язку з необхідністю створення більш дешевих і стійких 

покриттів з поліпшеними експлуатаційними характеристиками. 
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З огляду на досвід застосування військової автомобільної техніки в 

локальних війнах і збройних конфліктах останнього десятиліття виявлені 

недоліки, пов'язані з захистом прецизійної оптики стрілецької зброї. З огляду на 

суперечливість властивостей кераміки, броня на її основі повинна являти собою 

комбіновану перешкоду, яка в силу специфіки взаємодії з кулею складається з 

функціональних шарів, що забезпечують дроблення уражуючого сердечника  і 

енергопоглинання фрагментів зруйнованого керамічного шару і потоку 

осколків уражуючого засобу. Поряд з цим висока  вартість вказаних матеріалів 

та складна технологія їх одержання обмежує їх використання в умовах заміни 

елементів захисту при одноразовому потраплянні засобів ураження.  

Вирішенням цієї проблеми є розробка прозорих бронематеріалів на основі 

склокристалічних матеріалів, які поєднують одночасно високу механічну міцність, 

для забезпечення стійкості до дії енергоруйнуючих складових, та здатність 

поглинати і розсіювати ударні навантаження.  

 Досягнення високих значень міцності та в’язкості руйнування при 

одночасно низьких значеннях щільності та модуля пружності склокристалічних 

матеріалів як бронеелементів може бути забезпечене шляхом проектування 

необхідного складу вихідних композицій стекол та формування в них в процесі 

низькотемпературної термічної обробки нано- та мікроструктури з наявністю у 

об’ємі високоміцних прозорих кристалічних сполук. Саме визначене 

співвідношення та відповідність показників заломлення аморфної та 

тонкодисперсних часток дисилікату літію у структурі дозволить забезпечити 

світлопроникність, термічну стабільність та високі міцносні властивості ситалу. 

Розроблені склокристалічні матеріали характеризується високими 

експлуатаційними властивостями (модуль пружності 93 ГПа, в’язкість 

руйнування 3,0 МПа·м
1/2

, твердість за Віккерсом 8,4 ГПа), низькою уявною 

щільністю 2,45 г/см
3
 та зниженою собівартістю за рахунок низькотемпературної 

термічної обробки. Встановлено, що одержані вогнестійкі високоміцні 

літійвмісні матеріали на основі дисилікату літію, можуть бути використані як 

основа при розробці прозорої броні для захисту прецизійної оптики.  
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На сьогоднішній день одна з найактуальніших задач, що постає перед 

науковцями - це удосконалення існуючих та створення нових безвідходних й 

екологічно чистих технологій. Цей тренд спостерігається в усіх сферах, зокрема 

й в індустрії рідкісних та розсіяних металів. Причому серед усіх існуючих 

методів металургії особливу увагу привертає електрохімія.  Використання 

новітніх технологій в електрохімії дозволяє селективно виділяти метали 

високого ступеню чистоти, причому з меншими, порівняно з конкуруючими 

методами, витратами ресурсів (електроенергія, вода, паливо, тощо). Метою 

наших досліджень було створення технології, яка з одного боку є дружньою до 

довкілля, а з іншого дозволяє отримувати метал із заздалегідь визначеною 

номенклатурою домішок, зі сталим гранулометричним складом, та який можна 

використовувати у промисловості в якості сировини без додаткової очистки.      

У якості об’єкта для дослідження було обрано сплав марки Р18, який 

містить до 18% вольфраму. Цей сплав знайшов широке застосування у багатьох 

галузях промисловості, зокрема для виготовлення інструментальних сталей, у 

тому числі швидкоріжучих, які містять від 8 до 20 % W [1].  

Отже, одним з основних напрямків у створенні технології є використання 

електрохімічних методів вилуговування важкорозчинних сполук на електродах 

різної форми й конфігурації. І саме для цього було вивчено поведінку 

вольфраму в складі сплаву Р18 в розчинах NаOH наступних концентрації: 16,7 

М, 10,7 М, 2,5 М. 

Поведінка вольфраму при анодній поляризації має свої особливості. 

Однією з основних особливостей електрохімічної поведінки тугоплавких 

металів є їх анодна іонізація через неметалеву тверду фазу, тобто при анодній 

поляризації вольфрам не переходить у розчин у вигляді іона, а утворює тверду 

поверхневу плівку з його сполук у розчинах, що не розчиняють ці плівки. 

Анодне окиснення вольфраму перебігає стадійно через сполуки проміжних 

валентностей. Можна виділити декілька характерних областей, кожна з яких 

певною мірою описує термодинамічний стан аноду [2]. 

а) Активна область. При потенціалах більш позитивних, ніж стаціонарний 

потенціал, спостерігається підвищення анодного струму. В цій області має 

місце анодне розчинення металу, першою стадією якого є процес (1): 

 

W → W
2+ 

+ 2e                         (1) 
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б) Перехід від активної до пасивної області. В цій області потенціалів 

відбувається змінення структури утворення гідроксидної плівки та відповідне 

змінення механізму її росту. На зовні оксиду утворюється вищий оксид, який 

екранує від розчину гідратовані оксиди нижчого ступеню окислення, внаслідок 

чого спостерігається спад анодного струму. 

Вищі оксиди тугоплавких металів є ізоляторами з широкою забороненою 

зоною, тому володіють поганою електронною провідністю, а нижчі оксиди та 

гідроксиди являють собою напівметалеві фази. 

в) Пасивна область. На початку пасивної області плівка вже має досить 

визначену структуру W/WO/W2O3/WO3, яка відповідає послідовним процесам 

окиснення (2 - 4): 

 

W+ OH
–
 → WO + Н

+
 + 2e                 (2), 

2WO + OH
–
 → W2O3 + Н

+
+ 2e             (3), 

W2O3 + 3OH
–
 → 2WO3 + 3Н

+ 
+ 2e            (4) 

 

г) Границі між фазами плавні. Між W2O3 та WO3 знаходяться дефектні 

структури з надлишком метал-іонів WO2–х. Плівка стає пасивною завдяки 

поверхневому стехіометричному вищому оксиду WO3, який не може далі 

окислюватись, чим обумовлена його інертність. 

Залежність густини струму від напруги поля в плівці Е в обговорюваній 

області потенціалів, як правило, є експоненціальною: I = Aexp(βE), де β і А - 

константи. 

Така залежність вказує на активаційний контроль. Побудова плівки 

обумовлена тим, яка зі стадій є лімітуючою. Якщо повільною є перша стадія 

окислення, то фаза WO не буде накопичуватись, а швидко перетворюватись в 

W2O3 та в подальшому - в WO3. Якщо швидкість першої стадії вище другої, а 

швидкість процесу є самою повільною, то всі три реакції перебігають 

одночасно, і з часом місця їх перебігу із-за різниці їх швидкостей просторово 

розділяються. Таким чином, окиснення металу відбувається стадійно, причому 

не на одній поверхні, а одночасно на декількох поверхнях[3].  

Вивчення хімії вольфраму, теоретичних основ електрохімії цього металу та 

експериментальні данні дозволяють визначити найкращі, в рамках технології 

що розробляється, параметри для вилуговування вольфраму: концентрація 

NаOH 16,7 М, температура 50 °С та густина струму 0,006 А/дм
2
. 
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В современном мире защита металлов является одной из важнейших 

научно-технических и экономических проблем.  

Это приобрело особую актуальность в промышленности, особенно в 

последние годы в связи с все более широким использованием высокопрочных 

материалов, особенно в агрессивных средах, высоких температур [1,2].  

Защита металлов базируется на следующих методах: повышение 

химического сопротивления конструкционных материалов, изоляция 

поверхности металла от агрессивной среды, понижение агрессивности 

производственной среды, снижение коррозии наложением внешнего тока 

(электрохимическая защита).  

При применении первых двух методов не могут быть изменены состав 

сталей и природа защитных покрытий данного металлоизделия [3]. 

Целью научно-исследовательской работы является исследование 

эффективности защиты металлов методом нанесения лакокрасочных покрытий, 

которые продемонстрируют высокую антикоррозионную защиту, допустимую 

рентабельность и целесообразность.  

В работе представлены результаты новых разработок технологии 

нанесения покрытий современными лакокрасочными материалами [4]. 
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Повышение  уровня конкурентоспособности является приоритетным 

направлением развития отечественного промышленного сектора. К ее  

важнейшим составляющим относится качество выпускаемой продукции. Это в 

полной мере  касается такого трудоёмкого и сложного производства, как 

стекловарение цветного и бесцветного оптического стекла. Единственным 

заводом, который выпускает эту продукцию в Украине, является 

Государственное предприятие «Изюмский приборостроительный завод», 

имеющее  уникальный опыт создания  и промышленного выпуска широкого 

диапазона составов оптического стекла с использованием специально 

разработанных здесь технологий.  Повышение конкурентоспособности 

продукции ГП «ИПЗ» по сравнению с изделиями ведущих зарубежных фирм 

требует создания и внедрения принципиально новых технических решений. 

Указанное производство включает несколько этапов, каждый из которых  

является неотъемлемым и равноправно важным[1]. Несоблюдение 

технологических параметров на любом этапе, в частности при варке, приводит 

к браку  финишной продукции. Процесс варки оптического стекла является 

длительным и многооперационным, осуществляемым несколькими сменами 

стекловаров и технологов, что обусловливает существенную роль 

человеческого фактора. Поэтому создание системы автоматического 

управления отдельными стадиями этого процесса является  актуальной научно-

технической задачей, решение которой составило цель данной работы.      

При разработке проекта автоматизации определяющим фактором, который 

оказывает существенное влияние на эффективность работы объекта, является 

выбор структуры управления, то есть совокупности частей автоматической 

системы, на которые она может быть разделена по определенному признаку, а 

также пути передачи взаимодействия между ними[2]. Система автоматизации 

состоит из объекта автоматизации и связей управления этим объектом. 

Основными технологически значимыми параметрами для автоматического 

управления были выбраны следующие величины: температура в камере печи и 

в регенераторах, расход газа, концентрация отходящих газов, разрежение в 

дымовой трубе. Для самого же процесса оптического стекловарения важными 
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параметрами являются температура и давление в камере печи, газовая среда 

(окислительная или восстановительная) и время. Программа управления была 

реализована с помощью языка LD (Ladder Diagram). В качестве контроллера 

использован программируемый логический контроллер (ПЛК) серии Modicon 

М340 Schnider Electric. Для отображения информации, а также задания условий 

работы системы автоматизации использована панель оператора XBT GT 6330, 

на которой фиксируются все задействованные в технологическом процессе 

физические параметры, измеряемые системой, а также состояние работы печи. 

Графическая панель отображена на рис. 1.     

 
  Рис. 1 – Графическая панель управления технологическими процессами 

одногоршковой стекловаренной печи 
 

Разработанная и внедренная на ГП ИПЗ система автоматического 

управления технологическими  процессами одногоршковой печи (АСУТП 

ОГП) на этапе технологического простоя (перерыв между технологическими 

процессами) обеспечила, помимо исключения влияния человеческого фактора, 

существенное увеличение точности регулирования температурного режима и 

экономию природного газа. Первый полный экспериментальный 

производственный запуск автоматической системы был осуществлен  

30.01.2017 – 02.02.2017 при наваре оптического стекла марки СЗС-22. 

Результаты работы системы вполне удовлетворительны. Однако для полного 

введения в эксплуатации АСУТП ОГП требуется дальнейшее длительное 

изучение перекрестных связей: температура – давление -  атмосфера - 

параметры окружающей среды. 
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До числа найбільш широко використовуваних електролітичних сплавів з 

високими захисними властивостями відносяться покриття Zn-Ni, Zn-Co, Zn-Fe. 

Найбільшим інтерес серед них представляють сплави Zn-Ni. Захисні та 

антикорозійні  властивості покриттів сплавом Zn-Ni відрізняються як від 

цинкових покриттів, так і від нікелевих. Корозійна стійкість покрить сплавом 

Zn-Ni визначається їх елементним і фазовим складом, а також структурою.  В 

свою чергу склад і структура покриттів визначається умовами їх отримання, в 

першу чергу типом електроліту і режимами електролізу. 

На даний час розроблено значну  кількість електролітів для осадження Zn-

Ni сплавів, у тому числі як на основі простих гідратованих, так і комплексних 

іонів металів. Комплексні електроліти мають ряд переваг в порівнянні з 

простими. На підставі проведених  раніше досліджень [1, 2] визначені умови 

осадження покриттів сплавом цинк-нікель з високими захисними 

властивостями з розведеного комплексного аміачно-гліцинатного електроліту.  

Нами пропонується  варіант застосування тонкого  шару сплаву-нікель для 

захисту цинкового покриття від корозії замість пасивних  плівок. З метою 

економії матеріалів за рахунок утилізації іонів цинку, що виносяться з ванни 

цинкування,  розглядається можливість осадження шару цинк-нікелевого 

сплаву на цинкове покриття без проміжної операції промивання деталей.  У 

зв’язку з цим проведені дослідження впливу вмісту компонентів деяких 

електролітів цинкування, що виносяться з деталями в ванну уловлювання, на 

якість осаджуваних плівок сплаву та їх захисні характеристики. 
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В настоящее время многие страны ведут работы по усовершенствованию 

существующих циркониевых сплавов и созданию новых, которые способны 

долго и надежно работать в реакторных условиях. Цирконий обладает рядом 

преимуществ: малое сечение захвата тепловых нейтронов, высокая температура 

плавления (T = 1852 °C), хорошие механические свойства и высокая 

коррозионная стойкость [1]. Свойства циркония [2] в сочетании с хорошей 

совместимостью с ядерным топливом, сравнительно высокими 

технологическими свойствами (деформируемость и свариваемость) делают его 

весьма перспективным материалом для ядерных реакторов. 

Сплавы циркония являются основным материалом оболочек ядерного 

топлива. Целью данной работы является исследование структуры оксидных 

пленок различной толщины на образцах из сплава циркония Э110 в растворе 

60% серной кислоты с помощью метода импедансной спектроскопии [3,4]. На 

основании анализа результатов импедансных измерений сделаны выводы о 

защитных свойствах оксидных пленок [5-6]. 
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Дослідження електрохімічного розчинення алюмінію в лужних 

електролітах з домішками хлоридів та сульфатів має важливе значення при їх 

використанні в різних галузях техніки. З такими розчинами поверхневий оксид 

алюмінію взаємодіє і метал активно розчиняється з утворенням гідроксиду 

алюмінію та алюмінатів. Корозійний процес на алюмінієвих сплавах за 

водневою деполяризацією та негативним «диференц ефектом» 

супроводжується виділенням водню. В умовах анодної поляризації швидкість 

розчинення алюмінію збільшується. Анодна реакція протікає з участю 

хімічного та електрохімічного розчинення алюмінієвого сплаву за рівняннями: 

 
2Al  + 2NaOH + 2H2O  =  2NaAlO2 + 3H2  + 6 e                                    ( 1 ) 

 

EAl/Al
3+ 

=  –  1,262 – 0,079рН  + 0,0197lg                                 ( 2 ) 

 

В розчині 0,5 Моль NaOH з домішками NaCl (1 ÷ 3) % анодний процес на 

сплаві алюмінію АМЦ, протікає при негативних значеннях потенціалів анодів 

Еа = – 1 ÷ 0,1 В в інтервалі густин струму ja = 0,1 ÷ 3 А/дм
2
  при температурах 

20 ÷ 25 
0
С. Збільшення густини струму до 5 ÷ 8 А/дм

2
 ,зміщує потенціал аноду в 

позитивну область до величин Еа = 0,1 ÷ 0,5 В. На ньому утворюється пориста 

оксидно-сольова плівка, яка розчиняється в електроліті при виключенні 

поляризації.  

Проведені корозійні дослідження сплаву АМЦ в лужнохлоридному 

електроліті свідчать, що за рахунок розчинення аноду без поляризації в розчин 

переходить 20 ÷ 25 % алюмінію, а за рахунок анодної поляризації 75 ÷ 80 % в 

залежності від густини струму. Досліджений процес можливо використати при 

електрохімічному синтезі водню з використанням деполяризації анодного 

процесу. Тривалі дослідження електролізу води в приведеному електроліті 

показали, що при густинах струму  ja =  1 ÷ 5 А/дм
2
  на електролізері з анодом 

АМЦ та стальним катодом на електродах виділяється водень. Напруга на 

електролізері 0,5 ÷ 1,2 В при кімнатних температурах. Такий електроліз 

дозволяє вести електроліз без виділення кисню на матеріалах доступного 

використання з витратами енергії на 50% меншими в порівнянні з сучасним 

промисловим електросинтезом водню. 
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Електролітичне міднення проводять в декоративно-захисних цілях, для 

поліпшення припрацювання деталей, що труться, ущільнення зазорів, 

відновлення зношених поверхонь та захисту інструмента від іскроутворення, а 

також для створення на поверхні металу струмопровідного шару з малим 

опором. При мідненні в гальванотехніці використовують кислі (прості) і 

комплексні електроліти [1]. 

Метою роботи було вивчення кінетики катодного відновлення міді в 

розчинах на основі ефективних органічних лігандів – тіокарбамиду і цитратної 

кислоти, як базове дослідження при пошуку і розробці нового нетоксичного 

електроліту міднення з технічними показниками, близькими до найбільш 

поширених на практиці ціаністих електролітів. 

З наукових джерел [2] відомо, що мідь в розчинах тіокарбамиду утворює 

досить міцні комплексні сполуки, в яких вона буває одно- и двохвалентна. 

Також відомі комплексні сполуки двохвалентної міді з цитратами.  

При кислих значеннях рН розчину утворюється комплекс 

[Cu(H2C6H5O7)(HC6H5O7)]
–
. В умовах присутності в розчині двох лігандів 

можливо утворення змішаного комплексу міді (І) з тіокарбамидом і цитратом, 

який поступово руйнується при катодному процесі. 

 Катодні процеси на мідному електроді були вивчені в розчині електроліту 

з еквімолярним співвідношенням концентрацій тіокарбамиду і цитратної 

кислоти 0,1-0,25 моль/дм
3
 при вмісту солі міді 1-5 г/дм

3
 (в пер. на мет.). 

Рівноважний потенціал, реєстрований на міді, становив від –0,195 В до –0,3 В. 

На основі одержаних результатів експериментальних досліджень [3] 

встановлено, що катодне відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних 

електролітах відбувається з катіонів типу [Cu(SC(NH2)2)2]
+
. Введення в 

тіокарбамідні електроліти цитратної кислоти сприяє стабілізації розчинів, а 

кисле значення рН (3–5) безпосередньо впливає на електрохімічну активність 

міді при анодному процесі. 

Розраховане число електронів, що беруть участь в катодній реакції 

відновлення міді, дорівнює 1. Тому у роботі припускається, що відновлення 

міді має відбуватися за рахунок розряду комплексних катіонів одновалентної 

міді в умовах попередньої дисоціації комплексної солі в розчині електроліту за 

реакціями, що перебігають стадійно: 

mailto:rutkovskaya9@gmail.com
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[Cu(SC(NH2)2)2] [(C6H7O7)] → [Cu(SC(NH2)2)2]
+
 + C6H7O7

–
,  (1) 

 

[Cu(SC(NH2)2)2] 
+
 → Cu

+
 + 2 CS(NH2)2,  (2) 

 

Cu
+
 + e

–
 → Cu

0
.    (3) 

 

В роботі встановлено, що в даних електролітах можливо одержання 

щільних, компактних, світло-рожевих покрить міддю на різних металах з 

високою адгезією до основи. 

Катодний вихід за струмом при осадженні міді залежить, як від 

концентрації міді в електроліті, так і від матеріалу основи, на яку вона 

осаджується і знаходиться в межах від 56 % до 99 %. 

Робоча густина струму і швидкість осадження міді з кислих 

тіокарбамидно-цитратних розчинів залежить від концентрації міді в 

електроліті. Чим більша концентрація міді, тим більш висока швидкість 

осадження міді.  

Розраховано кінетичні показники катодної реакції, яка відбувається на міді 

в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах (число переносу заряду, 

коефіцієнти рівняння Тафеля, густина струму обміну), а також константи 

нестійкості комплексних катіонів [Cu(SC(NH2)2)2]
+ 

в залежності від складу 

розчину. З підвищенням концентрації тіокарбамиду в розчині електроліту від 

0,1 моль/дм
3
 до 0,25 моль/дм

3
 розрахована константа нестійкості комплексних 

іонів міді змінюється від 1,6·10
-9

 до 1,2·10
-11

. 

Експериментально доведено, що контактне відновлення міді на поверхні 

металевих електродів, які мають більш електронегативний потенціал ніж мідь, 

відсутнє. Це є сприятливим фактором для проведення електролітичного 

міднення та одержання якісних, міцно зчеплених з основою, мідних покрить.  

Перевагою катодного процесу в тіокарбамидно-цитратному електроліті є 

те, що мідь відновлюється з комплексу Cu(І). Відомо, що електрохімічний 

еквівалент для одновалентної міді дорівнює 2,37 г/А∙ год, а для двохвалентної – 

1,185 г/А∙ год. Отже, осадження міді з комплексного електроліту на основі 

одновалентної міді має швидкість в 2 рази більшу, ніж з електролітів на основі 

двохвалентної міді. Тому даний процес можна вважати ефективним та 

енергозберігаючим, що важливо з економічної точки зору. 
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Золь-гель технологія стає однією з найбільш ведучих, що 

використовуються для синтезу матеріалів. З її допомогою можна отримати нові 

види тонкої кераміки, плівки, оксидні стекла, органо-неорганічні композити, 

нанокомпозити з унікальними властивостями. Особливо вигідне застосування 

золь-гель процесу при осадженні тонких плівок із-за можливості покривати 

поверхні різної форми і великої площі. При цьому за рахунок контролю складу 

золя легко отримати однорідний розчин з контрольованою концентрацією, 

необхідних речовин і таким чином забезпечити заданий, склад матеріалу, що 

синтезується [1, 2]. 

Незважаючи на переваги використання солей в золь-гель процесах; чисто 

сольові композиції не дозволяють отримувати однорідні рівномірні тонкі 

плівки з добре повторними параметрами (товщина, електричний опір та ін.). 

Для отримання тонкошарових,  багатокомпонентних покриттів і плівок з добре 

відтворними властивостями в електронній техніці найчастіше використовують 

технологію піролізу золів, де окрім цілого набору солей додатково вводять 

добавки алкоксiсполук металів. Проте, золь-гель метод, залежно від 

поставленого завдання дозволяє створювати як тонкі скловидні покриття (30-

1000 нм), що отримуються з чистих золів; так і "товсті" склокерамічні покриття 

(10-50 мкм), що отримуються з суспензій (золь + наповнювач), які 

відрізняються від скловидних шарів тим, що вони утворені частками 

високодисперсного наповнювача (порошки оксидів металів, мінерали та ін.), 

поміщеного в скловидну матрицю [3]. 

Використання  гетерогенних золь-гель систем дозволяє, вирішувати 

наступні матеріалознавчі і технологічні завдання: а) підвищення міцносних 

властивостей, в тому, числі за рахунок армування скловидного шару; б) 

регулювання термодеформаційних характеристик; в) надання матеріалу 

специфічних властивостей (збільшена щільність або пористість, 

електропровідність, магнитна спийнятливість, теплопровідність або 

теплоємність, фрикційність або антифрикційність та інші); г) регулювання 

технологічних властивостей (в'язкість плівкотвірної композиції і її стабільність, 

швидкість переходу з в'язкотекучого в твердий стан, особливості формування 
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виробів і їх витягання з оснастки); д) зниження вартості за рахунок 

використання дешевих різновидів наповнювачів. 

Одним з важливих завдань є підвищення діелектричних властивостей 

поверхневих шарів в приладах мікроелектроніки і вакуумної техніки. В першу 

чергу це відноситься до скляних деталей електровакуумної апаратури. Відомо, 

що для отримання надійного захисного діелектричного покриття, необхідна 

мінімальна товщина  приблизно 30 мкм [4]. У зв'язку з цим перспективним 

напрямом є розробка технології збільшення електричної міцності з 

використанням золь-гель методу синтезу скло композиційних покриттів, який 

дозволяє сформувати діелектричні покриття із заданими електрофізичними 

параметрами. 

У роботі були проаналізовані можливості використання золь-гель системи 

на основі тетраетоксісилана з включенням ряду легуючих неорганічних добавок 

(сполук стронцію, цинку, свинцю, кобальту та ін.) для синтезу тонкошарових 

силікатних скловидних покриттів, що мають електроізоляційні властивості.  

Для збільшення електричної міцності таких покриттів можливо введення в 

золі високодисперсних тугоплавких оксидних наповнювачів (Сг2О3, А12О3, та 

ін.).  

Головним плюсом таких гетерогенних золь-гель систем являється 

можливість отримання на їх основі електроізоляційних покриттів для 

використання в приладах, експлуатованих при високих температурах (до 300-

500 °С).  

Завдяки поєднанню неорганічної зв'язки з оксидним наповнювачем, можна 

створювати покриття, в яких об'єднуються кращі властивості кожної складової, 

- газонепроникність, властива неорганічній матриці в тонкому шарі, з 

тугоплавкістю і високими електричними характеристиками (електроопором і 

електричною міцністю) оксидних матеріалів.  

Також проаналізована можливість модифікування плівок введенням в 

композиції таких сполук як SnO2 і TiO2 з метою підвищення діелектричних 

властивостей захисних плівок. 
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У зв'язку з інтенсивним розвитком нанонауки та наноіндустрії, дослідники 

з різних областей знань все більше звертають увагу на векторизовані магнітні 

частинки та перспективні напрямки їх використання. Одним з таких напрямків 

є використання магнітних частинок в якості сорбентів, оскільки вони 

характеризуються високою сорбційною ємністю та можливістю швидкого і 

ефективного видалення їх з суміші за допомогою магнітного поля. Наприклад, 

частинки магнетиту використовують в якості сорбентів для сепарації 

біологічних молекул (наприклад, ДНК/РНК) та для видалення іонів важких 

металів з водних розчинів. Відомо, що ефективність сорбентів на основі 

магнітних оксидів заліза залежить від розмірів і поверхневих характеристик 

частинок, тому важливо розробити метод отримання нанорозмірних і 

наноструктурованих магнітних частинок з високою адсорбційною ємністю [1]. 

Через це, велику увагу вчених з різних областей, таких як медицина, хімія, 

біологія, привертають мезопористі матеріали, які використовуються в якості 

каталізаторів, адсорбентів, селективних мембран, а також матриць для 

отримання однорідних за розміром наноструктур і великого числа 

функціональних композитних матеріалів [2]. 

Метою даної роботи було синтезувати наночастинки магнетиту в матриці 

з мезопористого кремнію та визначити можливості їх використання в якості 

магнітних сорбентів. Для дослідження було синтезовано зразок мезопористого 

матеріалу МСМ-41 (Mobil Composition of Matter) [1], який був використаний, як 

темплат для синтезу нанорозмірного магнетиту, згідно методики [3]. Методика 

синтезу МСМ-41. Наважку ЦТАБ (цетилтриамоній бромід) масою 3,64 г 

розчинили в 129.6 мл дистильованої води. Потім додали 16.2 мл С2H6O та 10.45 

мл NH4ОН. Суміш підігрівали до повного розчинення ЦТАБ. До отриманого  

розчину по 1 мл при постійному перемішуванні додавали 11.15 мл ТЕОС 

(тетраетоксисилан). Перемішування реакційної суміші проводилось протягом 2 

год. Утворився густий осад молочно-білого кольору. Наступні 24 години 

отриманий матеріал інкубували в печі при t=100 
0
С. Далі синтезований МСМ-

41 помістили в реактор та відпалювали протягом 5 год при t=650 
0
С. Методика 

синтезу наномагнетиту. Наночастинки магнетиту були синтезовані, 
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використовуючи метод часткового окислення солі двовалентного заліза. Для 

цього змішували 70 мл дистильованої води з 10 мл 2.5М КОН та 10 мл 1М 

KNO3 в реакторі. До утвореної суміші додавали спочатку 0.1 г МСМ-41, потім 

10 мл розчину 1M FeSO4·7H2O та доводили температуру утвореної реакційної 

суміші до 90
0
С в термостаті. Синтез за даної температури проводили протягом 

2 год. Утворений матеріал промивали 1М КОН та водою, використовуючи 

магнітну сепарацію та висушували в ліофільній сушці. В результаті 

проведеного синтезу отримали зразок наномагнетиту в темплаті МСМ-41. 

Характеристики отриманих зразків були досліджені методами 

рентгенофазового аналізу (рентгенівський дифрактометр ДРОН-3, за 

випромінювання CuKα, λ=1,54178 Å) та магнітометрії (магнітометр з датчиком 

Холла). Концентрацію заліза в розчині та сорбційну здатність магнітного 

матеріалу досліджували методом спектрофотометрії по методиці з 1.10-

фенантроліном (спектрофотометр SPEKOL 1200). Діапазон довжини хвиль 

становить 200-740 нм з точністю ± 0,5 нм. 

Згідно даних дифракції рентгенівських променів, розмір пор в темплаті 

МСМ-41 становив 8 нм, що відповідає характеристиці даного типу 

мезопористого матеріалу. Дифрактограма синтезованого магнітного зразку 

показала, що в результаті синтезу отримали магнетит (міжплощинні відстані зі 

значеннями 2,93 Å, 2,51 Å, 2,06Å, 1,61 Å та 1,47 Å). Використовуючи формулу 

Дебая-Шерера [4] було розраховано середній розмір зерен даного зразка 

магнетиту (припустивши, що ширина піків рентгенівської дифрактограми 

обумовлена розміром частинок), який становив ~3 нм. Намагніченість 

насичення отриманого зразка становила ~55 А·м
2
/кг. 

Для дослідження сорбційної здатності отриманого нанокомпозиту до нього 

додавали розчин сульфату заліза (ІІ) (С=0,94∙10
-4 

М). Після інкубації суміші за 

кімнатної температури протягом години концентрація сульфату заліза 

зменшилась до 0,61∙10
-4 

М. Отже, відсоток сорбованого сульфату заліза (ІІ) 

склав 35%. Отриманий нанокомпозит МСМ-41/магнетит є перспективним для 

використання в якості магнітних сорбентів. 
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В теперішній час значно зросла необхідність створення нових видів 

склокомпозиційних покриттів медичного призначення, зокрема, таких, що 

характеризуються значною біоактивністю та нетоксичністю. Розробка та 

впровадження таких покриттів для нанесення на титан у дентальній 

імплантології дозволить значно знизити тривалість реабілітаційного періоду 

після протезування. Необхідність розробки та впровадження склокристалічних 

кальційфосфатосилікатних покриттів по титану з прискореними строками 

резорбції і високою біосумісністю у практику стоматологічного протезування і 

визначає актуальність даної роботи. 

Метою даної роботи є визначення умов формування апатитоподібного 

шару на поверхні розроблених склокристалічних в середовищі, яке моделює 

живий організм (in vitro).  Для встановлення особливостей процесу 

апатитоутворення in vitro за ISO 23317:2012 визначено розчинність та кінетику 

осадження компонентів модельної рідини організму (МРО) на поверхні 

розроблених СКМ та СКП за період 1 ÷ 30 діб). При досліджені динаміки 

розчинності розроблених матеріалів у МРО та оцінки біологічної дії матеріалів у 

фізіологічних рідинах було встановлено, що вони характеризуються низьким 

рівнем деструкції та інтенсивним приростом маси після 28 діб витримки в МРО, що 

свідчить про можливість утворення апатитоподібного шару на поверхні дослідних 

покриттів умовах in vitro [1]. За результатами рентгенофлуоресцентного аналізу 

встановлено, що на поверхні матеріалів після витримки в МРО відбувається 

зміна співвідношення елементів Si, Ca та P. Зниження співвідношення Са:P 

= 1,53 ÷ 1,65 для СКМ та СКП після витримки їх в МРО впродовж 14 ÷ 28 діб є 

свідченням можливої наявності в осадженому поверхневому шарі АФК 

(Са/P = 1,0), що є попередником кристалізації нГАП (Са/P =1,5 ÷ 1,67) , як 

визначального фактору формування міцного біологічного та механічного зв’язку з 

кісткою в умовах in vivo. 
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Сульфатні травильні розчини використовується  у промисловості в процесі 

травлення сталевих деталей у великих об'ємах. В процесі травлення в 

сульфатних розчинах накопичуються іони заліза. Відпрацьований травильний 

розчин утилізують хімічними методами, які є високо затратними [1]. Тому було 

розроблено перспективний метод регенерації сульфатних травильних розчинів 

електролізом у діафрагмовому електролізері. 

Анодний і катодний простір електролізеру розділені між собою 

діафрагмою. У якості аноду використовується двооксид свинцю [2], нанесений 

на титановий струмопідвід, а катод виготовлений із легованої сталі. До 

катодної камери електролізеру надходить відпрацьований травильний розчин 

який містить 180–200 г∙л
–1

 заліза. Відпрацьований розчин підкислюють до pH = 

1,4. Кислотність розчину регулюється шляхом додавання незначної кількості 

діоксиду заліза та подальшою циркуляцією у катодній камері. Аноліт являє 

собою водяний розчин сірчаної кислоти, концентрацією 60 г∙л
–1

. Електроліз 

проводимо за густини струму 500–600 А∙м
–2

 та температури 50 °С. Об’ємні 

витрати католіту та аноліту 2 л∙хв
–1

. Під час електролізу на катоді відбувається 

процес осадження заліза, при цьому іони SO4
2–

 мігрують через діафрагму до 

анодної камери де поєднуючись із іонами водню утворюють сірчану кислоту. 

Після 3–4 годин електролізу концентрація сірчаної кислоти у катодній 

камері зменшується до 1,5 г∙л
–1

, а концентрація іонів заліза – до 8,5 г∙л
–1

. За 

такий самий час концентрація сульфатної кислоти у анодній камері зростає від 

30 до 420 г∙л
–1

. Загальна кількість сірчаної кислоти, що виділилась, складає 80–

85 % від її загальної кількості використаної під час травлення сталевих виробів. 

Вихід за струмом склав 95 %. 

Висновок. Розроблений метод регенерації сульфатних травильних 

розчинів дозволяє отримати з 1 м
3
 відпрацьованого травильного розчину 25–

40 кг заліза та 100–120 кг сірчаної кислоти. Витрати електроенергії на 

електроліз склали 3,47 кВт∙год. 
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Алюминий и его сплавы являются важными материалами современной 

промышленности благодаря комплексу конструкционных, электрических и др. 

свойств [1]. В ряде случаев для придания поверхности специальных 

характеристик возникает необходимость наносить на детали 

электрохимические покрытия. При этом появляется проблема, связанная со 

значительной разницей потенциалов алюминия и осаждаемого металла, что 

приводит к неудовлетворительной адгезии, которую можно улучшить путем 

химического или электрохимического оксидирования [2]. 

Оксидные покрытия получали анодной обработкой образцов из 

технического алюминия А1070, деформируемого сплава Д16, алюминиево-

магниевого АМг и алюминиево-марганцевого сплава АМц в растворе 

щавелевой кислоты. Полученные пленки имели толщину до 2 мкм, 

характеризовались (в зависимости от условий электролиза) пористостью в 

диапазоне (15–50)·10
9
 шт/см

2
 и в дальнейшем использовались в качестве 

подслоя для гальванического нанесения меди. 

Изучение электрохимического поведения алюминия и его сплавов 

проводили методом снятия поляризационных зависимостей при прямом и 

обратном сканировании потенциала в диапазоне (–0,5 ÷ 3,2) В. Выявлено, что 

на зависимостях для сплавов наряду с волной окисления алюминия и 

формирования его оксида при потенциалах около 2,5 В появляется 

дополнительный участок, связанный с участием в анодных реакциях 

легирующих компонентов и интерметаллидов. Обратный ход показал 

незначительное залечивание дефектов пленки. 

Добавка 0,05 М фторид-иона в тартратный электролит меднения в 

совокупности с полученной развитой поверхностью оксида позволили получить 

на деталях равномерное полублестящее покрытие. При испытании адгезии 

методом нанесения сетки царапин вздутий и отслоений не наблюдалось. 
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Изучение термодинамических характеристик сложных кислородных 

соединений имеет первоочередное значение при рассмотрении системы 

Al2O3–SiO2–CaO–P2O5, являющейся основой для создания огнеупорных 

материалов, обладающих рядом ценных эксплуатационных характеристик. 

В связи с тем, что в справочной литературе отсутствуют 

термодинамические данные для некоторых фосфатсодержащих соединений, 

были рассчитаны исходные термодинамические константы. 

По предложенному Н.А. Ландия энтропийному методу проведен расчет 

коэффициентов уравнения зависимости теплоемкости от температуры для 

соединений Al2P6O18, Al6P2O14, Si5P6O25, Ca2P6O17, Cа7P10О32 ,Cа5SiP2O12, 

Ca7Si2P2O16, Ca3Al2P2Si2O15, как для соединений, не имеющих полиморфные 

превращения, являющиеся сложными кислородными соединениями, 

состоящими из твердых оксидов. Для соединений Al2P2O8 и SiPO7 расчет 

проводился по схеме, как для соединений имеющих полиморфные 

превращения, являющиеся сложными кислородными соединениями [1]. 

Стандартные теплоты образования соединений Al2P6O18, Al6P2O14, Si5P6O25, 

Ca2P6O17, Cа7P10О32, Cа5SiP2O12, Ca7Si2P2O16, Ca3Al2P2Si2O15 определялись 

методикой расчетов стандартных энтальпий образования бинарных и тройных 

соединений, где учитывается средняя грамм-атомная энтальпия образования 

соединений данной системы [1]. 

Согласно полуэмпирическим формулам Истмена, Яцимирского, Вуда и 

Фрейзера, были рассчитаны стандартные значения энтропии соединений 

Al2P6O18, Al6P2O14, Si5P6O25, СaР2O6, Ca2P6O17, Cа7P10О32, Cа5SiP2O12, Ca7Si2P2O16, 

Ca3Al2P2Si2O15  [1]. 

На основании приведенных данных и литературных данных сформирована 

база термодинамических констант соединений системы  

Al2O3 – SiO2 – CaO – Р2O5. 
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Вироби з  хімічно і термічно стійкої кераміки (ХТСК) за експлуатаційними 

показниками займають провідне місце серед антикорозійних матеріалів та 

переважає за терміном експлуатації композиційні матеріали на основі 

поліетилену і сополімерів, з яких виготовляють трубопроводи для гарячих 

хімічно агресивних рідин. Саме тому актуальним є створення конструкційної 

кераміки, яка характеризується високою хімічною і термічною стійкістю, а 

також механічною міцністю. 
Метою роботи є розробка технології отримання ХТСК, що базується на 

принципах ресурсо- та енергозбереження. У зв’язку із цим робота скерована в 

напрямках використання відходів та скорочення виробничих енерговитрат за 

рахунок зниження температури і тривалості термообробки виробів.   

При розробці керамічних мас для встановлення залежностей “склад-

властивість” застосовано симплекс-план неповного третього порядку. Як 

фактори обрані вміст складових технологічних сумішей, що виконують роль 

пластичних, флюсуючих та фазоутворюючих компонентів. Варіювання 

складових технологічних сумішей здійснювали в наступних межах (мас. %): 

фазоутворюючі (відхід феротитанового виробництва, титанові білила) – 32,5– 

47,5; пластичні (глина каолініто-гідрослюдиста) – 15–30; флюсуючі (пегматит 

Новогнатівського родовища) – 22,5–37,5. До складу керамічних мас вводили 4,5 

мас. % магнезиту і 1,5 мас. % свинцевого глету (понад 100 %). Як відгуки 

розглядали основні властивості ХТСК, що обумовлюють функціональність 

виробів: водопоглинання (W), термостійкість (ТС), міцність на стиск (σст), 
міцність на згин (σзг), кислотостійкість (КС) та лугостійкість (ЛС).  

Обробка результатів експерименту дозволила визначити рівняння регресії, 

які адекватно описують залежності «склад-властивість». Здійснено графічну 

інтерпретацію математичних моделей та визначено раціональні склади мас, які 

дозволяють отримати при температурі випалу 1250°С ХТСК з високими 

експлуатаційними характеристиками: ТС = 5÷6 циклів, σст = 97,23÷99,97 МПа,  

σзг = 22,68÷24,31 МПа, КС = 98,44÷99,32 %, ЛС = 99,55÷99,83 %. За комплексом 

властивостей розроблений керамічний матеріал задовольняє вимоги ДСТУ  

Б В.2.7-256:2011 до кислототривких керамічних плиток, що призначені для 

використання в будівельних конструкціях.  
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Ванадий и молибден находят широкое применение в химической, 

металлургической и других отраслях промышленности. Из-за отсутствия 

действующих предприятий по переработке рудного сырья, содержащего 

ванадий и молибден, Украина вынуждена импортировать соединения этих 

металлов. При этом ежегодно в нефтехимической промышленности образуется 

до 15000 тонн отработанных никель-молибденовых катализаторов, 

использующихся в процессах гидроочистки нефти. Отмеченные отработанные 

катализаторы содержат ценные компоненты в количествах, достаточных для их 

эффективного извлечения: содержание V2O5 достигает 7%; МоО3 - 3%, NiO - 

3%, и эти компоненты образуют сложные системы, которые требуют 

дополнительных исследований. 

Авторами исследованы и установлены химизм и кинетика процесса 

взаимодействия компонентов отработанного катализатора с кислородом 

воздуха. Предложена математическая модель процесса окислительного обжига, 

позволяющая прогнозировать условия проведения процесса. 

Впервые экспериментально исследована многокомпонентная система, 

содержащая одновременно соединения ванадия, молибдена в водных растворах 

аммиака. Установлена максимальная концентрация молибдена и ванадия в 

растворах аммиака и показано, что влияние ванадия и NH4
+
 на концентрацию 

молибдена в растворе не существенное. Экспериментально исследовано 

влияние концентрации NH4
+
, молибдена на равновесную концентрацию 

ванадия в растворе. Показано, что из концентрированных растворов молибдена 

и ванадия в присутствии NH4
+
 в первую очередь осаждается метаванадат 

аммония. 

Впервые обнаружено образование осадка состава 

(NH4)4(NiH6Mo6O24)·5H2O при осаждении соединений молибдена из аммиачных 

растворов, насыщенных соединениями никеля, после полного осаждения 

метаванадата аммония. Теоретически обоснованы экспериментальные 

зависимости между составляющими многокомпонентной системы на основании 
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физико-химических закономерностей процесса осаждения каждого из 

компонентов. 

Исследована многокомпонентная система V-Mo-Ni-NH4
+
-H2O и влияние 

компонентов на растворимость каждого из компонентов. Установлено, что 

наиболее существенные изменения происходят в подсистеме V-Mo-NH4
+
-H2O. 

Так, концентрация ванадия в растворе уменьшается в 3,5 раза при повышении 

МоО3 в растворе более 50 г/л. Установлено, что при уменьшении концентрации 

аммиака в растворе до 1 г/л концентрация ванадия в растворе, содержащем 

молибден, также уменьшается до 1 г/л (в пересчете на V2O5). 

Исследована растворимость соединений молибдена в водных растворах 

аммиака и в воде. Установлено, что при концентрации аммиака до 60 г/л, 

растворимость соединений молибдена максимальна и составляет 400 г/л. 

Изучена кинетика процесса растворения МоО3 и установлено, что процесс 

растворения МоО3 в растворах аммиака многостадийный: на первой стадии 

концентрация МоО3 в растворе может достигать 400 г/л, на второй стадии, 

которая длится 10 минут, концентрация снижается в 1.7 раза, что связано с 

образованием полимолибдатов и на третьей стадии стабилизируется значение 

концентрации МоО3 в растворе на уровне 150 г/л. 

Изучен процесс кристаллизации соединений ванадия из рабочих растворов 

с высоким содержанием молибдена. Установлено, что полученный осадок 

является NH4VO3 с чистотой 99,42%. Показано, что осадок из рабочего 

раствора, после выделения NH4VO3 имеет состав (NH4)4(NiH6Mo6O24)·5H2O, 

который после перекристаллизации переходит в чистый (NH4)6Mo7O24·4H2O. 

Авторами предложен реактор, позволяющий совмещать два процесса: 

извлечение компонентов из слоя катализатора в раствор и концентрирование 

соединений ванадия и молибдена в этом растворе. Использование аппарата 

такого типа позволяет ликвидировать кристаллизацию NH4VO3 в слое 

катализатора, что позволяет увеличить реальную степень извлечения 

соединений ванадия до 99 %. 

На основании проведенных исследований предложена последовательность 

технологических решений в виде принципиальной схемы по получению 

соединений ванадия и молибдена из отработанных катализаторов. Установлено 

влияние основных технологических параметров на процесс окисления 

компонентов катализатора, что позволяет в промышленности снижать расход 

энергии, достигать высокую степень обжига. Полученная математическая 

модель процесса окислительного обжига отработанного катализатора, может 

быть использованы для расчетов оптимальных условий проведения процесса 

окислительного обжига в промышленных условиях. 

Изучен процесс растворения основных компонентов отработанного 

катализатора в аммиачных растворах, полученных в результате конденсации 

паров воды и аммиака. Предложены условия для осаждения отдельно 

соединений ванадия и отдельно соединений молибдена в виде товарных 

продуктов. 
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Анодные процессы на серебре и золоте имеют большое значение для 

разработки и эксплуатации электролитов для осаждения гальванических 

покрытий.  

Целью работы является изучение кинетики анодных реакций, 

протекающих на серебре и золоте в кислых тиокарбамидно-цитратных 

электролитах для осаждения покрытий, и разработка оптимальных условий для 

стационарного режима  растворения металлов. 

При выполнении экспериментальных исследований использовались 

рабочие электроды из чистого золота (марки Зл 999,9) и серебра (марки 

Ср 999,9). Исследования проводились в стандартной  электрохимической 

ячейке с помощью импульсного потенциостата ПИ 50-1.1 с программатором 

ПР-8. 

Растворение серебра и золота протекает за счет образования хорошо 

растворимых и достаточно устойчивых комплексных соединений металлов с 

молекулами тиокарбамида и цитрат-ионами. Известно, что комплексные 

соединения указанных металлов с тиокарбамидом носят катионный характер, а 

с цитрат-ионами – анионный [1, 2]. С увеличением концентрации тиокарбамида 

и лимонной кислоты скорость растворения металлов увеличивается, а 

потенциалы активации сдвигаются в область отрицательных значений. 

Литературные данные по комплексным соединениям серебра и золота в 

растворах тиокарбамида и в растворах лимонной кислоты приведены в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Комплексные соединения серебра и золота и их константы 

нестойкости (Кн) 

Металл 
Тиокарабамид (CS(NH2)2) Лимонная кислота (C6H8O7) 

Комплекс Кн Комплекс Кн 

Ag(I) [Ag(SC(NH2)2)3]
+
 10

–13,05 [Ag2(C6H5O7)]
–
 

[Ag3(C6H4O7)2]
5–

 

10
–7,1 

10
–9,9

 

Au(I) [Au(SC(NH2)2)2]
+
 3∙10

–26
 – – 

 

Значения потенциалов активации (Еакт) и предельной плотности тока (jпр) – 

скорости анодного растворения металлов зависят от состава применяемого 

раствора и представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 – Потенциалы активации и скорость анодного растворения  

серебра и золота в тиокарбамидно-цитратных электролитах 

Раствор 

0,1 моль∙дм
–3

 

Ag Au 

Еакт, В jпр, мА∙см
–2

 Еакт, В jпр, мА∙см
–2

 

CS(NH2)2 – 0,12 – 0,15 – 

C6H8O7 0,35 – 0,95 0,5 

CS(NH2)2, 

C6H8O7 
– 0,06 2,7 0,19 5 

 

Предполагается, что растворение металлов протекает по механизму, 

начальными стадиями которого является ионизация атомов металлов и 

взаимодействие  их однозарядных ионов с молекулами тиокарбамида по 

реакциям: 

 

Ag
0
 – e + 3SC(NH2)2 → [Ag(SC(NH2)2)3]

+
;                         (1) 

Au
0
 – e + 2SC(NH2)2 → [Au(SC(NH2)2)2]

+
.                         (2) 

 

Далее комплексные катионы взаимодействуют с анионами  лимонной 

кислоты с образованием в объеме электролита хорошо растворимых 

комплексных соединений смешанного типа [3]. 

Растворение металлов в условиях стационарного электролиза 

характеризуется формированием  анодного потенциала и стабильностью 

процесса в гальваностатическом режиме в диапазоне плотностей тока 1–

5 мА∙см
–2

. Выходы по току зависят от природы металла и плотности тока. При 

рабочей плотности тока свыше 6 мА∙см
–2

 анодный выход по току значительно 

снижается.  

Таким образом, анодное растворение серебра и золота в  тиокарбамидно-

цитратных электролитах может быть успешно реализовано в 

гальваностатическом режиме. Различие в значениях плотностей тока и в 

потенциалах растворения металлов создаёт предпосылки для применения 

результатов работы в различных технологических целях: в гальванотехнике и в 

комплексной переработке драгоценного сырья. 
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При разработке нефтяных месторождений (с высоким содержанием 

сероводорода) возникает проблема утилизации попутного сероводородного 

нефтяного газа. В данной работе рассмотрена концепция закачки попутного 

сероводородного нефтяного газа обратно в пласт как способ поддержания 

пластового давления, создания подземного газохранилища и утилизации 

сероводородного нефтяного попутного газа. 

Утилизация нефтяного попутного сероводородного газа обусловлена тем, 

что сероводород является токсичным газом, имеет отрицательное виляние на 

окружающую среду, приведет к ухудшению здоровья человека при 

определенных концентрациях, и наконец, приведет к образованию коррозии в 

системах сбора, подготовки и транспорта нефти и газа. 

Перспективным вариантом утилизации попутного нефтяного газа является 

создание хранилищ газа в ловушках пластовых водонапорных систем путем 

вытеснения воды газом. 

Необходимо выявить антиклинальную структуру и осуществить закачку 

неочищенного газа в водоносные коллектора в сводовую часть структуры. 

Необходимо, чтобы пласты обладали хорошей проницаемостью (не менее 

100 мД). Важное значение имеет наличие непроницаемой кровли над пластами 

(толщиной не менее 15 м) при отсутствии трещин и разломов. В этом случае 

давление в газохранилище можно поддерживать выше гидростатического (до 

15 %) но ниже давления гидроразрыва пласта [1]. 

Прежде всего, определяются вытесняющие или растворяющие 

способности газа. Последние, в свою очередь, зависят от смачивающих свойств 

пород-коллекторов, поэтому подойдем к определению способностей газа с 

позиции гидрофобности и гидрофильности пород-коллекторов нефтяных 

месторождений.   

Под смачивающими свойствами понимается способность поровых каналов 

смачиваться и “ втягивать” пластовую воду. За этим критерием породы делятся 

mailto:ahmedmahdi5@yahoo.com
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на гидрофильные, то есть те, что смачиваются и втягивают пластовую воду, и 

гидрофобные, которые смачиваются в меньшей мере (частично) и отталкивают 

пластовую воду. 

Результаты исследований в Украине, связанные с изучением керна 

приводят к выводу, что 66 % терригенных коллекторов гидрофобные, 27 % 

гидрофильные и 7 % имеют смешанную смачиваемость [1]. 

В гидрофобных коллекторах нефть соприкасается с поверхностью пор, 

образуя пленку, которая не участвует в процессе фильтрации, вследствие чего 

снижается величина коэффициента вытеснения и увеличиваются потери нефти 

в пласте. Для извлечения этой нефти необходимо применение физико-

химических, газовых и тепловых методов повышения нефтеотдачи. 

Целесообразность закачки попутного нефтяного газа обратно в пласт 

определяется следующим: 

 экологической проблемой утилизации сероводородного газа; 

 возможностью повышения нефте- и газоконденсатоотдачи пластов путем 

поддержания пластового давления за счет обратной закачки газа в 

залежи; 

 формированием искусственной газовой шапки с созданием страхового 

запаса газа [2]. 

Необходимо вводить компрессорную станцию (КС) для нагнетания 

нефтяного попутного газа в пласт. Функциональное значение КС состоит в 

сжатии и перемещении попутного нефтяного газа к выходному коллектору сети 

скважин для дальнейшей закачки газа в пласт. 

В данном случае, используемый привод в компрессорных установках 

газотурбинный, который будет работать на предварительно очищенном газе. 

Топливный газ можно очищать в тех самых установках подготовки топливного 

газа, которые готовят топливный газ для электростанции собственных нужд. 

С экологической точки зрения, обратная закачка нефтяного попутного газа 

в водоносные пласты нефтяной залежи предотвращает попадание сероводорода 

в атмосферу. Создание газохранилища способствует растворению части 

сероводорода в пластовой воде, следовательно, при дальнейшей эксплуатации 

газа из газохранилища содержание сероводорода в газе будет значительно 

ниже. В случае создания искусственной сероводородной газовой шапки 

обеспечивает поддержание пластового давления с одной стороны, с другой 

стороны, создает страховой запас газа для будущих поколений.   
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Морозиво – одна з найскладніших багатокомпонентних полідисперсних 

систем, що складається з води, як дисперсійного середовища, та диспергованих 

в ній дрібних частинок – бульбашок повітря, жирових кульок, кристалів льоду, 

лактози, шматочків наповнювачів та ін. У формуванні структурно-механічних 

властивостей сумішей для виробництва морозива основну роль відіграють 

гідроколоїди та поверхнево-активні речовини. Цукор і його замінники, зокрема 

на основі крохмальної патоки, також впливають на реологічні властивості 

сумішей, що є важливим фактором формування структури готового продукту. 

У процесі виробництва морозива, в період між двома технологічними 

операціями «фризерування» та «загартування», коли структура складної 

харчової системи змінюється від в'язкої системи (суміш для виробництва 

морозива) до практично твердого тіла (загартоване морозиво), дуже важливою 

характеристикою для суміші є її здатність до відновлення структури після її 

механічної руйнації. Структура суміші, що руйнується під впливом лопатей 

мішалки у фризері має частково або повністю відновлюватися у сформованій 

порції готового продукту, підвищуючи опір до танення та здатність до 

транспортування і зберігання. 

Метою дослідження є визначення впливу крохмальної патоки різного 

ступеня оцукрювання на формування реологічних характеристик сумішей 

морозива.Для проведення наукової роботи було обрано суміші для виробництва 

морозива вершкового з масовою часткою цукру 14 %,  СЗМЗ – 10%, жиру – 

10%, стабілізаційної системи CREMODAN® SE 709 – 0,5%. (контроль), а також з 

50%-ю та 100%-ю заміною цукру на патоку карамельну (ПК), глюкозно-

фруктозний сироп (ГФС), на їх суміш за співвідношення 3:7 та на сироп 

глюкозний (марка ІГ-42).  

Реологічні характеристики сумішей для морозива визначали за допомогою 

ротаційного віскозиметра Реотест 2.1 з використанням системи співвісних 

циліндрів S/N в режимі збільшення швидкості зсуву () від 3 до 1312,2 с
-1

, 

витримки до рівноважних значень при максимальномус
-1 

і режимі 

зворотного зменшення до 3 с
-1

. 
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Відповідно до данних, отриманих в процесі досліджень (табл. 1), зразки 1-

6 проявляють тиксотропні властивості, тобто в процесі реологічних досліджень 

спостерігається руйнування вихідної структури і відповідне зменшення 

ефективної в’язкості (ɳ3) порівняно з початковими значеннями (ɳ1). Всі 

системи, що містять ПК, демонструють не тільки повне відновлення структури, 

але й слабкі реопексні властивості, які проявляються у збільшенні ефективної 

в’язкості в режимі зворотного зменшення швидкості зсуву (ɳ3) порівняно з 

початковими значеннями (ɳ1). Часткова та повна заміна традиційного 

підсолоджувача на глюкозно-фруктозний сироп сприяє зниженню в’язкості 

суміші та здатності до відновлення її структури. Використання патоки 

карамельної навпаки підвищує в’язкість суміші для морозива та покращує її 

здатність до відновлення у сформованому продукті. Заміна цукру на глюкозний 

сироп (ІГ-42) не значно впливає на реологічні показники сумішей.   

 

Таблиця 1 – Структурно-механічні властивості сумішей для виробництва 

морозива  
 

 

Отримані результати дають можливість стверджувати, що на структурно-

механічні характеристики сумішей значною мірою впливає підсолоджувач, що 

використовується, його кількість та ступінь оцукрювання. Високий вміст 

полісахаридів ПК, на відміну від ГФС, що містить у своєму складі переважну 

кількість моноцукрів, сприяє кращому зв’язуванню вільної води в сумішах, що 

безпосередньо впливає на підвищення ефективної в’язкості. Надмірна в’язкість 

сумішей спричинює формування грубокристалічної структури та низької 

збитості готового продукту, тому доцільним є комбінування крохмальрних 

паток різних марок з урахуванням їх хімічного складу і технологічних 

властивостей. 

 
Список літератури: 

1. Косой, В.Д. Инженерная реология в производстве мороженого / В.Д. Косой, 
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№ Назва зразка ɳ1, мПа·с 

(=3c
-1

) 

ɳ2, мПа·с 

(=1312,2c
-1

) 

ɳ3, мПа·с 

(=3c
-1

) 

τ, с 

(=1312,2с
-1

) 

1 Контроль з цукром 896,9 51,4 782,1 336 

Зразки з частковою та повною заміною цукру 

2 50% заміни на ІГ-42 907,6 51,5 808,4 318 

3 100% заміни на  ІГ-42 919,1 51,7 819,5 304 

4 50% заміни на ГФС 793,5 48,1 674,4 267 

5 100% заміни на  ГФС 759,9 47,5 628,9 200 

6 50% заміни на ПК 967,6 60,6 1050,1 425 

7 100% заміни на ПК 1095,3 64,5 1234,3 440 

8 100% заміни на  

ГФС:ПК (3:7) 

1085,5 57,2 1197,2 370 
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Новою альтернативою дешевих поверхнево-активних речовин 

нафтохімічного виробництва є синтезовані ПАР на основі амінокислот. 

Споживачі дедалі більше віддають перевагу екологічно чистим ПАР, котрі 

мають багато корисних властивостей, але із-за складних методів отримання 

таких ПАР продукти на їх основі можуть бути значно дорожчими. 

За даними [1] ПАР на основі амінокислот широко використовуються в 

косметичній продукції, оскільки вони сприятливо впливають на шкіру і 

волосся, є нетоксичними, гіпоалергенними, біорозкладними речовинами, а 

також не подразнюють слизову очей. Такі ПАР більш стабільні до дії водних 

електролітів, багато з них мають виражені емульгуючи і протимікробні 

властивості, завдяки чому вони є цінними добавками в продукти харчування, 

косметичну продукцію, засоби особистої гігієни та фармацевтичні препарати. 

Відомо, що в науковій практиці ПАР на основі амінокислот були 

синтезовані за допомогою різних методів, наприклад, конденсацією 

хлорангідридів жирних кислот з етерифікованим аргініном [2]. 

Мета нашої роботи – розробка більш простих та ефективних способів зі 

збереженням корисних властивостей кінцевого продукту, а саме отримання 

ацилгліцеринів амінокислот шляхом переетерифікації. 

Робота складається з трьох етапів:  

1) Отримання етилових ефірів амінокислот; 

2) Синтез солі жирної кислоти та амінокислоти; 

3) Переетерифікація солі з соняшниковою олією із застосуванням 

ферментних технологій. 

В ході роботи налагоджено установку для отримання етилових ефірів 

амінокислот методом насичення спиртового розчину амінокислот газоподібним 

HCl. Також отримано хлоргідрат гліцина. 

Постанова даної експериментальної задачі знаходиться на стадії розробки. 
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На сьогоднішній день ринок безалкогольних напоїв переповнений 

напоями, які містять штучні компоненти, що можуть зашкодити здоров’ю 

людини. Тому створення напоїв з натуральними компонентами, які містять 

додаткове джерело вітамінів, що сприяють поліпшенню стану організму 

людини, є важливим і актуальним завданням. 

Мета даної роботи – розробка безалкогольного вітамінізованого напою з 

використанням рослинної сировини. 

Джерелом вітамінів є екстракти рослин. Для розробки рецептури напою 

було вирішено обрати наступні екстракти: екстракт кореня солодки, що містить 

органічні кислоти, смоли, дубильні речовини, флавоноїди, вітамін С та каротин; 

екстракт трави меліси, що містить ефірні олії, дубильні речовини, кислоти, 

флавоноїди, смоли, каротин та вітамін С. Також до рецептури було обрано 

вишневий сироп, як ждерело вітамінів В1, В6, С, мінералів – залізо, мідь та 

магній, флавоноїдів, органічних кислот та пектинів.  

Для визначення оптимального складу безалкогольного напою сплановано 

експеримент «склад-властивість». Як змінні прийнято: X1 – масова частка 

екстракту кореня солодки, %; Х2 – масова частка екстракту меліси, %; Х3 – 

масова частка екстракту вишні, %, функція відгуку – органолептична оцінка 

(від 0 до 24 балів). 

В результаті опрацювання експериментальних даних органолептичної 

оцінки десяти зразків з різним відсотковим співвідношенням компонентів 

отримано склад напою: екстракту солодки (X1) – 18%, екстракту меліси (Х2) – 

41%, вишневого сиропу (Х3) – 41%. 

Запропонована рецептура безалкогольного напою сприятиме 

оздоровленню населення та розширення асортименту продуктів здорового 

харчування, потреба в яких постійно зростає. 
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Внаслідок низької здатності до біорозкладання та економічних чинників 

використання мастильних матеріалів на основі нафти стає все менш доцільним. 

Альтернативою можуть служити біологічні мастильні матеріали на основі олiй 

та жирів, що є нетоксичними та володіють високою (до 100%) біорозкладністю 

і прекрасними змащувальними властивостями [1]. Так, в США щорічний ріст 

виробництва екологічно безпечних масел протягом останніх років становить7–

10 %, в порівнянні з 2 % зростанням всього ринку масел [2]. Від якості 

мастильних матеріалів залежать найважливіші показники двигунів – 

довговічність, надійність, токсичність відпрацьованих газів і т.д. Окисненi олiї 

є основою для мастильних матеріалів, які потребують доопрацювання, щоб 

відповідати стандартам мастильних матеріалів. 

Дана наукова робота має на меті розробку технологiї одержання 

мастильних матеріалів на базі соняшникової олії. В роботі проведено 

хлоргідроксилювання соняшникової олії за допомогою хлорного вапна. При 

цьому по подвійному зв’язку молекул жирних кислот приєднувалась 

гідроксильна група та атом хлору.  

Контроль гідрохлорування соняшникової олії здійснювався за допомогою 

ефірного числа, яке становить після гідрохлорування 247,65 мг KOH/г, а до – 

190,44 мг KOH/г. Після цього атом хлору в молекулах жирних кислот було 

заміщено на гідроксильну групу, а жирні кислоти виділено у вільному стані Для 

цих жирних кислот визначено коефіцієнт рефракції, який становить: 1,4720, а 

для жирних кислот касторової олії він становив 1,4715. Дані свідчать про те, що 

гідроксильована соняшникова олія дійсно містить у своєму складі додаткові 

гідроксильні групи. 
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Благодаря своей яркости и дешевизне флуоресцеин-изотиоцианат (FITC) 

является одним из наиболее широко используемых флуоресцентных маркеров в 

медико-биологических исследованиях. Вместе с тем, появление нового 

оборудования с несколькими источниками возбуждения позволяет увеличить 

количество регистрируемых биомолекул за один тест. В связи с этим, 

появляется необходимость в разработке новых флуоресцентных маркеров с 

другими длинами волн возбуждения/регистрации флуоресценции [1].  

С целью расширения спектрального диапазона нами был выбран амино-

реакционноспособный маркер К7-547, который флуоресцирует в той же 

спектральной области, что и FITC (λфл=518 нм), но поглощает в более 

коротковолновой области (λпогл=405 нм) [2]. Для ковалентного окрашивания  

модельных антител (IgG) нами определено оптимальное соотношение 

К7-547/антитело, которое обеспечивает наибольшую яркость меченых антител 

и, при этом, не приводит к их денатурации.  

На основании полученных результатов разработана методика окрашивания 

моноклональных антител на примере anti-CD8 (K7-547-anti-CD8). Проверка 

активности, специфичности и яркости конъюгата K7-547-anti-CD8 по 

сравнению со стандартным образцом – конъюгатом FITC-anti-CD8, 

проведенная методами флуоресцентной микроскопии и проточной цитофлуо-

риметрии, показала, что K7-547-anti-CD8 не уступает по специфичности и 

сопоставим по яркости с конъюгатом FITC-anti-CD8. Таким образом, маркер 

K7-547 может быть использован в многоцветном анализе биообъектов. 
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На сьогоднішній день перспективним видом рослинної сировини для 
отримання природних біологічно-активних речовин може стати вторинний 
продукт олієжирової промисловості, який утворюється при переробці насіння 
соняшнику, а саме – соняшниковий шрот. Потенціал шроту насіння соняшнику 
визначається головним чином за змістом фенольних сполук, таких як 
хлорогенова кислота, вміст якої у соняшниковому шроті сягає 1-4 % [1, 2]. 
Таким чином, соняшниковий шрот може стати цінним джерелом отримання 
природних антиоксидантів для застосування в харчовій технології, враховуючи 
низьку собівартість і відсутність у ньому токсичних і антипоживних речовин. 

В роботі досліджено можливість отримання хлорогенової кислоти з 
соняшникового шроту методом спиртової екстракції. За літературними даними 
[3] встановлено, що екстракцію фенольних сполук з соняшникового шроту 
можна проводити таким розчинником, як етанол. Проведені дослідження 
свідчать, що хлорогенова кислота краще екстрагується водними розчинами 
етанолу з концентрацією 50%, 60%, 70%. Перехід фенольних сполук в 
розчинник йде інтенсивно протягом перших 30 хв. Основна частина фенольних 
сполук переходить в екстракт з першим промиванням шроту розчинником.  

У водно-спиртовий розчин крім хлорогенової кислоти переходять і інші 
фенольні сполуки соняшнику, залишковий жир, вода, спирторозчинні білки, 
вуглеводи, мінеральні солі. Спиртові екстракти концентруються в вакуумі, і 
утворюється комплекс, що містить ліпіди і речовини білково-вуглеводного 
складу, які можуть служити функціональної добавкою до різних харчових 
продуктів або служити продуктом для отримання кристалічної хлорогенової 
кислоти. 
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В Україні виноробство розвивалося на протязі багатьох століть. Однак, на 

жаль, сьогодні ця галузь переживає далеко не кращі часи. Крім проблем, 

пов'язаних з низьким урожаєм, зростанням вартості ліцензій на виробництво 

виноматеріалів, подорожчанням сировини та готової продукції, гострою і досі 

невирішеною залишається проблема утилізації вторинних сировинних ресурсів. 

В результаті промислової переробки винограду залишається велика кількість 

вторинних продуктів (відходів), які становлять від 10 до 20% від кількості 

перероблюваного винограду. Комплексна переробка вторинних продуктів 

виноробства передбачає отримання з виноградних вичавок різних продуктів, які 

використовуються в різних галузях виробництва. Раніше було проаналізовано 

виноградну вичавку. Визначили вміст сухих речовин у винограді «Ізабелла», 

зміст клітковини, вміст геміцелюлози, вміст лігніну, вміст масової частки 

пектинових речовин, загальний азот, білок, титруємую кислотність, вміст 

флавоноїдів, елементний склад сухих вичавок винограду «Ізабелла» 

рентгенофлуоресцентним методом [1]. 

Виноград і вино містять процианідоли, які володіють цілим рядом цінних 

якостей: надають сприятливу дію на судини, перешкоджають розвитку 

атеросклеротичних процесів, мають антиоксидантну дію. У зв'язку з цим 

значний науковий і практичний інтерес представляє вивчення фенольного 

комплексу виноградних кісточок, а також розробка методу їх використання з 

вичавки [2]. 

В роботі буде досліджено вплив величини гідромодуля, тривалості 

екстракції та температури екстракції на ефективність вилучення БАР, 

ефективність вилучення БАР різними екстрагентами, залежність ефективності 

вилучення БАР від вмісту лимонної кислоти в екстрагенті, досліджено отримані 

екстракти [3]. На підставі отриманих даних буде розроблена рецептура сухих 

напоїв з додаванням екстрактів. 
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Світовий попит на хлібопекарські дріжджі невпинно зростає через те, що 

вони є основним напівпродуктом в харчовій промисловості та можуть бути 

використані як джерело амінокислот, активних ферментів і вітамінів, а також у 

кормовиробництві. 

У теперішній час Україна займає четверте місце у світі з виробництва 

хлібопекарських дріжджів. Тому дуже актуальною стає питання оптимізації 

процесу виробництва з метою його здешевлення та збільшення обсягів 

виробництва.Найбільш перспективний спосіб культивування дріжджів є  ─  

повітряно-приточний через те, що одержані товарні форми є більш якісними. 

Однак, при багатостадійному культивуванні хлібопекарських дріжджів-

цукроміцетів завжди існує ризик їх контамінації патогенними 

мікроорганізмами [1].  

Для того, щоб уникнути інфікування в процесі накопичення біомаси 

дріжджів бактеріальною мікрофлорою, запропоновано у головні та товарні 

ферментери разом з поживним середовищем вносити по 5–10 л ортофосфорної 

кислоти на 1 т приросту продукції. При цьому рН середовища складатиме 3,0–

3,5 од. Після введення ортофосфорної кислоти у культуральну рідину 

необхідно знизити швидкість аерації до 15–40 м
3
/годину та витримувати 

середовище при такій аерації 20-60 хвилин. 

Низька швидкість аерації середовища при низьких значеннях рН та 

надлишку азоту у культуральній рідині активує процеси синтезу ДНК та РНК, 

які в свою чергу забезпечують активізацію процесів синтезу білка та збільшує 

швидкість росту біомаси [2].Наведене удосконалення дозволить не тільки 

інгібувати ріст патогенної мікрофлори, але й створить умови для подальшого 

активного накопичення біомаси. 
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Лікер – один із найбільш поширених алкогольних напоїв, але на сучасному 

ринку алкоголю вибір напоїв без використання штучних барвників і 

ароматизаторів дуже обмежений, тому досить актуальним є питання 

виробництва функціональних алкогольних напоїв з використанням виключно 

рослинної сировини. 

Метою даної роботи була розробка рецептури функціонального 

алкогольного напою на основі рослинних екстрактів з додаванням цукрового 

сиропу. На підставі проведеного аналітичного огляду для приготування 

екстрактів було обрано наступні рослини: м`ята, завдяки своїй антисептичній та 

протизапальній дії; чабер, завдяки наявності у складі бета-каротину, тіаміну, 

аскорбінової кислоти, калію, кальцію ,магнію, натрію та залізу; меліса багата на 

каротиноїди, вітаміни В1, В2, С, і макро- (калій, кальцій, магній) та 

мікроелементи (залізо, марганець, мідь, цинк, хром, селен, молібден, нікель). 

За допомогою планування експерименту був визначений склад лікеру, 

який мав максимальну органолептичну оцінку з оптимальним співвідношенням 

рослинних екстрактів: м`яти – 63%, меліси – 9%, чаберу – 12% та додаванням 

цукрового сиропу – 16%. 

Приготування екстрактів проводилось шляхом настоювання сухих трав на 

96% етиловому спирті протягом 6 діб, за температури 20°С, в темному 

приміщенні. Для остаточного визначення терміну зберігання та стійкості 

лікеру, виготовлений напій був закладений на зберігання. За результатами 

проведених досліджень мінімальний термін зберігання лікеру за температури 

20°С в темному приміщенні склав не менш 30 діб. 

Таким чином, розроблено рецептуру нового функціонального 

алкогольного напою (лікеру) на основі рослинних екстрактів м’яти, меліси та 

чаберу з додаванням цукрового сиропу. Цей лікер є корисним, оригінальним та 

особливим, завдяки своєму неповторному складу і забарвленню яскраво 

зеленого кольору. 
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Сьогодні ретельно досліджено базові механізму функціонування, 

проліфераціїї та виживання ракових клітин. Після змін у генетичному коді 

починають експресуватися білки зі зміненою амінокислотною послідовністю 

або конформацією. Якщо такі білки спричиняють надвисоку проліферативну 

активність клітини за будь-яких умов, то називаються онкобілками. В якості 

онкобілку-мішені для дослідження було обрано Bcl-2, фермент протеосомної 

деградаціїї – Каспаза-3. Відомо, що цей фермент розщеплює Bcl-2 у loop-

фрагменті, що перетворює його з антиапоптозного білку у проапоптозний. 

Створення генетичної конструкції, що містить ген Caspase-3 є важливим для 

фундаментальних досліджень функціонування ракових клітин та індукування у 

таких лініях апоптозу за мітохондріальним шляхом [1].   

Було проведено дослідження особливостей функціонування онкобілку, 

можливих шляхів його інгибування за допомогою штучно синтезованих 

хімічних агентів та протеосомної деградації онкобілку за рахунок додавання до 

сироватки крові людини субстрату, насиченого рекомбінантною Каспазою-3. 

Для отримання ферменту Caspase-3 було необхідно створити генетичний вектор 

pBR-CP3 на основі плазмідиpBR-322 та гену Caspase-3 людини [2]. Генетична 

конструкція pBR-CP3 була трансформована у штам Bacillus Subtilis. Після 

відбору трансформованих штамів та їх культивуванні було отримано 

рекомбінантну Caspase-3 в якості екзометаболіту мікрооргнаізму.  

Для підтвердження дієздатності Caspase-3, як індуктора протеосомної 

деградації онкобілку Bcl-2, було досліджено культуру клітин лімфоцитів під 

впливом субстрату, насиченого рекомбінантною Каспазою-3 людини. 

Дослідження показало, що у 80 % клітин лімфоцитів було індуковано апоптоз з 

утворенням апоптичних тілець. 
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Молочна промисловість належить до ресурсо- та енергоємних галузей 

промисловості. З огляду на проблеми, пов'язані із забрудненням навколишнього 

середовища і дефіцитом молочної сировини, все більшої актуальності набуває 

питання її повного і раціонального використання. Особлива увага в сучасних 

умовах приділяється використанню вторинних ресурсів молочної сировини та 

відходів виробництва не лише за умови збільшення ступеня використання 

сировини за рахунок основних компонентів, але й задля розширення 

асортименту молочної продукції. У роботі представлено використання сирної 

сироватки для технологічної переробки її на глюкозо-галактозний сироп.  

Метою дослідження є удосконалення технології виробництва глюкозо-

галактозного сиропу з сирної сироватки та збільшення виходу продуктів 

гідролізу лактози. Глюкозо-галактозний сироп  це прозора, в'язка рідина 

жовтого кольору з карамельним присмаком, за зовнішнім виглядом нагадує 

свіжозібраний мед. Отримують його шляхом спрямованого гідролізу молекули 

лактози до моноз  глюкози і галактози, які характеризуються великою 

розчинністю, солодкістю і значним терміном зберігання. Гідроліз лактози 

проводять з використанням ферменту лактази, він каталізує реакцію 

гідролітичного відщеплення нередукуючих залишків β-D-галактози в β-

галактозидах, зокрема, в молочному цукрі [1]. 

Запропоновано спосіб виробництва, який забезпечує збільшення виходу 

продуктів реакції. Використання ферментного препарату під торговою назвою 

«Neolactase» забезпечує найбільший ступінь гідролізу лактози сирної сироватки 

85–90 %. Таким чином, запропонований спосіб виробництва дозволяє 

збільшити вихід продуктів реакції [2]. 
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Жиры играют важную роль в процессах изготовления многих пищевых 

продуктов. Жиры (и масла) влияют на структуру, вкус, сроки хранения, 

органолептические характеристики и товарный вид готового изделия [1]. Все 

жиры в основном состоят из ацилглицеролов и, прежде всего, 

триацилглицеролов (ТАГ). ТАГ представляют собой сложные эфиры, 

образованные из одной молекулы глицерола и трех молекул жирных кислот [2]. 

Для ряда образцов растительных масел, наиболее значимых для 

масложировой промышленности Украины (подсолнечное, подсолнечное 

высокоолеиновое, соевое, рапсовое, пальмовое, а также пальмовый олеин) нами 

был изучен жирнокислотный и триацилглицерольный состав методом газовой 

хроматографии. Хотя общее количество и жирных кислот, и ТАГ в каждом из 

исследованных образцов масел превышает 20, но на долю шести самых 

представительных кислот приходится 80 – 90 % от общего количества кислот. 

То же можно сказать и о ТАГ, только в некоторых образцах масел, количество 

ТАГ, составляющих более 80%, составляет 7. 

Мы предположили, что физические свойства (температура плавления и 

температура застывания) определяются этими шестью – семью ТАГ, а 

остальные компоненты масел оказывают на свойства соответствующих масел 

столь незначительное влияние, что этим влиянием можно пренебречь. 

Проведенное определение физических показателей исследованных образцов 

масел методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

подтвердило сделанное нами предположение. Таким образом, свойства 

создаваемых жировых смесей, вероятнее всего, тоже будут зависеть от 

относительно небольшого числа ТАГ (6 – 7), количество которых превышает 

80%. Это открывает возможность получать жировые смеси с заданными 

свойствами, по их ТАГ составу. 
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Йогурти, займають вагоме місце у харчуванні людини за рахунок 

функціональних властивостей і високого ступеня засвоюваності складових 

компонентів. Для підвищення харчової цінності йогуртів до їх складу зазвичай 

вводять різноманітні наповнювачі і добавки, які збагачують готовий продукт 

біологічно-активними речовинами, про- та пребіотиками, білковими 

концентратами і виконують певні технологічні функції. 

У той же час, формування щільної, характерної для йогуртів консистенції 

без застосування стабілізаторів структури є одним з найскладніших завдань у 

технології питних йогуртів з низькою масовою часткою жиру та нежирних. 

Виключення зі складу йогуртів хімічно синтезованих або модифікованих 

стабілізаторів структури можливе за умови застосування функціонально-

технологічних рецептурних інгредієнтів, які спроможні ефективно зв’язувати 

воду і стабілізувати структуру готового продукту впродовж гарантованого 

терміну зберігання.  

Саме тому автори зосередили свою увагу на науковому обґрунтуванні 

використання у складі йогуртів натурального структуруючого та 

стабілізуючого компоненту – патоки крохмальної різного ступеня 

оцукрювання. 

Патока серед усіх підсолоджуючих інгредієнтів, що застосовуються у 

виробництві молочних продуктів десертного призначення, є найдешевшим 

натуральним джерелом сухих речовин. З точки зору використання патоки в 

якості підсолоджуючого компоненту, економічний ефект буде мало помітним, 

оскільки, порівняно з традиційно використовуваною сахарозою, вартість патоки 

не набагато нижча. Проте рідкі патоки і сиропи містять багато сухих речовин 

(78-82%), що дозволятиме досягати нормативного показника сухих речовин в 

йогурті за рахунок часткової або повної заміни сухого знежиреного молочного 

залишку (СЗМЗ). Також можливе скорочення внутрішньоцехових витрат через 

легкість обробки сумішей (виключаються технологічні операції зважування і 

розчинення цукру, фільтрування сиропу), що може суттєво знижувати 

собівартість готового продукту. 

Перевагою застосування крохмальних паток є також їх мікробіологічна 

чистота та фактична стерильність, що досягається за рахунок проведення в 

технологічному циклі виробництва операції іонообмінного очищення – 

фільтрування сиропу через мікробіологічні фільтри з розмірами пор 0,45 мкм. 
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Наприклад, дослідження показників якості глюкозно-фруктозного сиропу ГФС-

42 показали, що живі мікроорганізми в ньому відсутні повністю. 

Зважаючи на вказане, метою дослідження є наукове обгрунтування 

можливості використання у складі йогуртів натурального структуруючого та 

стабілізуючого компоненту – патоки крохмальної різного ступеня оцукрювання 

(глюкозно-фруктозного сиропу – ГФС, патоки глюкозної – ІГ-42, патоки 

карамельнох низькооцукреної – ПКН). 

Авторами було проведено ряд досліджень щодо доведення можливості і 

доцільності застосування у складі йогурту крохмальної патоки різного ступеню 

оцукрювання, у тому числі вплив патоки на вологоутримуючу здатність 

кисломолочних згустків йогурту (рис. 1). 
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Рис. 1 – Волоутримуюча здатність йогурту з крохмальною патокою 

 

Розроблено типові рецептури йогурту з заміною цукру та сухого 

знежиреного молока на патоку крохмальну. Виявлено залежність в’язкості 

готового продукту та часу сквашування кисломолочних згустків від 

декстрозного еквіваленту крохмальних паток різного вуглеводневого складу.  

Досліджено вплив різних видів крохмальних паток на активність та 

життєздатність мікрофлори закваски. Підтверджено відмінну структуруючу 

здатність крохмальних паток, особливо тих видів, що містять високий 

відсотковий вміст декстринів. 
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Формазани є синтонами для отримання вільних стабільних вердазильних 

радикалів. Вердазили знайшли широке значення в їх використанні в науці і 

техніці, в наукових дослідженнях. Вони є тим класом сполук, які відіграють при 

вирішенні різних теоретичних і практичних проблем. Вердазили досить 

відповідний об’єкт для дослідження реакційної здатності різних класів і типів 

органічних сполук в залежності від їх природи і хімічної будови. За допомогою 

вердазилів вирішується багато питань теоретичної хімії (механізми реакцій, 

виявлення зв’язку між реакційною здатністю і структурою реагентів), фізики 

(ферромагнитних взаємодій, магнітного резонансу), біології (механізм переносу 

водню в біологічних процесах окиснення-відновлення). Вердазили є 

перспективними сполуками в використанні їх в молекулярній біології, 

біофізиці, фізико-хімії полімерів. Особливе значення набуває використання їх в 

якості спінових меток і зондів [1]. 

Нами раніше була зроблена спроба отримання вердазилів, які могли би 

випромінювати світло. Це дало би можливість розширити області застосування 

таких радикалів.  

Однак, отриманий, як вихідний продукт, формазанонафталевий ангідрид 

не дав змоги перевести його у вердазил [2].  

Тому виникло питання яка конформація формазанонафталевого ангідриду 

дасть можливість отримати флуоресціюючий біфлурофор. 

Будові формазанів постійно присвячувалась увага, починаючи з перших 

синтезів таутомерних форм 1,3,5-тризаміщенних формазнів наступної формули 

[3]: 

C

NNHR
5

N NR
1

R3

 
 

Однак конформаційна і прототропна лабільність багатьох груп формазанів 

суттєво ускладнює вирішення питання яке реалізується ізомером відповідної 

таутомерної форми або кількістю ізомерів і таутомерів, які знаходяться в 

рівновазі.  
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Присутність в формазановій групі двох кратних зв’язків і атому азоту з 

неподіленою парою електронів дозволяє створюватися єдиної спряженій 

системи, в яку в залежності від природи і просторової будови можуть 

включатися ще і замісники у інших атомів азоту.  

Результатом такого процесу є збільшення порядку зв’язків N(2)-C(3), N(4)-

N(5) і бар’єру обертання коло них.  

З цього приводу для 1,5-ди- і 1,3,5-тризаміщених формазанів необхідно 

розглядати можливість реалізації восьми геометричних пласких ізомерів. 

Введення ще одного замісника до атому азоту N(5), який відрізняється від R
5
 , 

повинно приводити до збільшення можливих ізомерів за рахунок затримання 

обертання коло зв’язку N-N, або, скоріш всього, за порушення площинної 

будови і єдиної спряженої системи, що за звичай спостерігається для 

тетразаміщених гідразонів.  

Стереохімія формазанів в кристалах визначається конкуренцією 

електронних і стеричних властивостей замісників R
1
, R

3
, R

5
. 

Умови отримання кристалів також відіграють суттєву роль. Про це 

свідчить виділення двох ізомерів. Ці ізомери відрізняються конфігурацією 

зв’язку C=N, що характерно для гідразонів, одним із типів яких і є формазани. 

Можливість отримання будь яких сполук залежить від умов в яких 

проводиться синтез вихідних продуктів.  

Як казав Антуан де Сент-Екзюпері, звертаючись до води, «тобою 

наслаждаются не ведая, что ты такое» [4]. 

В той же час Масару Емото, займаючись дослідженнями властивостей 

води визначив, що вода має пам'ять. І в залежності від того, як воду обробляли, 

структура кристалів замерзлої води значно відрізняється [5, 6].  

Виходячи з цього, ми запропонували новий підхід для синтезу органічних 

сполук при отриманні яких використовується водне середовище. 

 
Список літератури:  

1. Полумбрик, О.М. Химия вердазильных радикалов / О.М. Полумбрик. – К.: Наукова 

думка, 1984. – 226 с.  

2. Дістанов, В.Б. Синтез і дослідження синтонів для отримання вільних стабільних 

радикалів / В.Б. Дістанов, І.В. Лисова, В.В. Дістанов, Т.В. Фалалєєва, А.О. Аніщенко // 

Вісник НТУ «ХПІ». Серія “Хімія, хімічні технології та екологія”. – Харків: НТУ «ХПІ». – 

2008. – № 41. – С. 145 – 155.   

3. Бузыкин, Б.И. Прогресс в химии формазанов. Синтез-свойства-применение. – В кн.: 

Химия гидразонов / Под ред. Китаева Ю. П. – М.: Наука, 1977. – С. 189 – 204.  

4. Что такое вода. –  Электронная версія: «информационное Издание», 1999.   

5. Эмото Масару. Послания воды: Тайные коды кристаллов льда / Масару Эмото. – 

М.: ООО Издательский дом «София», 2005. –  96 с.  

6. Эмото Масару. Энергия воды для самопознания и исцеления / Масару Эмото. – М.: 

ООО Издательский дом «София», 2006. – 96 с. 



ХІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів 
 

Матеріали конференції, 2017 Ч.2. 226 

УДК 535.372: 657.547 

 

4-ФОРМАЗАНОНАФТАЛІМІДИ – ЛЮМІНІСЦІЮЮЧІ  

СКЛАДОВІ ДЕННИХ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ПІГМЕНТІВ 

 

Н.В. НЕМЧЕНКО
1*

, В.Б. ДІСТАНОВ
2
, Т.В. ФАЛАЛЄЄВА

3
, 

Л.С. МИРОНЕНКО
4 

 
1
 магістрант кафедри ОСіНТ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА  

2
 доцент кафедри ОСіНТ, канд. хім. наук, доц., НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

3
 старший викладач кафедри ОСіНТ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

4
 асистент кафедри ОСіНТ, НТУ «ХПІ», Харків, УКРАЇНА 

* email: Nemchenkonv03@gmail.com 

 

Використання органічних люмінофорів в різних галузях науки і техніці 

визначається як їх спектрально-люмінесцентними характеристиками, стійкістю 

до дії УФ-випромінювання, наявністю активних угрупувань або замісників, 

котрі могли би взаємодіяти з субстратом, а також і технологією отримання 

сполук, які пропонуються, з доступної вихідної сировини. 

Одним з таких класів органічних люмінофорів є похідні 1,8-

нафталіндикарбонової кислоти, зокрема, 4-діалкиламінонафталіміди. Хімічна 

структура таких сполук виграє суттєву роль для конкретних застосувань. 

Наявність в молекулі люмінофору ефективної взаємодії електроно-донорних і 

електроноакцепторних замісників, присутність замісників (наприклад, аміно- 

або гідроксигрупи), які би мали можливість вступати в реакцію з матеріалом, в 

який вони вводяться, дозволяє варіювати спектральні характеристики речовин, 

які синтезуються, і додавати їм необхідні для конкретного застосування 

властивості. Найбільш ефективними похідними 4-діалкіламінонафталімідів є 

сполуки, які в своєї структурі містять морфоліновий, піперидиновий, 

піперазиновий цикли [1, 2]. Однак впровадження таких люмінофорів в деякій 

мірі обмежено для використання в деяких галузях науки і техніки, наприклад 

для медико-біологічних досліджень, в аналітичній хімії тощо.  

Можливість створення нових речовин з новими люмінесцентними або 

іншими фізико-хімічними властивостями залежить від підходу до моделювання 

будь якої сполуки. Тобто, створення нових хромофорних систем може привести  

до отримання органічних люмінофорів з іншими властивостями. Одним з таких 

фрагментів може бути формазановий цикл. Формазани, як особливий клас 

органічних речовин набув широке застосування в різноманітних галузях. 

Однак, формазани не відносяться до сполук, які випромінюють світло. По при 

все вони, за рахунок своєї хромофорної системи, в випадку створення нових 

біфлуорофорів, можуть додати деякі зміни відносно спектральних, фізико-

хімічних або інших характеристик і сприяти цим новоутворенням до 

використання в будь-яких  непередбачених застосуваннях.  

Введення в молекулу нафталіміду формазанового фрагменту дозволяє 

розширити їх можливість в цьому напрямку [3].  
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Метою даної роботи є синтез формазанонафталімідів – люмінофорів 

жовто-зеленого світіння, і дослідження і можливості їх використання в якості 

люмінесцентних складових денних флуоресцентних пігментів різного 

призначення. Для вирішення поставленої задачі був синтезований ряд похідних 

формазанонафталімідів, представлених загальною формулою. 
 

R 
1

R 
2 N

N

O

O

(CH
2
)n-OH

C

N

N
NH

   
де: n = 2, 3,  R1, R2 = Н, -OAlk, -Alk, -Cl, -NO2 

 

Спосіб отримання запропонованих сполук полягає в тому, що 4-бром-

нафталевий ангідрид вводять в реакцію з заміщенними 1-(п-бромфеніл)-3,5-

дифенілформазанами кип’ятінням в високо киплячому розчиннику з 

послідуючою взаємодією з гідроксіалкіламіном.  

Вивчені спектрально-люмінесцентні характеристики отриманих 

люмінофорів, їх фотостабільність. З використанням синтезованих нами сполук 

проведені дослідження можливості їх використання в якості люмінесцентних 

складових денних флуоресцентних пігментів на основі 

меламинотолуолсульфамідформальде-гідного олігомеру. Отримані результати 

говорять про те, що деякі лакофарбові матеріали з використанням отриманих 

пігментів, в порівнянні з найбільш ефективними на даний момент, аналогами 

[4-6], мають високу яскравість (123-125 %), чистоту кольору (94-95 %). 

Кольоровий тон таких покриттів знаходиться в межах 572-573 нм.  
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На даний час основними методами лікування онкологічних захворювань є 

хірургічне видалення пухлини з подальшими хіміотерапією та радіотерапією. 

Комплексне використання цих методів не завжди ефективно, крім того, воно 

характеризується широким спектром побічних ефектів для організму хворого 

(зниження імунітету, виразка слизових оболонок та ін.). Таким чином, 

актуальною є проблема розробки нових високо ефективних підходів до 

лікування пухлин. 

Основна перевага аутологічних вакцин полягає в тому, що вони ідентичні 

клітинам пухлини з відповідними структурами, що активують клітинну імунну 

відповідь. Тому зникають проблеми розбіжності антигенного профілю вакцини 

і пухлини та алергічних реакцій на чужорідні непухлиноспецифічні антигени. 

Крім того, такі клітини досить довго можуть перебувати в організмі, що 

важливо для розвитку імунної відповіді. Відомий спосіб одержання 

протипухлинної аутовакцини включає в себе отримання пухлинної тканини від 

хворого під час операції, промивання її фізіологічним розчином, гомогенізацію 

при температурі 4–6°С, обробку пухлинних клітин фільтратом культуральної 

рідини штаму мікроорганізму Bac. mesentericus АБ-56 та інкубацію суміші в 

термостаті протягом 1–2 год [1]. Одержана вакцина не забезпечує необхідну на 

сьогоднішній день профілактичну та терапевтичну ефективність. Фільтрат має 

низьку цитотоксичну властивість. Тому постає проблема пошуку ад'ювантної 

речовини, нешкідливої для організму та з високою цитотоксичною властивістю.  

Такою речовиною виявився лектин одержаний зі штаму мікроорганізму 

Bacillus subtilis B-7025, який має високу цитотоксичну властивість. Це дозволяє 

підвищити пухлинну резистентність, зменшити кількість активної речовини, 

необхідної для одержання аутовакцини та у 2 рази скоротити інкубаційний 

період її приготування. Штам-продуцент Bacillus subtilis B-7025 культивується 

на дешевших поживних середовищах, що значно зменшує затрати при 

виготовленні аутовакцини. 
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Імуноглобуліни – це біологічно-активні сполуки з широким спектром 
специфічності до різних антигенів, які здатні активувати комплемент, 
посилювати фагоцитарну активність макрофагів та нейтралізувати токсини, 
бактерії, віруси. Препарати специфічних імуноглобулінів займають одну з 
провідних позицій на сучасному ринку біотехнологічних препаратів [1].  

Однак, імуноглобуліни ссавців характеризуються високою імуногенністю 
для людини. Тому актуальною задачею є удосконалення джерела специфічних 
імуноглобулінів.  

Альтернативою класичному виробництву є IgY-технологія, яка передбачає 
виділення імуноглобулінів з яєчного жовтку імунізованого птаха. Встановлено, 
що питний йогурт, що містить 1 % ІgY до уреази Helicobacter pylori, можна 
ефективно застосовувати для лікування хворих замість антибіотикотерапії [2]. 
Використання качок домашніх як донорів біологічного матеріалу дозволяє 
отримати дві ізооформи IgY – повнорозмірну (180 кДа; 7,8 S) та усічену 
IgY(ΔFс) (120 кДа; 5,7 S), яка структурно і антигенно є природним аналогом 
F(ab')2-фрагменту і має знижену імуногенність.  

Нами запропоновано біотехнологічну схему одержання специфічних 
імуноглобулінів Y проти уреази H. pylori, яка дозволяє роздільно отримати дві 
фракції – IgY та IgY(∆Fc). Це досягається шляхом: 1) імунізації качок 
антигеном уреази H. pylori; 2) отримання качиного яєчного імунного жовтку; 3) 
екстракції білкової фракції, що містить IgY; 4) адсорбції IgY на сорбенті 
кремнеземі колоїдному; 5) диференційного висолювання сульфатом амонію. 
Фармацевтична чистота препарату забезпечується завдяки ультрафільтрації та 
стерилізуючій фільтрації.  

Таким чином, запропонована технологія забезпечує одержання двох 
ізоформ IgY, високий вихід цільового продукту та дозволяє спростити очистку 
біологічного матеріалу у порівнянні з очисткою донорської крові. 
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Огляд ринку молокопереробної продукції підтверджує необхідність 

створення нових видів продукції, в тому числі у сироробній галузі. За 

прийнятою класифікацією сири поділяють на такі види: м’які, напівтверді, 

тверді, копчені, плавлені. Підвищеним попитом серед споживачів користуються 

сири м’якої групи. До м’яких сирів належать наступні види: адигейський, 

бринза, камамбер, рокфор, моцарелла, маскарпоне, фета. Адигейський сир 

виробляють шляхом кислотно-сичужного заквашування, без дозрівання. 

Виробництво сирів кислотно-сичужного згортання має ряд переваг: менші 

вимоги до якості молочної сировини; повніше використовують складові 

частини молока; тривалість процесу згортання суміші скорочується. В даній 

роботі обрано спосіб виробництва м’якого адигейського сиру, який включає: 

приймання сировини, пастеризацію і охолодження, нормалізацію молока, 

сквашування, відділення згустку від сироватки та часткове зневоднення, 

самопресування, охолодження і зберігання [1]. 

Метою дослідження було удосконалення технології отримання 

адигейського сиру на стадії сквашування, шляхом внесення закваски 

мезофільних молочнокислих стрептококів Streptococcus lactis, Streptococcus 

cremoris та Streptococcus acetonicus. Вказані види мікроорганізмів в результаті 

життєдіяльності виділяють ферменти, які разом з сичужним ферментом 

розщеплюють всі компоненти молока.Також відбувається зниження активної 

кислотності за рахунок утворення молочної кислоти, що є сприятливим 

фактором для активації дії сичужного ферменту та синерезису молочної 

сировини.  

Таким чином, запропонована технологія дозволяє оптимізувати стадію 

сквашування молочної сировини, підвищує якість та обсяг виробництва, 

скорочує тривалість процесу виробництва, знижує собівартість продукції.  
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Білки теплового шоку (БТШ, heatshockproteins, HSP) – це велике сімейство 

висококонсервативних білків, представлених у всіх організмах від бактерій до 

ссавців, що грають важливу роль в процесах згортання поліпептидного ланцюга 

щойно синтезованих білків, репарації або елімінації невірно згорнутих або 

денатурованих білків, а також підтримують стабільний стан інших 

внутрішньоклітинних білків в умовах стресу. Згідно сучасної класифікації, до 

основи якої покладені відмінності в молекулярних масах, виділяють п'ять 

основних класів: HSP100, HSP90, HSP70, HSP60 і малі sHSP [1]. Одними з 

найбільш важливих та найбільш вивчених представників білків HSP є білки 

сімейства HSP 70. 

Актуальним для біотехнології, фармакології, медицини є застосування 

БТШ і шаперонів, оскільки ці білки мають здатність здійснювати ефективний 

рефолдинг конформаційнно змінених білків організму при різноманітних 

захворюваннях (наприклад, хвороба Хантінгтона – спадкове захворювання 

нервової системи, хвороба Альцгеймеру – нейродегенеративне захворювання, 

короткоплинна пам'ять; психічні розлади; хвороба Паркінсону – тремтливий 

параліч).  

Забезпечення ефективного джерела отримання високоочищеного HSP70 є 

однією з важливих задач, що виникають при створенні сучасних 

вакциноподібних препаратів [2].  

Встановлено, що БТШ70 необхідний клітині у всіх процесах її 

життєдіяльності, включаючи адаптацію до великого числа цитотоксичних 

факторів як ксенобіотичних, так і аксенобіотичного походження. БТШ70 

виявлений в клітинах різних тканей організму, в тому числі і нервової. При 

характеристиці протективної функції БТШ70 говорять про його шаперонну 

активность.  

Функція шаперонів в клітині полягає в тому, що вони зв'язуються з 

пошкодженими або знову синтезованими білками та формують правильну 

нативну конформацію; шаперони також доставляють білки до певних органел. 

Шаперони знаходять в білках-мішенях гідрофобні ділянки, відкриті в 
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пошкоджених білках або які відкриваються у нормальних, зрілих клітинних 

білків в момент зміни їх конформації.  

Конформаційні зміни відбуваються, наприклад, внаслідок впливу стрес-

факторів на клітини. До теперішнього часу встановлено, що білки сімейства 

БТШ70 є одними з основних елементів системи контролю за якістю білків, 

беруть участь в роботі всіх систем життєзабезпечення клітини та підсилюють 

резистентність клітин до впливу цитотоксичних факторів. Ці дані 

демонструють великий терапевтичний потенціал, який закладений в препаратах 

на їх основі [3]. 

У зв'язку з цим виникає необхідність розробки і використання нових 

технологій для отримання таких білків та отримання цільових продуктів з 

мінімальною кількістю домішок.  

Доцільним є отримання їх за допомогою біотехнологічних ген-

рекомбінантних технологій. На сьогоднішній день достатніми розробками є 

методи верифікації, ампліфікація та векторний транспорт до клітини 

продуцента, будь-якого структурного гену, який відповідальний за синтез 

певного білка теплового шоку (HSP70) [4].  

Метою даної роботи була розробка біотехнологічного регламенту для 

отримання рекомбінантного цільового продукту – шаперону 70, продуцентом 

якого є культура Е. соlі, та його очистка від цитотоксичних домішок методом 

хроматографії.  

Одним із завдань було визначення біодоступності отриманого цільового 

продукту за допомогою лімфоцитотоксичного тесту. У доповіді буде 

представлено розроблений нами зручний, доступний універсальний спосіб 

отримання рекомбінантних препаратів білку сімейства стресових та отриманий 

препарат білка HSP70, високоочищенний кінцевий білковий препарат, який 

характеризується чистотою не менше 98%. 
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У сучасній харчовій промисловості завжди широко використовувалися 

традиційні властивості нативних крохмалів. Однак умови технологічних 

процесів і умови зберігання стають все більш жорсткими, а вимоги до якості 

готового продукту – все більш високими. Основною проблемою при 

застосуванні нативного крохмалю є його ретроградація – підвищення в'язкості 

при старінні водних розчинів, що відбувається внаслідок часткової 

кристалізації полімерних ланцюгів. Спрямована і легка змінюваність 

властивостей крохмалю дозволяє провести таку обробку, в результаті якої 

крохмаль набуває властивостей, необхідних споживачеві: розчинність, 

в'язкість, прозорість, стабільність крохмалю. Важливим моментом є розуміння 

споживачами понять «модифікований крохмаль» і «крохмаль, отриманий з 

генетично модифікованої сировини», це абсолютно різні терміни. 

Одним з найбільш поширених хімічних модифікацій крохмалю є 

окислення. Як окислювачі застосовують гіпохлорити, перманганат, пероксиди, 

йодну кислоту і її солі. Такі крохмалепродукти володіють зниженою 

молекулярною масою полісахаридів і появою в елементарних ланках нових 

функціональних груп – карбонільних і карбоксильних. Зниження молекулярної 

маси дозволяє окисленим крохмалам утворювати клейстер низької в'язкості при 

високій температурі з підвищеною прозорістю розчину і високою 

стабільністю [1]. 

Крохмаль застосовується при виробництві морозива, заливки м'яса і риби, 

бульйонів як стабілізатор. Застосування окисленого крохмалю прискорює 

процес структуроутворення виробів близько в 1,7 разів, підвищує гідрофільні 

властивості борошна і підсилює процес зміни білків клейковини в тісті, що 

забезпечує поліпшення структурно-механічних властивостей тіста та якості 

хліба, уповільнює його черствіння. Розробка нових технологій окислення 

крохмалю різними речовинами і удосконалення рецептур харчових продуктів з 

використанням даної харчової добавки є актуальним і перспективним 

напрямком в хімічній і харчовій технології відповідно. 
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Інтерлейкіни – група сполук, що входять до складу цитокінів, які 

продукуються клітинами імунної системи і отримали назву гормони клітин 

імунної системи. Вони необхідні для кооперації клітин імунної системи в 

реалізації етапів імунної відповіді. 

Робота виконана у відповідності з завданням та присвячена 

удосконаленню процесу очищення виділеного білка, на основі вже відомої 

технологічної схеми отримання інтерлейкину-3 культивуванням клітин 

кишкової палички, що містить ген Т7(Pt7). 

На даний час відомо декілька препаратів на основі інтерлейкінів. 

Виробляють препарати: з діючою речовиною IL-1 («Беталейкин»), що надає 

імуностимулюючу і гемостимулюючу дію; IL-2 («Ронколейкин»), 

імуностимулятор, що збільшує протибактеріальну, противірусну, 

протигрибкову та протипухлинну імунну відповідь. З кожним роком зростає 

виробництво препаратів на основі цитокінів. 

Нами запропонована оригінальна біотехнологічна схема, яка дозволяє 

отримувати рекомбінантний людський інтерлейкін-3 в стабільному штамі – 

продуцента з високим виходом, що дозволяє ефективно проводити очищення 

за іноваційною технологією. Для цієї мети використана нова конструкція 

експресійної плазміди, що містить додатково промотор РНК-полімерази фага 

T7(Pt7), в штамі E. coli BL21(DE3), в хромосомі  якого міститься ген Т7-РНК-

полімерази під контролем індукованого промотора Ptac. 

Таким чином, запропоновано вдосконалення біотехнологічної схеми 

одержання IL-3. Запропонований спосіб отримання інтерлейкіну-3 приводить 

до зниження алергічної дії препарату, підвищення ступеня чистоти продукту 

і збільшення виходу продукту. 
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Заміна молочної сировини, зокрема молочного жиру на олії та продукти їх 

переробки у складі молоковмісних продуктів, є сучасною тенденцією розвитку 

харчових технологій [1]. Використання в технологіях молоковмісних продуктів 

замінників молочного жиру (ЗМЖ), отриманих методом ензимної 

переетерифікації, можна віднести до одного зі способів підвищення якості та 

безпеки усієї системи харчування населення України [2, 3]. 

Метою дослідження є розробка нового виду сметанного продукту з повною 

заміною молочного жиру на замінник молочного жиру марки «Віолія молжир 

3», який не містить транс-ізомери жирних кислот. Технологію сметанного 

продукту передбачено удосконалити шляхом використання у якості 

нормалізаційного компонента харчової емульсії з масовою часткою ЗМЖ від 30 

до 50% із застосуванням розробленого авторами стабілізаційного комплексу.  

Зразки сметанного продукту із ЗМЖ готували жирністю 10, 15 та 20%. 

Було доведено, що сметанний продукт з масовою часткою жиру 10 % можна 

одержувати у широкому діапазоні жирності емульсій – від 30 до 50 %. У той же 

час, для одержання сметанних продуктів 15 та 20-ти % жирності вміст ЗМЖ в 

емульсіях має становити не нижче 40 та 50 %. Вказана рекомендація має 

забезпечувати технологічно доцільний вміст у сметанному продукті лактози для 

активації процесу молочнокислого зброджування і досягнення титрованої 

кислотності середовища не нижче 60-100°Т, відповідно до вимог ДСТУ 

4418:2005. 

Розроблений спосіб виробництва сметанного продукту дозволяє 

отримувати показники якості, максимально наближені до органолептичних, 

фізико-хімічних і структурно-механічних характеристик сметани. 
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Сучасний розвиток технології масложирових продуктів тісно пов’язаний із 

поліпшенням споживчих властивостей та реалізацією ключових принципів 

гігієни харчування та дієтології, що стосується зниження калорійності та 

підвищення біологічної цінності. Це сприяло розробці у сегменті ринку 

молочних продуктів із підвищеним вмістом жиру нової лінії продуктів – 

масляних паст. Масляні пасти характеризуються підвищеною біологічною 

цінністю, зниженою калорійністю та якісно уподібнені до традиційних 

продуктів на ринку. Вони є продуктами емульсійно-жирового типу із масовою 

часткою жиру від 39 до 49 % включно. Значне підвищення масової частки 

вологи у таких продуктах (в межах від 47,0 до 56,0 %), порівняно із вершковим 

маслом, викликає небезпеку розшарування продукту та дестабілізації структури 

під час зберігання. Тому виникає потреба у введенні до складу рецептур паст 

емульгаторів та структуроутворювальних компонентів [1]. Поряд із 

традиційними емульгаторами, увагу привертають дані щодо перспективності 

застосування механізму внутрішньомолекулярних ферментативних "зшивок" у 

емульсіях міцелярним лактопротеїном [2, 3]. На думку авторів, актуальним для 

використання у цьому напрямі є сухий казеїнат натрію. 

Авторами досліджено структурно-механічні властивості (СМВ) 

свіжовиготовлених розчинів казеїнату натрія (РКН) на воді і знежиреному 

молоці у діапазоні концентрацій 10,0…20,0 % та модельних систем «вершкове 

масло-РКН». Досліджуваний діапазон концентрацій аргументований 

мінімальною бажаною дозою введення інгредієнту. Верхня межа діапазону 

концентрації обрана з урахуванням літературних даних щодо втрати текучості 

РКН та з огляду на доволі низькі тиксотропні властивості цих систем при 

підвищених концентраціях, що обумовлює їх непридатність для використання у 

технології масляних паст. 

На підставі аналізу результатів попередніх досліджень рекомендовано 

використовувати розчини казеїнату натрію на основі знежиреного молока 

концентрацією 15 %. 

Метою подальших досліджень було дослідження впливу дози введення 

казеїнату натрію на структурно-механічні властивості масляних паст. Казеїнат 

натрію вводили у вигляді розчину на основі знежиреного молока 
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концентрацією 15 %. У якості жирової основи використовували вершкове 

масло масовою часткою жиру 72,5 %. 

Доза введення розчину казеїнату натрію становила 10,0; 30,0 та 50,0 %. 

При введенні розчину казеїнату натрію у кількості понад 50 % спостерігалось 

розшарування системи, що потребує додаткового введення більш ефективних, 

порівняно із казеїнатом натрія емульгаторів. Визначення ефективної вязкості 

модельних систем «вершкове масло-РКН» та межового напруження зсуву – на 

віскозиметрі Воларовича [4]. 

За даними кривих плинності (рис. 1) СВМ для зразка РКН 15,0 % є 

оптимально, його обрано для подальшої роботи. Зразки РКН 17,0 % та 20,0 % за 

температури (12 ± 1°С) швидко структурувалися і втрачали плинність, у 

подальше дослідження їх не використовували, тому данні по них не 

виносилися. 

Характер зміни ефективної в’язкості зі збільшенням у складі системи РКН 

імовірно зумовлений характером структуроутворення домінуючої фракції. Для 

модельних зразків із дозою введення казеїнату натрію 10 % структуруючими є 

середньо- та високоплавкі гліцериди, тому ми спостерігаємо стрімкі піки (рис. 

1). Для систем із 30,0 % та 50,0 % введення РКН, характерним є явище 

полімеризації, де ефективна в’язкість збільшується прямо пропорційно 

концентрації розчину казеїнату натрію. При цьому, імовірно, відбувається 

гелевий перехід від нематичної до смектичної форми. 
 

 
Рис.1 – Залежність ефективної в’язкості модельних систем вершкове від напруги зсуву 

 

Таким чином, за результатами проведених досліджень структурно-

механічних характеристик модельних систем «вершкове масло-РКН» виявлено, 

що у рецептури масляних паст доцільно вводити РКН у вигляді 15,0 % розчину 

на знежиреному молоці у кількості від 30,0 до 50,0 % до загальної маси 

продукту. 
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